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Nota Prévia

«Que é a história? Que fazem realmente os historiadores? A res‑
posta à questão não mudou desde que os sucessores de Aristó‑
teles a levantaram há dois mil e duzentos anos: os historiadores 
narram acontecimentos verdadeiros que têm o homem como 
actor; a história é um romance verdadeiro […] uma mistura 
muito humana e muito pouco ‘científica’ de causas materiais, 
de fins e de acasos; numa palavra, uma fatia de vida.»

[Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, 1971]

«Se a história não tivesse nada para nos dizer, não faria muito 
sentido estudá ‑la, ensiná ‑la ou ler sobre ela. A história é im‑
portante para nós e o conhecimento do passado pode ter um 
profundo efeito nas nossas consciências e no nosso sentimento 
de identidade. A história é uma extraordinária disciplina hu‑
manista: pode não nos ensinar lições particulares, mas diz ‑nos 
como nos podemos conduzir no mundo.»

[Gordon Wood, The Purpose of the Past, 2009]

Sob o título de Portugal Contemporâneo. Estudos de História reúnem ‑se neste 
volume textos diversos que elaborei ao longo dos últimos dez anos, quase sem‑
pre no âmbito de convites académicos para participação em encontros cientí‑
ficos ou em livros colectivos. Não constituindo a sua soma tudo o que escrevi 
no espaço da última década, a selecção feita reproduz em todo o caso uma 
parte substancial do meu trabalho, como se fosse uma espécie de relatório de 
actividades. Surgidos no decurso de um tempo relativamente longo e portanto 
sem uma intenção inicial de unidade, os textos podem dar alguma impressão de 
obra dispersa. Procurei por isso que a selecção e a ordenação não fossem arbi‑
trárias, revelando uma lógica e uma arrumação que servem de fio condutor ao 
livro. 

Todos os quinze textos escolhidos para publicação falam do que foi Portugal 
entre a primeira metade do século xix e o primeiro quartel do século xx, com 
uma ou outra incursão, nos primeiros e nos últimos capítulos, em tempos mais 
recuados ou mais recentes. O âmbito cronológico estende ‑se assim desde o 
colapso do Antigo Regime e da chegada da contemporaneidade liberal, a partir 
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de 1820, até ao final da Primeira República e ao triunfo da nova ordem ditato‑
rial, em 1926, depois cristalizada no Estado Novo. Os capítulos 1 a 5 situam ‑se 
predominantemente no período decorrido entre o Vintismo e a Regeneração, 
retratando o processo político e social de aprendizagem da liberdade oitocen‑
tista e a maneira como dos anos da implantação do liberalismo em Portugal, 
até 1851, se transitou para os novos tempos da sua consolidação, já na segunda 
metade do século xix. Os capítulos 6 a 11 centram ‑se sobretudo nas décadas 
finais da Monarquia Constitucional, entre c. 1860‑1870 e 1910, quando 
 diversas dinâmicas políticas, sociais, culturais ou económicas aceleraram a 
crise do regime monárquico vigente, provocando a sua falência e queda às 
mãos da revolução republicana do 5 de Outubro. Finalmente, os capítulos  
12 a 15 constituem abordagens sobre diferentes aspectos do republicanismo, 
da vida da Primeira República e da memória do regime de 1910 ‑1926 ao 
longo do século xx. 

O fio condutor do livro não é dado apenas pela cronologia e pela arrumação 
sequencial dos textos. Entre todos eles existe alguma continuidade temática e 
uma articulação que revela os principais temas que têm dominado o meu tra‑
balho historiográfico sobre o Portugal oitocentista e novecentista: os aconteci‑
mentos e rupturas, as instituições, leis, projectos, valores, práticas e hábitos 
que (in)formaram a evolução e cultura políticas, as dinâmicas, espaços, instru‑
mentos e dimensões da opinião pública, e as condições, utopias e limites da 
consciencialização e exercício da cidadania moderna. Privilegio portanto a his‑
tória política, institucional, cultural, intelectual ou social – em formato de nar‑
rativa de reconstrução do passado humano vivido – e por isso o livro não con‑
tém trabalhos de história económica, de história da tecnologia, de história da 
arte ou de outros domínios recortáveis dentro do vasto campo de conhecimen‑
to da história como disciplina. Inclui no entanto biografias, género pelo qual 
tenho particular predilecção e que exercitei no todo ou em parte dos capítulos 
4, 6, 7, 9, 10, 12 e 14, a propósito, respectivamente, das figuras de António 
Rodrigues Sampaio, Hintze Ribeiro, D. Carlos, Fialho de Almeida, João Fran‑
co, João de Barros e Norton de Matos. Quanto à história das relações interna‑
cionais, ou seja, à inserção e presença do Portugal contemporâneo no mundo, 
apenas a abordo nos capítulos 1 e 2, a propósito da diplomacia peninsular  
e europeia no tempo da Revolução Liberal e da guerra civil, e no  capítulo 14,  
a propósito do Terceiro Império português e da dimensão ultramarina que con‑
dicionou a história nacional durante séculos. Mais do que apresentar visões 
fechadas sobre diferentes aspectos e personagens da história contemporânea 
portuguesa, os textos agora publicados devem ser lidos como ensaios e hipó‑
teses de síntese, procurando alargar o conhecimento sobre questões que julgo 
importantes e servindo eventualmente para detectar lacunas a preencher no 
futuro, em investigações minhas ou de outros colegas que se interessem pelo 
que aqui foi tratado.
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Dos quinze textos que compõem o livro apenas cinco são reproduzidos na 
sua forma e conteúdo originais, tal qual foram publicados em ocasião anterior. 
Dos restantes dez, quatro são traduções de trabalhos publicados originalmente 
em inglês e em espanhol, cinco são inéditos, tendo sido elaborados como su‑
porte para apresentação de comunicações em colóquios ou seminários cujas 
actas, se planeadas, nunca viram a luz do dia ou aguardam ainda oportunidade 
de publicação, e um é uma versão mais desenvolvida de um trabalho já publi‑
cado em versão resumida. Quando reli os trabalhos para publicação, não foi 
fácil resistir à tentação de os reescrever (sobretudo os mais antigos) com emen‑
das ou aditamentos resultantes de leituras mais recentes ou da auto ‑revisão 
crítica de estilo e interpretações por que passam todos os autores. Foi aliás este 
distanciamento crítico que me levou a excluir um ou outro texto que escrevi há 
mais de dez anos, por o considerar demasiado datado ou por não me rever já no 
seu registo escrito, e a republicar apenas trabalhos mais recentes. Mas em ne‑
nhum introduzi alterações significativas, limitando ‑me a correcções mínimas 
destinadas a eliminar gralhas ou erros factuais detectados, a reescrever algumas 
frases menos compreensíveis e a uniformizar critérios de citação. 

É importante deixar claras duas regras que segui na composição deste livro. 
A primeira diz respeito a algumas repetições inevitáveis entre os diferentes 
capítulos. Poderia tê ‑las eliminado por completo mas isso tinha duas desvanta‑
gens: truncava os textos e impedia que eles pudessem ser lidos individualmen‑
te, pela ordem aleatória com que cada leitor os queira abordar. Acresce além 
disto que os materiais recolhidos em determinada ocasião para um determina‑
do estudo foram por vezes reaproveitados em ocasião posterior, para outro es‑
tudo com tema diferente mas época ou conteúdo afim. As repetições que exis‑
tem são sobretudo visíveis na utilização de dados económicos ou estatísticos de 
contextualização, em citações e ideias ‑chave de autores mais importantes ou 
em algumas opiniões minhas. A segunda regra diz respeito às bibliografias de 
cada um dos capítulos: elas apenas referem o que foi lido e o que existia à data 
da sua elaboração. Por isso o volume encerra com uma nota onde se indica a 
origem de cada texto (mesmo dos capítulos inéditos) e a respectiva data, sendo 
importante lembrar que entre a época da redacção original e a da publicação 
(quando feita) passaram, em todos os casos, um ou mais anos.

Quod scripsi, scripsi, diz uma velha expressão latina. Ao publicar esta colec‑
tânea de estudos, tenho apenas a intenção de recuperar, arrumar e disponibili‑
zar num só volume um conjunto de textos cuja soma me parece transmitir uma 
imagem viva, diacrónica e problematizadora do que foi o Portugal contemporâ‑
neo, uma realidade de passado recente e de inegável importância como chave 
de leitura para o presente e o futuro do país. A este propósito, vale a pena dizer 
que nem sempre se salienta devidamente, quer no debate académico quer na 
opinião cívica ou política mais alargada, o quanto o Portugal actual é devedor 
das realizações e dos impasses, dos avanços e dos recuos, das instituições, valo‑
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res, aspirações e práticas que a cultura liberal – oligárquica ou democrática, 
mais conservadora ou mais radical – enraizou entre nós desde os primórdios 
da Monarquia Constitucional até ao ocaso da Primeira República. Foi nesse 
primeiro século da época contemporânea que Portugal e os portugueses se 
transformaram em muito daquilo que ainda hoje são. É disso que as páginas 
seguintes falam – dando largo espaço ao discurso directo e citado dos interve‑
nientes da época, porque só utilizando a linguagem que eles usaram é possível 
ser fiel ao espírito e às expectativas do tempo histórico vivido por outros. E é 
esse espírito do tempo que deve constituir o conteúdo e a forma de toda a (boa) 
história. 

Gostava de expressar alguns agradecimentos tanto institucionais como pes‑
soais – e em alguns casos a distinção é quase imperceptível. Os textos de histó‑
ria que escrevi ao longo da última década são parte integrante e peças substan‑
ciais da carreira académica que me tem sido proporcionada no quadro da 
universidade, e não teria sido possível levar a cabo a sua investigação e redac‑
ção sem essa pertença institucional. O meu primeiro agradecimento vai por‑
tanto para a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portu‑
guesa, a que pertenço, e aos seus sucessivos directores, pela amizade, pelo 
estímulo prestado e pela criação das condições que permitiram e permitem, 
tanto a título individual como no quadro de centros de estudos, a prossecução 
deste tipo de trabalhos. 

Um obrigado especial é devido, na Universidade Católica Portuguesa, ao 
Professor Doutor Manuel Braga da Cruz. Para lá da sua liderança institucional 
como reitor da UCP (entre 2000 e 2012), agradeço ‑lhe aqui o convite original 
para ingressar na Universidade (em 1993), a atenção com que sempre tem 
acompanhado a minha produção científica e em particular o interesse com que 
comigo analisou o esboço deste livro, fornecendo ‑me sugestões úteis. O meu 
muito obrigado vai também para todos os colegas da Faculdade com quem 
mantenho contacto mais regular – sobretudo aqueles que trabalham na área da 
história – e para os alunos, porque é nas aulas que cada professor tem a primei‑
ra oportunidade para testar o que leu, reflectiu e aprendeu nas suas investiga‑
ções.

Um agradecimento especial é também devido à Universidade Católica Edi‑
tora e à sua directora, a Dr.ª Anabela Antunes, pela forma simpática e interes‑
sada com que acolheu a minha proposta de publicação, e a toda a sua equipa, 
pela produção editorial do livro. Dirigir uma editora universitária, publicar au‑
tores académicos e garantir presença e visibilidade no difícil mercado livreiro 
dos tempos actuais é uma tarefa triplamente árdua. Como docente da UCP, 
aqui deixo o meu tributo e o meu muito obrigado à UCEditora por tudo aquilo 
que faz pelos autores “da casa”. Agradeço igualmente ao Centro de Estudos de 
Comunicação e Cultura (CECC) da Faculdade de Ciências Humanas da UCP, 
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onde estou integrado como investigador, o apoio financeiro prestado à publica‑
ção do livro, e às instituições, centros de investigação, editoras e revistas que 
autorizaram a reprodução dos textos: o Instituto da Defesa Nacional, o Institu‑
to Açoriano de Cultura, a Direcção Regional de Cultura dos Açores, a Funda‑
ção Marquês de Pombal, o Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de 
Lisboa (CEAUL), o Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC) e 
o Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (CEPCEP), 
ambos da Universidade Católica Portuguesa, a Texto Editores, a Historia Cons‑
titucional (Madrid), a Historia y Política (Madrid) e o Electronic Journal of Portu‑
guese History (e ‑JPH).

Ao longo dos anos, tanto no plano puramente escolar ou académico como 
no plano intelectual ou pessoal, tive a sorte de contar com excelentes mestres 
e colegas de ofício. Gostava de aproveitar esta ocasião para dirigir uma referên‑
cia a todos os investigadores e autores a que mais frequentemente recorro nas 
minhas leituras e que mais de perto moldam o que vou sabendo da história 
portuguesa. Não por acaso, são os nomes que mais surgem repetidos nas quinze 
bibliografias contidas neste livro, ou nas bibliografias de outros livros, sobre 
outros temas ou épocas, que já publiquei. Como é óbvio, só eu sou responsável 
por aquilo que de mais imperfeito exista nas páginas que se seguem.

Por último, e porque “no man is an island, entire of itself” – na famosa expres‑
são do poeta inglês John Donne reproduzida na literatura, no cinema ou na 
música – nem este livro nem tudo o resto existiria sem a minha família e em 
especial a minha mulher Rita. A ambas dedico este volume – à família, pela 
presença e pelo estímulo; à Rita, por todas as circunstâncias, momentos e emo‑
ções que ao longo dos anos têm preenchido a nossa vida. 





I – A causa da Carta.  
A via média da política portuguesa 

(1820 ‑1852)

1.  A Carta Constitucional na longa duração do 
constitucionalismo português

No início da década de 1880, Ramalho Ortigão redigiu uma sátira à lei 
fundamental do Reino – a Carta Constitucional – para acompanhar a cari‑
catura dela desenhada por Rafael Bordalo Pinheiro, no célebre Álbum das 
Glórias. Nesse texto, Ramalho descrevia a Carta como uma “velha senho‑
ra” descendente “de personagens que tiveram de seu e que figuraram algu‑
ma coisa na sociedade aí por 1830, no tempo em que vigorava na filosofia 
o Sr. Cousin e o Sr. Royer ‑Collard, e em que nos domínios da moda faziam 
furor as calças apolainadas”. Fora “seu pai o Romantismo e sua mãe a Mo‑
narquia Liberal”. “Educada para menina fina […] destinaram ‑na a casar 
com o Povo”; porém, continuava Ramalho, “repudiada pelo Povo” por ser 
“absolutamente incapaz de olhar pela casa”, a sua vida tornara ‑se “uma 
série consecutiva de todos os acidentes que deprimem uma existência”. À beira 
de celebrar “o seu quinquagésimo aniversário natalício”, estava “velha, feia 
e estúpida”. 

O tom crítico de Ramalho Ortigão era sinal de uma época em que muitas 
das instituições e símbolos da Monarquia Constitucional estavam já sob ataque 
das mais diversas oposições, políticas e não políticas. A moda iniciara ‑se na 
conjuntura revolucionária do final da década de 1860 e início da década de 
1870, ainda antes de o republicanismo antimonárquico se consolidar como 
alternativa ao sistema institucional vigente. Foi nessa altura que os escritos de 
Oliveira Martins começaram a cimentar a teoria de que o constitucionalismo 
da Carta não passava de um híbrido meio ‑termo que tentava “conciliar o in‑
conciliável” (os reis e a liberdade), e de uma “quimera doutrinal”, imposta à 
nação pela guerra e pela ditadura de D. Pedro IV e deslocada face às condições 
sociais e culturais do Portugal profundo, que apenas sobrevivera pela fraude 
eleitoral e pela corrupção financeira – até 1851 entre “frases” e “tiros”, e 
depois, durante a Regeneração, numa paz “pastosa” e “mole” de “materialismo” 
e “cepticismo sistemáticos”1. Colocado assim o problema do século xix portu‑
guês, a Carta pouco mais era do que uma teimosia de um Imperador estrangeiro, 

1 Martins, 1957 [1870], pp. 101 ‑103, e 1986 [1881], I, pp. 18, 76 e 343, e II, pp. 233 ‑234.
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que atraiçoara a revolução e os legítimos direitos da soberania popular, num 
século em que não eram já “os príncipes quem outorga constituições, mas sim 
o povo quem as determina”2. 

A análise martiniana fez escola e ecoou na intelectualidade das últimas 
décadas da Monarquia. Em 1899, Augusto Fuschini denunciaria o equívoco 
constitutivo do sistema político vigente, “atendendo à natureza diferente e an‑
tinómica das duas soberanias, a popular e a tradicional, cuja harmonia se pro‑
curou estabelecer por contrato [na Carta Constitucional]”3. Em 1908, no seu 
conhecido Manual Político do Cidadão Português, Trindade Coelho reconheceria 
que a Carta Constitucional e o regime a que ela dera corpo eram uma frágil 
“forma intermédia” entre a “monarquia pura” (o absolutismo) e a “democracia 
pura” (a república), recheada de “imperfeições de mais de um género” e por 
isso mesmo condenada a desaparecer quando todos se consciencializassem que 
ela sobrepunha “à verdadeira soberania, que é a da nação, a soberania do 
imperante”4. 

Tudo isto não impediu, porém, que a Carta Constitucional, criticada por 
tantos, tenha sido, de entre todos os textos constitucionais, aquele que mais 
tempo vigorou durante a contemporaneidade portuguesa: 72 anos, divididos 
em duas curtas vigências iniciais de dois anos cada (1826 ‑1828 e 1834 ‑1836), 
e numa longa e ininterrupta vigência iniciada em 1842 e terminada apenas 
com a queda do regime monárquico, em 19105. Por comparação com ela, as 
outras duas constituições liberais do oitocentismo português não passaram de 
experiências efémeras, mesmo deixando ideias e dinâmicas com repercussão 
futura: a Constituição Vintista – primeiro texto constitucional português – 
aprovada em 1822, vigorou apenas entre Outubro desse ano e meados de 1823, 
e entre 1836 e 1838 (um total de três anos); quanto à Constituição Setembrista, 
vigorou menos de quatro anos, entre Abril de 1838 e o início de 1842. Se se 
alargar a comparação, a Carta Constitucional ganha até em durabilidade aos 
três textos constitucionais do século xx: a Constituição republicana, que vigo‑
rou entre 1911 e, já muito ferida pela Ditadura Militar, até 1933 (22 anos), a 

2 Martins, 1957 [1870], p. 99.
3 Fuschini, 1899, p. 133.
4 Coelho, 1908, pp. 27 e 194.
5 Entre 1826 e 1910 (84 anos), a vigência da Carta só foi interrompida em dois períodos 

de cerca de 6 anos cada: de 13 de Março de 1828 a 26 de Maio de 1834 e de 10 de Setembro 
de 1836 a 27 de Janeiro de 1842. No primeiro destes períodos – o reinado miguelista – a 
Carta esteve até virtualmente em vigor, tendo sido invocada e/ou aplicada por D. Pedro em 
muitas das suas decisões desde 1829 ‑1830 e no decurso da Guerra Civil (Hespanha, 2004, 
p. 199). Toda a legislação de Mouzinho da Silveira, por exemplo, aprovada em decreto em 
1832, foi feita em nome e no âmbito da Carta e destinada à aplicação num país que faltava 
conquistar pelas armas à usurpação operada por D. Miguel. 
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Constituição salazarista, que vigorou entre 1933 e 1974 (41 anos), e a Consti‑
tuição democrática, que rege o país desde 19766. 

Se a Carta Constitucional durou tanto, mesmo que muitas vezes e por mui‑
ta gente olhada de viés, foi essencialmente pela sua posição de charneira e de 
equidistância entre o velho e o novo, entre o Antigo Regime e a Revolução, 
entre a autoridade régia e a liberdade dos povos. Num século – o xix – cuja 
dinâmica evolutiva pode ser descrita como a de “um trânsito atribulado, mui‑
tas vezes violento, da Monarquia para a República, contra as forças e os inte‑
resses que pugnaram por sustê ‑lo num equilíbrio a meio caminho entre as 
duas”7, a Carta foi exactamente o programa e o guia dos que achavam que era 
possível viver à sombra de reis que não fossem déspotas absolutos e governar 
povos e países não organizados em repúblicas. O significado político e jurídico 
essencial da Carta era assim o de “continuar a monarquia sem manifestar de‑
clarada inimizade à ideia constitucional; relegitimar o poder constituinte mo‑
nárquico, sem rejeitar os novos esquemas de representação nacional”, em 
suma, “equilibrar o ‘Portugal velho’ e o ‘Portugal novo’ na titularidade e no 
exercício do domínio político”8. 

Por detrás da Carta e na base da mesma estavam, no entanto, muito mais do 
que simples considerandos estratégicos sobre os melhores mecanismos para ca‑
sar reis e povos. Estava o que a cultura ou a filosofia polí tica coevas designavam 
por “cartismo”. E o cartismo era – nos termos de António José Saraiva – “todo 
um sistema de direito político, com base filosófica no espiritualismo”, vertido 
numa “postura afectiva” que se posicionava entre o direito divino dos reis e a 
plena soberania dos povos,  criticando tanto o puro tradicionalismo como o 
radicalismo mais intransigente e revolucionário9. Num certo sentido, o cartis‑
mo repensou e reelaborou o próprio vocabulário liberal, redefinindo conceitos 
como o de  legitimidade (a sageza do tempo plasmada nas Cartas contra a varia‑
bilidade constituinte das Constituições), representação (capacidade e “razão 
pú blica” hierarquizadoras e oligárquicas contra a vontade contratualista 
 horizontal e igualitária), natureza do governo (constitucional monárquico e não 

6 Para comparação ibérica, o texto constitucional espanhol mais duradouro foi a Cons‑
tituição de 1876, um código de “sinal conservador e oligárquico” que esteve em vigor durante 
47 anos, até 1923. A actual constituição espanhola, aprovada em 1978, ocupa o segundo 
lugar em termos de longevidade (o franquismo, ao contrário do salazarismo, não teve cons‑
tituição). O terceiro lugar, em Espanha, vai para a Constituição de 1845, também moderada 
e conservadora, que vigorou primeiro 9 anos (até 1854) e, depois do biénio progressista que 
a suspendeu (1854 ‑1856), mais 13, até 1869, num total de 22 anos (v. o diagrama de Solé 
Tura e Aja, 2005, p. 133).

7 Bonifácio, 2010, pp. 16 ‑17.
8 Canotilho, 1993, p. 154.
9 Saraiva, 1977, pp. 99 e 102 ‑103.
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estritamente parlamentar), ou extensão do sufrágio (indirecto e censitário e não 
directo e alargado). Foi isto que lhe suscitou tantos adversários, à direita, e, 
sobretudo, à medida que o século xix ia decorrendo, à esquerda10; mas foi tam‑
bém aquela essência – a permanente busca de uma via média na política por‑
tuguesa – que constituiu o segredo da sua longevidade.

2. As origens do constitucionalismo outorgado

Dois franceses – Napoleão Bonaparte e Alexis de Tocqueville – permitem 
começar a compreender as razões da moda das Cartas Constitucionais na Eu‑
ropa da primeira metade do século xix. O Consulado e o Império erguidos pelo 
Imperador tinham sido, durante anos, uma tentativa bem conseguida de 
“amalgamar” (o verbo é do próprio Napoleão) o velho e o novo, travando o 
passo ao revolucionarismo iniciado em 1789 e radicalizado em 1793. Depois de 
anos de instabilidade, o bonapartismo pôde assim aparecer como a “terceira 
via” entre o Antigo Regime e a Revolução, combinando a autoridade e os 
direitos da nação numa perspectiva de reconciliação nacional, de ralliement, 
que reconhecia as conquistas irreversíveis do legado revolucionário, disci‑
plinando ‑as e temperando ‑as no entanto com uma valorização da ordem e um 
exercício de poder cesarista destinados a cooptar a parte moderada e concilia‑
tória dos realistas que quisessem colaborar nos novos tempos. 

Na sua essência, o Império napoleónico foi uma Monarquia Constitucional 
que legou à posteridade a preocupação política de assegurar que a transição 
entre a velha ordem absolutista e a nova ordem liberal seria feita pela via refor‑
mista e compromissória, e não pela via tumultuária da “democracia” dos povos 
propagandeada pelo Terror jacobino. Esta preocupação  esteve na mente de 
muitos dos que agiram em nome de Napoleão fora da França imperial, e tam‑
bém foi aprendida de forma rápida quer pelos poderes políticos que por toda a 
Europa o combateram, quer pelos que lhe sucederam em França, em 1814‑
‑1815. Ao mesmo tempo que as autoridades francesas “invasoras” prometiam 
conceder liberdades constitucionais aos povos contra os seus antigos reis abso‑
lutistas, muitos príncipes e monarcas europeus também mobilizaram os seus 
próprios povos nas guerras nacionalistas ou patrióticas contra os franceses atra‑
vés da outorga de textos de concessão régia chamados “cartas constitucionais”. 
E, de facto, alguns concederam ‑nas depois da derrota napoleónica.

Rigorosamente, o nome “Carta Constitucional” é de origem francesa. 
Terá sido inventado por Charles de Talleyrand, o famoso diplomata que tran‑
sitou do Império napoleónico para a Restauração dos Bourbons, para crismar 

10 Para um resumo da lenda negra anticartista, v. Sardica, 2009, pp. 272 ‑275.
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o texto constitucional outorgado por Luís XVIII aquando do seu regresso a 
França, em 1814. Depois de Napoleão ter abdicado em Fontainebleau e ter 
partido para o seu primeiro exílio, na ilha de Elba, o objectivo não era restau‑
rar a velha monarquia feudal e senhorial de direito divino, liquidada em 
1789, fazendo sentar Luís XVIII no mesmo trono que Luís XVI perdera11.  
A revolução não podia ser apagada da história e a nova França pós‑
‑napoleónica precisava de uma lei fundamental. O texto foi rascunhado por 
Charles ‑François Lebrun, o ex ‑3.º Cônsul, com base na Constituição mode‑
rada de 1791 e nas constituições napoleónicas de 1799, 1802 e 1804, e revis‑
ta pelo Senado em Abril de 1814. O rei não se opunha ao governo constitu‑
cional, mas estava determinado a que a constituição fosse outorgada como 
um “acto de graça” do trono12, ou seja, não votada (e imposta) pela nação ao 
rei, mas graciosamente dada por este aos seus súbditos, assim elevados, pela 
magnanimidade do trono, à condição nova de cidadãos. Foi a esta constitui‑
ção, dada por Luís XVIII à França, que Talleyrand chamou Carta Constitu‑
cional, para a diferenciar dos textos constitucionais que eram votados, artigo 
a artigo, por uma assembleia constituinte de de putados. Nas próprias pala‑
vras de Talleyrand, tratava ‑se, através dessa  outorga, de “reconciliar a Mo‑
narquia restaurada com o Império e a Revolução através de uma constituição 
baseada no modelo inglês” – com o qual, de resto, Luís XVIII tomara contacto 
e simpatizara durante a sua estadia na Grã ‑Bretanha13.

Estabeleceu ‑se assim a distinção formal que separa uma Carta Constitucio‑
nal de uma Constituição: “uma Carta é outorgada, uma Constituição é delibe‑
rada; uma é um dom espontâneo, livremente concedido pelo soberano, a outra 
um contrato entre a nação e povo soberano e o chefe do Estado”14. A Carta 
revivificava o “direito de graça” dos soberanos de Antigo Regime, ao mesmo 
tempo que não negava o contratualismo característico das sociedades liberais: 
“o Rei dá a constituição – e por essa doação fica estabelecido o pacto social 
entre ele e os seus vassalos, pelo qual eles são elevados a cidadãos”15. Mas o 
pacto subjacente à Carta é diferente do contrato das constituições votadas em 
parlamentos. Enquanto nestas últimas o contrato é celebrado “pela Nação 
consigo mesma” – o que faz com que o rei se considere “tacitamente eleito 
pelos representantes no momento em que a jura”, ou seja, “não é parte contra‑
tante, senão apenas uma parte do contrato”16 – na Carta o rei é a origem do 
contrato, o seu proponente e o árbitro do seu funcionamento corrente.

11 Cooper, 1987, p. 231.
12 Cooper, 1987, p. 234.
13 Cooper, 1987, p. 234.
14 Praça, 1878, I, p. XX.
15 Mesquita, 2006, p. 202.
16 Mesquita, 2006, p. 207.
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É isto que por sua vez determina que as Cartas sejam menos liberais do que 
as Constituições – porque não sendo “um produto da soberania popular” mas 
“uma concessão voluntária do monarca” implicam “uma partilha de soberania 
entre o rei e a nação que se traduz no exercício de prerrogativas mais extensas, 
contrabalançadas por um parlamento com mais ou menos poderes”17, em todo 
o caso subalternizado na hierarquia dos órgãos do Estado. Não havendo um 
modelo único para as Cartas – como também nunca o houve (ou há) para as 
Constituições – reconhece ‑se que as primeiras eram por natureza “mais acessí‑
veis às interpretações restritivas, mediante as quais se pode prometer muito e 
dar muito pouco”18.

A primeira de todas as Cartas – a francesa de 1814 – dava na realidade 
muito pouco aos povos e reservava muito para o monarca “dador”, estabele‑
cendo na prática uma Monarquia Constitucional com escassíssimo carácter 
parlamentar. O rei tinha prerrogativas muito extensas, entre as quais ignorar a 
Câmara dos Deputados e legislar por ordonnances em circunstâncias especiais19. 
Ao lado da câmara alta, aliás, a Câmara dos Deputados não era senão “medio‑
cremente representativa”, dado que os eleitos “cobravam poderes da Carta e, 
portanto, do rei”20. O poder judicial – o terceiro, na clássica tripartição de 
Montesquieu – nem sequer existia de forma autónoma, falando ‑se apenas 
numa “ordem judicial” emanada do rei e exercida através de juízes dele depen‑
dentes21. A Carta francesa era também omissa sobre o processo de revisão, 
dando azo a que os “ultras”, defensores do puro regresso ao absolutismo, sus‑
tentassem que só o rei a poderia modificar por ter sido ele a “fazê ‑la” e a 
outorgá ‑la22. No clima restauracionista de 1814, em que absolutistas, bonapar‑
tistas e liberais conservadores se confrontavam num pano de fundo marcado 
pela questão de se saber que destino dar ao legado revolucionário e que políti‑
cas seguir para conter os seus ímpetos, a Carta de Luís XVIII “representava o 
máximo de concessões liberais a fazer pelo governo, que parecia não compre‑
ender a impossibilidade de anular por completo a obra da revolução”23.

Todas as Cartas Constitucionais nasceriam e viveriam deste particular e 
laborioso equilíbrio, de moderação e de reconciliação. Ao mesmo tempo que 
serviam para, à direita, separar o trigo do joio, trazendo para a modernidade 

17 Bonifácio, 1993, p. 13.
18 Praça, 1878, I, p. XX.
19 Tudesq, 1999, p. 585. A Revolução de Julho de 1830 em Paris teve como um dos seus 

principais motivos o facto de Carlos X utilizar muito frequentemente esta prática de reserva 
legislativa.

20 Tudesq, 1999, p. 585.
21 Campinos, 1975, p. 26.
22 Campinos, 1975, p. 39.
23 Praça, 1894, p. XI.
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os realistas antigos que nela se quisessem integrar mediante concessões, co‑
locavam um travão à esquerda, contendo e desarmando o que o chanceler 
austríaco Klemens Metternich (o arquitecto internacional da Europa restau‑
racionista) significativamente chamava a “hidra revolucionária”. As Cartas e 
o cartismo eram, numa palavra, instrumentos e doutrina liberais conservado‑
res e anti ‑revolucionários, ou seja, meios ‑termos entre a contra ‑revolução 
pura e a revolução à solta. E no contexto temporal da “era das revoluções”, 
que varreu em sucessivas vagas a Europa nas décadas de 1820, 1830 e 1840 
(como já o fizera entre 1789 e 1815), Cartas e cartismo eram o antídoto das 
elites para o perigo, desde sempre teorizado por Tocqueville, de a “paixão 
pela igualdade” poder sobrepor ‑se à “paixão pela liberdade”. Tocqueville e 
todo o liberalismo conservador não queriam tal subversão, porque enquanto 
a primeira paixão conduzia normalmente as sociedades ao tumulto e à anar‑
quia, só a segunda, bem calibrada, conduzia as sociedades ao misto de ordem 
e progresso – ou progresso com ordem – que deveria ser o segredo das novas 
monarquias oitocentistas erguidas ou restauradas depois da epopeia napo‑
leónica.

3. A “súplica” constitucional portuguesa de 1808

Em Portugal, os projectos de constitucionalismo outorgado são anteriores 
aos projectos de constitucionalismo produzidos em Cortes. É certo que a Carta 
Constitucional portuguesa foi outorgada somente em 1826, depois da vigência 
da primeira Constituição, elaborada pelo parlamento vintista entre 1821 e 
1822, que espelhava o programa e conquistas da Revolução Liberal de Agosto 
de 1820. Sucede que o texto oferecido por D. Pedro IV a Portugal materializava 
um modelo de constitucionalismo moderado e de via média política cujas raí‑
zes remontavam, pelo menos, aos primeiros anos do século xix. 

A pré ‑história desse constitucionalismo moderado e outorgado surgiu no 
contexto da primeira Invasão Francesa, perante a ausência da família real e do 
poder político metropolitano (já sedeados no Brasil), e a demissão imposta pelo 
lugar ‑tenente de Napoleão no reino invadido, o general Jean ‑Andoche Junot, 
à Regência deixada em Lisboa pelo príncipe regente D. João. Aos olhos de al‑
gumas correntes da opinião pública portuguesa, e acima de todas à elite dos 
afrancesados, a integração de Portugal na órbita da Europa napoleónica não 
deveria ser vista como uma invasão ultrajante, mas antes como uma oportuni‑
dade para sintonizar o reino com a novidade liberal que chegava com os fran‑
ceses. Imbuído deste pensamento, em Maio de 1808, o juiz do povo José Abreu 
de Campos propôs à Junta dos Três Estados que ela diligenciasse enviar ao 
“imortal Napoleão”, através de Junot, uma “Súplica” para que o Imperador 
viesse a outorgar a Portugal “uma Constituição e um Rei Constitucional”, que 
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introduzissem em Portugal um regime liberal e representativo24, na ausência  
– que alguns começavam a tomar por abdicação de facto – da monarca bragan‑
tina reinante (ainda D. Maria I, apesar de enlouquecida e substituída nos ne‑
gócios de Estado pelo filho). Ao mesmo tempo que essa outorga permitiria a 
Portugal “ligar ‑se com indissolúveis laços ao sistema constitucional da família 
europeia”25, ela seria também uma forma de impedir a projectada assumpção do 
trono vago por Junot e de garantir a integridade do território português no 
vendaval de revisão de fronteiras em que a expansão napoleónica lançara a 
Europa. Repare ‑se, portanto, como a causa do constitucionalismo outorgado 
não nasceu em Portugal incentivada pelas autoridades nacionais como forma 
de mobilizar os povos contra o domínio napoleónico mas precisamente com o 
propósito inverso – o de integrar o Reino, de forma apadrinhada pela França 
imperial, na nova ordem liberal ordeira que estava então a consolidar ‑se além‑
‑fronteiras.

O texto da “Súplica” de Abreu de Campos é, em rigor, “o primeiro texto 
sistematizado em jeito de proposta para uma constituição para Portugal”26. Rei‑
vindicando direitos revolucionários, como o da igualdade civil e fiscal e o da 
liberdade de imprensa e de cultos, não aspirava a uma constituição democrati‑
camente feita pela nação, mas antes a que o próprio Napoleão agisse como 
“dador”, oferecendo a Portugal uma lei fundamental, tal como fizera já (e era 
esse o modelo pretendido), ao Grão ‑Ducado de Varsóvia, criado por Bonapar‑
te em 1807, após o desmembramento da Prússia27. O modelo português de 
Abreu de Campos era, em alguns aspectos, mais avançado até que o polaco28, 
mas no seu todo pouco tinha que ver com o poder constituinte francês reivin‑
dicado em 1789 e, mais tarde, pelo vintismo português. Tratava ‑se de obter 
uma constituição “entendida como o ordenamento do Estado sob o poder so‑
berano do monarca”, que ecoava a ideia das “constituições históricas”, “não 
escritas”, contrapostas ao voluntarismo jurídico revolucionário29. 

O projecto fracassou, quer pela força dos adeptos do Antigo Regime, que 
não queriam ouvir falar de liberalismo, fosse ele cartista ou constituinte, quer 
pelas próprias ambições pessoais de Junot de vir a ser ele a sobraçar a coroa de 
Portugal (como Murat, em Nápoles). Assim, em vez de aprovar a “Súplica”, a 
Junta dos Três Estados redigiu uma mensagem ao Imperador na qual justamen‑
te apelava à entronização de Junot sem lei fundamental30. Para além disso, a 

24 Mesquita, 2006, p. 38.
25 V. o texto integral da “Súplica” a Napoleão em Mesquita, 2006, pp. 39 ‑40.
26 Canotilho, 1993, p. 149.
27 Hespanha, 2004, pp. 55 ‑59.
28 V. Mesquita, 2006, p. 46.
29 Castro, 1999, pp. 394 ‑395.
30 Mesquita, 2006, p. 46.
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partir dos inícios de Junho de 1808, quando a nação portuguesa se levantou em 
armas contra o invasor, qualquer pedido feito a um monarca estrangeiro como 
Napoleão era um ultraje ao nacionalismo belicista antifrancês que não tarda‑
ria, em Agosto desse ano, a expulsar Junot. Do projecto de Abreu de Campos 
pouco mais restou do que a lembrança e o desejo, espalhados na opinião públi‑
ca mais esclarecida, de uma futura lei fundamental que emparelhasse o país 
com as nações que já haviam feito o seu trânsito da velha ordem absolutista 
para a nova ordem liberal.

Se em Varsóvia a constituição outorgada chegou a enraizar ‑se e em Portu‑
gal não passou de uma “súplica”, o caso espanhol ofereceu, também em 1808, 
um exemplo intermédio que influenciou os afrancesados portugueses e contri‑
buiu para a genealogia das Cartas em toda a Europa. Depois de ter destituído 
os Bourbons do trono do país vizinho e de nele ter entronizado o irmão, José 
Bonaparte, Napoleão concedeu à Espanha o chamado “Estatuto de Bayonne” 
(a cidade em que Carlos IV abdicara) destinado a apagar a usurpação que aca‑
bara de cometer e a conferir legitimidade liberal à realeza do irmão. Pelo “Esta‑
tuto”, a Espanha tornar ‑se ‑ia uma monarquia limitada e hereditária, na qual 
José Bonaparte, ocupando o centro do poder, o exerceria respeitando os direi‑
tos dos cidadãos consignados no texto e as instituições representativas nele 
previstas31. O programa ia ao encontro das pretensões dos afrancesados espa‑
nhóis que assim, posto que liberais, se mantinham fiéis ao princípio da preemi‑
nência monárquica, confiando que José traria a modernização política à Espa‑
nha sem necessidade de revolução popular32. Redigido por Jean Baptiste 
Esmenard (um francês residente em Espanha) e revisto pela mão de Napoleão 
e Murat, o “Estatuto de Bayonne” chegou a ser aprovado por uma assembleia 
de deputados (na sua maioria nobres) no início de Julho de 180833. Mas nessa 
altura já a Espanha popular e patriótica estava em guerra contra o domínio 
francês e por isso o “Estatuto”, tendo sido mais do que a “Súplica” portuguesa, 
não conseguiu passar da letra da lei à prática política.

4. As promessas e desilusões joaninas

Quando as Invasões Francesas terminaram, em 1811, D. João não deu 
mostras de querer regressar à sede tradicional da monarquia portuguesa (Lis‑
boa), antes evidenciando uma progressiva americanização que fez crescer o 
descontentamento no pequeno Portugal metropolitano, durante anos entre‑

31 Solé Tura e Aja, 2005, p. 11.
32 Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 240.
33 Solé Tura e Aja, 2005, p. 10.
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gue a “El ‑Rei” Beresford. Os ventos de reforma contra a situação de protec‑
torado britânico em que Portugal caíra eram dados por inevitáveis e o debate 
político começou a centrar ‑se não na salvaguarda do Antigo Regime, tal 
como ele existira até 1807, mas em saber sob que fórmula se deveria fazer a 
transição para uma nova ordem política. Em Espanha, a guerra da indepen‑
dência contra os franceses desembocara na reunião de Cortes, em Cádis, e na 
elaboração, logo em 1812, de uma Constituição radical e proto ‑republicana, 
aprovada sem a sanção régia e sem que a Regência ao menos a jurasse em 
nome do rei ausente (Fernando VII)34. O liberalismo de Cádis – “gaditano” ou 
“doceanista” – repugnava aos moderados espanhóis e assustava os moderados 
portugueses. Um deles, Silvestre Pinheiro Ferreira, lembraria a posteriori: 
“toda a gente sensata e de boa ‑fé reconhecia, já muito antes da revolução de 
1820, a necessidade de uma reforma; porém desejava que ela fosse preparada 
pela autoridade do rei, com sinceridade, prudência e conhecimento de causa; 
pois uma revolução mal concebida ou mal executada devia malograr ‑se ou 
provocar terríveis reacções”35.

Movido por este sentimento, o próprio Silvestre Pinheiro Ferreira redigiu, 
logo em 1814 e a pedido de D. João VI, umas Memórias Políticas em que propu‑
nha a outorga régia de uma constituição moderada36. Outra coisa não pediriam 
José Liberato Freire de Carvalho ou o conde (depois marquês e duque) de 
Palmela, imediatamente antes e depois da eclosão do vintismo, no Verão de 
1820. Em Junho de 1820, José Liberato defendia, n’O Campeão Português, que 
só o poder real poderia servir, numa futura ordem liberal, de pólo de equilíbrio 
entre o poder legislativo e o poder executivo, de modo a evitar tanto o despo‑
tismo monárquico como “o despotismo de muitos centos de déspotas”37. Quan‑
to a Palmela, o mais british de todos os políticos do constitucionalismo portu‑
guês oitocentista, chegou ao Brasil nos finais desse mesmo ano de 1820, 
oriundo da embaixada de Londres e instruído pela eclosão revolucionária a que 
já assistira na sua passagem por Lisboa. Em Fevereiro de 1821, procurando 
neutralizar o radicalismo vintista que se adivinhava e o separatismo brasileiro 
que não tardaria a pôr ‑se em marcha, sugeriu a D. João o projecto da outorga 
de uma Carta Constitucional que o monarca daria aos seus povos, antecipando‑
‑se assim ao parlamento constituinte que ia abrir em Lisboa e impedindo que o 
mesmo lhe impusesse revolucionariamente uma nova ordem política e institu‑
cional38. O plano de Palmela consistia, nas suas próprias palavras, em conven‑
cer D. João a renunciar “aos seus antigos costumes” e a consentir em “pintar e 

34 Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 244.
35 Mesquita, 2006, p. 203.
36 V. Ferreira, 1814.
37 Mesquita, 2006, p. 188.
38 Mesquita, 2006, p. 48, e Bonifácio, 2011, p. 26. 
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dourar a casa de novo”, estabelecendo rapidamente em Portugal (e no Brasil) 
uma “Monarquia representativa, com um código institucional outorgado pelo 
soberano e não conquistado pela insurreição”39.

Já então, contudo, Palmela pregava no deserto, mostrando o quanto, entre o 
Antigo Regime que findava e a revolução que estava a começar, a sua esforçada 
procura de uma via média e conciliadora entre os extremos do espectro político 
o condenava a caminhar e a agir “por vezes quase sozinho, num centro rarefeito, 
moído por dúvidas e mergulhado na impotência”40. Como ele depois recordou, 
a defesa da causa de uma Carta outorgada tivera como consequência “atrair o 
ódio e a calúnia dos dois partidos extremos, um dos quais me considera como 
satélite do despotismo, outro como agente dos revolucionários”41. Em todo o 
caso, a ideia do constitucionalismo outorgado – o mesmo é dizer, a hipótese de 
D. João confiscar a revolução, colocando ‑se à sua testa – andava no ar42. Ma‑
nuel Fernandes Tomás, um dos líderes do radicalismo vintista, ecoava isso mes‑
mo, embora para o repudiar, no Manifesto da Junta Provisional aos Portugueses, 
que redigiu no dia 24 de Agosto de 1820: “Tenhamos, pois, uma Constituição” 
– exortava ele – “e tornaremos a ser venturosos. O Senhor D. João VI, nosso 
adorado monarca, tem deixado de a dar, porque ignora os nossos desejos”.  
O mais significativo vinha logo a seguir: “Nem é já tempo de pedir ‑lha, pois os 
males que sofremos e mais ainda os que devemos recear exigem um prontíssimo 
remédio.”43 O “prontíssimo remédio” não era o gradualismo régio preconizado 
por José Liberato ou Palmela mas a assumpção do poder constituinte nas mãos 
do parlamento eleito em Portugal. Em Lisboa, as Cortes encarregadas de redigi‑
rem a Constituição abriram no final de Janeiro de 1821 e o projecto de bases da 
lei fundamental foi aprovado a 9 de Março. Entretanto, no Rio de Janeiro, nos 
finais de Fevereiro, eclodiu uma revolta local que logo impôs a D. João que o 
futuro texto constitucional a votar em Lisboa seria extensível ao Brasil44.

Das Cortes Constituintes que elaboraram a lei fundamental para o novo 
Portugal liberal, finalizada em Setembro de 1822, saiu um texto bastante de‑
mocrático no contorno das instituições e na salvaguarda dos direitos e garan‑
tias individuais e de cunho fortemente parlamentarista no que toca à relação 
entre os poderes do Estado, com a consequente subalternização da figura do 
monarca45. O ponto fundamental da polémica dos vintistas com os moderados 

39 Valente, 1997, p. 70.
40 Bonifácio, 2011, p. 25.
41 Bonifácio, 2011, pp. 26 ‑27.
42 V. Dias, 1987, p. 543.
43 Mesquita, 2006, pp. 198 ‑199.
44 Valente, 1997, pp. 74 ‑75.
45 V. um resumo do conteúdo e significado político da Constituição de 1822 em Miranda, 

2001, pp. 15 ‑21.
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era mesmo este. Nos termos de José Ferreira Borges, “por ela [a Constituição 
de 1822], as Cortes são tudo; o Rei nada. Chamar ‑lhe Monarquia e não dar 
poderes ao Monarca é pôr um nome com acepção diversa do que ele importa: 
e aqui a questão não é de nome”46. Não era, de facto, de nome mas de essên‑
cia – e essencialmente, a Constituição vintista instalava em Portugal uma 
quase república, ao ponto de Oliveira Martins depois reconhecer que, no en‑
tendimento radical de 1822 a monarquia não era já “um elemento” mas “uma 
tradição”, isto é, “uma instituição a que por conveniência se conserva uma vida 
que não é vida”47. 

Provando a sincronia dos processos políticos ibéricos, a Constituição portu‑
guesa e o próprio triénio liberal vintista (1820 ‑1823) nasceram e morreram à 
sombra do destino, semelhante, que teve o triénio liberal espanhol, a que se 
somou o desfecho da questão brasileira (com a proclamação unilateral da inde‑
pendência da mais valiosa colónia portuguesa, às mãos de D. Pedro, em Setem‑
bro de 1822), e o próprio ambiente europeu. No país vizinho, o pronunciamen‑
to de Rafael del Riego, no dia de Ano Novo de 1820, abrira caminho à 
reposição em vigor da malograda Constituição de Cádis, suspensa durante o 
sexénio absolutista (1814 ‑1820). Fernando VII, muito a contragosto, jurou o 
texto revolucionário gaditano em Março desse ano48. Mas as constituições libe‑
rais, e particularmente de cariz radical revolucionário, eram expressões do po‑
der constituinte dos povos de que o directório da Santa Aliança – que domina‑
va a diplomacia europeia desde o Congresso de Viena, em 1815 – não queria 
ouvir falar, como guardião do restauracionismo legitimista. Ao tempo, o vintis‑
mo português e o liberalismo espanhol eram peças de uma mais vasta vaga de 
levantamentos revolucionários que se estendiam a outras partes da Europa – a 
Nápoles e à Grécia, por exemplo – e cujos ecos ainda se fariam sentir, em 1825, 
no “dezembrismo” russo. Sem surpresa, em Outubro de 1822, o directório das 
potências da Santa Aliança, reunido no Congresso de Verona, autorizou a 
França a intervir militarmente em Espanha para pôr fim ao liberalismo revolu‑
cionário ali ressuscitado, esperando que o congénere português não resistisse, 
como não resistiu, sozinho. O exército francês (os “cem mil filhos de S. Luís”) 
devolveu Fernando VII às suas prerrogativas e direitos régios. É possível que a 
intenção de Paris fosse convencer o monarca espanhol a outorgar uma Carta 
Constitucional semelhante à de Luís XVIII; mas os realistas (absolutistas) es‑

46 Mesquita, 2006, p. 196.
47 Martins, 1957 [1870], p. 90. Nos termos também críticos de Silvestre Pinheiro Fer‑

reira, em 1822 “faltou à condição de ser monárquico o governo, pois não concedendo ao 
monarca senão o veto suspensivo, vinha a destruir o princípio da perpetuidade monárquica, 
que constitui a única diferença entre o monarca e o presidente, ou entre a monarquia e a 
república” (Mesquita, 2006, p. 65).

48 Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 246.
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panhóis inviabilizaram a via média, restaurando o absolutismo puro e duro e 
empurrando Fernando VII para uma política de aberta repressão contra todos 
os liberais49.

Caído o liberalismo em Espanha, o vintismo português não lhe sobreviveu 
muito mais tempo. A 1 de Outubro de 1822, já regressado (em Julho de 1821) 
do Brasil, onde vivera catorze anos, D. João VI aceitou jurar a Constituição que 
lhe impunham como condição sine qua non para continuar a ser rei de Portugal. 
Mas em Maio de 1823, o golpe miguelista da Vilafrancada deu ao monarca o 
pretexto e a força política necessárias para começar a desmantelar a obra vin‑
tista e a preparar um novo status quo, equidistante do radicalismo mas também 
do puro revanchismo contra ‑revolucionário do seu cunhado, Fernando VII 
(irmão da rainha D. Carlota Joaquina).

Entre o final do vintismo e a morte de D. João VI (1823 ‑1826), houve um 
curto mas agitado período de “vida constitucional subterrânea”50, por ela se 
entendendo um intenso debate e vários esforços no sentido de conseguir, do 
monarca, a outorga de uma constituição régia (uma Carta Constitucional) que 
materializasse os esforços iniciados já em 1820 ‑1821 ou antes e entretanto in‑
terrompidos. Esta “vida constitucional subterrânea” e os seus “numerosos con‑
tributos” foram, por sua vez, a concretização “do pensamento político e 
jurídico ‑constitucional de uma plêiade inorgânica de intelectuais desafectos 
do vintismo que, sem força, na altura, para resistir à pressão crescente dos 
adeptos do absolutismo nem para se sobrepor às proverbiais indecisões do rei, 
constituíram, junto dele, o que mais próximo possa estar de uma corrente libe‑
ral conservadora naquele atribulado quartel do século xix”51. A figura mais 
distinta desta plêiade foi Palmela, empossado ministro dos Negócios Estrangei‑
ros ainda em 1822. Diversos passos das suas Memórias esclarecem o essencial 
da sua linha de conduta nos anos da “restauração” joanina: “Ambicionava a 
glória de aconselhar ao Senhor D. João VI que outorgasse uma Carta ou Lei 
Constitucional, e por forma alguma me inclinava a que o contrário acontecesse, 
isto é, a que o povo português impusesse a Lei ao seu monarca”52; só a via car‑
tista permitiria combinar pacificamente “a dignidade da Coroa com as preten‑
sões dos súbditos”, ou seja, “fundar em Portugal um governo constitucional, 
sem contudo receber as leis do partido revolucionário”53. Na busca deste desi‑
derato, haveria de recordar Palmela, “fiz tudo quanto era humanamente 
possível”54; até ao fim, esperou que D. João pudesse e quisesse, contra a vontade 

49 Bonifácio, 2011, p. 138.
50 Mesquita, 2006, p. 67.
51 Mesquita, 2006, p. 68.
52 Bonifácio, 2011, p. 159.
53 Bonifácio, 2011, pp. 165 e 159.
54 Bonifácio, 2011, p. 176.
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de alguns partidos em Portugal e contra a vontade das potências absolutistas 
europeias, assumir esse papel de “legislador constitucional da Monarquia”, 
granjeando assim uma glória que, lembraria Palmela em tom um tanto desalen‑
tado, “mais tarde, e em ensejo menos oportuno, coube ao seu Augusto Filho”55.

Aparentemente, as coisas começaram bem para os defensores da via média. 
A 31 de Maio de 1823, numa proclamação à nação redigida em Vila Franca de 
Xira, D. João demarcou ‑se das instituições existentes mas reafirmou a sua fé 
constitucional, distanciando ‑se do absolutismo do filho (D. Miguel), da mu‑
lher (D. Carlota Joaquina) e do seu homólogo espanhol, Fernando VII, e pro‑
metendo para dali a pouco a outorga de “um novo código”56. A 3 de Junho, 
uma outra proclamação régia redigida pelo ministro do Reino, o desembarga‑
dor Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, repudiava a Constituição de 1822 como 
“um tecido de máximas promulgadas com o fim de encobrir princípios subver‑
sivos e insubsistentes”, prometendo de novo dar “uma constituição em que se 
prescreverão princípios que a experiência tem mostrado compatíveis com a 
duração pacífica do Estado”57. A 18 de Junho, saiu então o decreto que revogava 
a Constituição vintista, ao mesmo tempo que era instituída uma Junta para 
preparar “um projecto de Carta de Lei Fundamental da Monarquia Portuguesa” 
que, “regulada pelos sãos princípios do Direito Público, estabeleça em perfeita 
harmonia o exercício do Poder Supremo e a permanente segurança legal dos 
povos”58. 

A Junta – com cuja existência D. João mostrava “indícios de querer seguir 
o caminho de Luís XVIII”59 – era presidida por Palmela e tinha dezasseis mem‑
bros e um secretário. Reuniu pela primeira vez a 7 de Julho, tendo Palmela 
discursado então contra o vintismo e em defesa do cartismo outorgado. Sobre 
os revolucionários de 1820, o ministro achava ‑os “um bando de demagogos” 
que “abusando do nome da liberdade” tinham reduzido “El ‑Rei a escravo co‑
roado de uma democracia soberana”. D. João apenas jurara a Constituição 
“para salvar os seus povos das contendas sanguinárias de uma guerra civil”; mas 
nem por isso o texto assim sancionado deixava de ser “uma emanação ilegal de 
umas cortes ilegitimamente eleitas”. O que agora a Junta tinha diante de si era 
a tarefa de consolidar uma nova monarquia “em cuja organização, sem se per‑
derem de vista os institutos primevos do governo português, se combine a alta 
dignidade do Trono com os direitos das diversas classes do Estado”. Isso far ‑se‑
‑ia elaborando um código “destinado não ao desenvolvimento de teses vãs e 

55 Bonifácio, 2011, p. 160.
56 Mesquita, 2006, p. 81.
57 Dias, 1987, pp. 545 ‑546.
58 Hespanha, 2004, p. 128, e Mesquita, 2006, p. 83.
59 Hespanha, 2004, p. 19.
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abstractas teorias”, mas pensado antes como instrumento fautor da “prosperi‑
dade pública”, dos “melhoramentos progressivos” e de “uma prudente analogia 
com as instituições mais sábias das outras monarquias da Europa”60.

 A Junta reuniu, de forma continuada, até aos inícios de Setembro de 1823, 
tendo o trabalho assentado na análise e discussão conjunta de contributos in‑
dividuais dos seus membros – ideias soltas, fragmentos de textos ou projectos 
mais ou menos completos. Sabe ‑se que foram apresentados pelo menos quatro, 
da autoria de Francisco Borja Garção Stockler, José Maria Dantas Pereira, José 
Joaquim Rodrigues de Bastos e Ricardo Raimundo Nogueira61. O projecto des‑
te último foi o mais consensual e aquele adoptado pela Junta como base para a 
futura Carta a outorgar. O miguelista António Ribeiro Saraiva atribuiu ‑o erro‑
neamente ao punho do próprio Palmela mas lembrou, bem, que D. Pedro o 
conhecia e que o teve em mente quando outorgou a sua Carta em 182662.  
O projecto de Ricardo Raimundo Nogueira (um jurisconsulto da Universidade 
de Coimbra) foi assim o mais próximo de uma Carta Constitucional que existiu 
em Portugal – embora sem nunca entrar em vigor – até 182663. Entre outras 
ideias essenciais, o seu conteúdo previa a primazia e inviolabilidade régias, o 
direito de veto absoluto da coroa às leis, o bicamaralismo e o sufrágio censitário 
para os deputados a eleger para a câmara baixa64. O facto de Palmela o ter 
apadrinhado mostra como o texto exprimia as principais convicções do que 
Oliveira Martins depois designou como “partido conservador” ou “constitucio‑
nalismo aristocrático”65. 

D. João decerto concordava, ao menos em princípio, com o projecto. Com 
um ou outro acerto, sobretudo nas competências e no desenho do poder legis‑
lativo, estava ali, em esboço, a Carta Constitucional joanina. Numa reunião de 
despacho com o monarca, Mouzinho da Silveira registou que “[El ‑Rei] fic[ara] 

60 Dias, 1987, pp. 549 ‑550. Pouco mais ou menos pela mesma altura, Palmela expediu 
um texto às principais chancelarias europeias, destinado a tomar o pulso à sensibilidade inter‑
nacional, no qual anunciava a pretensão portuguesa de elaborar “uma Carta de Lei Funda‑
mental, que concilie no mais alto grau o império da lei e a felicidade dos povos com a digni‑
dade e a firmeza do trono e que afiance os direitos do cidadão, afastando ‑se prudentemente 
dos dois extremos, o poder absoluto e a monarquia revolucionária” (Dias, 1987, p. 546).

61 Mesquita, 2006, pp. 88 ‑90.
62 Hespanha, 2004, p. 150, e Mesquita, 2006, p. 119.
63 V., especificamente, Merêa, 1967, e Silva, 1999.
64 Hespanha, 2004, pp. 125 ‑159, e Mesquita, 2006, pp. 111 ‑119. António Pedro Mes‑

quita resume o projecto de Ricardo Raimundo Nogueira como “um documento que se sai 
notavelmente bem na sua capacidade de gerir plataformas de entendimento entre as facções 
moderadas e reformadoras do Antigo Regime, bem como de alcançar difíceis equilíbrios com 
os cada vez mais poderosos sequazes do restauracionismo puro e simples” (Mesquita, 2006, 
p. 118).

65 Martins, 1957 [1870], p. 94.
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muito contente quando eu lhe respondi que não era possível manter o sistema 
da Constituição de 1822 e que se ele a modificasse faria muito bem a si e à 
nação”66. O problema não estava porém apenas na maior ou menor determina‑
ção de D. João em tornar ‑se o “dador” da Carta prometida; estava sobretudo 
nas invencíveis resistências que tal plano sempre enfrentou. Desde logo, e em 
Portugal, as movidas pelo chamado “partido apostólico”, de D. Miguel e da 
mãe, presentes até no interior da própria Junta encarregada de rascunhar a 
Carta, onde havia elementos absolutistas intransigentes na defesa de uma “mo‑
narquia pura”, baseada “no direito plenae potestatis” dos reis de Portugal67. Mas 
igualmente no clima internacional europeu, onde a Santa Aliança (Áustria, 
Prússia e Rússia) continuava a pontificar, onde a França restauracionista da 
Carta começava a deslizar para a direita e para o domínio dos “ultras”, que 
marcaria o reinado de Carlos X (1824 ‑1830), e onde até a própria Inglaterra 
liberal se mostrava mais interessava em consolidar a separação entre o Brasil e 
Portugal do que em ajudar este último a ter instituições liberais. 

Contra a tenacidade interna dos absolutistas (e também, de sinal contrário, 
dos vintistas vencidos), e contra o cerco externo das potências europeias, a 
causa da Carta pouco podia fazer. Nas últimas reuniões da Junta, os seus mem‑
bros absolutistas (José António de Oliveira Leite de Barros, António José 
Guião ou o arcebispo de Évora) obstruíram toda a discussão. Em Setembro, 
Palmela confessou que a pressão absolutista estava a manietar as promessas 
régias; o projecto de Ricardo Nogueira iria para gaveta, a não ser – e mesmo 
com isso não havia certeza – que a nova Carta “se reduzisse a muito poucos 
artigos e se pudesse mostrar a conexão destes com o direito já antigamente 
estabelecido entre nós”68.

O que se passou depois de Setembro de 1823 é incerto: talvez ainda tenha 
sido redigido um ou outro projecto alternativo ao da Junta, ou o rascunho 
desta tenha sido revisto num sentido mais tradicionalista69. Em 1840, José 
Liberato haveria de recordar, falando do governo Palmela ‑Subserra desses 
anos: “Quanto à grande obra da nova constituição prometida, depois de mui‑
tas conferências que sempre mui enfaticamente se anunciavam na Gazeta, 
acabou ela como dizem que acabou a torre de babel, isto é, com a confusão das 
línguas.”70 Na Primavera de 1824, um segundo golpe absolutista de D. Miguel 
– a Abrilada – abriu caminho à carta de lei de 4 de Junho desse ano, pela qual 
D. João simplesmente repunha em vigor as leis tradicionais do reino71, desis‑

66 Mesquita, 2006, p. 206. 
67 Dias, 1987, pp. 552 ‑553.
68 Dias, 1987, p. 563.
69 Dias, 1987, p. 563.
70 Carvalho, 1840, p. 20.
71 Mesquita, 2006, p. 95.
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tindo da solução constitucionalista e regressando de iure a uma monarquia 
absolutista, embora desprovida “dos matizes repressivos da sua homóloga 
espanhola”72. Em Janeiro de 1825, o governo Palmela ‑Subserra caiu. D. João VI 
morreu em Março de 1826 sem nunca ter tido a determinação para afirmar a 
via média, liberal conservadora, que há anos lhe pediam e que o próprio aco‑
lhia mentalmente. Os críticos sempre acharam que a sua tibieza e a sua irre‑
solução lhe provinham ou do “medo” ou do “afecto” que tinha do “governo 
absoluto”73 – o quadro mental em que afinal nascera, se formara e reinara 
durante a maior parte da sua vida74. Mas parece que após a sua morte se en‑
controu entre os seus papéis “um projecto de constituição escrito pela sua 
letra”75, cujo teor não se conhece mas cuja existência mostra a continuidade, 
até ao final do reinado, de “uma teoria da moderação joanina”76. William 
A’Court, o embaixador britânico em Portugal, confirmou o facto quando con‑
fidenciou a Mouzinho da Silveira no funeral do rei: “Com mais quinze dias 
estava tudo feito, ele [D. João] já me tinha prometido a Carta.”77 Talvez fosse 
um exagero, mas é um sinal de que a causa da Carta foi porventura o principal 
tópico da agenda régia e da política nacional nos anos terminais do reinado de 
D. João VI. Nesse sentido, quando veio, em 1826, dada pelo filho, D. Pedro IV, 
a Carta Constitucional não foi uma novidade, nem sequer uma ruptura radi‑
cal, mas apenas a materialização do “modelo constitucional restauracionista”78 
em vão perseguido pelo rei e pelo toryism de Palmela na primeira metade da 
década de 1820.

5.  O problema sucessório de 1826 e a outorga da 
Carta Constitucional

O projecto do constitucionalismo outorgado materializou ‑se finalmente na 
conjuntura muito especial de 1826, como peça central da solução sucessória 
engendrada na sequência da morte de D. João VI, a 10 de Março. O poder 
passou então para uma Regência presidida pela infanta D. Isabel Maria, encar‑
regada de dirimir a mais que previsível querela entre os dois filhos de D. João 
(e irmãos da regente) candidatos à sucessão: D. Pedro IV e D. Miguel.

72 Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 254.
73 Carvalho, 1830, p. 288.
74 Sobre D. João VI, v. Pedreira e Costa, 2006.
75 Carvalho, 1830, p. 287.
76 A expressão é de Pedreira e Costa, 2006, p. 307.
77 Hespanha, 2004, p. 143.
78 Hespanha, 2004, p. 19.
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O primeiro, por ser o mais velho, era o herdeiro legal da Coroa, não fosse a 
circunstância determinante de em 1822 ter declarado a independência do Bra‑
sil e ter sido entretanto entronizado como Imperador da ex ‑colónia, tornada já, 
pelo tratado luso ‑brasileiro de 1825, um país independente. Apesar das tenta‑
tivas de D. João VI de manter para o filho o título de «Imperador do Brasil e 
Príncipe Real do Portugal e Algarves», como forma de deixar a porta aberta a 
uma futura reunião das duas Coroas na pessoa de D. Pedro, muitos eram os 
obstáculos a esse plano. A Grã ‑Bretanha, que tutelara a separação entre o 
Brasil e Portugal, estava pouco interessada, à luz das suas próprias estratégias 
comerciais no Atlântico, em ver o Brasil regressar à condição de colónia do 
Portugal europeu. Também em Portugal D. Pedro tinha muitos adversários, 
mais discretos os que temiam que ele optasse por ficar no Brasil, secundarizan‑
do os interesses portugueses aos seus interesses americanos, mais audíveis os 
que viam no príncipe um rei estrangeiro que atraiçoara a pátria e que era pou‑
co recomendável no clima restauracionista europeu, dadas as suas conhecidas 
inclinações liberais e maçónicas79. 

O outro candidato ao trono português vago era o irmão mais novo de D. Pe‑
dro, D. Miguel, temporariamente exilado em Viena depois da Abrilada de 1824, 
e que era, para todos os efeitos, o líder do “partido apostólico” (absolutista), re‑
presentado pela rainha D. Carlota Joaquina, sua mãe, e por diversas forças mais 
conservadoras e alinhadas com o clima ideológico da Santa Aliança europeia. 
Como resumiu Oliveira Martins, por detrás da luta entre “D. Pedro, o brasileiro”, 
e “D. Miguel, o desterrado em Viena”, o que estava iminente era um “duelo ine‑
vitável” entre “o jacobinismo de 20, abafado em 23 mas não extinto”, e “os apos‑
tólicos da rainha, a quem D. João VI nunca deixara vencer inteiramente”80.

No meio de muita incerteza, entre “as hesitações dos partidos, os desejos 
liberais e as esperanças absolutistas”81, a Regência decidiu ‑se pela aclamação 
de D. Pedro I do Brasil como D. Pedro IV de Portugal, fazendo deslocar uma 
deputação ao Rio de Janeiro para comunicar a morte de D. João VI e os con‑
tornos da nova situação política ao herdeiro legal da Coroa portuguesa. As 
novas chegaram a D. Pedro a 24 de Abril de 1826. Ainda que o Imperador do 
Brasil tenha por momentos pensado em cingir as duas Coroas rapidamente se 
deu conta da impossibilidade desse plano82. A maioria dos seus conselheiros 
brasileiros e a sempre vigilante diplomacia inglesa (capitaneada, no Rio, por 
Lorde Charles Stuart) inclinaram ‑no depressa para uma solução que era 
simultaneamente familiar, política e constitucional e que a muitos terá parecido 
perfeita – outorgar a Portugal, no uso dos seus legítimos poderes de herdeiro 

79 Caetano, 1965, pp. 25 ‑26, e Miranda, 2001, p. 31.
80 Martins, 1986 [1881], I, pp. 33 ‑35.
81 Martins, 1986 [1881], I, p. 37.
82 Carvalho, 1848, pp. 4 ‑6.
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legal de D. João VI, uma constituição liberal e abdicar da realeza portuguesa na 
filha, a pequena princesa D. Maria da Glória (então com sete anos de idade), 
vinculando o irmão, D. Miguel, a um futuro casamento com a sobrinha. Juntos 
jurariam a Carta Constitucional doada – o que asseguraria a “constitucionali‑
zação” da causa absolutista no médio prazo – e juntos governariam Portugal 
como uma monarquia liberal, representativa e hereditária.

Ao optar por esta solução, D. Pedro mostrava aos brasileiros a sua fidelidade 
à nova pátria que ali formara ao mesmo tempo que firmava a sua imagem de 
monarca liberal junto dos antiabsolutistas portugueses83, estendendo até a 
mão aos partidários do absolutismo, que sentariam o seu chefe no trono portu‑
guês e que, através da Carta, poderiam vir a ter um lugar no futuro Portugal84. 
No fundo, era o mesmo plano de D. João VI e dos seus conselheiros – dar 
corpo, por documento constitucional, a uma via média na política portuguesa, 
equidistante dos extremos do espectro político (tradicionalismo e revoluciona‑
rismo)85. Porventura entusiasmado com o seu papel de fundador de pátrias no‑
vas – depois do Brasil, o Portugal liberal seria a sua segunda criação – D. Pedro 
mostrava assim “que queria ser um Washington sem contudo deixar de ser um 
monarca”; por isso, “a liberdade era um presente e não o reconhecimento de 
um direito popular. Dar uma Carta satisfazia ‑o”86.

A primeira parte do plano de D. Pedro ficou pronta em cinco dias, entre 24 e 
29 de Abril de 1826. Foi esse o tempo que levou a preparar a Carta Constitucio‑
nal – fazendo em menos de uma semana, sob pressão da necessidade, o que o pai 
não fizera durante anos a fio. Um primeiro rascunho foi escrito por José Joaquim 
Carneiro de Campos (futuro marquês de Caravelas), ao tempo ministro da Justi‑
ça do Brasil. Depois, o próprio D. Pedro e o seu secretário pessoal, Gomes da 
Silva, ultimaram o texto, que terá sido ainda lido por Lorde Stuart87. O processo 
de redacção da Carta foi muito rápido porque ela era quase um decalque da 
Constituição brasileira “oferecida” (é o termo usado no seu preâm bulo) pelo pró‑

83 Brancato, 2004, § 11 e 57: D. Pedro passaria a ser visto como “um soberano que tinha 
herdado a Coroa de uma monarquia com poderes absolutos e mesmo assim havia decidido, 
sem nenhuma imposição revolucionária, transformá ‑la numa Monarquia Constitucional”; 
tal era “a maior demonstração possível do talante liberal daquele monarca”. V. também 
Carvalho, 1848, pp. 5 ‑6.

84 Campinos, 1975, pp. 11 ‑13.
85 “Contra o absolutismo, a Carta apresentava ‑se como um documento que instituía uma 

monarquia, senão representativa, pelo menos constitucional. Contra o constitucionalismo de‑
mocrático radical, ela constituía ‑se como a salvaguarda da prerrogativa régia, a garantia con‑
tra o governo de um só grupo e de uma só câmara, como o modelo capaz de combinar os di‑
versos interesses presentes no corpo da nação, sob a égide da religião, da ordem e da 
autoridade social estabelecidas” (Hespanha, 2004, p. 365).

86 Martins, 1986 [1881], I, p. 38.
87 Praça, 1894, p. XXIII, e Miranda, 2001, pp. 32 ‑33.
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prio D. Pedro e jurada pela nação brasileira em Março de 1824. Os redactores 
da Carta portuguesa limitaram ‑se a trasladar para esta o articu lado base do tex‑
to brasileiro, pese embora em alguns pormenores os constitucionalistas detec‑
tem ser a Carta brasileira um pouco mais liberal do que a Carta portuguesa de 
1826, onde se sente um maior travão a qualquer veleidade de radicalização 
revolucionária88. Afonso Arinos de Melo Franco, um estudioso do constitucio‑
nalismo brasileiro, descreveu assim a redacção da Carta Constitucional: “Pelos 
documentos originais existentes no Arquivo do Museu Imperial pode 
reconstituir ‑se com alguma exactidão o processo seguido por D. Pedro, auxilia‑
do pelo seu secretário Gomes da Silva, no preparo da Carta Constitucional de 
1826. Premido pelo decurso rápido dos poucos dias de que dispunha, D. Pedro 
tomou dois exemplares do projecto revisto do Conselho de Estado para a Cons‑
tituição brasileira de 1824, e enquanto anotava em um, através de emendas, 
supressões e adições àquilo que se deveria transformar no texto da Carta lusa, o 
Chalaça [alcunha de Gomes da Silva] fazia o mesmo no outro exemplar. Depois 
houve troca de textos, com notas do Imperador no do Chalaça e reciprocamen‑
te. Por fim, Gomes da Silva trasladou para o texto manuscrito o resultado do seu 
trabalho, enquanto o Imperador tentava fazer o mesmo em outras páginas. Não 
dispondo porém do tempo do seu secretário, nem talvez paciência para o meti‑
culoso esforço, apresentou apenas, depois de alguns poucos artigos redigidos, 
uma tabela comparativa e numerada entre os artigos modificados da Constitui‑
ção brasileira e os que lhe deveriam corresponder na portuguesa. Além disso, 
tomou o manuscrito de Gomes da Silva e nele introduziu emendas e adições 
que, se comparadas com o texto definitivo da Carta, verifica ‑se que foram todas 
adoptadas. Terminada a apressada redacção, foi o documento impresso no Rio 
de Janeiro, na Tipografia Imperial e Nacional, com o acertado nome de Carta 
Constitucional e não de Constituição, pois havia sido outorgada e não votada 
[…] A Carta Portuguesa foi assinada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 29 de 
Abril de 1826, por D. Pedro, que nela ainda se assina El ‑Rei, pois a sua abdica‑
ção ao trono português só se deu alguns dias depois.”89

Assinada a Carta, a 29 de Abril, veio então o decreto de 2 de Maio, nos 
termos do qual se processava a abdicação dos direitos reais de D. Pedro na filha, 
sob a condição de ela vir a casar com o tio, D. Miguel. Lorde Stuart era da 
opinião de que talvez D. Pedro devesse convocar, em Lisboa, as antigas Cortes 
para sancionarem a abdicação; mas D. Pedro recusou por recear que os Três 
Estados do Reino se convertessem em Cortes Constituintes. Em Londres, 
Canning (o ministro dos Negócios Estrangeiros) achou o receio “muito bem 
fundado”90. Considerando ‑se de bem com brasileiros e portugueses, o Impera‑

88 Praça, 1894, p. XIV, e Campinos, 1975, p. 10. 
89 V. Miranda, 2001, pp. 32 ‑33. 
90 Carvalho, 1848, pp. 4 ‑5.
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dor expediu Stuart para Lisboa, com uma mala diplomática onde vinha a 
Carta, o destino da filha e o projectado futuro liberal para Portugal.

6.  A Carta Constitucional: fontes, filosofia e estrutura 
organizativa

A Carta portuguesa comprovava o quanto nenhum texto constitucional é 
inteiramente original, aproveitando sempre redacções de outros textos e expe‑
riências políticas do passado nacional ou estrangeiro. Tendo como principal 
fonte a Carta brasileira de 1824, recolheu também inspiração, através desta, da 
Carta francesa de 1814 que, por sua vez, incluía alguns aspectos do conserva‑
dorismo institucional britânico. Também a Constituição portuguesa de 1822 
não foi obviamente esquecida, quer para ter bem presente os aspectos que 
havia que emendar, quer para assegurar uma continuidade mínima entre os 
anseios liberais inaugurados em 1820 e o novo liberalismo cartista que se pre‑
tendia implantar em Portugal. Para lá dos textos, um nome importa destacar na 
história da fundamentação do cartismo português – o de Benjamin Constant 
de Rebecque (1767 ‑1830), um liberal moderado do tempo do Directório, 
amante de Madame de Stäel e publicista da restauração bourbónica, de cujo 
Esquisse de Constitution, redigido em 1814, e depois republicado em sucessivas 
edições no seu Cours de Politique Constitutionelle, foram aproveitadas “ideias 
mestras e até muitas frases textuais em tradução literal”, quer para a Carta 
brasileira de 1824 quer para a Carta portuguesa de 182691.

Qual o significado político e jurídico da outorga da Carta por D. Pedro?  
É útil começar por salientar a especificidade do próprio acto fundador do texto 
constitucional. Outorgar, dar, oferecer à nação uma constituição significa rea‑
firmar a prioridade e anterioridade do monarca perante essa mesma nação, ou 
seja, vincar que “o poder constituinte monárquico existe antes do poder cons‑
tituinte democrático” e que, portanto, “o rei contemporiza ou mostra clemên‑
cia perante o espírito constitucional do tempo, mantendo o imaginário monár‑
quico do passado”92. Foi essa liberalidade voluntária, de um monarca que “se 
despiu generosamente do poder absoluto em que fora educado”93, que deu a  
D. Pedro o cognome de “dador” e que se acha espelhada no preâmbulo da 
Carta: “Dom Pedro por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves etc. Faço 
saber a todos os Meus Súbditos Portugueses, que Sou Servido Decretar, Dar e 
Mandar jurar imediatamente pelas Três Ordens do Estado a Carta Constitucio‑

91 Ferreira, 1831, passim, e Caetano, 1965, p. 27.
92 Canotilho, 1993, p. 154.
93 Carvalho, 1848, p. 5.
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nal abaixo transcrita, a qual de ora em diante regerá esses Meus Reinos e 
Domínios.”94 Diferentemente de uma conquista do poder popular, elaborada 
de baixo para cima e imposta ao monarca pela nação representada em Cortes95, 
o texto de 1826 provinha de cima para baixo, da vontade de um monarca para 
a aceitação de muitos, como “uma espécie de foral colectivo concedido pelo 
Rei à Nação”96. Entre as seis constituições que regeram o país desde o vintismo 
até à actualidade, só a Carta de 1826 teve uma origem outorgada, exterior ao 
parlamento, onde os textos de 1822, 1838, 1911 e 1976 foram feitos, e também 
diferente do processo de redacção (a cargo de uma equipa de juristas) e de 
plebiscitação (através do voto) que singularizou o texto constitucional do 
Estado Novo, aprovado em 1933.

A dádiva régia remetia deste modo a Carta para uma filosofia política e jurí‑
dica diferente da das Constituições, particularmente da sua antecessora portu‑
guesa. Do que se tratava não era de consagrar, como na Constituição de 1822, a 
soberania nacional que tudo subsumia à vontade geral do povo materializada nas 
leis, mas de reequilibrar a relação e partilha de poderes entre o rei e a nação, re‑
legitimando a figura, o poder próprio e a influência do monarca no todo da go‑
vernação, ao mesmo tempo que se mantinham o princípio representativo e as 
garantias gerais da sociedade liberal. Como já atrás se viu, a Carta era a expressão 
constitucional da doutrina do meio ‑termo – a via média compromissória entre a 
ideia da soberania nacional, cara à esquerda liberal, e a defesa e reafirmação das 
prerrogativas régias, defendidas pelas direitas (absolutista e também liberal con‑
servadora) do tempo. Fruto da conjuntura muito especial da sucessão régia em 
1826, ela pretendia assim, simultânea e inseparavelmente, “a restauração do 
princípio da soberania real” e “a sua necessária adaptação” ao modus vivendi das 
sociedades liberais entretanto tornadas irreversíveis no curso da história – a des‑
peito dos esforços reaccionários da diplomacia da Santa Aliança97.

Com 145 artigos, a Carta Constitucional era mais sintética que a sua 
congénere brasileira (179 artigos), e que a Constituição portuguesa de 1822 
(240 artigos), superando apenas, no século xix, a Constituição setembrista de 
1838 (139 artigos + 1 artigo transitório). Internamente, subdividia ‑se em  
8 títulos – I. Do Reino de Portugal, seu território, governo, dinastia e religião (arts. 1.º 
a 6.º), II. Dos cidadãos portugueses (arts. 7.º a 9.º), III. Dos poderes e representa‑
ção nacional (arts. 10.º a 12.º), IV. Do Poder Legislativo (arts. 13.º a 70.º), V.  

94 V. o texto integral da Carta Constitucional em Miranda, 2001, pp. 115 ‑139. 
95 O contraste do preâmbulo da Carta com o da Constituição de 1822 é óbvio: “As 

Cortes Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa […] decretam a seguinte 
Constituição Política, a fim de segurar os direitos de cada um, e o bem geral de todos os 
portugueses.”

96 Soares, 1984, p. 496.
97 Campinos, 1975, pp. 13 ‑14 e 42 ‑43.
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Do Rei (arts. 71.º a 117.º), VI. Do Poder Judicial (arts. 118.º a 131.º), VII.  
Da administração e economia das províncias (arts. 132.º a 138.º), e VIII. Das 
disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos portugueses 
(arts. 139.º a 145.º). Uma análise sumária dos traços mais característicos e das 
originalidades do texto de D. Pedro faz ressaltar as diferenças face à lei fun‑
damental votada pelas Cortes vintistas, demonstrando a sua inclinação mode‑
rada, pró ‑monárquica e anti ‑revolucionária.

7.  A Carta Constitucional: características jurídicas 
essenciais

O essencial da filosofia cartista está contido nos títulos III, IV e V da Carta 
Constitucional. Desde logo, a afirmação de uma dupla soberania, partilhada 
entre o rei e as Cortes Gerais (art. 12.º), contrastando com o princípio vintista 
de que a soberania residia “essencialmente” (ou seja, exclusivamente) na na‑
ção, e que toda a autoridade pública, de qualquer corporação ou indivíduo 
(inclusive o rei), derivava dessa mesma nação98. Isto significa que enquanto o 
texto vintista apostava no “maior enfraquecimento do poder monárquico”, 
esvaziando ‑o de qualquer prerrogativa imanente, a Carta repromovia o rei, 
deixando “no escuro o dogma da  soberania popular”99. Assim, na arquitectura 
“constitucionalmente assimétrica” do cartismo, o povo, a nação, apenas cobrava 
existência “graças à magnanimidade régia”100.

Na enumeração dos poderes de Estado, a Carta era também inovadora em 
Portugal. No horizonte do vintismo estivera sempre a estrutura trinitária de 
Montesquieu e de Siéyès, que previa a existência de três poderes – legislativo, 
executivo e judicial – independentes entre si e mutuamente vigilantes. Dos 
três, a centralidade era colocada no legislativo, o que fizera da maioria das 
monarquias constitucionais experimentadas desde 1789 outras tantas formas 
de regime parlamentarista. Ora, a somar a estes três poderes e, mais importan‑
te, acima deles, a Carta introduziu em Portugal um quarto poder – o “poder 
real” de Benjamin Constant, que D. Pedro traduziu por “poder moderador” 
(art. 11.º). Era esta a maior novidade da Carta. O poder moderador era muito 
mais do que aquilo que chefes de Estado actuais qualificariam de “magistratura 
de influência”. Na letra da Carta, tratava ‑se um poder superior, neutro, pri‑
vativamente entregue ao monarca para que este pudesse assegurar “a manu‑

98 O art. 26.º da Constituição de 1822, que estatuía a soberania nacional, precisava 
mesmo: “Nenhum indivíduo ou corporação exerce autoridade pública que se não derive da 
mesma Nação.”

99 Praça, 1894, p. 16, e 1879, II, p. 6.
100 Canotilho, 1993, p. 155, e Bonifácio, 1993, p. 13.
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tenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos” 
(art. 71.º). Isto significava conferir ao trono a “autoridade para intervir oportu‑
namente por uma acção preservadora e reparadora, despida de qualquer hosti‑
lidade”, por sobre o legislativo, o executivo e o judicial101. 

Eis como Constant, num passo famoso do seu Cours de Politique Consti‑
tutionelle, teorizava a importância e a margem de acção do quarto poder:  
“O vício radical de quase todas as constituições foi o de não terem criado um 
poder neutro, e terem colocado toda a autoridade de que ele deve ser inves‑
tido num dos poderes activos […] Os três poderes políticos, como se têm 
conhecido até aqui – executivo, legislativo e judicial – são três molas que 
devem cooperar cada uma por sua parte no movimento geral; mas quando 
essas molas deslocadas se cruzam, se combatem e se embaraçam é preciso 
uma força que as restitua ao seu lugar. Esta força não pode estar em nenhuma 
destas molas, porque lhe serviria para destruir as outras; é preciso que esteja 
fora delas, que seja de algum modo neutral, para que a sua acção se aplique 
onde for necessário aplicar ‑se, e para que seja preservadora e reparadora sem 
ser hostil. A Monarquia Constitucional tem esta grande vantagem, cria esse 
poder neutral na pessoa de um Rei, já cercado de tradições e de lembranças 
e revestido de um poder de opinião que serve de base ao seu poder político.  
O verdadeiro interesse desse Rei não pode ser por modo algum que um dos 
poderes destrua o outro, mas que todos se auxiliem, se entendam, e operem 
de harmonia. O poder legislativo reside nas assembleias representativas, com 
a sanção do Rei; o poder executivo nos ministros, o poder judicial nos tribu‑
nais. O primeiro faz as leis, o segundo provê à sua execução, o terceiro aplica ‑a 
aos casos particulares. O Rei está no meio destes três poderes, autoridade 
neutral e arbitrária, sem nenhum interesse em perturbar o equilíbrio, e tendo, 
pelo contrário, todo o interesse em mantê ‑lo.”102 Constant imaginava portanto 

101 Praça, 1880, III, p. 181. V. também Caetano, 1965, p. 27, ou Hespanha, 2004,  
pp. 173 ‑175 e 250 ‑259. Este último autor vê na noção de “poder real” de Constant uma 
continuação da “royal prerrogative” de John Locke, ou do “principe royale” de Montes‑
quieu, considerando ‑o simétrico, ou equivalente, do poder de “juiz supremo dos outros 
poderes” entregue, na democracia republicana dos Estados Unidos da América, ao seu 
Supreme Court (Hespanha, 2004, pp. 254 e 173). 

102 Praça, 1880, III, p. 183. Constant confessava ter recolhido a sua noção de “poder 
real” num outro autor francês, o conde de Clermont ‑Tonnerre (Praça, 1879, II, pp. 19‑
‑20). Clermont ‑Tonnerre (1757 ‑1792) foi deputado aos Estados Gerais, em 1789, pela 
aristocracia liberal de Paris, e presidente da Assembleia Constituinte até Agosto desse 
ano, altura em que se demitira ao ver vencida a sua pretensão de atribuir a Luís XVI o 
direito de veto absoluto. Admirador das “leis orgânicas” da Grã ‑Bretanha, seria uma das 
vozes críticas da ascensão do jacobinismo e um dos membros mais conspícuos da signifi‑
cativamente chamada Société des Amis de la Constituition Monarchique, fundada em Paris 
em 1790. Acabou assassinado pelos patriotas radicais durante o assalto às Tulherias, em 
Agosto de 1792, episódio que marcou o início do biénio de terror jacobino em França. 
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um monarca que, pelo seu lugar central e pelo seu natural e expectável ca‑
rácter interventivo, seria a “mão invisível” que guiava todo o sistema, corri‑
gindo o seu curso e tornando ‑se assim afinal uma mão bastante visível sempre 
que o fazia.

Em 1852, num discurso parlamentar, o deputado António José de Ávila 
(futuro duque de Ávila e Bolama) definiria em termos muito parecidos com os 
de Constant a essência e a mecânica do poder moderador inscrito na Carta, 
retratando ‑o como o pêndulo indispensável a um “system of checks and balan‑
ces”: “Qualquer que seja a opinião que se forme hoje da proposição ‘le roi regne 
mais il ne governe pas’, esse princípio é a base da Carta Constitucional. A Carta 
Constitucional, estabelecendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Po‑
der Judicial, todos independentes entre si, reconheceu a necessidade de um 
outro poder, de um poder neutro, que servisse de manter o equilíbrio entre 
aqueles três poderes, de o restabelecer quando viesse a destruir ‑se, de corrigir, 
numa palavra, todos os seus excessos. Este Poder é o Poder Moderador da nos‑
sa Carta, o Poder Real do Projecto de Constituição de Benjamin Constant, que 
passou dali para a Constituição do Brasil e da Constituição do Brasil para a 
Carta Portuguesa.” E acrescentava Ávila: “O Rei numa esfera superior à dos 
partidos é completamente estranho às nossas dissensões civis, não pode nunca 
fazer mal, só pode fazer bem, e é por isso revestido do carácter da inviolabilida‑
de, da impecabilidade, verdadeiro atributo da Divindade.”103

Assim, e segundo a Carta de 1826 (art. 74.º), o rei tinha a faculdade de 
influenciar o curso do poder legislativo, podendo prorrogar, adiar e dissolver o 
parlamento e exercer veto absoluto sobre os diplomas dele emanados. Por con‑
traste, no texto de 1822 o rei tinha apenas veto suspensivo e não podia prorro‑
gar ou dissolver as Cortes. As diferenças eram de monta: enquanto o veto 
suspensivo vintista relegava o monarca para um papel de “rei executor”, menos 
representante da nação do que os deputados dado que não “fazia” a lei, o veto 
absoluto de 1826 tornava ‑o um “rei colegislador”, que não “fazia” mas deter‑
minava a existência das leis do Reino104. Por seu turno, a prerrogativa de disso‑
lução do parlamento – aquilo que na actual gíria do constitucionalismo tem 

103 Sardica, 2005, p. 57. Ávila reproduzia, nas suas últimas palavras, o considerando de 
Guizot segundo o qual o rei cartista “permanec[ia] numa situação superior, estranho a todos 
os acasos deste mundo; ele não é deste mundo senão como espectador ou como juiz” (Saraiva, 
1977, p. 106).

104 Baptista, 1999, p. 371. V. também, sobre a questão do veto real, Pina, 1987. Silvestre 
Pinheiro Ferreira era um dos jurisconsultos portugueses que defendia o veto absoluto, argu‑
mentando que “se o monarca não tiver autoridade para rejeitar toda a lei que julgar contrária 
aos interesses nacionais, será reduzido à necessidade de proceder contra a sua consciência ou 
de abdicar da Coroa; o que seria contraditório com o princípio da perpetuidade, que não con‑
sente senão abdicação voluntária” (Mesquita, 2006, p. 245).
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sido designado por “bomba atómica” – dava ao monarca um mecanismo que 
introduziria na vida política oitocentista um dos seus aspectos mais caracterís‑
ticos. Por norma, seriam os governos a pedir ao rei que fizesse uso do expedien‑
te, ou porque tendo tomado posse das cadeiras ministeriais necessitavam de 
“fazer” uma nova maioria de apoio, ou sempre que no decurso da governação 
se mostrasse necessário “demitir” um parlamento demasiado hostil ou fraccio‑
nado no apoio ao executivo. Isto fazia com que, ao contrário do que hoje acon‑
tece em democracia, não fossem as eleições a produzir governos mas o inverso: 
era o governo que produzia na urna – montando a máquina do caciquismo e 
recorrendo à ocasional fraude – o resultado bastante para dela extrair um par‑
lamento que lhe viabilizasse apoio maioritário105. É por isso mesmo que quem 
fazia eleições nunca as perdia e que quem precisava de eleições pedia ao mo‑
narca a dissolução do parlamento106.

De acordo com o mesmo art. 74.º, e em relação ao poder executivo (que a 
ele mesmo pertencia de iure mas que era de facto exercido pelos ministros), o 
monarca tinha a faculdade de nomear e demitir livremente os membros do 
governo que, ao contrário das constituições de esquerda, nenhuma responsabi‑
lidade tinham perante as Cortes, dependendo exclusivamente do rei, quase 
como seus secretários de Estado. Finalmente, em relação ao poder judicial, e 
sem prejuízo da sua independência formal, o monarca podia suspender magis‑
trados em caso de processo aberto contra eles, perdoar ou moderar penas e 
conceder amnistias, ou seja, exercer o “direito de graça”107 característico dos 
monarcas absolutistas108.

105 Como Augusto Fuschini resumiria no final do século xix, “os governos escolhem e fa‑
zem os deputados, estes a seu turno sustentam o governo” (Fuschini, 1899, p. 345).

106 Entre 1834 e 1910, houve 42 eleições gerais e 31 dissoluções do parlamento em 
Portugal.

107 Hespanha, 2004, p. 175. Num outro passo do já citado discurso de 1852, Ávila resumia 
o essencial das atribuições do poder moderador: “Se o Poder Legislativo faz leis lesivas ao país, 
o Poder Moderador não sanciona essas leis. Se a Câmara dos Deputados não representa a 
opinião nacional, o Poder Moderador dissolve a Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos 
Pares embaraça a acção do Poder Executivo, o Poder Moderador modifica a maioria dessa 
Câmara nomeando novos Pares. Se o Poder Executivo dá à Administração Pública uma direc‑
ção que lhe não é favorável, o Poder Moderador destitui o Poder Executivo. Se o Poder Judi‑
ciário (sic) enfim aplica penas que não estão em proporção com os delitos, o Poder Moderador 
usa do seu direito de perdoar ou moderar as penas impostas aos réus” (Sardica, 2005, p. 57).

108 Os atributos do “poder real” em Constant eram mais largos do que os do poder mo‑
derador da Carta portuguesa: além do veto absoluto, do poder de dissolução, do “direito de 
graça” e da destituição dos ministros, competia ao rei a nomeação dos juízes, o direito de paz 
e de guerra, a arbitragem de contenciosos entre poderes centrais e locais e o próprio lança‑
mento de qualquer processo de revisão constitucional (v. Hespanha, 2004, pp. 174 ‑175). 
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Em opinião que fez escola, e pese embora a ulterior parlamentarização re‑
gistada pela monarquia da Carta na segunda metade do século xix, Marcelo 
Caetano declarou que o texto de 1826 era “uma das mais monárquicas, senão 
a mais monárquica das constituições do seu tempo”109. Isto porque à doutrina 
da dupla soberania e às faculdades do poder moderador se somava a existência 
de um Conselho de Estado (art. 107.º) composto unicamente de conselheiros 
vitalícios de nomeação régia (enquanto o Conselho de Estado vintista era se‑
leccionado pelo monarca de entre uma lista de nomes preparada e votada em 
Cortes), e de uma estrutura de poder legislativo que era também nova e que 
claramente favorecia a ingerência régia na política quotidiana, fazendo da 
realeza nada menos do que “cúpula e chave do sistema constitucional.”110 Ao 
contrário do unicamaralismo previsto na Constituição de 1822, retirado da 
Constituição espanhola de Cádis de 1812 e da experiência da Assembleia 
Constituinte francesa, a Carta de 1826 introduzia pela primeira vez em Portu‑
gal o bicamaralismo à inglesa, prevendo uma Câmara de Deputados electiva e 
uma Câmara de Pares cujos membros eram exclusivamente de nomeação régia, 
em número ilimitado e com carácter vitalício e hereditário (art. 39.º).

Lopes Praça justificava a existência do pariato afirmando que essa segunda 
câmara seria “uma assembleia menos sujeita às influências externas e às pai‑
xões, mais estável, mais reservada, menos dispostas às mudanças e inovações”, 
que reprimiria “o ardor da câmara popular quando intempestivo”. Sem essa 
“aliada natural do princípio da autoridade”, sem essa barreira destinada “a de‑
fender a Coroa das agressões da democracia” – concluía Lopes Praça – “o trono 
não seria mais do que uma cadeira, o Rei seria um presidente e a monarquia 
seria uma república.”111 Em termos muito semelhantes pronunciara ‑se já, num 
discurso parlamentar em 1865, o conde (depois duque) de Ávila, que viria a ser 
presidente da câmara alta na década de 1870. Para ele, o pariato era a instância 
de cúpula do poder legislativo e do próprio sistema político (juntamente com 

Destas quatro últimas prerrogativas, a nomeação de juízes e o direito de paz e guerra eram 
exercidos pelo rei, nos termos da Carta, mas indirectamente, através dos ministros, uma vez 
que eram competências do poder executivo (art. 75.º), requerendo ainda, no último caso, “o 
conhecimento das Cortes Gerais, quando o interesse e a segurança do Estado o permitirem” 
(§ 8.º). Quanto à arbitragem de contenciosos entre o centro e a periferia, a Carta não a 
mencionava. Finalmente, o processo de revisão tinha de partir de uma proposta oriunda da 
Câmara dos Deputados e subscrita pela terça parte deles (art. 140.º).

109 Caetano, 1965, p. 29.
110 Mesquita, 2006, p. 120. Lopes Praça reconhecia a propósito que o rei da Carta Consti‑

tucional, detentor que era de dois dos quatro poderes do Estado (o moderador e o executivo), 
parecia como que o resquício ou herança absolutista do que “o marquês de Pombal traduzia na 
vontade, omnipotência e omnisciência do poder central” (Praça, 1880, III, p. 186).

111 Praça, 1879, II, pp. 154 e 162. 
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o rei): “entendo que não é a ela que pertence levantar tempestades, mas sim 
acalmá ‑las; não é a ela que pertence romper a harmonia entre os diversos po‑
deres do Estado e levantar conflitos com a outra casa do parlamento, conflitos 
que só lhe podem fazer perder o seu prestígio, dando lugar a que esta câmara 
seja olhada como um elemento de desordem”. Servindo de contrapeso e de 
corrector das demasias da Câmara dos Deputados, oriunda da eleição popular, 
a Câmara dos Pares, enquanto prerrogativa da Coroa era, pelo menos em ideal, 
o contraponto das lutas partidárias: tinha, nas suas próprias palavras, um “efei‑
to calmante” de harmonia entre as diversas sensibilidades e cores partidárias112.

O bicamaralismo era uma tradição anglo ‑saxónica, oriunda da divisão en‑
tre “Comuns” e “Lordes” representados em diferentes casas do parlamento em 
Westminster. O legado britânico era neste particular tão forte que a república 
norte ‑americana, aquando da sua fundação após a guerra da independência 
contra os ingleses, não hesitara em copiar o modelo, concebendo um Congres‑
so legislativo repartido entre Câmara dos Representantes e Senado. É óbvio 
que as duas câmaras norte ‑americanas não representavam (e não representam 
hoje) o mesmo que Comuns e Lordes em Inglaterra. Mas resta que, em repúbli‑
ca ou em monarquia, o bicamaralismo tende a ser um sistema que auto‑
‑enfraquece o poder legislativo, limitando sobretudo a margem de acção da 
câmara baixa. Na verdade, enquanto uma só assembleia se pode julgar auto‑
‑suficiente, produzindo leis de forma precipitada e, pior, incontrolável, a parti‑
ção dual do parlamento torna as suas duas casas no seu conjunto “um fórum de 
diálogo e de contraposição de opiniões e não um lugar da vontade pré ‑vinculada 
de puros mandatários do povo”113. A Câmara dos Pares era sem dúvida o maior 
dos garantes de aristocratização da monarquia liberal desenhada pela Carta, 
para além de que constituía uma poderosa e recorrente forma de o rei intervir 
directamente na sobrevivência dos governos e nos equilíbrios partidários, atra‑
vés das conhecidas “fornadas” de pares. A tal ponto isto era verdade que há, 
inclusivamente, constitucionalistas que falam da existência de uma tripla re‑
presentação na Carta – electiva, na Câmara dos Deputados, de Estado, na 
pessoa do rei, e “neo ‑estamental”, através do pariato114.

112 Sardica, 2005, pp. 57 ‑58. Este era o ideal. Várias vezes, porém, no decurso do sé‑
culo xix, a Câmara dos Pares seria sede de conflitualidade política e, mais importante do que 
isso, responsável pela queda de governos.

113 Hespanha, 2004, p. 172, e Baptista, 1998, p. 432. Nos termos de um outro autor, 
António Pedro Mesquita, a câmara alta obedece “aos objectivos de contrabalançar o princí‑
pio democrático com um elemento aristocrático, de servir de anteparo entre o rei e os repre‑
sentantes eleitos, de forma a estancar, no próprio seio do órgão legislativo, a eclosão de 
eventuais desentendimentos nocivos à regularidade do funcionamento do sistema e permitir 
a discreta influência do poder executivo na elaboração das leis” (Mesquita, 2006, p. 120).

114 Canotilho, 1993, p. 155.
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A somar à quota permanente de representação dos grandes interesses aristo‑
cráticos assegurada pela Câmara dos Pares e reforçada a gosto do monarca atra‑
vés das “fornadas”, há ainda a considerar o tipo e limites de sufrágio previsto para 
a câmara baixa. Enquanto os constituintes de 1822 tinham optado pelas eleições 
directas, que asseguravam uma maior transparência e ligação entre o eleitorado 
e os eleitos (muito embora não tenha estado nos seus horizontes qualquer hipó‑
tese de sufrágio universal), a Carta estabeleceu as eleições indirectas115, a que se 
somavam restrições censitárias não previstas em 1822 (arts. 63.º a 70.º). Assim, 
e em linha com o padrão europeu prevalecente de voto censitário, seriam eleito‑
res primários (ou “paroquiais”), todos os que, entre outras condições capacitá‑
rias, tivessem um rendimento líquido anual de 100 mil réis, eleitores “de Provín‑
cia” os que tivessem um rendimento líquido anual de 200 mil réis e, finalmente, 
elegíveis para deputado apenas os que auferissem um rendimento líquido anual 
de 400 mil réis. Uma estreitíssima minoria de portugueses cabia na categoria de 
elegíveis para deputados da nação116, o que fazia com que na prática a Carta es‑
tabelecesse uma espécie de “diarquia” social, ou seja, um poder partilhado entre 
o rei e uma oligarquia de velhos apelidos e de novas fortunas, nascidas com a 
revolução e nobilitadas de “pé ‑fresco” mas que nada queriam com a democracia 
que vinha anunciada nessa mesma revolução117. 

O voto censitário, combinado com o sufrágio indirecto, ia ao encontro dos 
juristas adeptos das Cartas Constitucionais e em geral dos filósofos e pensado‑
res do chamado “doutrinarismo” – a escola que por toda a Europa defendia, na 
primeira metade do século xix, o modelo das monarquias de constitucionalismo 
moderado ou outorgado. Os “doutrinários” – autores franceses como Constant, 
Royer ‑Collard, Guizot, Cousin, Barante, Rémusat, ou espanhóis como Doñoso 
Cortés ou Gaspar de Jovellanos – eram adversários jurados dos “ideólogos”, 
opondo ‑se assim tanto “ao artificialismo revolucionário do jacobinismo da Re‑
volução” (no que continuavam o conservadorismo britânico de Edmund 
Burke, por exemplo), como “ao artificialismo restauracionista do reaccionaris‑
mo nostálgico” (no que divergiam de outros pensadores franceses como Louis 
de Bonald ou Joseph de Maistre)118. Inspiradores da via média, os “doutriná‑

115 Para os conservadores, e em repúdio da soberania nacional e da vontade geral paten‑
tes no sufrágio directo, “as eleições indirectas tinham a vantagem de prevenir os riscos de 
agitação tumultuária e incompetência cívica, filtrando o voto popular através de um colégio 
restrito de eleitores mais influentes” (Almeida, 1998, p. XII).

116 Nos meados do século xix, o total de indivíduos elegíveis para deputados (pouco 
mais de 36 000), era inferior a 1% do total da população portuguesa, calculável então em 
3,8 milhões de habitantes (Sardica, 2001, p. 95).

117 Campinos, 1975, pp. 36 ‑37.
118 Hespanha, 2004, p. 177. Como particulariza o autor, os doutrinários eram “um grupo 

de politólogos europeus que tendo vivido com desgosto, ou mesmo pavor, a fase radical da 
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rios” eram adeptos da teoria do “eleitorado ‑função”119, segundo a qual o direito 
de voto e o direito de ser eleito não eram prerrogativas inatas do homem ou 
sequer direitos adquiridos nas ruas pela força da revolução (como o radicalismo 
democrático sustentava), mas honras a que se acedia à medida que pela ilustra‑
ção e pela riqueza cada um ganhava interesses e capacidade para entender e 
exercitar aquilo que François Guizot designaria como “soberania do direito e da 
razão” – algo superior e anterior a reis e nações, profundamente histórico, que 
encarnava no monarca e nas elites mais esclarecidas. Era isto que o principal 
dos “doutrinários” portugueses, Alexandre Herculano, queria dizer quando 
pedia que as leis se aferissem “pelos princípios eternos do bom e do justo”, 
independentemente de essas mesmas leis estarem “de acordo, ou não, com a 
vontade de maiorias ignaras”120.

Ainda que a Carta de 1826, ao contrário da Constituição de 1822, não 
prescrevesse quaisquer deveres aos cidadãos portugueses, é significativo referir 
que o artigo onde eram elencados os direitos e garantias individuais era o 
último do texto (art. 145.º), quando na lei fundamental vintista essa matéria 
ocupava todo o Título I (arts. 1.º a 19.º). Os constitucionalistas são unânimes 
em afirmar que do local onde o cidadão é tratado numa constituição se deduz 
se ela é de esquerda, caso em que os direitos individuais vêm por norma referi‑
dos a abrir, antes dos poderes do Estado, ou de direita, no caso inverso, como 
acontecia no texto de 1826121. O art. 145.º da Carta era o mais longo de todos, 
com 34 §§. O essencial das liberdades e garantias transitou intocado de 1822 
para 1826: igualdade perante a lei, liberdade de imprensa, inviolabilidade de 
crenças religiosas, meritocracia dos cargos públicos, alguns direitos sociais, 
etc.; mas só na Carta, significativamente, e não na Constituição, se podia ler 
que ficava salvaguardada “a Nobreza hereditária e suas regalias” (§ 31.º).

8.  Os primórdios da vigência cartista em Portugal 
(1826 ‑1828)

Num passo das suas Memórias, escritas no ocaso da vida, no final da década 
de 1840, o duque de Palmela recordava, com sentimentos contraditórios, o 

Revolução Francesa, entenderam que, passada esta, se tratava não de voltar ao sistema po‑
lítico de Antigo Regime (“legitimismo”), mas de encontrar uma forma de limitar tanto os 
princípios da soberania popular como do absolutismo da lei a ele ligado, em termos de evitar 
que o poder caísse nas mãos do grande número ou que pudesse ser exercido sem quaisquer 
freios” (Hespanha, 2004, p. 162).

119 Canotilho, 1993, p. 157.
120 Carta a Oliveira Martins, 1870 (Mesquita, 2006, p. 171).
121 Praça, 1878, I, p. 23, e Campinos, 1975, p. 40.
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gesto e o momento da outorga da Carta por D. Pedro em 1826: “Levado do 
entusiasmo pelas ideias liberais do nosso tempo, fez espontaneamente o que 
nenhum outro príncipe até agora fez de bom grado. Concedeu debaixo do 
nome de Carta Constitucional as instituições do sistema representativo à na‑
ção portuguesa; mas este acto, sempre nobre em si mesmo, perde talvez algum 
tanto do seu preço se se considera a leveza com que foi feito, as nenhumas 
medidas de precaução que se adoptaram para o realizar, a incúria e desamor 
com que em seguida, enquanto se conservou no trono do Brasil, pareceu olhar 
para as desgraças de Portugal e para a ruína da sua própria obra.”122 De facto, e 
ao arrepio do optimismo voluntarista com que o Imperador imaginara e reali‑
zara a solução sucessória e a outorga da “sua” Carta, a recepção e vigência do 
documento constitucional de 1826 começou por ser tudo menos pacífica e 
consensual.

A Carta Constitucional chegou a Lisboa pela mão do emissário diplomático 
de D. Pedro, Lorde Stuart, a 2 de Julho de 1826. No dia seguinte, a Gazeta da 
capital publicava as primeiras informações sobre o que D. Pedro decidira no 
Rio de Janeiro, colhidas não de Stuart mas de um jornal parisiense que as teria 
sabido de uma fragata que aportara a Brest, vinda do Brasil, a 19 de Junho123. 
Lorde Stuart manteve ainda o mutismo sobre o teor do documento constitu‑
cional que trazia consigo e de que ninguém em Portugal até aí tinha ouvido 
falar. Apresentado à Regência, num conselho havido nas Caldas da Rainha, 
onde estanciava então a infanta D. Isabel Maria, a primeira reacção à Carta 
não foi muito positiva: “ninguém a queria, ninguém a pedira”124.

A Corte portuguesa deu ‑se imediatamente conta do que era o reverso da 
medalha da via média preparada por D. Pedro: para a esquerda liberal herdeira 
do vintismo, a Carta supunha “a admissão de um poder monárquico pré‑
‑constitucional anteposto ou sobreposto ao poder democrático da nação”, ou 
seja, e mesmo com Cortes eleitas, um espectro de regresso ao passado anterior 
a 1820; já para a direita absolutista, a simples ideia de um monarca com uma 
constituição era uma cedência ultrajante dos inauferíveis direitos absolutos da 
monarquia histórica e “uma capitulação do trono perante as heranças civis e 
políticas da revolução”125. Querendo agradar ao maior número, D. Pedro na 
realidade desagradava a quase todos. Daí as hesitações da própria Regência em 
mandar publicar oficialmente a Carta126, por sentir que o país não tinha meio‑
‑termo social ou ideológico que a sustentasse e defendesse.

122 Bonifácio, 2011, p. 297.
123 Martins, 1986 [1881], I, p. 343, e Passos, 1936, p. 82.
124 Martins, 1986 [1881], I, pp. 40 ‑41.
125 Canotilho, 1993, p. 154. 
126 Carvalho, 1840, pp. 36 ‑37.
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Oliveira Martins descreveu o processo de chegada e adopção do texto de  
D. Pedro como o de uma “boceta de Pandora que, ao abrir ‑se em Portugal, 
desencadeou a anarquia, sem que no fundo restasse, como no velho mito, a 
esperança de um futuro”127. A 12 de Julho de 1826, mais de uma semana depois 
de ter recebido a Carta, a infanta D. Isabel Maria anunciou finalmente a publi‑
cação da nova lei fundamental de Portugal. Fê ‑lo numa proclamação em que se 
explicava à opinião pública o espírito do documento: “Esta Carta” – dizia ‑se – “é 
essencialmente diferente daquela Constituição que abortou no seio de uma 
facção revolucionária em 1822 […] não é uma concessão arrancada pelo espí‑
rito revolucionário, é um dom espontâneo do poder legítimo da sua majestade 
meditado na sua profunda e real sabedoria”. Através dela, “as antigas institui‑
ções são adaptadas e acomodadas a esta idade”, de maneira a “terminar a luta 
dos princípios extremos que têm agitado todo o universo”128.

A proclamação da Regência apresentava assim a Carta como um produto 
saído do absolutismo da majestade régia para a conciliação com o liberalismo 
moderado; dirigia ‑se, portanto, mais aos absolutistas do que aos vintistas, bus‑
cando desarmar as previsíveis resistências dos primeiros. E, de facto, como al‑
guns contingentes absolutistas se começaram logo a militarizar, foi necessária a 
entrada em cena do intrépido marquês (depois marechal duque) de Saldanha, 
na altura governador de armas do Porto, que forçou a cerimónia de juramento 
da Carta pelos poderes do Estado, realizada a 31 de Julho de 1826129. Foi nesse 
dia que a Carta começou a vigorar na terra a que D. Pedro a destinara – no que 
seria uma primeira, curta e atribulada vigência.

José Liberato Freire de Carvalho subestimava o partido apostólico quando 
escreveu que o juramento “se cumpriu em todo o reino com indizível, geral e 
pública alegria”130. Não terá sido bem assim131, mas o facto é que ela estava, 
desde então, em vigor. Mouzinho da Silveira, um dos seus adeptos, rejubilava 

127 Martins, 1986 [1881], I, p. 39. A crítica de Oliveira Martins partia do retrato por ele 
feito sobre o Portugal de 1826: “Grotesca, imunda, beata, fradesca, brutal, era a sociedade a 
que D. Pedro dava uma Carta – a fim de ela, representada nas Cortes, se negar a si própria, 
dizer que queria o que não queria, que sentia o que não sentia, que amava o que odiava […] 
Com razão Canning observara que tudo o que o mercúrio Stuart trazia do Brasil era exce‑
lente – salvo a Carta” (Martins, 1986 [1881], I, p. 77).

128 Campinos, 1975, pp. 13 e 41.
129 Pela vida fora, Saldanha nunca deixaria de lembrar, e de cobrar, esse inestimável 

serviço prestado à causa da Carta. Em 1860, numa disputa com o rei D. Pedro V, dir ‑lhe ‑ia, 
recordando a acção de 1826: “Sem esta minha resolução, a Carta ficaria letra‑morta” (Mar‑
tins, 1986 [1881], I, p. 41).

130 Carvalho, 1840, p. 38.
131 “Os portugueses receberam a Carta entre o descontentamento, o aplauso e a rejei‑

ção. Felicitações e festa viviam paredes meias com a insurreição e a rebelião militar” (San‑
tos, 1991, p. 187).
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nesses dias iniciais: “Portugal tem um Rei, que lhe deu uma Carta; quer o seu 
Rei e a sua Carta […] desde a Carta, El ‑Rei e a nação não são mais nem pessoa 
nem interesses diferentes; mas ele e ela são a mesma associação política, a 
mesma vontade, o mesmo desejo formado e sancionado na Carta, que todos 
querem: ele porque a deu, outros porque a recebem; e quem a não quiser, deixe 
a associação e tome outra; mas não se oponha ao seu Rei e à sua nação: porque 
opor ‑se é o maior de todos os delitos.” E terminava, cheio de optimismo:  
“A nação está tranquila e à voz do governo nenhuma divergência há ‑de apare‑
cer contra a óptima Carta; a qual, precisamente como ela é, querem todos os 
bons portugueses, sem mais, nem menos, porque El ‑Rei a deu e porque nin‑
guém merecia, nem tanto a Deus, que a inspirou.”132

Nas primeiras semanas e meses, tudo pareceu correr bem para o novo 
 liberalismo cartista. A 4 de Outubro, em Viena, D. Miguel declarou acatar as 
condições do irmão. Já nomeados os Pares do Reino, a 30 de Abril, pelo próprio 
D. Pedro, realizaram ‑se as primeiras eleições para a Câmara dos  Deputados, 
que abriu a 30 de Outubro. Um mês volvido, a 29 de Novembro, celebraram‑
‑se, também em Viena, os esponsais entre D. Miguel e a sobrinha, D. Maria. 
Mas ao mesmo tempo que isto acontecia, a diplomacia da Santa Aliança, e 
muito particularmente a sua representante na Península – a Espanha absolutis‑
ta de Fernando VII – olhava com sérias reservas o liberalismo português da 
Carta, tudo fazendo para o sabotar. Para desarmar os inimigos da Carta, Salda‑
nha, que entretanto ascendera a ministro da Guerra da  Regência, encetara 
uma purga da oficialidade do exército conotada com o miguelismo reaccioná‑
rio. Em resultado, numerosos “realistas” (absolutistas) foram ‑se refugiando em 
Espanha, onde eram bem acolhidos e pior do que isso (na óptica dos liberais) 
armados e organizados para a invasão de Portugal, várias vezes tentada desde 
Outubro de 1826 a Janeiro de 1827. Confrontado com a ameaça de uma agres‑
são estrangeira, o governo de Lisboa teve de solicitar o auxílio militar da Ingla‑
terra, que chegou sob a forma de uma divisão comandada pelo general George 
Clinton133. 

Superado este primeiro cerco à legalidade cartista estabelecida em Portugal, 
e confiando sempre na bondade da sua obra e na honestidade das intenções do 
irmão, D. Pedro nomeou ‑o, a 3 de Julho de 1827, seu lugar ‑tenente, numa 
tentativa de o trazer rapidamente para Lisboa, furtando ‑o à influência dos ab‑
solutistas austríacos. D. Miguel chegou a Lisboa a 22 de Fevereiro de 1828; a 
26, jurou a Carta e assumiu a regência; a 3 de Março, D. Pedro declarou com‑
pleta a sua abdicação na filha e no irmão. Todavia, fosse pelas muitas forças 
sociais (Igreja, aristocracia, algumas chefias militares) que o proclamaram logo 

132 Mesquita, 2006, p. 206.
133 V. Valente, 1997, pp. 75 ‑97.
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Rei, fosse por seu próprio e até aí inconfessado desejo, o agora regente não 
tardou a revelar ao que vinha: a 14 de Março, dissolveu o parlamento; a 5 de 
Maio (já depois de as tropas de Clinton terem abandonado o país), convocou 
os Três Estados do Reino (ou seja, Cortes à maneira antiga)134. A 11 de Julho 
de 1828, finalmente, por assento público lavrado pelos Três Estados do Reino, 
D. Miguel foi proclamado rei (absoluto) de Portugal, rompendo todos os 
compromissos assumidos e suspendendo – acreditavam os seus apoiantes sine 
die – a legalidade da Carta Constitucional, após um pouco menos de dois anos 
de vigência135. 

A ruptura não foi uma surpresa. O que talvez surpreenda, em todo o pro‑
cesso, é que D. Miguel tenha chegado a jurar a Carta que no fundo não preten‑
dia cumprir136. O ódio de vários sectores da opinião pública ao texto de D. Pe‑
dro fora sendo alimentado por panfletos e textos de imprensa vários, da autoria 
dos porta ‑vozes da causa absolutista. Naquela Primavera de 1828, um dos es‑
critos mais representativos dos anticartistas era uma Exposição genuína da 
Constituição de 1826, na qual pelo seu mesmo texto se justificam e desfazem as 
aparentes contradições, e barbarismos que nela se contêm, que correu anónima em 
Lisboa. O seu teor resume bem a crítica dos absolutistas ao meio ‑termo liberal. 
O autor do opúsculo achava que a Carta era simplesmente “uma indigesta 
rapsódia de quantas constituições jacobiníticas (sic) se têm fabricado na obs‑
cura oficina do filosofismo moderno”, mostrando o quanto era “incrível que o 
Imperador do Brasil, estando em plena liberdade e perfeito juízo”, tivesse man‑
dado “jurar essa papeleta”137. Entre as muitas “doutíssimas loucuras”, “excelên‑
cias liberalescas” e “incendiários delírios” nela inscritos contavam ‑se o “heréti‑
co dogma” da soberania popular, o poder legislativo a cargo de um parlamento 
e a própria figura do poder moderador138. Quanto ao poder legislativo, o escrito 
considerava que “aonde quer que o povo dita a Lei ao Príncipe já este deixa de 
ser monarca, nem merece mais conceito que o de um funcionário público [que] 
nada pode obrar sem licença da soberana canalha” (sic). Já o poder moderador 
era comparado ao “ofício de velador, com que nas comunidades dos frades 
costumam honrar os noviços que não servem para empregos mais elevados”139. 
A conclusão era curta e arrasadora: a Carta era um código “eminentemente 

134 Martins, 1986 [1881], I, 343 ‑344, e Passos, 1936, pp. 153 ‑168 e 176 ‑177.
135 Praça, 1894, pp. 214 ‑222, e Passos, 1936, pp. 202 ‑206.
136 Todas as movimentações militares e escritos antiliberais miguelistas entre 1826 e 

1828 tinham tido sempre por propósito “permitir que o Portugal em peso rejeitasse a legiti‑
midade do ‘brasileiro’ D. Pedro e, por consequência, da sua Carta, antes que D. Miguel a 
jurasse” (Valente, 1997, p. 80).

137 Exposição genuína…, 1828, pp. 5 ‑6.
138 Exposição genuína…, 1828, p. 12.
139 Exposição genuína…, 1828, pp. 13 e 21.
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maçónico, rico de contradições, abusos e sofismas encadeados com arte e mes‑
clados com algumas leis rançosas ou moralidades frias, para enganar os néscios 
que não chegam a perceber a ruína da sua Pátria”140.

9.  O reinado miguelista e a primeira nacionalização da 
Carta (1828 ‑1834)

De 1826 para 1828 triunfara afinal o plano várias vezes denunciado pelos 
liberais mais atentos: “a facção servil [absolutista] queria assassinar a Carta 
Constitucional, fazendo ver que, sendo ela a capa com que os constitucionais 
queriam encobrir o seu espírito republicano, era então de absoluta necessidade 
rasgá ‑la, e acabar com ela de todo”141. Cumprido isto, com a traição de D. Mi‑
guel aos propósitos do irmão, iniciou ‑se então em Portugal um reinado de seis 
anos de terror e repressão anticartista e antiliberal que ficou como imagem de 
marca da governação miguelista. Os que escaparam à morte ou à prisão foram 
voluntária ou involuntariamente expatriados para o exílio, na Galiza, em Fran‑
ça ou em Inglaterra. A solidez da revanche miguelista e a fragmentação da cau‑
sa liberal na emigração (prefigurando o que viriam a ser as clivagens dentro do 
campo liberal posteriores à Guerra Civil) quase levaram a causa da Carta à 
perdição.

Seria D. Pedro, o “dador” de 1826, a assumir a responsabilidade de ser o seu 
“salvador”, depois de 1828. Primeiro, no Brasil, recebendo conterrâneos fora‑
gidos de D. Miguel e auxiliando financeiramente a causa liberal entretanto 
dispersa; depois, a partir da sua chegada à Europa, no Verão de 1831 (na se‑
quência da abdicação do trono brasileiro), colocando ‑se à sua testa e a nada se 
poupando para conseguir consolidar uma Regência liberal nos Açores em 
nome dos direitos da filha. Entre uma e outra fase da intervenção de D. Pedro 
em prol da restauração do cartismo ocorreu a viragem liberal europeia operada 
pela vaga revolucionária do Verão de 1830, sem a qual “a Carta Constitucional 
não lograria triunfar”142. Efectivamente, enquanto até aí as potências (incluin‑
do a Grã ‑Bretanha) tendiam a olhar para a causa de D. Maria como uma pre‑
tensão revolucionária perigosa para o equilíbrio europeu traçado desde 1815, 
a eclosão da revolução de Julho (de 1830) em França iniciou uma mudança do 
clima internacional em relação às lutas políticas peninsulares (miguelistas em 
Portugal e carlistas em Espanha). A deposição dos Bourbons, em Paris, e a as‑
censão ao trono de Luís Filipe de Orléans (o “rei ‑cidadão”) significou o deslizar 

140 Exposição genuína…, 1828, p. 32.
141 Carvalho, 1840, pp. 117 ‑118.
142 Praça, 1894, pp. XXVII ‑XXVIII.
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da diplomacia francesa da órbita do tradicionalismo da Santa Aliança para o 
alinhamento com o conservadorismo liberal britânico143. Em Inglaterra, por 
sua vez, em Novembro desse ano, o governo de Wellington, que chegara a 
equacionar a hipótese de reconhecer a realeza de D. Miguel (casado com a 
sobrinha mas sem a Carta), foi substituído por um executivo whig chefiado por 
Lorde Grey. Em Julho de 1832, o exército liberal preparado nos Açores aportou 
finalmente no Mindelo, nos arredores do Porto, dando ‑se início à fase final da 
reconquista liberal de Portugal. Desde o cerco do Porto à vitória final dos libe‑
rais decorreram ainda 22 meses e muitas incertezas quanto ao seu desfecho fi‑
nal e quando à solução política a impor em Portugal144. Mas nos finais de Maio 
de 1834, os miguelistas, exaustos e militarmente fragmentados, renderam ‑se, 
assinando a paz nos termos da Convenção de Évora ‑Monte.

Os seis anos de oposição e luta contra o reinado miguelista não ajudaram 
apenas D. Pedro, o “brasileiro”, a reganhar para si e para a filha a estima e a 
consideração da maioria dos liberais. Juntamente com esse fenómeno registou‑
‑se um outro, determinante para o futuro do maltratado texto constitucional 
doado em 1826. José Liberato Freire de Carvalho explica que durante a usur‑
pação miguelista “a Carta, por isso mesmo que perseguida, começou, cada vez 
mais, a ser a bandeira dos perseguidos; e tanto mais gente teve esta bandeira 
que a rodeasse e defendesse quanto mais foi crescendo a perseguição e abran‑
gendo mais vítimas”. Ou seja, todos os grandes feitos militares dos anos de 
1828 ‑1834 “executados em nome da Carta, deram ‑lhe uma legitimidade tão 
indisputável que só maus governos, desleais ou ineptos, lha podiam tornar 
duvidosa”145. O que José Liberato dizia é que a causa da Guerra santificara e 
nacionalizara a causa da Carta: por isso, mesmo aqueles ex ‑vintistas e radicais 
de esquerda que não viam no texto de D. Pedro suficientes garantias de liber‑
dade e poder popular baixaram durante algum tempo as suas reservas, porque 
a todos parecia politicamente incorrecto hostilizar o documento que servira 
de bandeira colectiva ao mais sangrento conflito da história do Portugal con‑
temporâneo. Como mais tarde, no parlamento, recordaria Passos Manuel, um 
dos rostos mais conhecidos da esquerda portuguesa desde os tempos do exílio 

143 “Para fazer frente ao apoio que Rússia, Prússia, Áustria e Santa Sé ofereceram a  
D. Miguel e a D. Carlos, a Grã ‑Bretanha e a França, as duas nações mais poderosas da Eu‑
ropa Ocidental, unidas pela primeira vez em defesa do liberalismo, apoiaram sem reservas as 
pretensões dinásticas de D. Maria e de D. Isabel” (Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 260).

144 Nas horas mais difíceis da resistência liberal no cerco do Porto, D. Pedro chegou a 
confidenciar aos que o rodeavam que estava até disposto, em desespero de causa e para 
conseguir o auxílio da Grã ‑Bretanha, a aceitar “o sacrifício total ou parcial da Carta Cons‑
titucional” para “conciliar os ânimos em Portugal”, nada mais exigindo do que a exclusão de 
D. Miguel e o reconhecimento da realeza da filha (v. Bonifácio, 2011, pp. 35 ‑36 e 273).

145 Carvalho, 1848, pp. 7 e 9 ‑10.
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em França em 1831 ‑1832, “eu defendi a Carta, já sofri, já pelejei por ela. 
Quando só tinha a optar entre a Carta e o governo absoluto, a minha escolha 
não podia ser duvidosa – optei pela Carta”146. Sem reservas – porque era 
cartista – também Alexandre Herculano recordaria o quanto o texto de  
D. Pedro, se outros méritos não lhe assistissem, estava historicamente justifica‑
do “pela boa razão” e “por afectos profundos”, por ter sido “a estrela polar da 
esperança nos dias, tão longos, da fome, da nudez, das tempestades, do 
desalento”147.

Foi portanto com redobrado júbilo e da parte dos cartistas amigos de  
D. Pedro com a esperança de futuros governos pacíficos que a Carta Constitu‑
cional iniciou a sua segunda vigência, a 26 de Maio de 1834, data da assinatu‑
ra da Convenção de Évora ‑Monte. A 27 de Julho, ficou terminado o processo 
eleitoral para o primeiro parlamento pós‑Guerra Civil. As Cortes abriram a  
15 de Agosto. Tragicamente, o “dador” da Carta, D. Pedro, não sobreviveu 
muito mais para ver a sua obra e a sua filha reinarem em Portugal: morreu a 
24 de Setembro, tendo D. Maria sido logo entronizada rainha de Portugal, não 
obstante os seus quinze anos148.

A vitória liberal em Portugal foi simultânea de um passo importante dado 
em Espanha no sentido da consolidação, também, da sua causa liberal. Fernan‑
do VII morreu em 1833, entregando o poder à rainha Maria Cristina, que go‑
vernou como regente na menoridade da filha, D. Isabel. Tal como em Portugal 
acontecera com D. Miguel, irmão de D. Pedro, também em Espanha era o ir‑
mão do rei, no caso D. Carlos, que representava a causa absolutista perante o 
liberalismo da jovem sobrinha. Face à ameaça carlista, a Regência espanhola 
entregou ‑se nas mãos dos liberais moderados, ao tempo chefiados por Francis‑
co Martínez de la Rosa. Seria o governo presidido por este a promulgar em 
Abril de 1834 – um mês antes da reentrada em vigor da Carta portuguesa – o 
“Estatuto Real”, um esboço de constituição política outorgada que, à seme‑
lhança do texto português, tinha um inequívoco sentido moderado e conserva‑
dor, evitando o nome de “constituição” pelas conotações revolucionárias desta 
palavra149. O “Estatuto” era na verdade um decreto real, com 45 artigos, e re‑
colhia inspiração na Carta francesa e na doutrina inglesa, ambas caldeadas pela 
reflexão de Gaspar de Jovellanos, um dos grandes moderados espanhóis que há 
anos pugnava por um regime de soberania partilhada entre o rei e cortes bica‑
maralistas. Assim, o “Estatuto” previa a preeminência régia através do veto 

146 Mesquita, 2006, p. 200.
147 Herculano, 1983 [1867], p. 39.
148 Para a biografia de D. Maria, cuja vida afinal se confundiu com a causa da Carta v. 

de forma extensa Bonifácio, 2005, e, de forma sintética, a sua vida e a do seu pai, D. Pedro, 
em Sardica, 2003 e 2004.

149 Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 260.
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absoluto, uma câmara alta de “Próceres del Reino”, reforçável por “fornadas” (os 
“Próceres Adictos”), e uma câmara baixa mais consultiva que propriamente 
legislativa (dado que não podia deliberar sobre questões que não lhe tivessem 
sido colocadas pela Coroa), mostrando aqui estar mais próximo da Carta fran‑
cesa do que da portuguesa150.

10.  O liberalismo cartista no reinado de D. Maria 
(1834 ‑1851)

Em Portugal, a vitória dos liberais na guerra civil e o consequente regresso 
da ordem constitucional cartista levaram para a presidência do governo o mar‑
quês de Palmela. Julgava ‑se ter chegado a hora de solidificar as instituições da 
Carta e de enraizar, sem mais demoras, um liberalismo que já custara catorze 
anos de lutas fratricidas. Sucede que, findo o conflito com D. Miguel, vieram 
ao de cima as desavenças mantidas em surdina durante a emigração entre a 
direita liberal de D. Pedro e a esquerda ex ‑vintista, que no exílio jurara ser 
“democrata incorrigível”, na famosa expressão de Passos Manuel. Assim, ao 
conflito entre liberais e absolutistas, que envenenara a primeira vigência da 
Carta, entre 1826 e 1828, ia seguir ‑se agora o conflito dentro das fronteiras do 
campo liberal, entre a direita cartista e a esquerda, adepta da Constituição de 
1822 ou, pelo menos, de uma qualquer constituição que não ostentasse a má‑
cula do pecado original das cartas, que era a outorga régia.

O que isto significa é que a partir de 1834 a Carta Constitucional revelou 
estar deslocada face à nova situação política, na medida em que o país para o 
qual fora feita, em 1826, desaparecera já. A via média em que ela se fundava 
era, na origem, a equidistância entre o absolutismo e liberalismo; uma vez 
vencido aquele, a via média que era agora preciso encontrar, quer do ponto 
de vista da teoria constitucional quer do ponto de vista da acção política e 
partidária, era a equidistância entre a direita liberal e a esquerda liberal – e a 
essa, a Carta, tal como estava, não dava resposta151. O mesmo Passos Manuel 
que aceitava a Carta no exílio e na guerra, porque a preferia como “mal me‑

150 Solé Tura e Aja, 2005, pp. 29 ‑30, e Praça, 1894, p. XXIX. Os dois autores espanhóis 
citados consideram que o “Estatuto” se situava entre “um decreto de um rei absoluto que 
convoca umas cortes organizadas por ele” e a lei de base para “a organização de um regime 
político oligárquico” mas liberal (Solé Tura e Aja, 2005, p. 31).

151 Um dos sinais de desajuste da Carta à situação de 1834 era o pariato. Como a maio‑
ria dos nomes da nobreza titulada e do clero feitos Pares do Reino em 1826 tinha seguido a 
causa de D. Miguel, a câmara alta reabriu em 1834 largamente despovoada, obrigando  
D. Maria a sucessivas fornadas para voltar a preenchê ‑la.
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nor” ao absolutismo, não hesitara em lembrar, já em 1831, pensando no futu‑
ro e na vitória de D. Maria: “A Carta, tal como está, bastante para 1826 e 
para a outorga por um rei, é muito pouco para 1831 e para decretada por a 
nação.”152 

O biénio de governos cartistas de 1834 ‑1836 mostrou à esquerda que no 
sistema da Carta dificilmente ela passaria de uma alternativa de governo reme‑
tida à oposição. Relembre ‑se que na letra da lei fundamental a soberania régia 
se sobrepunha à soberania nacional e que, pelo poder moderador, o monarca 
era a figura‑chave da arbitragem do regime, na nomeação dos governos, no 
funcionamento das duas câmaras e na própria produção legislativa. Era portan‑
to D. Maria quem, sozinha ou influenciada por uma maioria de conselheiros 
cartistas, determinava “quais eram as forças políticas chamadas a participar no 
governo e, por conseguinte, quais outras estavam condenadas a servir de mero 
adorno constitucional”153. É compreensível que por educação, temperamento 
ou circunstância D. Maria se tenha inclinado sempre para a direita liberal e 
não para a esquerda, que não gostava da Carta e que sonhava rodear ‑lhe o 
trono de instituições republicanas, à 1822.

O resultado desta constatação, por parte de todos os adversários daquilo a 
que na gíria da época se começou a chamar de “devorismo” cartista, levou a 
que na agenda da esquerda se tivessem inscrito propósitos que explicam muito 
do rumo político então seguido e em particular a inexistência, por largos anos, 
de um consenso constitucional sobre o qual se pudesse operar a ordem e o 
progresso. Esses propósitos foram os do derrube da Carta, com reposição da 
Constituição de 1822 ou com a elaboração de um novo texto constitucional 
produzidos em Cortes pela soberania popular eleita, ou, ao menos, o da reforma 
da Carta num sentido mais democratizante. O primeiro propósito explica o que 
se passou entre 1836 e 1842; o segundo explica o que se passou entre 1842 e 
1852.

A 9 de Setembro de 1836, uma revolução popular em Lisboa, levada a cabo 
pela extrema ‑esquerda e politicamente confiscada pelo centro ‑esquerda, 
derrubou a Carta e repôs em vigor, durante algum tempo, a Constituição de 
1822, interrompendo a segunda e curta (cerca de 27 meses) vigência do texto 
de D. Pedro. Chamado a justificar a revolução setembrista que o levara para o 
poder, Passos Manuel haveria de afirmar: “A Carta foi duas vezes destruída. Em 
1828 pela tirania; em 1836 pela liberdade, que já então queria maior perfeição 
nas instituições, maior partilha no poder, mais largo círculo constitucional; e 
sobretudo a conquista, o reconhecimento solene desse grande princípio – a 
soberania nacional –, princípio até então sempre reconhecido em Portugal, e 

152 Mesquita, 2006, p. 199 (itálicos no original).
153 Bonifácio, 1993, p. 13.
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que na Carta estava como que homiziado dentro do art. 12.º e parecia ser 
negado pelo seu preâmbulo – desmentido pela própria outorga do monarca le‑
gislador.” Por conseguinte, “tendo a optar entre a Carta e outra constituição 
menos defeituosa [aquela que o setembrismo anunciou querer produzir], a mi‑
nha escolha está feita. É esta a situação em que me achei no dia 10 de Setem‑
bro [de 1836]”154. Os adeptos da Carta derrubada tinham outra opinião.  
O setembrismo, achava José Liberato, podia justificar ‑se como entendesse: mas 
não era, de todo, “decoroso rasgar uma lei que estava baptizada e crismada com 
tanto sangue português”155. Em reacção ao triunfo da esquerda, a esmagadora 
maioria dos cartistas que ocupava postos na administração pública demitiu ‑se, 
como forma de protesto contra a abolição da Carta e do regime político e ins‑
titucional a que ela dava corpo.

Reunidas as Cortes Constituintes, a maioria dos doravante chamados “se‑
tembristas” aprovou, em Abril de 1838, uma nova Constituição cujo objectivo 
genérico era “corrigir as demasias autoritárias da Carta de 26”156. Só parcial‑
mente isso foi feito, porque só parcialmente foi possível regressar ao espírito do 
vintismo e renegar o espírito do cartismo. O que os constituintes setembristas 
acabaram por produzir foi um híbrido entre os textos de 1822 e de 1826. Por 
um lado, aproximavam ‑se da Constituição vintista, satisfazendo as reivindica‑
ções da esquerda quanto à origem popular e nacional da soberania, às eleições 
directas ou à votação parlamentar de impostos e tratados externos (matéria 
que a Carta deixara algo omissa); por outro lado, não romperam com o cartis‑
mo e contentaram a direita com a manutenção dos poderes reais de veto legis‑
lativo absoluto e de dissolução do parlamento, com o carácter restrito e censi‑
tário do sufrágio, e com a câmara alta, ainda que mascarada sob a forma de um 
Senado electivo e temporário157. Este equilíbrio possível entre as prerrogativas 
da Coroa, caras aos cartistas, e as prerrogativas da soberania nacional, reivin‑
dicadas pela esquerda era, à sua maneira, também um projecto de via média na 
política portuguesa – mas um projecto utilitário, sem o fôlego do cartismo 
“doutrinário”. Era um projecto compromissório, de criação de uma plataforma 
de reconciliação ao centro do campo político liberal, que viria a ter futuro com 

154 Mesquita, 2006, pp. 200 ‑201.
155 Carvalho, 1848, p. 20.
156 Martins, 1957 [1870], p. 103. Também em Espanha houve uma revolta, em Agosto de 

1836, que levou a esquerda para o poder; e também em Espanha a esquerda disse “não” ao 
“Estatuto Real” e também “não” à reposição pura e simples da Constituição radical de Cádis 
de 1812. O resultado foi a Constituição de 1837, que traduzia um pacto político entre progres‑
sistas (no poder) e moderados (na oposição) com o objectivo de vencerem o carlismo, e que, 
por isso mesmo, era um texto constitucional “transaccional” e “doutrinalmente simbiótico” 
(Suanzes ‑Carpegna, 2010, pp. 263 e 265).

157 V. Canotilho, 1993, pp. 158 ‑162, e Miranda, 2001, pp. 43 ‑46.
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a Regeneração mas que tinha óbvias dificuldades em enraizar ‑se no Portugal 
radicalizado da década de 1830. Por isso se pode dizer que a Constituição de 
1838 tentava, avant la lettre, parte do que o Acto Adicional de 1852 viria a 
consagrar. 

Os cartistas, que tinham conspirado contra o setembrismo através da ten‑
tativa de golpe de Estado da “Belemzada”, em Novembro de 1836, e da fracas‑
sada “Revolta dos Marechais” (Saldanha e Terceira), em Julho de 1837, 
aquietaram ‑se, na sua maioria, à sombra da Constituição de 1838. É verdade 
que ela emanara de um parlamento constituinte; mas diferentemente da de 
1822, que fora imposta ao rei e era proto ‑republicana, a de 1838 fora aceite e 
jurada pela rainha158. Mais importante, mantinha no essencial as principais 
bases da doutrina cartista e era suficientemente monárquica e moderada para 
que os cartistas pudessem, sob a sua vigência, trilhar o caminho de regresso ao 
poder. Era esta a postura de homens como Palmela, Rodrigo da Fonseca Maga‑
lhães, António José de Ávila ou o doutrinador dos moderados portugueses, 
Alexandre Herculano. Este último considerava o novo texto constitucional 
um facto “santificado” pelo voto de aceitação da rainha e da nação e que por 
isso mesmo haveria de permitir a “felicidade pública”, dando ao “povo”, “can‑
sado” de tantas “dissensões”, a “paz e o pão”. Para além disso, a nova constitui‑
ção assegurava, pelos seus princípios e mecânicas de poder, um “indubitável” 
“predomínio do cartismo”159. Se fosse por eles, portanto, o novo texto constitu‑
cional até poderia ter durado.

Contra este entendimento, no entanto, começou a medrar, logo a partir de 
1838 e até 1842, uma ala “arsenal ‑cartista”, na extrema ‑direita do liberalismo, 
adepta de uma postura de recusa intransigente da nova ordem constitucional e 
da restauração pura e simples da Carta de 1826, se necessário através de uma 
revolução de sinal contrário à de 1836. Foi isso mesmo que aconteceu a 27 de 
Janeiro de 1842. Ao cabo de quase quatro anos de vigência, a Constituição 
setembrista foi derrubada por um golpe cartista – do cartismo intransigente – 
levado a cabo por António Bernardo da Costa Cabral. Com o exército suble‑
vado pelo duque da Terceira (o cúmplice militar de Costa Cabral) não restou 
outro caminho a D. Maria senão fazer de Cabral o homem forte da nova situa‑
ção política, aceitando a reposição em vigor do texto de 1826 e rasgando o 
compromisso e juramento feitos perante a nação em 1838. A esquerda passou 
a odiar o cabralismo, mas também o centro ‑direita, dos chamados, daí em diante, 

158 O preâmbulo da Constituição de 1838 dizia textualmente: “Dona Maria, por Graça 
de Deus, e pela Constituição da Monarquia, Rainha de Portugal […] Faço saber a Todos 
os Meus Súbditos, que as Cortes Gerais, Extraordinárias, e Constituintes Decretaram, e 
Eu Aceitei, e Jurei a seguinte Constituição Política da Monarquia Portuguesa.”

159 Herculano, 1983 [1838 e 1867], 33 ‑47 e 120 ‑127.
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“cartistas anticabralistas”, criticou o golpe de Cabral. Na Câmara dos Deputa‑
dos, Ávila explicou que “a Carta de 42” fora proclamada “por meios crimino‑
sos” – porque uma revolução ou um golpe de Estado eram, para o verdadeiro 
cartismo, métodos de acção ilegais; estava portanto maculada pela ambição de 
um aventureiro (Cabral) em quem não se podia confiar. Ao dizer isto, o que 
Ávila lamentava, implicitamente, é que tendo a Constituição de 1838 conse‑
guido atrair e aquietar o centro ‑esquerda, separando ‑o da sua cauda radical, o 
cabralismo tivesse aparecido para reacender a  divisão na família liberal portu‑
guesa… à direita e em nome da Carta160. Palmela olharia para a “restauração” 
de 1842 da mesma maneira. No quadro da Constituição de 1838, dizia ele, o 
cartismo concebia a “esperança” da “revalidação da Carta Constitucional, com 
poucas ou nenhumas modificações, pelo meio pacífico e legal da iniciativa de 
uma das câmaras e do assentimento dos três ramos do poder legislativo”. Ora 
Cabral fizera “aquilo mesmo que poderia ter ‑se conseguido sem crime e sem 
transtorno da ordem pública, por processos lícitos e honestos”. Assim, ao pro‑
ceder pelas armas, o cabralismo “convert[era] a reacção que deveria ter conso‑
lidado o Trono e satisfeito toda a gente, numa nova revolução, que acarretaria 
reacções futuras, despertando ódios, reproduzindo dissensões e sobretudo com‑
prometendo gravemente a honra e a boa ‑fé da Rainha”161.

Nos meios de esquerda de oposição ao cabralismo maturou ‑se, depois de 
1842, não já o derrube da Carta mas a sua reforma num sentido mais demo‑
cratizante – aproveitando, aliás, a promessa de revisão da mesma feita pela 
rainha no decreto de 10 de Fevereiro desse ano, em que aquela era reposta 
em vigor. Por reforma da Carta entendia a esquerda a consignação de eleições 
directas, a obrigatória discussão e ratificação parlamentar dos tratados exter‑
nos e da política fiscal anual, e a limitação (os mais radicais apostavam na 
supressão) do poder moderador régio e do pariato hereditário. Durante anos, 
a esquerda nunca desistiu deste objectivo ao mesmo tempo que lutava de 
armas na mão contra o cabralismo, na revolta de Torres Novas, em 1844, ou 
na guerra civil da Patuleia, em 1846 ‑1847. Até mesmo algum do cartismo 
anticabralista acabou por convergir, a partir de 1848, na utilidade de rever a 
Carta para cooptar a esquerda mais respeitável e separá ‑la da cauda radical 
que lá fora, na Europa, tumultuava a ordem política na “Primavera dos Povos”. 
Em Abril de 1848, António Roberto Lopes Branco era um dos deputados 

160 Sardica, 2005, pp. 244 ‑245.
161 Bonifácio, 2011, p. 342. Em Espanha, o regresso da direita ao poder ocorreu em 

1844, dois anos depois do golpe de Cabral em Portugal, com a vitória de Ramón María Nar‑
váez sobre o governo progressista de Baldomero Espartero. Iniciou ‑se então no país vizinho 
a “década moderada”, vivida sob a égide da Constituição de 1845, um texto anti ‑radical que 
retomava e aprofundava o “Estatuto Real” de 1834 (Solé Tura e Aja, 2005, pp. 39 ‑43, e 
Suanzes ‑Carpegna, 2010, p. 269).
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cartistas dispostos a rever a Carta, porque essa reforma seria o mais seguro 
garante da reconciliação da família liberal portuguesa162. O mesmo dizia Ávi‑
la, desde que – e esse seria sempre um pomo de discórdia – a reforma da 
Carta cumprisse de forma escrupulosa a tramitação para isso prevista no pró‑
prio texto e não fosse feita revolucionariamente, através da assumpção de 
poderes constituintes por um parlamento163. 

11.  A segunda nacionalização da Carta: a Regeneração 
e o Acto Adicional de 1852

Nas motivações do golpe regenerador de 1851, que depôs a governação 
cabralista, estava o que José Liberato assim sintetizou em 1848: “Da Carta tem 
vindo o mal, porque nela se acham disposições incompatíveis com as ideias do 
século e que autorizam mil abusos.” Era portanto necessário “nacionalizar, na‑
turalizar a Carta e dar ‑lhe o direito de cidade […] reformando ‑a segundo os 
desejos que a nação tem mostrado e já se lhe tem prometido [porque] na Carta, 
uma vez reformada como deve ser e as necessidades públicas exigem, existem 
todos os princípios que podem dar uma verdadeira liberdade”164. Os tempos 
tinham mudado, e a via média de 1826 – o meio ‑termo entre o restauracionis‑
mo absolutista e o radicalismo vintista – tinha agora de dar lugar a uma outra 
via média, mais plástica e menos “doutrinária”, de reconciliação pragmática 
entre a parte da direita e a parte da esquerda que aceitassem uma plataforma 
centrista de entendimento e cooperação165. Era esse o programa da Regenera‑
ção, que Saldanha fez triunfar contra Costa Cabral na Primavera de 1851. 

A bandeira da Carta reformada foi assim um dos pretextos do movimento 
regenerador, por ser assunto que se arrastava há anos. A condição que o cartis‑
mo colocava para a realizar e aceitar era que ela obedecesse ao processo formal 
de revisão inscrito no próprio texto de 1826. Mas como este era extraordinaria‑

162 Praça, 1894, p. XXXVIII.
163 Sardica, 2005, pp. 58 ‑59.
164 Carvalho, 1848, pp. 38 ‑39.
165 Na análise de António Hespanha, na viragem da década de 1840 para a de 1850 “a 

agenda política já não é a da prerrogativa régia ou do doutrinarismo; o contexto internacio‑
nal já não é o da Restauração ou da Monarquia de Julho; a pequena burguesia das cidades, 
nomeadamente de Lisboa, já não se satisfaz com o aniquilamento eleitoral a que a Carta a 
condenava; o governo, cada vez mais claramente, já não é um mero executor de leis; a mo‑
narquia já não tem o prestígio suposto e exigido pelo sistema arbitral da Carta; a aristocracia 
é pobre e nova, aguentando mal, aos olhos da opinião pública, o papel ‘senatorial’ que a 
constituição lhe reservava” (Hespanha, 2004, p. 366).
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mente complexo e moroso166, o decreto (ditatorial) de 25 de Maio de 1851 es‑
tabeleceu, sem mais delongas, que a Câmara dos Deputados a eleger viria mu‑
nida dos poderes constituintes necessários para alterar os artigos da Carta “que 
a experiência tivesse demonstrado ser indispensável corrigir”, preterindo ‑se 
assim o seu método legal. O primeiro parlamento da Regeneração foi eleito em 
Novembro de 1851 e o projecto de reforma da Carta deu entrada no plenário 
logo em finais de Janeiro de 1852, tendo por relator Almeida Garrett. A discus‑
são iniciou ‑se a 4 de Março e a polémica que ele suscitou era de forma e não de 
conteúdo. A magra bancada cartista, capitaneada por Ávila, não se lhe opunha 
em termos gerais: apenas protestava, e acabou vencida, por a tramitação do 
processo ser ilegal, inconstitucional, à luz da mesma Carta167. O projecto foi 
votado na Câmara dos Deputados a 2 de Julho e nos Pares a 4, e sancionado 
pela rainha, a 5 de Julho de 1852, sob o nome de Acto Adicional à Carta Cons‑
titucional. As origens desta expressão revelavam as mesmas influências da Car‑
ta: a revisão constitucional brasileira, realizada em 1834, a que D. Pedro cha‑
mara justamente Acto Adicional, e a “Benjamine”, ou seja, o conjunto de 
adições à Carta francesa de 1814, redigidas por Benjamin Constant em 1815, 
aquando do efémero regresso de Napoleão ao poder168.

Para satisfação do centro ‑esquerda setembrista, o Acto Adicional de 1852 
consagrava, de mais importante, as eleições directas (art. 4.º), a obrigatorie‑
dade de os tratados, concordatas ou convenções com potências estrangeiras 
serem aprovados pelas Cortes antes de ratificados (art. 10.º) e a votação anual 
parlamentar dos impostos, sendo as respectivas leis válidas apenas por um ano 
(art. 12.º)169. Isto assegurava uma maior parlamentarização do regime170, tam‑
bém reforçada pelo disposto no art. 14.º A Carta estabelecera que competia à 
Câmara dos Deputados o “exame da administração passada”, ou seja, a facul‑
dade de verificar “se a Constituição do Reino tem sido exactamente observa‑
da” (arts. 36.º e 139.º). O Acto de 1852 ampliava este direito do poder legisla‑

166 O processo de revisão da Carta estava prescrito nos seus arts. 139.º a 144.º Resumi‑
damente, implicava um consenso parlamentar em torno da proposta de revisão, repetidas 
leituras da mesma até aprovação do seu conteúdo e redacção final (a ser subscrita por um 
mínimo de 1/3 dos deputados), uma dissolução parlamentar e a subsequente convocação de 
novas Cortes, que viriam munidas de poderes constituintes para proceder à votação da 
proposta de alteração.

167 Em termos rigorosos de direito constitucional, o Acto Adicional de 1852 foi uma 
reforma da Carta mas não uma revisão, porque só pode chamar ‑se revisão à alteração que 
obedece aos trâmites legais estabelecidos para o efeito. Por esta mesma razão, dos quatro 
Actos Adicionais à Carta (1852, 1885, 1896 e 1907), apenas o segundo – o de 1885 – cons‑
tituiu uma revisão feita de acordo com o que a própria Carta prescrevia.

168 Canotilho, 1993, p. 163.
169 V. o texto integral do Acto Adicional em Miranda, 2001, pp. 140 ‑144.
170 Campinos, 1975, p. 23, e Hespanha, 2004, p. 256.
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tivo sobre o executivo, instituindo a figura das “Comissões de Inquérito” 
parlamentares, formadas a qualquer momento e sobre qualquer especialidade 
da governação pública. Para além disso, reduziram ‑se os limites censitários do 
voto para a cota mínima de 100 mil réis de rendimento líquido anual para to‑
dos os eleitores, introduzindo ‑se a dispensa de prova para os indivíduos que 
possuíssem habilitações literárias (art. 5.º)171, e alargaram ‑se direitos funda‑
mentais, assumindo especial relevo a abolição da pena de morte para os crimes 
políticos (art. 16.º). Nada disto bulia com os principais fundamentos cartistas 
do texto, que seguiam intocados, particularmente os direitos e prerrogativas da 
Coroa e a organização da Câmara dos Pares, que só viriam a ser mexidos nos 
Actos Adicionais do último quartel do século xix, em 1885 e 1896.

Por ora, a reforma constitucional de 1852 constituiu um ponto de chegada 
e também um ponto de partida. Oliveira Martins considerou ‑a com o cepticis‑
mo que nele era típico: “a bancarrota de vinte anos de revoluções; um mínimo 
de reformas políticas suficientes para pacificar os partidos que já não pediam 
senão paz”172. Lopes Praça foi mais positivo: o Acto Adicional foi um “pomo de 
concórdia entre os partidos”, uma “espécie de conciliação entre o poder e o 
povo” que “pôs finalmente termo às nossas conflagrações intestinas”. Depois 
dele, e com base nele, “o sistema constitucional começou a ser praticado sem 
facciosismos”, funcionando “regularmente em Portugal”173. Também Casal Ri‑
beiro, num estudo sobre a Carta e o pariato elaborado no final de Oitocentos, 
reconheceria que o Acto Adicional abrira a porta a que coubessem “todos na 
constituição do Estado”, embora confessasse que a reforma de 1852 teria sido 
“impugnável” por inconstitucional174. 

No fundo, emprestando à Carta de 1826 um aggiornamento por intermédio 
do qual ela deixava de ser uma pura outorga régia para passar a ser uma cons‑
tituição “pactícia”, isto é, partilhada pela realeza, de onde proviera, e pela na‑
ção, que parlamentarmente dela se apropriara, o Acto Adicional cumpria a 
função que lhe fora prescrita pelas urgências da agenda política de 1851 ‑1852: 
encerrar, em Portugal, a “era das revoluções” e iniciar um novo ciclo na vida 
nacional, de maior estabilidade política, paz social e progresso material175. 
Encarado deste modo, o Acto Adicional terá constituído até uma segunda 
nacionalização da Carta, depois da ocorrida na guerra civil, que anestesiou, 
pelo menos durante alguns anos, o desacordo constitucional que fora um dos 
grandes cancros do “reinado da frase e do tiro” (1834 ‑1851). A prova está em 

171 O art. 7.º do Acto Adicional mantinha todavia inalterado o limite mínimo de 
400 mil réis de rendimento líquido anual como condição para se ser eleito deputado.

172 Martins, 1986 [1881], II, p. 267.
173 Praça, 1878, I, p. 59, e 1894, pp. XL e XLIII.
174 Ribeiro, 1895, pp. 71 ‑72 e 314. 
175 Sobre a nova cultura e prática política da Regeneração, v. Sardica, 2001, pp. 63 ‑106.
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que, depois de 1852, os projectos e pressões para uma nova reforma da lei fun‑
damental só voltariam no início da década de 1870, num contexto político e 
social já diferente do vivido durante toda a primeira metade do século xix176.

12. Conclusão

Alexandre Herculano é o autor oitocentista que melhor ajuda a esclarecer 
o que era o espírito do cartismo, como projecto de via média para a política 
portuguesa aberto pela Revolução Liberal. Na sua obra encontram ‑se todos os 
ingredientes da direita liberal conservadora: o elogio da legitimidade histórica, 
o respeito pela outorga régia da lei fundamental, a teoria da dupla soberania, a 
distinção entre direitos civis e direitos políticos, a procura do império do direi‑
to, da razão e do governo dos melhores, a defesa do censo e das eleições indi‑
rectas, do poder moderador e do pariato, ou a crítica arrasadora a qualquer 
ditadura da vontade geral177. Herculano detestava o absolutismo fradesco, que 
servia “ao despotismo de um indivíduo”, tanto quanto execrava a “catadura” 
“pouco simpática” da democracia, que servia “ao despotismo da ralé”178. Só no 
meio destes extremos se podia encontrar a “monarquia moderada”, o “governo 
representativo” que eram os únicos possíveis e os que mais convinham “à nossa 
época”179. O cartismo tinha, na sua óptica, a “força moral, imensa” de “um 
protesto contra os meios de revolução” – que na maior parte das vezes apenas 
traziam consigo “acervos de teorias irrealizáveis” e de “instituições talvez im‑
possíveis sempre” – oferecendo, do mesmo passo, um antídoto contra a “tradi‑
ção” obsoleta180.

A Carta Constitucional foi a bandeira e a materialização deste programa. 
Na sua qualidade de “enquadramento mais permanente da vida portuguesa”, 
exerceu larga influência na história do século xix, quer no seu contorno insti‑

176 Sobre o regresso dos pedidos de reforma da Carta, v. Silva, 1992.
177 Sobre Herculano v., por exemplo, Saraiva, 1977, ou Neto, 1985.
178 Herculano, 1983 [1838 e 1867], pp. 42 e 122.
179 Herculano, 1983 [1838], p. 121.
180 Herculano, 1983 [1851 e 1867], pp. 38 e 165. Almeida Garrett, em 1830, também já 

deixara o seu público elogio ao espírito do cartismo e à “Lei de 1826” – sem prejuízo das suas 
futuras simpatias pelo setembrismo ordeiro. Achava ele que, “proposta pelo rei e aceite pelo 
povo”, a Carta era superior tanto à Constituição de 1822 quanto “à antiga constituição 
apócrifa, dispersa por leis e não garantida” do Antigo Regime, “pela fiel conservação dos 
absolutos princípios do direito natural e social, pela prudente restauração das antigas bases do 
direito público português e finalmente pela acertada combinação destes princípios e recta 
proporção das formas que a esses princípios fazem estáveis e os organizam para equilíbrio, 
ordem e harmonia da constituição do Estado” (Garrett, 1830, pp. 209 ‑210).
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tucional quer nas características da vivência prática do  liberalismo, modelando 
a evolução do país e adaptando ‑se, ela própria, a “agendas políticas que iam 
mudando”181. Mesmo que a esquerda vintista e setembrista, na primeira meta‑
de do século, a Geração de 70, parte da  esquerda progressista e o republicanis‑
mo, na segunda metade do século, nunca tenham deixado de apontar defeitos 
conservadores ou aristocrá ticos no texto de D. Pedro, o facto é que a Carta 
sobreviveu a todas as vicissitudes, revelando sempre a flexibilidade suficiente 
para acolher diferentes leituras – umas mais doutrinárias e filosóficas, outras 
mais utilitárias e pragmáticas, umas mais pró‑prerrogativas régias, outras mais 
parlamentaristas, umas mais favoráveis ao rigorismo da sua interpretação lite‑
ral, outras mais favoráveis ao seu eterno espírito de meio ‑termo, primeiro  entre 
absolutismo e liberalismo, depois entre o centro ‑direita e o centro ‑esquerda 
liberais182.

Distante da “obsessão taumatúrgica”183 e algo intransigente que marcou a 
produção constitucional do vintismo e que acantonou a Constituição de 1822 
demasiado à esquerda, a Carta de 1826 nunca levou o seu essencial anti‑
democratismo ao ponto da ruptura com as novas sensibilidades políticas e 
camadas sociais que o século xix foi fazendo surgir, nem que para isso fosse 
preciso suavizar na prática alguns dos seus princípios teóricos184. Numa pala‑
vra, não foi por causa dela que chegou a haver, no final da monarquia, uma 
“questão de regime” nem foi principalmente contra ela que se fez o 5 de Outu‑
bro185. Os seus 72 anos de vigência (68 dos quais ininterruptos, entre 1842 e 
1910) são a melhor prova de que, ao contrário do que afirmavam os críticos, o 
constitucionalismo outorgado de D. Pedro foi uma planta originária dos trópi‑
cos que se aclimatou razoavelmente bem no Portugal europeu. 

181 Hespanha, 2004, p. 19.
182 “Se a Carta Constitucional se manteve até 1910, ultrapassadas as dificuldades das 

guerras civis e absorvidos os Actos Adicionais, foi pelo esforço racional dos homens que 
aceitaram que o que estava em causa eram os valores da estabilidade, de construção e de 
progresso, e que a Carta Constitucional podia deixar de jogar um papel de símbolo revolu‑
cionário” (Santos, 1991, p. 186).

183 Canotilho, 1993, p. 157.
184 Hespanha, 2004, p. 6. Era na prática do cartismo, contraposta à sua teoria mais es‑

trita, que a princesa Rattazzi estava a pensar quando, em 1879, elaborou a sua sátira à Carta 
Constitucional: “Aquele que se limitasse a ler a Carta […] poderia facilmente iludir ‑se e 
julgar ‑se transportado à ilha encantada onde Montesquieu foi buscar o seu modelo de bom 
governo. Mas o seu sonho dissipar ‑se ‑ia depressa, logo que abrisse os olhos e examinasse em 
torno de si. Não há em parte alguma, creio eu, governo que apresente uma tão considerável 
distância entre a letra e o espírito de uma constituição” (Rattazzi, 1997 [1879], p. 458).

185 Hespanha, 2004, p. 19. D. Manuel II, o último rei de Portugal (1908 ‑1910), gover‑
nou sempre “à esquerda”, exibindo extrema prudência e moderação no uso de qualquer das 
competências que a Carta lhe reservava.
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O pior que se pode fazer é julgar a Carta com os olhos políticos que se suce‑
deram no século xx português – o olhar republicano, que detestava os reis, o 
olhar salazarista, que detestava a liberdade, ou o olhar democrático, pós‑1976, 
que dificilmente pode entender as subtilezas e o alcance do meio ‑termo mo‑
nárquico oitocentista. O melhor que se lhe pode fazer é exactamente devolvê‑
‑la ao mundo que lhe dava sentido – o mundo acabado de sair do direito divino 
dos reis absolutistas e que tacteava a melhor maneira de não descambar na 
anarquia revolucionária. Como Herculano um dia escreveu, em 1838, resu‑
mindo luminosamente toda a filosofia subjacente ao cartismo, “quando da justa 
liberdade, que é um meio, se sobe para o despotismo, que é um dos seus pólos, 
ou para a anarquia, que é o seu outro pólo oposto, numa e noutra parte se en‑
contra igualmente a escravidão, o terror, a ignorância, a estupidez, a inércia, o 
sangue, as lágrimas e os crimes”. Perante os extremos, qual a via média que 
deveria então procurar “um país quando possui a liberdade”? Simplesmente, 
acrescentava Herculano, “abraçar ‑se com ela, não querer nada mais, nem nada 
menos do que ela, porque o mais e o menos conduzem igualmente à escravi‑
dão; negar os ouvidos tanto a sugestões dos absolutistas, como às pomposas, 
lisonjeiras e traidoras frases dos aventureiros, tribunos de encruzilhadas, e ciga‑
nos políticos, que lêem a buenadicha às nações”186.
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II – A Revolução Liberal e a política de 
defesa e segurança pública (1820 ‑1851)

1. Estado, violência legítima e ordem pública

Segundo o célebre juízo de Max Weber, o Estado só é “sociologicamente 
definível pela referência a um meio específico que ele, como associação políti‑
ca, possui: a violência física”. É certo que a violência não é “nem o meio nor‑
mal, nem o único meio de que o Estado se serve, mas é realmente o seu meio 
específico”, e uma “configuração social” que ignore ou rejeite isto tem dentro 
de si instaurada a “anarquia”. Por isso, ou seja, porque nele reside “a única 
fonte do direito à violência”, o Estado tem de reclamar com êxito, para si, aqui‑
lo a que Weber chamou “o monopólio da violência física legítima”1. Conse‑
quentemente, isto implica que ele tenha capacidade para conter todos os meios 
e formas de violência oriundos da sociedade civil e para fazer os cidadãos aca‑
tarem as ordens e a autoridade daqueles que legalmente exercem o poder2.

A ideia de que o Estado é a fonte única e autorizada da violência legítima 
– definível como conjunto de mecanismos destinados a fazer cumprir a defesa 
externa e a segurança interna – é um ideal ‑tipo, e foi ‑o sempre, desde que We‑
ber escreveu aquelas palavras, num ensaio de 1919. Com maior ou menor visi‑
bilidade, em todas as sociedades, mesmo nas mais ordeiras e obedientes, have‑
rá sempre focos e conjunturas de violência sectorial e desobediência cívica. 
Não obstante, o modelo weberiano de Estado pode considerar ‑se enraizado na 
cultura e na prática política dos regimes democráticos ocidentais. Assim sendo, 
ao cabo de quase dois séculos de construção do Estado contemporâneo, tam‑
bém em Portugal a sociedade civil se acha geralmente a salvo do espectro da 
anarquia, ao abrigo das leis e das forças de segurança, nacionais e internacio‑
nais, que velam pela integridade individual dos cidadãos e pela integridade da 
soberania territorial colectiva.

Este panorama contrasta fortemente com o que passava, e passou, em Por‑
tugal nos anos da Revolução Liberal oitocentista. Falar sobre a política de 
 defesa e de segurança pública no ocaso do Antigo Regime, durante o vintismo, 
as guerras civis liberais e os confrontos endémicos entre a direita e a esquerda 
que envenenaram o país até ao advento da Regeneração, é como que exprimir 
um wishfull thinking: algo que deveria ter existido mas que durante anos a fio só 
muito esporádica e dificilmente se verificou, quer no plano interno, da conten‑

1 Weber, s.d. (1919), p. 49.
2 Weber, s.d. (1919), p. 57.
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ção da violência política armada e do banditismo social, quer no plano externo, 
onde a integridade territorial enquanto país soberano mais do que uma vez foi 
violada ou ameaçada. A fraqueza da defesa e segurança pública foi sobretudo 
sentida no subperíodo da contemporaneidade portuguesa iniciado com a Revo‑
lução Liberal, em 1820, e encerrado com a chegada da Regeneração, em 1851, 
uma importante fronteira temporal no que à construção e consolidação da or‑
dem liberal portuguesa diz respeito. 

2.  O “reinado da frase e do tiro”: insegurança interna 
e fraqueza internacional

Os anos de 1820 a 1851 corresponderam em Portugal ao período da confu‑
sa e violenta implantação da ordem liberal, num cenário de acelerada mudança 
política em que questões como a origem da legitimidade do poder, a definição 
dos órgãos de decisão política e a própria linha de acção governativa do Estado 
tardaram a ser resolvidas, alimentando longos conflitos que apenas o advento 
da Regeneração (a partir de 1851) arrumaria, ao superar as questões fundado‑
ras do liberalismo3. Ainda em 1847, mais de um quarto de século depois da 
revolução vintista, um conhecido opúsculo de D. João de Azevedo resumia o 
que era o nexo causal, e círculo vicioso, entre o desacordo constitucional, o 
faccionalismo da generalidade dos políticos, a fraude eleitoral, a instabilidade 
institucional e a anarquia social generalizada4. 

Nos meados do século xix, portanto, e ao cabo de uma geração liberal não 
existiam ainda em Portugal as bases de um aparelho de Estado capaz de garan‑
tir o exercício quotidiano do governo em geral e a defesa e segurança pública 
do país e dos seus cidadãos em particular. Não parece haver exagero nas ex‑
pressões com que contemporâneos e historiadores se referem a esses anos ini‑
ciais do Estado liberal português: foi “o reinado da frase e do tiro”5, o tempo da 
“espantosa anarquia”6, a época da “guerra de todos contra todos”7. E foi isto 
que arrastou o país a ferro e fogo até à pacificação regeneradora e o deixou in‑
defeso, no plano externo, agravando uma posição de continuada menoridade 
na cena internacional europeia. Aliás, a insegurança interna e a fraqueza inter‑
nacional alimentavam ‑se como causa e efeito uma da outra: era do reduzido 

3 V. Sardica, 2001, pp. 31 ‑33.
4 Azevedo, 1847.
5 Martins, 1986 (1881), II, p. 121.
6 Carta de Carlos José Caldeira (nome de código «Lavater») a António Ribeiro Saraiva, 

25 ‑4 ‑1836 (Valente, 1993, p. 144).
7 Bonifácio, 1992, pp. 91 ‑134.
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poder de facto dos governos de então e da sua fraca autoridade político‑
‑administrativa que muitas vezes nasciam as dificuldades no plano internacio‑
nal; e eram as humilhações neste averbadas que incendiavam a guerrilha polí‑
tica interna, a qual, por sua vez, rapidamente adquiria contornos de violência 
social generalizada8.

Quais eram as capacidades de defesa e de resistência internacional do país 
na primeira metade do século xix? O que se passou neste aspecto? Qual era a 
situação e força do exército, enquanto garante da integridade e da soberania 
nacionais? 

É pouco abonatório, embora inevitável, começar por reparar que o essen‑
cial do comando das forças armadas portuguesas já estava em mãos estrangei‑
ras antes de William Beresford e Arthur Wellesley (futuro duque de Welling‑
ton) terem chegado à Península durante as Invasões Francesas. O conde de 
Schaumburg ‑Lippe, nos meados do século xviii, e o general Forbes Skellater, no 
tempo da Revolução Francesa e da campanha do Rossilhão, tinham tentado 
modernizar, nos meios e nos métodos operacionais, as forças armadas lusas9. 
Mas com limitado sucesso, como ficou patente na episódica guerra ibérica de 
1801 (a “Guerra das Laranjas” e da perda de Olivença), na qual o exército 
português se mostrou “completamente incapaz de conter a força invasora” que 
entrou pelo Alentejo quase sem combate10. Seis anos volvidos, quando as Inva‑
sões Francesas vieram colocar em xeque a independência nacional, o exército 
português era, na síntese de um historiador militar, “uma turba de inválidos e 
politicantes com que não se podia contar para a guerra” – “mal pago, indiscipli‑
nado, sem armamento, sem instrução nem comandos”, com a “consciência 
positiva” de que não conseguiria resistir ao invasor napoleónico11. Só assim se 
explica que os 1500 soldados franceses “andrajosos e dispersos” que Junot ti‑
nha consigo tenham sido capazes de pôr a família real e as cúpulas do Estado 
em fuga12. 

A retirada de D. João VI para o Rio de Janeiro, em Novembro de 1807 e a 
consequente instalação de “El ‑Rei Junot” em Lisboa marcam o verdadeiro iní‑
cio da contemporaneidade histórica e militar portuguesa. Sem monarca nem 
governo, o Estado português entrou num processo de decomposição que have‑
ria de levar à queda do absolutismo, em 1820, mas de que o liberalismo demo‑
raria anos a recompor ‑se; quanto ao velho exército de Schaumburg ‑Lippe, 

8 Martinez, 1986, p. 435 (nota 14).
9 Sobre o exército português nos finais do Antigo Regime v. Selvagem, 1994 (1926), 

pp. 480 ‑491, Marques, 1982, I, pp. 143 ‑154, Marques, 1999, pp. 30 ‑48, e Bebiano, 1993, 
pp. 253 ‑254.

10 Bebiano, 1993, p. 253.
11 Selvagem, 1994 (1926), pp. 495 ‑496.
12 Bebiano, 1993, p. 254.
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Skellater e Lafões foi desmantelado, com a partida de muitos dos seus melhores 
efectivos com D. João VI, com o licenciamento e desarmamento de muitas 
unidades ordenado por Junot ou ainda com o envio compulsivo de muitos sol‑
dados para França, na célebre “Legião Portuguesa” com que o marquês de 
Alorna engrossou o poderio militar napoleónico13. 

É certo que o auxílio inglês contra os franceses, chegado na forma dos mi‑
lhares de homens comandados por Beresford e Wellington, revolucionou o dé‑
bil e enfraquecido exército português, recuperando ‑lhe a moral, reforçando‑
‑lhe a hierarquia e disciplina e fornecendo ‑lhe meios e técnicas de combate 
modernos14. Mas se é admissível retirar uma conclusão à história dos quatro 
anos das Invasões Francesas e aos feitos do exército anglo ‑luso ela só pode ser 
uma: a de que sozinho Portugal era incapaz de assegurar a sua própria indepen‑
dência e de que, por isso mesmo, a defesa externa do país dependia maiorita‑
riamente da força e da vontade da Inglaterra, ao abrigo da multissecular aliança 
diplomática que unia Lisboa e Londres. 

Sobre isto, podem relembrar ‑se os termos da Convenção secreta de Outu‑
bro de 1807, pela qual Londres, garantindo a manutenção da dinastia de  
D. João VI, ganhava extensos direitos de controlo sobre equipamentos milita‑
res do Estado português15. Recorde ‑se também que a Convenção de Sintra, em 
1808, que fixou os termos da rendição e da retirada de Junot, foi assinada entre 
os franceses e o alto ‑comando inglês, sem grande margem para intervenção ou 
opinião das autoridades portuguesas16. Recorde ‑se, finalmente, que depois de 
1811 Beresford passou a ter assento no Conselho da Regência, com amplíssi‑
mos poderes na área da defesa e do exército, materializando uma subalterniza‑
ção dos contingentes portugueses à oficialidade estrangeira17. A eclosão do 
vintismo não se percebe, aliás, se não se levar em conta o que era a insatisfação 
corporativa e material do exército face à “ditadura” de Beresford e a sensação, 
que era tanto militar quanto civil, de que Portugal tinha de recuperar a sua 
soberania e a sua capacidade autónoma de defesa no concerto das nações18.

13 Sobre a Legião Portuguesa, v. Selvagem, 1994 (1926), pp. 497 e 528 ‑529, ou Martins, 
1945, pp. 303 ‑315.

14 Selvagem, 1994 (1926), p. 515, e Bebiano, 1993, p. 255.
15 V. Bonifácio, 1991, pp. 327 ‑328.
16 Bonifácio, 1991, p. 328.
17 Selvagem, 1994 (1926), p. 530, e Bebiano, 1993, pp. 256 ‑257.
18 Bebiano, 1993, p. 257. Fernando Pereira Marques salienta que o domínio britânico 

sobre o exército nacional, tendo sido um factor de mudança positiva na cultura táctica e no 
material, teve o efeito negativo de subalternizar a oficialidade portuguesa face aos comandos 
estrangeiros, com isso “reforçando o espírito de corpo dos nacionais” e estimulando ‑os  
– como se percebeu em 1820 – a “reivindicações corporativas e nacionalistas” (Marques, 
1982, pp. 146 ‑147).
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A eclosão da Revolução Liberal, com o vintismo, libertou o país do domínio 
directo que os ingleses aqui exerciam por via militar mas não melhorou a força 
e a operacionalidade das forças armadas, que continuariam a actuar, nos anos 
e décadas seguintes, “mais como uma manta de retalhos do que como um bloco 
coeso e influente”19 – não obstante os públicos elogios ao seu espírito e à mo‑
dernidade dos seus equipamentos feitos por Adrien Balbi20. O impacto da legis‑
lação vintista no exército, de resto, teve vários aspectos negativos que se reper‑
cutiram sobre a capacidade (ou incapacidade) de o país assegurar a sua defesa 
em caso de agressão externa. Nos termos da Constituição de 1822, as ordenan‑
ças, que tinham sido ao longo de todo o Antigo Regime a verdadeira reserva 
territorial de recrutamento e instrução para os contingentes de linha e para as 
milícias (a chamada 2.ª linha do exército), foram abolidas e substituídas pelas 
famosas Guardas Nacionais, cujo “menor defeito”, salienta a historiografia, era 
o seu carácter de “agremiação política” e, portanto, a sua permeabilidade à in‑
disciplina e ao faccionalismo da sociedade civil21.

Até ao triunfo da Regeneração, em 1851, o exército português nunca mais 
mostraria unidade, estabilidade e operacionalidade autónomas22. Desde 1820 
até ao termo da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, viveu dividido entre 
as duas legitimidades políticas rivais, saltitando entre o reino, a emigração e o 
exílio, além de misturado com os milhares de paisanos com que quer D. Miguel 
quer D. Pedro formaram os seus batalhões de voluntários, “realistas” no caso 
do miguelismo e “constitucionais” no caso liberal. Depois da Convenção de 
Évora ‑Monte e até à “civilização” da ordem político ‑constitucional operada 
por Saldanha em 1851 o exército continuou fracturado entre a Carta e a Cons‑
tituição, ou seja, entre o exército que obedecia à direita liberal e aquele que 
servia de arma de arremesso para a esquerda liberal23. A estabilidade dos co‑
mandos, a paz social para as operações de recrutamento, a coesão e disciplina 
internas, os meios financeiros do Estado para o investimento na modernização 
e apetrechamento das suas forças militares (ou para o simples pagamento em 
dia dos soldos…) – tudo isso foi miragem ou desapareceu na vertigem da luta 
política quotidiana.

19 Bebiano, 1993, p. 258.
20 Balbi, 1822, I, p. 342: “L’armée portugaise est actuellement animé du meilleur esprit, 

et est abondamment pourvue de tout ce qui lui est necessaire.”
21 Sobre as reformas do vintismo no exército, v. Selvagem, 1994 (1926), pp. 535 e 577, 

e Martins, 1945, p. 384.
22 Nos termos críticos de Belisário Pimenta, “o exército viu ‑se (na primeira metade do 

século xix) envolvido constantemente em lutas de facção e os homens de mais prestígio 
eram os primeiros a arrastá ‑lo para fora da tranquilidade necessária para o aperfeiçoamento 
de qualquer reforma, mesmo que fosse insuficiente” (Pimenta, 1940, pp. 394 ‑395).

23 V., sobre o alinhamento político e a acção do exército nestes anos, Valente, 1997, 
pp. 23 ‑58.
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É verdade que o peso e a influência do intervencionismo militar nos desti‑
nos do regime monárquico ‑constitucional inaugurado em 1820 fez do exército 
quase um “quinto poder”, acima do arbítrio do rei, que era o quarto poder na 
orgânica da Carta Constitucional. Imposto pelas armas, o liberalismo, fosse o 
vintista ‑setembrista, fosse o cartista, dependia das armas, ou seja, do maior ou 
menor sucesso que a esquerda e a direita tivessem em garantir que o exército 
se bateria por elas quando alguém se levantasse contra elas ou, o que ia dar no 
mesmo, que o próprio exército não se levantaria contra elas24. Durante anos, a 
história da Monarquia Constitucional portuguesa foi assim a de um exíguo 
poder político civil, frágil nos seus fundamentos, fraco nos seus recursos 
burocrático ‑administrativos, contestado pelos restos activos do miguelismo e 
frequentemente mal amado por largos estratos sociais que não se sentiam 
representados no “país legal”. Foi por isso que o exército acabou muitas vezes 
por emergir como a única força política capaz de conduzir ou condicionar os 
destinos nacionais25; e foi por isso que as primeiras décadas da ordem liberal 
portuguesa foram tão férteis em motins, levantamentos, golpes, revoluções, 
contra ‑revoluções e guerras civis, mostrando o envolvimento constante dos 
militares na luta política quotidiana26.

Sucede que assim politizado e partidarizado, lançado para a arena da luta 
ideológica e misturado com milícias e voluntários civis ou simples paisanos ar‑
mados o exército perdia, e perdeu, “esse carácter mudo e passivo”, no dizer de 
Oliveira Martins, sem o qual a sua força e autoridade suprapartidárias desapa‑
reciam27. Por outras palavras, a politização das forças armadas e o consequente 

24 Valente, 1997, pp. 36 ‑37. Nos termos de Joaquim Croca Caeiro, “o poder militar 
mostra[va] ‑se importante e fundamental na conquista do poder político, e bem assim na sua 
manutenção, pelo que a sua detenção se torna[va] de extrema necessidade para quem 
quer[ia] assumir e manter este último” (Caeiro, 1997, p. 48).

25 Valente, 1997, pp. 36 ‑37. Como reforça Carlos Selvagem, depois de 1820, se não 
antes, o exército tornou ‑se “o instrumento de que os partidos, adversários ferozes, se servi‑
ram para impor pela força o triunfo das suas ideologias a um povo extenuado pela guerra” 
(1994, p. 543).

26 Selvagem, 1994 (1926), p. 569. Fernando Pereira Marques contabiliza 72 interven‑
ções militares na arena política portuguesa entre 1817, data da conspiração de Gomes 
Freire de Andrade, e 1851, data do pronunciamento saldanhista da Regeneração (1999,  
pp. 280 ‑283). Nas palavras deste autor, “a guerra, a militarização dos conflitos, a dispersão 
do porte de armas e o intervencionismo militar” foram uma constante entre 1807 e 1851 
(1999, pp. 176 ‑177).

27 “O melhor, pois, da força política do novo regime era o exército; mas usar dele na 
defesa de um sistema cuja origem era discutida tornava logo o exército em instrumento 
partidário, roubando ‑lhe esse carácter mudo e passivo sem o qual vem a ser um perigo per‑
manente. As condições da nossa história faziam com que, desde 1820, as revoluções portu‑
guesas fossem empresas militares […] o exército era portanto como que uma prolação dos 
partidos; uma parte armada das clientelas” [Martins, 1986 (1881), II, p. 143].
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e continuado convívio entre civis e militares – no ambiente de guerra política 
e anarquia social então generalizado – tinha o efeito de minar por completo a 
disciplina do exército (além de gerar sucessivas operações de saneamento de 
oficiais para o quadro da inactividade), inutilizando ‑o para a missão que deve‑
ria ser o seu único objectivo: a defesa da soberania e integridade do país.

3.  Entre o auxílio britânico e a ameaça espanhola:  
a política de defesa portuguesa no segundo quartel 
do século xix

Não é objectivo deste texto recontar a história do que foram os conflitos 
diplomático ‑militares em que Portugal se viu envolvido na primeira metade do 
século xix. A conclusão a retirar dela seria sempre a de que o país muito dificil‑
mente conseguia, com os seus exclusivos meios militares, assegurar a sua defesa 
no complexo sistema de equilíbrios e de interesses do mapa europeu pós‑
‑napoleónico, revelando uma continuada dependência, na área da defesa e das 
relações externas, do poderio e influência internacional da Inglaterra28. Ou 
seja: era a aliança inglesa o principal, e muitas vezes o único, meio de defesa em 
caso de agressão externa, facto que por sua vez assegurava a Londres uma larga 
margem de ingerência na política interna portuguesa. E era com a Inglaterra, 
finalmente, que a esmagadora maioria das outras potências europeias tinha de 
se entender quando pretendia alguma coisa de Portugal29. Nos termos utiliza‑
dos por Lorde Palmerston num discurso na Câmara dos Comuns, em Maio de 
1852, ninguém na cena internacional deveria duvidar do quanto o constitucio‑
nalismo português era tributário do esforço britânico!30

Antes de 1820, fora ao comando e contributo dos ingleses que Portugal fi‑
cara a dever a sua independência nas campanhas antinapoleónicas; depois de 
1820, continuaram a ser eles o poder, oculto ou directo, na diplomacia ou na 
força militar, que em vários momentos defendeu Portugal no plano externo ou, 
no plano interno, a facção anglófila, quer contra a reacção absolutista à direita 
quer contra o radicalismo à esquerda. Foi assim em 1824, dando cobertura a  
D. João VI para desarmar a “Abrilada” de D. Miguel; em 1826 ‑1827, após o 
juramento da Carta Constitucional, intervindo a favor dos liberais contra os 

28 V., sobre a questão, Bonifácio, 1991, pp. 281 ‑344 [«Portugal na Política Inglesa 
(1815 ‑1848)»], e, especificamente sobre a história da aliança luso ‑britânica neste período, 
Almada, 1947. 

29 Martinez, 1986, pp. 231, 305, 422 e 552 ‑553.
30 Almada, 1947, p. 115. Lorde Malmesbury diria exactamente o mesmo ao embaixador 

português em Londres, ao tempo o conde do Lavradio (ibidem).



74 A Revolução Liberal e a política de defesa e segurança pública (1820‑1851)

levantamentos miguelistas; durante a Guerra Civil, financiando, armando, for‑
necendo soldados e chefes militares à causa de D. Pedro e da Carta, em cuja 
vitória pesara o talento de Sir Charles Napier e o entendimento anglo ‑francês 
da questão peninsular, materializado na Quádrupla Aliança; em 1840, mano‑
brando diplomaticamente para impedir uma muito possível invasão espanhola 
de Portugal; em 1847, contribuindo, desta vez ao lado dos espanhóis, para for‑
çar a paz entre cartistas e “junteiros” na Guerra Civil da Patuleia. Em suma, era 
à Inglaterra que Portugal apelava nas horas de maior aperto, fosse para defen‑
der a integridade nacional face a uma ameaça externa (por norma espanhola)31, 
fosse para defender a causa liberal dos seus momentâneos inimigos internos. 
De toda esta lista, vale a pena destacar e contar mais em pormenor dois episó‑
dios que demonstram cabalmente que Portugal não tinha defesa autónoma, e 
que só a tinha no âmbito e por intermédio da aliança com a Inglaterra.

O primeiro episódio é o dos levantamentos miguelistas contra a Carta 
Constitucional, iniciados no Verão de 182632. O juramento da Carta, outorga‑
da em Abril por D. Pedro e chegada a Lisboa na pasta do seu emissário inglês, 
Lorde Charles Stuart, nos finais de Julho, levantou de imediato resistências e 
recusas várias, quer entre civis quer entre militares, de acatamento e subordi‑
nação à nova legitimidade liberal. Para desarmar os inimigos da Carta, o conde 
(futuro duque) de Saldanha, ao tempo ministro da Guerra do governo da Re‑
gência, encetou uma alargada purga da oficialidade do exército, saneando os 
suspeitos de miguelismo e extinguindo mesmo regimentos conotados com a 
“reacção”33. Em resultado, ao longo das semanas e meses seguintes, de Agosto 
a Outubro de 1826, os “realistas” demitidos foram ‑se refugiando em Espanha, 
onde o governo absolutista de Fernando VII, pouco interessado em ver o seu 
país contaminado pelo liberalismo da Carta portuguesa, os acolheu, armou e 
organizou para a invasão de Portugal, várias vezes tentada com incursões no 
interior Norte e no Alentejo em Outubro e Novembro de 182634. 

Confrontado com a agressão estrangeira – de “realistas” espanhóis e de 
“realistas” portugueses que regressavam como invasores – o governo de Lisboa 
fez o que a fraqueza das suas forças defensivas obrigava a fazer: solicitou o au‑
xílio militar à Inglaterra35. Em Outubro, William A’Court, o embaixador inglês 

31 Na visão de José de Almada, sempre crítica em relação à desigualdade relativa que 
existia no interior da aliança inglesa, “e[ra] sempre o perigo espanhol que determina(va) 
a Inglaterra nas suas atitudes […] de ingerência nos negócios internos de Portugal” (1947, 
p. 211).

32 V., para esta questão, Peres, s.d. (1928), pp. 143 ‑154, Viana, 1958, pp. 101 ‑110, Mar‑
tinez, 1986, pp. 355, 385 ‑387 e, na historiografia mais actual, Bonifácio, 1991, pp. 331 ‑333, 
e Valente, 1997, pp. 75 ‑97.

33 Valente, 1997, pp. 77 ‑79.
34 Valente, 1997, pp. 81 ‑82.
35 Valente, 1997, p. 87, e Bonifácio, 1991, p. 331.
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em Lisboa, confidenciava ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, George 
Canning, que sem esse auxílio “o edifício (da Carta) desmorona ‑se, e a única 
dúvida que tenho é se essa intervenção vem a tempo ainda”36. Esta mesma 
ideia – a da indefensabilidade nacional em caso de agressão estrangeira – era 
corroborada pelo embaixador português em Londres, o marquês (futuro du‑
que) de Palmela. As “flagrantes e contínuas infracções da paz, cometidas pelo 
governo espanhol” – queixava ‑se ele – autorizavam a “reclamação de auxílio 
junto da Inglaterra”, obrigada, nos termos da aliança bilateral, a apoiar ‑nos 
nessa hora, porque “entregue às suas próprias forças” o país não poderia nem 
“superar as intrigas de alguns malévolos no interior” nem “as hostilidades aber‑
tas ou dissimuladas” dos “apostólicos” em Espanha37. 

O auxílio militar foi pedido por Palmela a Canning a 2 de Dezembro38. 
Como a Inglaterra de forma alguma queria que a influência da Santa Aliança 
absolutista, presente na Espanha de Fernando VII através dos contingentes 
militares franceses do duque de Angôuleme, atravessasse a fronteira, Canning 
conseguiu aprovação para que um corpo expedicionário de cinco mil homens 
aportasse a Lisboa, sob o argumento de que a assistência espanhola aos deser‑
tores portugueses configurava uma agressão externa a um aliado, na realidade 
para armar o governo cartista contra os focos de rebeldia miguelista39. A 12 de 
Dezembro, na alocução à Câmara dos Comuns na sequência da qual viria a ser 
dada luz verde ao envolvimento militar, Canning reconheceu ser dever da In‑
glaterra honrar a sua função de “aliada e defensora” de Portugal, “sejam quais 
forem os seus agressores”, para que “ali” (a Lisboa) “não cheg(ue) o domínio 
estrangeiro”40. Radiante, o marquês de Palmela apressou ‑se a escrever à Regên‑
cia, afirmando que os ingleses viriam dar “ao nosso governo, assim como à 

36 Almada, 1947, p. 213. Segundo o autor, “a impressão do ministro inglês era a de que 
o governo português não tinha forças para manter as novas instituições se fosse fortemente 
atacado” (ibidem). V. Martinez, 1986, p. 385, nota 81.

37 V. os despachos de Palmela de 3 ‑11, 22 ‑11 e 2 ‑12 ‑1826, endereçados ao ministro dos 
Negócios Estrangeiros português, D. Francisco de Almeida (conde do Lavradio), em Vas‑
concelos, 1851, pp. 508 ‑512, 535 ‑536 e 545 ‑548. A 3 ‑11, Palmela confessava mesmo que se 
Canning esperasse por “uma declaração formal de guerra” ou por uma “agressão confessada 
pelo governo espanhol” para “nos enviar socorro”, “estes socorros se arriscariam a chegar 
tarde para salvar Portugal” (Vasconcelos, 1851, p. 509).

38 Vasconcelos, 1851, pp. 554 ‑561, e Viana, 1958, pp. 103 ‑105.
39 Valente, 1997, pp. 87 ‑88.
40 V. a alocução de Canning em Viana, 1958, doc. 3, maxime pp. 260, 262 e 274, e as 

notas diplomáticas enviadas pelo governo inglês a Palmela em Biker, 1880, XXIV, pp. 264‑
‑267. Na mensagem que endereçou sobre o assunto ao parlamento britânico, o rei Jorge IV 
era ainda mais explícito: do que se tratava, ao “manter a fé e lealdade nos tratados”, era 
simplesmente de “assegurar contra a hostilidade de estrangeiros a salvação e independência 
de Portugal (Viana, 1958, p. 106, e Vasconcelos, 1851, pp. 568 ‑569, itálico meu).
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gente boa e ilustrada da nação, a força que lhe falta pela deserção, desorgani‑
zação e desmoralização do nosso exército”41.

A chegada dos reforços ingleses – regulamentada nos termos da Convenção 
bilateral assinada em Brighthelmstone, a 19 de Janeiro de 182742 – somada à 
desorganização e rivalidade que sempre reinou nas fileiras dos “realistas” por‑
tugueses e espanhóis (para lá das suas deficiências logísticas e dispersão ao 
longo da raia fronteiriça), pôs cobro à resistência anticartista, que se desfez, 
internando ‑se de regresso a Espanha no início de 1827. Fora Canning, lá de 
Londres, que salvara a Regência de Lisboa e a Carta dos liberais43; Canning 
que, interpretando o secular interesse inglês em Portugal como entreposto eu‑
ropeu e porta para o Mediterrâneo, resumiu um dia a verdadeira natureza da 
aliança luso ‑britânica através da luminosa máxima: “Portugal must always be 
English”44; Canning, a quem Palmela, numa carta de Junho de 1827, haveria de 
reconhecer que todas “as grandes questões” de que dependia “a autoridade 
portuguesa”, abstraindo da solução que lhes coubesse de direito, não podiam 
“ser decididas, de facto, senão por um impulso superior e externo”, ou seja, pela 
protecção inglesa45.

O segundo episódio ilustrativo do quanto era a Inglaterra a grande salva‑
guarda da defesa internacional e da independência portuguesa face a uma sem‑
pre receada absorção ibérica ocorreu catorze anos volvidos, nos finais de 1840. 
Em Portugal, o poder era ocupado por um governo ordeiro chefiado pelo conde 
de Bonfim, ou seja, constitucionalmente setembrista, embora moderado; em 
Espanha, Baldomero Espartero, líder da esquerda monárquica, acabara de 
assumir, em Outubro desse ano, o governo e a regência da Espanha na menori‑
dade de Isabel II – mantendo e querendo incentivar um bom entendimento 
com o setembrismo que estava na oposição em Lisboa46. Desde que a rainha  
D. Maria chumbara o envio de uma divisão militar para auxiliar o executivo 

41 Despacho de Palmela para D. Francisco de Almeida, 14 ‑12 ‑1826, em Vasconcelos, 
1851, p. 571.

42 Vasconcelos, 1854, pp. 30 ‑34, ou Castro, 1857, pp. 8 ‑17. Os ingleses traziam instru‑
ções para não se imiscuirem nos negócios internos portugueses e para defenderem sobretudo 
a família real, caso fosse atacada ou estivesse em perigo; as despesas da expedição militar 
correriam por conta de Portugal; os fortes de São Julião e do Bugio ficariam em reserva de 
usufruto para os ingleses, que assegurariam também toda a superintendência da polícia do 
porto de Lisboa e das alfândegas (v. Almada, 1947, pp. 127 e 219).

43 Como dizia Palmela, “as outras potências da Europa não podem deixar de olhar para 
a ida das tropas britânicas a Portugal como um termo posto a todas as dúvidas sobre a con‑
servação do nosso sistema” (despacho para D. Francisco de Almeida, 14 ‑12 ‑1826, em Vas‑
concelos, 1851, p. 574).

44 Bonifácio, 1991, p. 295.
45 Viana, 1958, p. 153. 
46 Martinez, 1986, p. 416.
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espanhol na luta contra os carlistas, no âmbito das obrigações mútuas estabe‑
lecidas pela Quádrupla Aliança, que o mal ‑estar de Madrid contra Lisboa e o 
“fermento de desentendimentos” entre os dois países ibéricos se avolumava47. 
Em 1840, o desentendimento quase chegou a vias de facto, ou seja, a uma 
iminente e nova invasão de Portugal por forças militares do país vizinho.  
O casus belli veio na sequência dos sucessivos adiamentos do governo portu‑
guês em ratificar o regulamento para a livre navegação no rio Douro, acordada 
já bilateralmente em Agosto de 183548. O texto final do acordo ficou pronto 
em finais de Maio de 184049, altura a partir da qual o encarregado de negócios 
da Espanha em Lisboa começou a solicitar a sua aprovação pelo governo 
português50. Mas como o assunto requeria análise e aprovação parlamentares 
e como nas Cortes a maioria era escassa e a oposição aguerrida, o conde de 
Bonfim deixou arrastar o assunto e a sessão legislativa encerrou ‑se sem a apro‑
vação do regulamento51. Consequentemente, nos finais de Novembro de 1840 
Madrid enviou um ultimato, redigido em linguagem que deixava adivinhar 
uma muito possível declaração de guerra, e iniciou a mobilização e concentra‑
ção de efectivos ao longo da fronteira52. 

Confrontado com a ameaça, o governo decretou a suspensão de garantias 
e, à cautela, organizou um corpo de exército de observação despachado para 
o Norte. José Jorge Loureiro, que desempenhou as funções de chefe do 
Estado ‑Maior desse exército improvisado deixou, nas suas Memórias Políticas, 
algumas notas de correspondência sobre o assunto e sobre as manobras reali‑
zadas que revelam as fracas capacidades de defesa em caso de invasão efecti‑
va. Em sucessivas missivas endereçadas ao governo, em finais de Dezembro 
de 1840 e inícios de Janeiro de 1841, Loureiro dizia taxativamente que “se o 
território cuja observação e eventual defesa me são cometidos houvesse de 
ser observado em todo o seu extenso perímetro, haveriam de ser necessárias 
muito maiores forças”; entretanto, e com a “pequena força” que lhe era con‑
fiada – na sua maior parte simples “recrutas” em “miserável estado” – decla‑
rava não poder estabelecer a defesa senão em alguns pontos a norte do rio 

47 Martinez, 1986, pp. 415 ‑416.
48 Castro, 1857, pp. 174 ‑180.
49 Castro, 1857, pp. 245 ‑261. Eram ao todo 51 artigos, mais anexos, versando sobretudo 

as modalidades para o policiamento da navegação e os montantes das tarifas de direitos a 
cobrar pelos dois países.

50 V. os ofícios espanhóis de 8, 19 e 26 ‑6 ‑1840, em Biker, 1880, XXIX, pp. 47 ‑48, 49 
e 51 ‑56.

51 Martinez, 1986, p. 416. Ver também Peres, s.d. (1928), p. 279, e Bonifácio, 1986, 
pp. 46 ‑47.

52 Martinez, 1986, pp. 416 e 435, nota 17. O ultimato, com data de 23 ‑11 ‑1840, vem 
reproduzido em Biker, 1880, XXIX, pp. 59 ‑60.
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Douro, “ficando por consequência a parte da linha ao sul do dito rio mui in‑
completamente vigiada e por modo algum coberta”53. 

Tal como em 1826, foi a Inglaterra que salvou Portugal da ameaça espanho‑
la. Logo nos inícios de Dezembro de 1840, na iminência de “uma guerra injus‑
ta”, o ministro dos Negócios Estrangeiro português, Rodrigo da Fonseca Maga‑
lhães, solicitara a Londres a execução das garantias de defesa da aliança 
bilateral54. Ao contrário de 1826, contudo, não foi necessário o envio de qual‑
quer força militar inglesa. A questão resolveu ‑se com contactos de arbitragem 
realizados pelo governo inglês, chefiado pelo visconde de Melbourne, com Lor‑
de Palmerston no Foreign Office. Em Janeiro de 1841, o executivo espanhol 
retirou o ultimato e desmobilizou os seus efectivos, em troca da garantia de 
Lisboa de que iria ratificar o regulamento para pôr um ponto final no diferendo 
ibérico55. Mas tal como em 1826, a moral a retirar da história era clara: quando 
posta à prova, a defesa externa de Portugal revelava ‑se incapaz de solucionar 
os desafios com os seus próprios meios, tendo de recorrer à sua mais velha alia‑
da. Ou seja: era gente estrangeira que servia de penhor e de salvaguarda à so‑
berania nacional56.

4.  Forças policiais, insegurança pública e anarquia 
social no segundo quartel do século xix

Na época que aqui está sob análise – o arco temporal iniciado com o 
colapso do Antigo Regime e encerrado com a vitória da Regeneração em 
1851 – as fraquezas e inseguranças no plano da defesa externa estavam muito 
ligadas às fraquezas e inseguranças sentidas a nível da segurança pública in‑
terna do país, como verso e reverso de uma mesma moeda. A disputa diária 
em torno de legitimidades institucionais antagónicas, a contínua conflituali‑
dade política, a rudimentaridade do aparelho burocrático (em profunda re‑

53 Bonifácio, 1986, pp. 77 ‑78 e 83 (ofícios de 24 ‑12 ‑1840 e de 12 ‑1 ‑1841, respectiva‑
mente).

54 V. o despacho de Rodrigo da Fonseca Magalhães, datado de 7 ‑12 ‑1840, em Biker, 
1880, XXIX, pp. 78 ‑80.

55 Martinez, 1986, p. 416, e Bonifácio, 1986, p. 47. V. as notas diplomáticas de 17 ‑1 e 
31 ‑1 ‑1841 em Biker, 1880, XXIX, pp. 118 ‑121 e 122.

56 Aos casos de 1826 e de 1841 aqui analisados poderiam aplicar ‑se as considerações 
feitas por Lorde Russell em 1832, perante o impasse das forças liberais de D. Pedro, cercadas 
no Porto pelo exército miguelista: “Não cabe nas minhas forças descrever o estado deste país 
e dos seus habitantes […] Só a Inglaterra o pode salvar, como antigamente o fez várias vezes, 
tomando ‑o sob sua protecção. Doutra forma […] a influência inglesa ficará aniquilada” 
(Almada, 1947, p. 249).
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construção depois de 1820) e a falta de meios financeiros levaram ao colapso 
generalizado do Estado e à sua incapacidade para garantir o respeito pela lei 
e pela paz social.

Estudar a segurança pública em Portugal durante a época revolucionária 
implica relembrar o essencial da história das forças de segurança e dos apare‑
lhos de polícia e constatar o limitado alcance que eles tiveram até à segunda 
metade do século xix. Assim, o ponto de partida para a moderna administração 
policial portuguesa foi a reforma pombalina que em 1760 instituiu a Intendên‑
cia‑Geral da Polícia da Corte e do Reino – um órgão que sempre funcionou, 
contudo, mais como repartição administrativa de informação e defesa do Esta‑
do do que como efectivo corpo de intervenção junto da sociedade civil57. Por 
acção do célebre Intendente Diogo Inácio de Pina Manique viriam a criar ‑se, 
no início do século xix, as Guardas Reais de Polícia de Lisboa (em 1801) e do 
Porto (em 1808) – corpos militarizados, recrutados entre soldados do exército 
com mais de dez anos de “bons serviços” nas fileiras58 – bem como a Guarda de 
Barreiras, em 180259, a antepassada da futura Guarda Fiscal, fundada somente 
em 188560. Apesar de serem consideradas “a primeira instituição policial mo‑
derna em Portugal”61, as Guardas Reais de Polícia tinham um limitado raio de 
acção, exclusivamente urbano e litoral; e mesmo em Lisboa e no Porto a sua 
capacidade de vigilância e repressão da desordem e da violência eram escassas. 
Fontes da época afirmam que “os bacamartes e os chuços eram tão necessários 
ao cidadão indefeso como pão para a boca” porque nas duas maiores cidades do 
país os roubos, os assaltos, os assassínios e as vendettas eram norma62. Segundo 
um relatório da Intendência‑Geral de finais do século xviii, “as casas dos habi‑
tantes eram diária e nocturnamente roubadas” (em Lisboa); e por todo o país 
onde as Guardas Reais não chegavam e onde o exército não tinha capacidade 
para a substituir “os viandantes eram, a cada passo, atacados e despojados” dos 
seus bens e vidas63.

57 Lapa, 1953, pp. 23 ‑24 e 27, e Barreto, 1979, pp. 84 ‑89. V. também, sobre as compe‑
tências da Intendência‑Geral da Polícia, Balbi, 1822, I, pp. 266 ‑267.

58 Barreto, 1979, pp. 101 e 112 ‑113. Sobre a acção do Intendente Pina Manique na área 
da segurança pública v. Noronha, 1923, pp. 18 ‑20 e 35 ‑36.

59 Barreto, 1979, p. 120.
60 A Guarda Fiscal reuniria, numa estrutura militar única, vários corpos de guardas de 

alfândega já anteriormente organizados (Santos, 1985, pp. 9 e 91 e ss.).
61 Barreto, 1979, p. 101.
62 V. Barreto, 1979, pp. 96 ‑97. Nos termos de Eduardo de Noronha, a Lisboa da transi‑

ção do século xviii para o século xix era “um tablado de crimes sanguinários, de assaltos, 
de assassínios, de roubos, de violações e de ferimentos”, num eloquente testemunho de que 
“a ladroagem adquirira foros de irredutível imunidade” (Noronha, 1923, pp. 35 ‑36).

63 Barreto, 1979, p. 107.
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Quando a Revolução Liberal chegou a Portugal, em 1820, a segurança 
 pública das pessoas e bens foi colocada no topo da agenda política, tendo as 
Cortes Constituintes aprovado medidas nesse domínio, segundo o princípio de 
que a vivência das liberdades então enunciadas era incompatível com a manu‑
tenção da violência social generalizada que marcava o quotidiano do país64. 
Apesar do advento do liberalismo – ou se calhar por causa do advento do libe‑
ralismo – a violência social continuou endémica. De acordo com a imprensa do 
vintismo, em Lisboa “cada cidadão era um soldado armado e cada casa um 
forte”; quanto ao Porto, era “uma baía para facinorosos e malfeitores (sic), que 
livremente entram e saem, incomodando os habitantes com roubos e atentados 
de toda a natureza”65.

No pouco tempo em que conseguiu sobreviver ao cerco e à contra ‑revolução 
absolutistas o vintismo extinguiu a Intendência‑Geral da Polícia (embora esta 
lei não tenha chegado a ser cumprida66), manteve as Guardas Reais de Lisboa 
e Porto, delineou um aparelho de vigilância e controlo dos cidadãos, com es‑
truturas de espionagem, rondas armadas, relatórios de informação e controlos 
(via passaportes) das entradas e saídas do Reino – todo ele inexequível por 
falta de meios materiais e humanos67 – e instituiu a Guarda Nacional, a nova 
milícia de cidadãos ‑soldados que substituía as velhas ordenanças do Antigo 
Regime e que tinha uma dupla função – de combate a eventuais agressões ex‑
ternas, por um lado, e de salvaguarda da ordem interna do Reino e da seguran‑
ça individual dos seus cidadãos, por outro lado68.

Durante dez anos, esta nova Guarda e, com ela, a segurança interna, levou 
vida muito instável e complicada. Após a queda do regime vintista e o regresso 
dos absolutistas ao poder foi extinta e substituída pelas antigas ordenanças. 
Este facto, em conjunto com a excessiva politização do exército nestes anos (já 
acima referida) reduziu a quase nada as possibilidades de controlo e repressão 

64 Sobre os novos objectivos e princípios programáticos traçados pelo vintismo para a 
segurança nacional v. Subtil, 1989, pp. 32 ‑43.

65 Testemunhos d’A Borboleta Constitucional (Agosto de 1821) e d’O Imparcial (Setem‑
bro de 1821), citados por Santos, 1999, p. 99.

66 Lapa, 1953, pp. 41 ‑42.
67 Subtil, 1989, pp. 37 ‑38 e 40. Este plano repressivo, da autoria do Secretário de Estado 

da Justiça, ao tempo José da Silva Carvalho, foi apresentado às Cortes nos finais de 1822; a 
queda do vintismo, escassos meses depois, invalidou a sua aplicação no terreno. O próprio 
Silva Carvalho considerava “indispensável dar maior atenção à segurança pública” porque 
“actualmente” (no período do vintismo, portanto) “se acha o Reino de Portugal infestado de 
bandoleiros e salteadores” (Lapa, 1953, pp. 48 ‑49)

68 Sobre as Guardas Nacionais v. Marques, 1989, I, p. 301, e 1999, pp. 212 ‑216, e mais 
extensamente Pata, 2001. O projecto ‑lei regulador das Guardas Nacionais, começado a prepa‑
rar desde inícios de 1821, data de Março de 1823 e definia serem seus objectivos “defender a 
Constituição e manter a segurança e a tranquilidade públicas” (Pata, 2001, pp. 23 e 32).
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da violência e da insegurança internas69. Desde o final do vintismo até ao final 
da Guerra Civil calcula ‑se que a cidade de Lisboa se tenha tornado “a capital 
menos policiada da Europa civilizada”, com um rácio de um agente de autori‑
dade para cada 1500 habitantes70, numa altura em que por toda a Europa oci‑
dental o clima de ordeirismo restauracionista ou o surgimento da primeira con‑
flitualidade operária levava os Estados a investirem fortemente nas suas forças 
de segurança pública – por exemplo em França, com a gendarmerie e com os 
seus corpos de sergents de ville, ou em Inglaterra, com a entrada ao serviço dos 
chamados bobbies da London Metropolitan Police71.

Esperar ‑se ‑ia que a vitória dos liberais e a liquidação da causa absolutista 
após a Convenção de Évora ‑Monte dessem ao país a pacificação sociopolítica 
que ele perdera desde as Invasões Francesas. Nada disso aconteceu. Em 1834, 
D. Pedro extinguiu as ordenanças e as milícias, iniciou o desmantelamento de 
dezenas e dezenas de batalhões nacionais e decretou a reorganização da Guarda 
Nacional, entregando ‑lhe a missão de assegurar a ordem e a segurança inter‑
nas72. Paralelamente, mercê de uma autoridade que o vintismo nunca chegara 
a ter, o liberalismo cartista vitorioso re ‑extinguiu a Intendência ‑Geral da 
Polícia, que os absolutistas tinham recuperado como instrumento para os 
seus manejos políticos, e substituiu as velhas e inoperantes Guardas Reais de 
Polícia pelas novas Guardas Municipais73. Nem assim, à sombra da Carta e sem 
a ameaça de um regresso do absolutismo, a ordem e a paz social triunfaram. 
A história das forças de segurança portuguesas na primeira fase do liberalismo 
– desde o exército de linha, regularmente chamado a envolver ‑se em missões 
que não deveriam ser suas, até às Guardas Municipais e Guardas Nacionais – 
atesta uma continuada incapacidade para cumprir as suas funções. 

As razões para isto eram tanto externas como internas a estas instituições. 
Por um lado, e durante anos, o Estado não teve nem solidez institucional nem 
folga financeira para as impermeabilizar à guerrilha e ao facciosismo político 
que lhe fracturavam os comandos e minavam a disciplina, e para as pagar, ar‑

69 Pata, 2001, pp. 48 ‑60.
70 Barreto, 1979, p. 144. Isto não significa que Lisboa fosse uma cidade mais violenta do 

que as grandes capitais europeias, ou seja, com mais crimes por número de habitantes; fontes 
várias indicam até o contrário (v. Balbi, 1822, I, p. 359, e Noronha, 1923, p. 74). 

71 Sobre a organização das forças policiais francesas e inglesas na primeira metade do 
século xix, v. Belchem e Price, 1996, pp. 484 ‑486, e mais extensamente Emsley, 1999.

72 Ver a reorganização militar operada em 1833 ‑1834 em Martins, 1945, p. 384, e Sel‑
vagem, 1994 (1926), p. 578. Ambos salientam que as mexidas então feitas se saldaram por 
uma redução sensível do número de efectivos, certamente por razões económicas. Sobre a 
reactivação das Guardas Nacionais, oficialmente decretada em Março de 1834, ainda antes 
do final da Guerra, v. Marques, 1999, pp. 230 ‑237, e Pata, 2001, pp. 65 ‑68.

73 Pata, 2001, p. 117, Barreto, 1979, e Lapa, 1953, p. 47.
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mar, municiar – às vezes meramente vestir, calçar e alimentar – dotando ‑as dos 
meios mínimos para a vontade e capacidade de agirem. Por outro lado, e sobre‑
tudo no caso da Guarda Nacional, o seu recrutamento, feito à pressa entre 
gente civil sem instrução e aberto a inimigos do liberalismo que ali quisessem 
servir ou a simples mercenários (os “marcas”) tornava ‑a, muitas vezes, causa‑
dora da indisciplina e da desordem que era suposto ela ajudar a combater74. Os 
que desde sempre tinham atacado a sua institucionalização – como o marquês 
de Fronteira – não cessaram durante anos de fazer notar que eram muitas vezes 
as Guardas que fomentavam a violência e a anarquia, pelas suas ligações ao 
radicalismo político ou pelo comportamento imoral e arruaceiro com que se 
distinguiam75. Numa palavra, ao recorrer a essas fileiras de cidadãos armados, 
como às unidades do exército de linha que nunca deixaram de andar mistura‑
das com os paisanos, os sucessivos governos acabavam por agravar os males a 
que exactamente deveriam pôr fim. 

Não é um exagero. Das sessões das Cortes, das memórias da época, das 
notícias da imprensa ou dos relatórios de autoridades locais é possível recons‑
tituir um retrato muito pouco abonatório do que era o caos geral e o vácuo de 
segurança interna que corroía a sociedade liberal e minava toda a autoridade 
dos sucessivos governos. Ao longo de mais de uma década e meia, desde a 
Convenção de Évora ‑Monte até à Regeneração, o quotidiano dos indivíduos 
em Portugal nunca deixou de revelar traços comparáveis a uma espécie de far‑
‑west americano76. 

O banditismo ou bandoleirismo social tornaram ‑se modo de vida para mi‑
lhares e milhares de cidadãos armados, tanto civis como militares, desmobiliza‑
dos da guerra ou mal pagos, que não viam diante de si nenhum poder estável 

74 Pata, 2001, pp. 47 e 86: “formada à pressa, mal armada, mal fardada e com um crité‑
rio de admissão muito amplo, a Guarda Nacional facilmente se tornou, não um corpo mili‑
tarizado, mas sim um grupo mais ou menos (des)organizado de cidadãos (mal) armados”; em 
resultado disso, “a Guarda Nacional raramente conseguia ser o pilar exemplar e respeitável 
do liberalismo, como de início se pensara poder vir a ser”.

75 Segundo a acusação do marquês de Fronteira, a Guarda Nacional “praticava os 
maiores despropósitos, conservando a capital em contínuo sobressalto, com os seus toques 
a rebate e repetidas vozearias, o que fazia com que os habitantes, ainda os mais dedicados 
à liberdade, suspirassem por um governo de ordem, fosse ele qual fosse” (Fronteira, 1928‑
‑1932, I, pp. 324 ‑326).

76 O retrato do banditismo político, da anarquia social e criminalidade generalizada que 
a seguir se traça é baseado nos relatos e considerações feitos por Valente, 1993, e por Boni‑
fácio, 2002a, maxime pp. 89 ‑109 («O Estado do País») e 192 ‑209 («O País do Conde de 
Tomar»). Retratando dois momentos diferentes do período de implantação do liberalismo 
– o imediato pós ‑Guerra Civil nos meados da década de 1830 e os últimos tempos antes da 
Regeneração no final da década de 1840 – estas obras dão, no que diz respeito à manutenção 
da violência endémica em Portugal, uma notória sensação de continuidade.
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capaz de os disciplinar e coarctar77. A desordem, a violência, o roubo indivi‑
dual, o saqueamento de casas, o espancamento, o assassinato (a tiro ou, como 
especificam as fontes, por “anavalhamento”) eram tanto mais frequentes quan‑
to maior era a distância a Lisboa78. Havia regiões inteiras do país onde, em 
virtude da explosiva mistura de bandos de ex ‑combatentes miguelistas, saltea‑
dores liberais a soldo desta ou daquela facção política local e simples povo, a lei 
e a ordem pura e simplesmente não conseguiam chegar79. E só chegariam se 
existissem efectivos militares ou estruturas de polícia suficientes o que não era, 
naqueles anos, o caso. Era isto que estava na base de factos e de episódios que 
hoje podem surpreender todos os que estão habituados a viver sob a lei e a or‑
dem gerais. Em todo o país, “mesmo em pleno dia e com estafetas, viajar era 
uma aventura arriscada. À noite, bandos indescritos atacavam casas, quintas e 
até aldeias e vilas com dezenas ou centenas de habitantes”80. Em Coimbra, não 
era raro o reitor solicitar ao ministro do Reino a suspensão das aulas ou o en‑
cerramento do ano lectivo para desarmar a violência estudantil81. Até mesmo 
em Lisboa, onde a Guarda Municipal (durante anos a cargo do zeloso D. Carlos 
de Mascarenhas) passava por ser a melhor força policial armada do país, quase 
todas as noites havia mortos; quase todas as semanas havia gente armada “com 
punhais, estoques e pistolas” que se encavalitava para assistir às sessões parla‑
mentares em São Bento, ameaçando saltar para a sala; e mais de uma vez acon‑
teceu gente irada acercar ‑se da rainha, pondo à prova a segurança da chefe de 
Estado e dizendo ‑lhe “que os passeios de sua Majestade estavam por pouco” e 
que “talvez não voltasse para casa”82. Durante anos, em suma, a guerra civil 
continuou, tanto nas ruas de Lisboa e de outras cidades como nas mais remotas 
aldeias e caminhos do interior rural.

Todo este clima de anarquia generalizada tinha efeitos perversos que ao 
minarem ainda mais a autoridade e capacidade operacional do Estado eram, 
por sua vez, causa para mais insegurança. Na ausência de qualquer ordem so‑
cial e perante a impotência das autoridades, com o país inteiramente à mercê 
dos bandos armados de “latro ‑facciosos”83, generalizou ‑se, mesmo entre gente 
mais pacífica, um clima de desobediência e de insubordinação social, visível na 

77 Na síntese de Vasco Pulido Valente, desde 1834 e por muitos anos ainda, na primeira 
metade do século xix, “não se sabia quem mandava, ou não havia quem mandasse e quase 
sempre ninguém mandava” (Valente, 1993, p. 48).

78 Valente, 1993, pp. 29 ‑30.
79 Valente, 1993, p. 31.
80 Valente, 1993, p. 144.
81 Bonifácio, 2002a, p. 101.
82 Bonifácio, 2002a, pp. 102 e 205 ‑207, e Valente, 1993, p. 43.
83 Expressão usada num relatório de uma autoridade local da época, em Bonifácio, 

2002a, p. 90.
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contestação à administração corrente ou na fuga à colecta fiscal ou ao recruta‑
mento às armas84. Se, e quando, as autoridades conseguiam deter e levar a 
julgamento alguém – o que era raro, pois os cargos do poder local, tarde e mal 
pagos, convidavam mais ao laxismo do que à diligência – as ameaças de repre‑
sálias por parte dos fautores da desordem atemorizavam o suficiente para que 
nada se apurasse e ninguém fosse condenado85. Esta impotência das forças da 
ordem e da justiça potenciava ainda mais a desobediência dos povos e a cons‑
piração e violência dos bandoleiros e anarquistas; e este ambiente geral, de 
conspiração, desordem e insegurança, subia da sociedade para a política e para 
o Estado, generalizando fenómenos como a violência eleitoral – que ia desde a 
simples coacção psicológia ou intimidação física ao roubo ou incêndio de urna, 
passando pela bengalada nos rivais ou pelo suborno aos votantes86 –, a recusa 
dos vencidos em reconheceram e respeitarem a legitimidade dos vencedores e, 
consequência final de todo este encadeamento, o “recurso sistemático a meios 
extralegais de luta pelo poder”87, como o motim, o golpe de Estado ou a insur‑
reição armada88.

5.  O impacto da Regeneração nas políticas de 
segurança pública e de defesa portuguesas

Não cabe no âmbito deste texto aprofundar as razões através das quais se 
passou do tempo da anarquia, da violência e da “guerra de todos contra todos” 
para o tempo, qualitativamente novo no que às capacidades de defesa e de 
manutenção da segurança pública diz respeito, que foi a Regeneração. Mas 
vale a pena, a concluir, dizer algo sobre esta mudança.

A vitória de Saldanha no golpe militar de 1851 encerrou as lutas revolucio‑
nárias características da primeira metade do século. Por contraposição ao quo‑
tidiano de luta e violência que até aí tanto envenenara o país, começou então 
a enraizar ‑se uma cultura política nova, empenhada em virar a página, em 
apostar no fomento e em aproximar Portugal da Europa mais desenvolvida. Da 
ideia de que um comboio ou uma estrada valiam mais do que uma Constituição 

84 Bonifácio, 2002a, pp. 97 ‑98.
85 Bonifácio, 2002a, pp. 103 ‑106.
86 Para a descrição do quotidiano violento que rodeava qualquer acto eleitoral na pri‑

meira metade do século xix em Portugal, v. Bonifácio, 1992, pp. 91 e 103.
87 Bonifácio, 1992, p. 92.
88 Bonifácio, 1992, p. 98: num tempo em que “a competição política (se) processou de 

forma sistematicamente anarquizada”, “nunca os vencidos aceitaram os vencedores” e  
“a nenhum poder era reconhecida legitimidade”; em resultado, “o motim, o golpe de Estado, 
a insurreição armada, converteram ‑se nos meios irresistíveis de luta pelo poder”.
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veio um novo entendimento das regras da actividade política, doravante cen‑
trada não na luta e na aniquilação dos rivais mas na maleabilidade e na flexibi‑
lidade necessárias à cooptação de quase todos89. Em pouco mais de um ano, 
entre 1851 e 1852, foram postos em acção os quatro mecanismos necessários 
para a obtenção do mínimo de estabilidade institucional, ordem pública, paz 
social e liquidez financeira sem os quais nenhum progresso efectivo seria possí‑
vel: a renovação nominal da elite política, a “civilização” do regime, a aprova‑
ção do Acto Adicional à Carta Constitucional e a operação fontista de conver‑
são da dívida90.

A chamada “civilização” do regime foi especialmente importante como 
fronteira temporal entre duas épocas da história militar, da defesa e da segurança 
pública em Portugal. Até 1851, como se viu, o golpismo e a politização dos 
militares tinham marcado o ritmo da vida pública do país; era preciso, para 
acabar com esta situação, domesticar o exército, impedindo ‑lhe a tentação de 
continuar a servir de árbitro ou instrumento das dissensões civis. Foi isso que o 
duque de Saldanha fez, ao regularizar a hierarquia das fileiras e ao enveredar 
por uma política de concessões e melhoramentos materiais aos militares que se 
saldou por uma disciplinação e unificação do exército, anestesiando por esta 
via o faccionalismo político interno que até aí o corroera91. Depois de 1851, 
abriu ‑se uma nova época na qual as forças armadas apareciam em público para 
colaborar e servir e já não para subverter ou permitir que se subvertesse92. Afas‑
tadas da política activa e do contacto diário com civis – aquilo que até aí, 
dissolvendo ‑lhes a disciplina corporativa, as inutilizara para as funções de de‑
fesa – as forças armadas centraram ‑se então na melhoria dos seus equipamen‑
tos, ensino e métodos operacionais, substituindo o militar ‑conspirador de 
outrora pelo novo militar ‑engenheiro, típico da obra material do fontismo93.

A “civilização” da política operada pela Regeneração, em conjunto com 
uma geração de caras novas, com a resolução do diferendo constitucional e 
com o dinheiro dos empréstimos externos fontistas, inaugurou assim um ciclo 
de relativa estabilidade e pacificação no governo, nas instituições e na socieda‑
de – o qual, por seu turno, “favoreceu a consolidação do aparelho de poder do 
Estado liberal” e “a institucionalização de uma dinâmica de modernização” que 

89 Sobre a nova cultura política regeneradora inaugurada em 1851, v. Sardica, 2001, 
pp. 63 ‑106.

90 Sardica, 2001, pp. 94 ‑106.
91 Valente, 1997, p. 56, e Sardica, 2001, pp. 98 ‑101 («A “civilização” da Regeneração»). 
92 Nos termos de Joaquim Croca Caeiro, a “civilização” da política operada pela Rege‑

neração significou uma “aquartelização dos militares”, ou seja, a subordinação das forças 
armadas ao poder político e à própria filosofia e estrutura de funcionamento de qualquer 
Estado de Direito (Caeiro, 1997, p. 69). V. também Marques, 1999, pp. 51 e 136.

93 Sardica, 2001, p. 100, e Bebiano, 1993, p. 262.
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não só “deixou importantes sulcos de mudança” como reforçou “os meios de 
dominação e acção políticas da elite governante”94. Quer isto dizer que a con‑
solidação e aperfeiçoamento do aparelho administrativo e burocrático do Esta‑
do foi uma tendência geral sentida a partir da década de 1850 em todos os 
sectores, e também na reorganização das forças de segurança internas. 

Em Julho de 1867, no âmbito de uma alargada reforma que tocou toda a 
justiça portuguesa95, surgiria a nova polícia da Regeneração, o chamado Corpo 
de Polícia Civil, ou Cívica, dependente do Ministério do Reino, com um 
comissariado ‑geral central, uma alargada rede de esquadras e a dupla função 
de vigilância judiciária e de manutenção da ordem pública nas ruas96. Em Junho 
de 1869, as velhas Guardas Municipais seriam remodeladas, sob um comando 
único centralizado em Lisboa97. Um recrutamento mais selectivo e um maior 
investimento em formação e meios nestes corpos, juntamente com uma socie‑
dade mais pacífica e ordeira do que a da primeira metade do século, garantiram 
que novos tempos tinham chegado à segurança interna do país. Seriam aliás os 
recursos e a experiência destas forças de ordem que haveriam de servir de base 
para a futura GNR (que substituiria as Guardas Municipais em 1911) e para a 
PSP (oficialmente nascida em 1927, a partir da reestruturação dos Corpos de 
Polícia Civil)98. 

É óbvio que a violência maior (o roubo, o homicídio ou o rapto) bem como 
a vadiagem e a mendicidade não desapareceram da sociedade portuguesa da 
Regeneração99; da mesma forma que as forças armadas, apesar de melhor for‑
madas, melhor apetrechadas e melhor pagas, não fizeram do país uma potência 
militar capaz de assegurar, por si, a sua defesa exterior100. Mas resta que a maior 
estabilidade e ordem da Regeneração possibilitaram – sem que seja possível 
indicar uma data certa, mas como tendência geral – que se caminhasse no 
sentido depois apontado por Max Weber: monopolizar a violência legítima nas 
mãos do Estado, expropriando ‑a assim das mãos dos bandos de salteadores, das 

94 Almeida, 1995, 2, pp. 344 e 348.
95 Sobre o tema da reforma judiciária e da sua ligação com a reestruturação das forças 

policiais v. Albuquerque, 2003.
96 Barreto, 1979, p. 174, e Lapa, 1953, pp. 53 e ss.
97 Barreto, 1979, pp. 153 e 175.
98 Barreto, 1979, pp. 193 e 221, e Cruz, 1989, p. 116. V. também Lapa, 1964, p. 282.
99 Sobre a recorrência e tipos de criminalidade, por um lado, e suas políticas e modos de 

repressão, por outro lado, na segunda metade do século xix, v. Santos, 1999.
100 O diagnóstico final do século xix, feito por Carlos Selvagem, é claro ao afirmar que 

apesar de todas as reformas introduzidas pelo fontismo nas forças armadas – a mais importante 
das quais em 1884 – “a defesa nacional não se achava de modo algum assegurada”, uma vez 
que “nem os quadros, nem as forças mobilizáveis, nem o armamento, transportes, serviços de 
reabastecimento ou reserva estavam à altura da sua missão, em caso de agressão súbita às 
fronteiras ou mesmo de uma formal declaração de guerra” [Selvagem, 1994 (1926), p. 581].
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facções políticas caciquistas, dos soldados indisciplinados e dos muitos e muitos 
fora ‑da ‑lei que tanto tinham adiado a paz sociopolítica e o desenvolvimento 
material do país durante as décadas da implantação do liberalismo em Portu‑
gal. Assim sendo, se não no que diz respeito às possibilidades autónomas de 
defesa externa de Portugal, ao menos em maiores possibilidades de salvaguarda 
da segurança pública interna, a data de 1851 assinalou uma ruptura mais pro‑
funda e mais sentida do que a de 1820 no curso da história contemporânea 
nacional.
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III – A memória do exílio açoriano e da 
guerra civil na escrita biográfica 

oitocentista

1. O significado da geração fundadora

Num dos mais belos livros escritos por Vitorino Nemésio, no qual o roman‑
cista da açorianidade narra a história dos exilados do liberalismo através da 
experiência e dos olhos de Alexandre Herculano, o conjunto de eventos polí‑
ticos, militares e sociais que nas primeiras décadas oitocentistas ajudara a im‑
plantar a modernidade liberal portuguesa aparece definido como “o aconteci‑
mento mais espantoso e mais poético deste século [xix]”1. Isto porque a 
reconquista da pátria, usurpada pelos miguelistas e banhada pelo sangue dos 
anos negros de repressão e guerra civil, fizera “passar sobre os 7500 [do Minde‑
lo] um sopro de epopeia”2. 

Sempre fora este o tipo de leitura laudatório feito por sucessivas gerações de 
liberais sobre os anos heróicos do exílio e da emigração europeia e açoriana, do 
cerco do Porto e da Guerra Civil. Em 1853, por exemplo, no elogio fúnebre a 
D. Maria II, José Estêvão Coelho de Magalhães afirmava que “o que findou 
com a rainha foi […] o reinado sob cujo nome foram lançadas à terra as semen‑
tes da nossa serôdia e enfezada civilização”3; em 1870, a propósito do duque de 
Palmela, Luís Augusto Rebelo da Silva evocava a geração dos “vassalos do in‑
fortúnio”, dos “crentes perseguidos e desterrados da santa causa da liberdade”, 
para afirmar que todo o ciclo das lutas anti ‑absolutistas constituíra “a mais 
maravilhosa utopia dos nossos tempos”4. Essa “epopeia liberal”, acrescentaria 
Manuel Pinheiro Chagas em 1876, chorando a morte de Sá da Bandeira, “não 
foi só um poema; foi mais, foi um evangelho; não deu a Portugal a glória; deu‑
‑lhe mais, deu ‑lhe a liberdade”5. Até o sempre iconoclasta Oliveira Martins 
não hesitaria, em 1881, em reconhecer que a geração da Guerra Civil fora 
aquela que forjara um “Portugal novo”, materializado numa bandeira (o libera‑
lismo), num exército (o do conde de Vila Flor) e num chefe (o regressado  
D. Pedro IV)6. Ainda em 1929, quase cem anos depois dos acontecimentos da 

1 Nemésio, s.d. (1946), p. 314.
2 Nemésio, s.d. (1946), p. 316.
3 O Campeão do Vouga, 17 ‑11 ‑1853, cit. em Magalhães, 1962, p. 155.
4 Silva, 1870, pp. 23 e 26.
5 Diário da Câmara dos Deputados, 7 ‑1 ‑1876, cit. em Castro, 1876, p. 58.
6 Martins, 1986 (1881), I, p. 181.
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Guerra Civil, se escrevia que todos os factos e feitos “da manhã das nossas li‑
berdades” são “nomes épicos”: “para nós, portugueses, para os nossos ouvidos, 
ressoam como ressoavam os de Marengo e de Austerlitz, quando Napoleão fa‑
zia pelo mundo a sua marcha triunfal”7.

As apreciações deste tipo poderiam multiplicar ‑se por dezenas, à escala do 
que foi a imprensa liberal, a oratória parlamentar, o panegirismo fúnebre dedi‑
cado aos heróis da liberdade, o memorialismo biográfico ou a historiografia do 
regime oitocentista. Efectivamente, os anos, os acontecimentos e os homens da 
geração fundadora da nova ordem liberal assumiram uma importância muito 
especial no desenrolar e, portanto, na escrita da história contemporânea portu‑
guesa. Num curto espaço de tempo (a década e meia que mediou entre a 
 eclosão do vintismo e a rendição final do absolutismo em Évora ‑Monte), 
desmantelou ‑se o velho ordenamento sociopolítico do Antigo Regime, 
ensaiaram ‑se as primeiras experiências de vivência e aclimatação das ideias 
revolucionárias e desenrolou ‑se o decisivo confronto militar e ideológico entre 
o velho Portugal absolutista e o novo Portugal liberal, de que viria a resultar a 
consolidação de uma Monarquia Constitucional à europeia8.

E porque a Monarquia Constitucional oitocentista foi o mais longo regime 
institucional vigente na contemporaneidade portuguesa, não admira que os 
pais fundadores das primeiras décadas do século xix tenham atingido uma 
aura lendária de heroísmo, sacrifício e entrega à causa pública que nenhum 
outro conjunto de fundadores alcançou até aos dias de hoje – por duas razões. 
Em primeiro lugar, porque a conquista do liberalismo em Portugal não derivou 
de uma descoberta intelectual pacífica ou de uma progressiva conversão refor‑
mista do país e das instituições. Os homens que o fizeram triunfar tiveram de 
assumir um corte radical com o passado e de gerir rupturas profundas9, num 
tempo de exílio e de guerra em que o estudo, a leitura e a teoria foram sempre 
substituídos pela força prática das armas; nunca mais, nem em 1910, nem em 
1926, nem em 1974 tantas vidas estiveram em jogo ao mesmo tempo na luta 

7 Andrade, 1929, pp. 39 ‑40.
8 Que a Guerra Civil foi a hora mais difícil de todo o processo de implantação do libe‑

ralismo português e da modernidade que ele ajudou a enraizar ao longo de décadas é facto 
que merece ser salientado. No dizer de Rui Ramos, “entre 1826 e 1834 travou ‑se o mais 
grave combate político em Portugal nos últimos 200 anos. Nunca tanto esteve em jogo. 
Nunca tanta gente se dispôs a perder a liberdade e a vida por aquilo em que acreditava” 
(Ramos, 2004, p. 17). 

9 Nos termos de Maria Amália Vaz de Carvalho, “não foi parcial nem gradual a nossa 
revolução. Foi o naufrágio total de um mundo, o completo ressurgimento de outro. 
Perderam ‑se vidas, fortunas, hábitos, costumes, tradições; sossobrou um regímen que já não 
era senão miséria, anarquia, ora mansa como são mansos os pântanos, ora violenta como são 
violentos os tufões” (Carvalho, 1901, II, p. 422).
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pela vitória de uma fórmula política10. Em segundo lugar, porque a Monarquia 
Constitucional pela qual se bateram soube, durante décadas, consensualizar ‑se 
como a forma normal e desejável de viver em liberdade; e por isso os seus obrei‑
ros foram elogiados a uma só voz, como os republicanos de 1910 ou os militares 
de 1926 nunca seriam, e como porventura os “pais fundadores” da democracia 
actual ainda não o são, talvez por faltar o distanciamento temporal para tal.

Foi a experiência da emigração, do exílio, da perseguição, da guerra e da 
comunhão de uma pátria açoriana antes da vitória no continente que serviu de 
iniciação ideológica, política e militar, e de base identitária comum a essa gera‑
ção especial – a geração romântica, que atingiu a maioridade cívica no segundo 
quartel do século xix, e que constituiria o grosso da elite liberal portuguesa até 
à renovação operada a partir dos primeiros anos da Regeneração. Os seus no‑
mes mais famosos são D. Pedro IV, o marquês de Palmela, o conde de Vila Flor, 
o marquês de Saldanha, José da Silva Carvalho, Mouzinho da Silveira, o mar‑
quês de Fronteira, o conde de Lavradio, o marquês de Sá da Bandeira, Almeida 
Garrett, Alexandre Herculano, José Estêvão ou António José de Ávila – todos 
nascidos entre os últimos anos do século xviii e os primeiros anos do século xix 
e unidos, nas muitas páginas de escrita biográfica que construíram a imagem 
colectiva do século xix, por um cursus honorum modelo de serviço público que 
quase sempre incluía, na síntese de um biógrafo de Sá da Bandeira, “os roche‑
dos da Terceira”, as “muralhas do Porto” e “as linhas de Lisboa”11, ou seja, as 
agruras do exílio e do refúgio nos Açores e as campanhas de reconquista do 
continente, iniciadas com o cerco do Porto e finalizadas com a tomada de Lis‑
boa aos miguelistas.

Nada há de mais erróneo ou simplista, contudo, sobre estes anos e estes factos 
do que recontá ‑los como se a vitória liberal tivesse sido desde o início uma 
certeza e a derrota do absolutismo uma inevitabilidade. Na altura, nada era certo 
e tudo esteve em aberto: “a sorte da nossa causa” – anotou um dia Palmela – “es‑
teve não só uma vez, mas muitas, a ponto de se perder, e por assim dizer jogada a 
dados”12; de um certo ponto de vista, a vitória dos 7500 do Mindelo, depois de 
todos os sobressaltos, sacrifícios, incertezas e conflitos por que passara a causa 
liberal, sobre os 80 mil leais a D. Miguel, era “realmente para admirar e até aos 

10 De acordo com Rui Ramos, a luta entre liberais e absolutistas produziu cerca de  
14 mil prisões e 12 mil exilados, números que convertidos para a demografia do Portugal 
actual representariam cerca de 46 mil presos e 40 mil exilados: “nenhuma outra confron‑
tação política”, nem em 1910, nem em 1926, nem em 1933, nem em 1974 ‑75 “originou 
 números desta grandeza” (Ramos, 2004, p. 17).

11 Castro, 1876, p. 63.
12 Carvalho, 1901, II, p. 426. Oliveira Martins satirizava a vitória liberal dizendo que a 

aposta em D. Pedro começara por ser uma opção semelhante à de “quem compra um bilhete 
de lotaria” [Martins, 1986 (1881), I, p. 215].
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vindouros parecerá incrível”, como reconhecia Luz Soriano13. Para todos os 
exilados do liberalismo que reconquistaram a pátria para si e para os seus filhos 
foram tempos de pura aventura e risco, de heroísmo e de entrega a uma causa.

2. Os Açores, o oceano e a liberdade

Na história dessa causa, e em virtude da importância decisiva que teve na 
vitória das forças constitucionais, o arquipélago dos Açores assumiu um lugar 
de relevo que definitivamente consagrou esse espaço atlântico na hagiografia 
liberal oitocentista e na memória dos seus “pais fundadores”. Fora já, recorde‑
‑se, nos Açores que, pela sua posição geoestratégica de “oásis confortativo  
à navegação atlântica”14, os portugueses tinham aprendido e defendido a  
liberdade dos mares desde o século xv; em meados do século xvii, tinha sido 
aquela uma das primeiras partes do reino a aclamar a “liberdade” (anti‑
filipina) na pessoa de D. João IV; quase dois séculos volvidos, finalmente, foi 
também nos Açores que a resistência liberal encontrou refúgio e alento, 
 fugindo do absolutismo continental e dali partindo para resgatar o país da 
usurpação miguelista. 

Na cultura liberal, esta espécie de ligação idílica e heróica entre os Açores, 
o oceano e a liberdade constituiu ‑se como tópico quase estrutural na escrita da 
história contemporânea, materializando um nexo, filosófico e sentimental, en‑
tre a condição insular açoriana e a defesa das liberdades15. Historicamente mui‑
to cioso da sua própria e particular tradição ancestral de autonomia, por ser 
terra de fronteira, aberta ao cosmopolitismo estrangeiro e à emigração, e re‑
fractária em relação a toda a tentativa de centralismo a partir do continente16, 
o arquipélago açoriano vivera também sempre, para lá dos patriotismos insula‑
res próprios de cada ilha, um patriotismo liberal que nas horas de maior repres‑
são político ‑ideológica ajudava a ligar o sentimento e o destino da açorianida‑
de ao destino colectivo do país. Como um dia resumiu o micaelense Teófilo 
Braga, “os homens que nascem naqueles penedos nascem livres e jamais podem 
ser cobardes”17. Gomes de Amorim, por seu turno, filiava directamente o gosto 

13 Soriano, 1887, I, p. 422.
14 Silva Jr., 1871, p. 11.
15 V., para uma introdução a esta temática, Nemésio, s.d (1946), pp. 285 ‑286.
16 Nos termos de uma historiadora actual, no início do século xix “a geografia e a his‑

tória tinham cimentado nos Açores particularismos, especificidades e hábitos de ampla au‑
tonomia nas ilhas” (João, 1991, p. 217). Um resultado destes particularismos era (e é) a 
enorme fidelidade de cada açoriano às suas origens: o duque de Ávila e Bolama, por exem‑
plo, costumava afirmar que antes de ser português era açoriano e, no seu caso particular, 
faialense (v. Sardica, 2005, p. 120).

17 Rebelo, 1881, n.º 86, p. 106.
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de Garrett pela liberdade no berço açoriano (faialense) do pai, António Ber‑
nardo da Silva Garrett, para justificar por que razão fora para os mares e para 
as ilhas que “os liberais sinceros” tinham “voltado as vistas” aquando da revan‑
che absolutista no continente, e por que razão fora dali que “ressurgira inteme‑
rato o código moderno” da “liberdade portuguesa”18.

O lugar especial dos Açores na causa constitucional e no desenrolar da 
Guerra Civil está presente em vários escritos do século xix. Brito Rebelo, um 
dos biógrafos de um outro açoriano (faialense), o duque de Ávila e Bolama, 
não hesitava em lembrar a dívida para sempre contraída pelo continente pe‑
rante o arquipélago, porque fora nesses “penedos” semeados “ao acaso” no 
“meio do oceano” que “a liberdade portuguesa achara refúgio”, através da va‑
lentia de “um punhado de heróis” que “nem as insídias, nem os fusis, nem os 
canhões absolutistas puderam nunca derrubar”; dali tinham partido as hostes 
responsáveis pela “queda da tirania” e pela “redenção do pensamento”; por 
isso, concluía ele, “ali [nos Açores] é que é o verdadeiro seio, o verdadeiro 
berço da liberdade; é ali que ela, quando espezinhada e vilipendiada no reino, 
se tem ido retemperar, haurindo das brisas acres do Oceano”19. E nunca como 
no decurso da Guerra Civil entre liberais e absolutistas isto fora tão certo e tão 
visível: durante alguns anos os Açores tinham sido “o escolhido asilo, já em 
terra portuguesa, baluarte famoso da causa liberal, a cuja sombra iam acolher‑
‑se os futuros bravos do Mindelo”20.

Depois de 1828 e até ao fim da Guerra Civil, os Açores começaram a ser 
vistos pelos liberais exilados de todas as matizes e origens e mesmo, lentamen‑
te, pelas várias potências que vieram prestar auxílio à causa de D. Miguel como 
a última réstea de esperança e o inexpugnável foco de resistência, minúscula 
base de um Portugal prometido que apenas se cumpriria depois da vitória de 
1834 no continente21. Foi por esta via que a terra que durante séculos fora a 
periferia de Portugal22, descrita como “uma parte insignificante do reino”23 ou 

18 Amorim, 1881, I, p. 282. V. também, sobre a influência do “espectáculo permanente 
do Oceano” na propensão espiritual para a liberdade, as considerações do autor feitas nas 
pp. 50 e 79 ‑80. 

19 Rebelo, 1881, n.º 86, pp. 106 ‑107.
20 Coelho, 1918, p. 93.
21 V., sobre esta promoção açoriana ocorrida durante a Guerra Civil, João, 1991, p. 221, 

e Leite, 1999, p. 558.
22 A relação entre o arquipélago e Portugal continental era, nesse início de oitocentos, 

equiparável à de colónia ‑metrópole, particularmente em termos político ‑administrativos: 
na Corografia Açorica, uma obra de João Soares de Albergaria datada de 1822, não estava 
ainda presente a ideia de Portugal como uma nação pluriespacial onde o arquipélago esti‑
vesse plenamente integrado e onde fosse um dado adquirido o sentimento português dos 
habitantes locais (v. João, 1991, p. 229).

23 Pimentel, 1896, p. 176.
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“uns escolhos negros de basalto no meio do Atlântico”24, se tornou, na hora 
mais difícil da gestação da modernidade nacional, porto de abrigo e refúgio da 
pátria liberal, obrigada a sobreviver, enquanto em Lisboa reinou D. Miguel, 
“nos indecisos confins do Oceano, entre a América e a Europa”25. Ou dito de 
outra maneira: durante os anos da emigração, do exílio e da Guerra Civil a 
pátria liberal eram os Açores; fora do arquipélago, não havia Portugal – ou o 
que havia era o Portugal de D. Miguel; e por isso, na “fase do nascimento tor‑
mentoso do Portugal contemporâneo”, os Açores ganharam, por mérito pró‑
prio e dos exilados que ali afluíram, o inusitado estatuto de “centro de 
decisões”26.

3. A emigração e o exílio

A história da emigração, do exílio e da comunhão de uma pátria liberal 
açoriana, com o conjunto de sentimentos e vivências particulares a que isso 
deu origem, começou a desenhar ‑se na Primavera de 1826, com a morte de  
D. João VI e com a solução sucessória arquitectada pelo herdeiro da Coroa,  
D. Pedro IV: a outorga da Carta Constitucional (como bandeira de um libera‑
lismo moderado, equidistante dos excessos radicais vintistas e do imobilismo 
institucional absolutista) e a abdicação na filha, a jovem princesa D. Maria da 
Glória (futura rainha D. Maria II), desde logo apalavrada para um casamento, 
que tinha tudo de político e nada de amoroso, com o seu tio, D. Miguel, o 
chefe ‑de ‑fila do chamado “partido apostólico” tradicionalista. Quando a Carta 
chegou a Lisboa, o país político fracturou ‑se de imediato: a entourage liberal da 
Regência, exercida pela Infanta Isabel Maria em nome do irmão (D. Pedro IV) 
e da sobrinha (D. Maria), forçou a entrada em vigor das novas instituições 

24 Garrett, 1904c, p. 91.
25 Garrett, 1904c, p. 91.
26 Leite, 1999, p. 559. Vale a pena, por isso, mitigar a tendência da historiografia portu‑

guesa para centrar o estudo da Guerra Civil no biénio de 1832 ‑1834, ou seja, no período que 
começa com o desembarque do exército liberal na Arnosa de Pampelido, perto do Mindelo, 
a que se seguiu o mítico cerco do Porto, e que termina com a rendição dos miguelistas em 
Évora ‑Monte. É verdade que esses foram os anos da guerra aberta de exércitos (e civis) 
frente ‑a ‑frente no terreno de batalha; é também verdade que a Guerra Civil se decidiu final‑
mente (e como não podia deixar de ser, dado o centralismo político da capital do reino) 
quando os liberais tomaram Lisboa em Julho de 1833; mas não é menos verdade – embora 
seja pouco conhecido do ponto de vista historiográfico – que D. Pedro, Vila Flor, Palmela e 
Mouzinho (este último do ponto de vista legislativo) nada poderiam ter feito, nem nunca 
teriam (re)conquistado o continente, sem o backup constituído pela fortaleza atlântica aço‑
riana.
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cartistas liberais, perante a resistência absolutista, habituada ao poder desde 
1823 ‑1824 (quando se encerrara a efémera experiência do vintismo), que cla‑
mava por D. Miguel. Diplomaticamente, a Inglaterra contemplava de largo o 
seu velho aliado; quanto ao grosso da Europa continental, dividiu ‑se entre os 
restauracionistas franceses, cujo regime pós ‑napoleónico assentava numa versão 
muito moderada de cartismo, e os ultras da Áustria do chanceler Metternich, 
ou da Espanha católica de Fernando VII, inimigos jurados de qualquer tipo de 
liberalismo. 

Em Fevereiro de 1828, D. Miguel aportou a Lisboa, proveniente de Viena, 
começando por assumir a Regência e por nomear um executivo liberal, nos 
termos da Carta e do acordo que selara com o irmão. Mas o primeiro não tar‑
dou a revelar as suas intenções: em Março, dissolveu a Câmara dos Deputados, 
começando a preparar a reunião de Cortes à maneira tradicional; em Maio, um 
conjunto de levantamentos militares antimiguelistas tentou travar ‑lhe os in‑
tentos, tendo ‑se mesmo organizado, para o efeito, uma efémera e frustrada 
Junta Governativa liberal no Porto; em Junho, perante os Três Estados do Rei‑
no, D. Miguel proclamou ‑se rei legítimo e absoluto de Portugal, dando por 
nulos os compromissos assinados em 1826 com o irmão: aceitar a Carta Cons‑
titucional e aceitar ser marido e rei ‑consorte da sobrinha D. Maria. A “usurpa‑
ção” estava consumada: ia começar o “terror branco”, o mesmo é dizer, os seis 
anos de reinado miguelista e, por consequência, os tempos de “negro e fatal 
desamparo” para todos os “foragidos e exilados” liberais27.

A emigração de muitos e muitos adversários de D. Miguel começou logo em 
Fevereiro de 1828, à chegada do infante a Lisboa, através de um expediente 
comum entre os que ainda tinham esperança de que a situação não conduzisse 
à guerra, que consistia em solicitar licença e passaporte “para ir a países estran‑
geiros tratar da saúde”28. Depois de Junho, o fluxo emigrante explodiu: “muita 
pobre gente, inofensiva, perseguida, fugia para bordo dos navios ingleses, emi‑
grando, com gáudio dos que ficavam para lhes sequestrar os bens”29. Escapuli‑
ram ‑se 6000 liberais do Porto para a Galiza depois do insucesso da Junta Liberal 
e do confuso episódio da “Belfastada”30; descontados os que perderam a vida 

27 Soriano, 1887, p. XIII.
28 Foram os casos, entre outros, de D. Luís de Sousa Coutinho, o marquês de Santa Iria, 

em Março de 1828, e de Mouzinho da Silveira, em Abril de 1828 (v., respectivamente, Ven‑
tura, 2000, p. 25, e Coelho, 1918, p. 81).

29 Martins, 1986 (1881), I, p. 133. O testemunho do marquês de Fronteira é concorde 
neste aspecto: “Todos os paquetes e navios mercantes transportavam emigrados para Ingla‑
terra” (Fronteira, 1928, Vol. III ‑IV (1824 ‑1833), p. 173.

30 O termo “Belfastada” derivou do nome do barco a vapor inglês Belfast, fretado em 
Londres por Palmela, onde um punhado de aristocratas liberais portugueses embarcou a 
caminho do Porto em Junho de 1828, para vir auxiliar a Junta Liberal entretanto proclamada. 
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pelo caminho, os que se homiziaram em parte incerta do território nacional e 
os que a ele regressaram nas semanas ou meses seguintes, fixaram ‑se em Espa‑
nha uns 2500 homens31 – todos “roubados, nus, famintos e esfarrapados”32, na 
tétrica descrição de Gomes de Amorim. Foi em Lobios, em Ferrol e na Corunha 
que a emigração liberal começou a experimentar na pele a profunda miséria 
material e desespero psicológico que sempre a afligiria – mesmo quando, a 
partir de finais de 1828 e ao longo de todo o ano de 1829, os foragidos portu‑
gueses aportaram a Inglaterra, a França ou à Bélgica33.

Nos célebres barracões de Plymouth – onde o governo britânico decidiu 
amontoar os emigrados portugueses – imperavam a fome, as doenças, o frio e a 
saudade34; havia quem sobrevivesse com 5 pences por dia35. E mesmo em Lon‑
dres a vida não era melhor para quem conseguira ali chegar: Alexandre Hercu‑
lano, um desses jovens emigrados, partilhava um modestíssimo quarto com 
mais gente e confessava que “uma libra esterlina era o fôlego maior que podia 
sair da boca das nossas bolsas, cuja tísica pulmonar ia já no último período”36. 
Nos finais de 1831, quando passou de Inglaterra para França a bordo de um 
vetusto chasse ‑marée, escreveria, melancolicamente, que a imagem da pátria, 
“terribilíssima de saudade”, assentava ‑lhe “como pesadelo sobre o coração”, 
arrancando ‑lhe “bem amargas lágrimas”. “O desterro”, sentia Herculano, “é 
uma das mais profundas misérias humanas […] que vos recorda sem cessar que 
sois uma espécie de judeu errante, que a maldição de Deus guia, em meio do 
desprezo dos homens, em meio dos vitupérios e dos trabalhos, por uma peregri‑
nação sem termo e sem horizonte”, porque em solo estrangeiro apenas se en‑
contrava “o pão do opróbrio e a saudade dos parentes e dos amigos”37. Garrett, 
outro dos que passou por Londres, apesar de ter já anteriormente experimenta‑

Todavia, a desorganização e as rivalidades que grassavam entre os revoltosos compromete‑
ram o êxito da revolta, obrigando os principais generais, políticos e aristocratas liberais a 
reembarcarem foragidos, no início de Julho, a caminho de novo exílio [v. Martins, 1986 
(1881), I, pp. 121 ‑127].

31 Martins, 1986 (1881), I, pp. 126 e 129.
32 Amorim, 1881, p. 444. A descrição de Luz Soriano não difere muito: os emigrados 

que passavam a fronteira portuguesa apresentavam a “aparência” de “miseráveis mendigos”, 
muitos deles “descalços e até cobertos de vermes”, “precisados quanto antes de serem socor‑
ridos com subsídios pecuniários” (Soriano, 1887, p. 193). 

33 Pimentel, 1896, p. 120. José Estêvão, que contava em 1828 apenas 18 anos, foi um 
dos muitos que percorreu o caminho da emigração para a Galiza, em Junho ‑Julho desse ano, 
“quase sem dinheiro, sem roupa e sem calçado” (Magalhães, 1962, I, p. XX).

34 Nemésio, s.d. (1946), pp. 42 ‑73 («As noites do barracão»).
35 Testemunho de José Liberato Freire de Carvalho, um dos heróis do vintismo, cit. em 

Amorim, 1881, p. 452. 
36 Herculano, 1973 (1831), pp. 7 e 12.
37 Herculano, 1973 (1831), p. 29.
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do o exílio e de ter já porventura aprendido a minorar o seu sofrimento psico‑
lógico vazando na poesia romântica a saudade do seu país natal38, chegaria a 
declarar que preferia “muito antes morrer de uma bala do que estar mais tempo 
emigrado”39. Eram gente verdadeiramente apátrida – sem lugar em Portugal, 
onde as prisões e os patíbulos se enchiam de liberais e onde o programa do go‑
verno miguelista consistia em “expulsar a pedreirada de todos os empregos”40, 
e mesmo na Europa, que com reserva os acolhia, porquanto a maioria das po‑
tências reconhecia “a razão de ser da usurpação” e “aplaudia, aprovava, a eli‑
minação da Carta”41.

Também no testemunho de emigrados ilustres de extracção social mais ele‑
vada o desespero, a incerteza, a amargura, o sacrifício material ou a separação 
familiar pesavam. O marquês de Palmela, fixado em Londres, angustiava ‑se por 
ver que os emigrados anónimos iriam todos “morrer à fome pois não há absolu‑
tamente dinheiro para dar a ninguém um pedaço de pão”42, ao mesmo tempo 
que sentia terem ‑lhe sido “imoladas”, “por largo tempo, talvez para sempre, to‑
das as vantagens de fortuna e de posição granjeadas em tantos anos de serviço” 
à pátria43. O marquês de Fronteira, por seu turno, anotaria nas suas Memórias ter 
abandonado o país em 1828 “para manter ileso o meu juramento de fidelidade 
à Lei fundamental do Estado e à dinastia e para salvar a vida que tinha muito 
arriscada e que, dum momento para o outro, podia perder, aos golpes dos sicá‑
rios de D. Miguel, ou no patíbulo, triste sorte que coube a muitos dos meus 
correlegionários políticos” – num ou noutro caso separando ‑se de “parentes e 
amigos, com a triste ideia de talvez não os tornar a ver”44. O conde de Lavradio, 
por último, também nas suas Memórias, haveria de anotar que “quem nunca foi 
obrigado a abandonar o seu país por motivos políticos, quem nunca viu o espec‑
tro da prisão como uma consequência do seu regresso à Pátria, não pode saber 
o que seja o sentimento da saudade, a nostalgia do exílio. Quem, porém, alguma 
vez experimentou o viver nestas condições […] quem, filho da linda terra por‑

38 Garrett estivera já emigrado com a família por razões políticas na Terceira, entre 1809 
e 1816, e no estrangeiro, entre 1823 ‑1826. Foi durante o segundo exílio, na sequência da 
queda do vintismo, que se tornou “o poeta por excelência dos que, amando a pátria, vivem 
exilados dela”. Por isso os célebres poemas D. Branca (1824) e Camões (1825), com que fir‑
mou créditos como o criador do romantismo literário português, eram composições de pro‑
fundíssima saudade pela terra natal (v. Amorim, 1881, pp. 10, 370 e 375 ‑376).

39 Garrett, 1904b, p. 34.
40 O Mastigóforo (jornal miguelista), editorial de 1829, cit. em Martins, 1986 (1881), I, 

p. 136.
41 Martins, 1986 (1881), I, pp. 109 e 111.
42 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 295.
43 Silva, 1870, p. 22.
44 Fronteira, 1928 ‑1932, III ‑IV, pp. 171 e 178.
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tuguesa, não vê, ao abrir as janelas, entrar ‑lhe a jorros a luz e o sol, e, ao contrá‑
rio, só vê brumas e nevoeiros”, não tinha como fugir ao “estado de alma verda‑
deiramente doentio” em que ele mesmo se confessava caído45.

No seu conjunto, os vários milhares de emigrados “formavam, por assim 
dizer, uma pequena nação fora do continente português”46, que desesperava 
no estrangeiro para não ter de suportar o quotidiano de prisões, interrogató‑
rios, torturas, execuções e deportações vigente sob o terror miguelista em 
Portugal. O ambiente nas comunidades de foragidos espalhadas pela Europa 
foi sempre muito difícil: ainda que a emigração tenha vindo a ser, mais tarde, 
“uma semente de guerra que frutificaria”, o Portugal emigrado estaria sempre 
“roído de invejas e dilacerado de ódios”47, “exigindo, acusando, censurando, 
sentenciando”, numa “verdadeira Babel”48 que começou por separar aristo‑
cratas e plebeus, emigrados ricos e emigrados pobres, para depois vir a sepa‑
rar saldanhistas e palmelistas, democratas de esquerda, saudosos do quasi‑
‑republicanismo vintista, e conservadores de direita, amigos de D. Pedro e da 
Carta.

No entanto, ao mesmo tempo que o exílio era motivo de tristeza, privação 
e sofrimento foi também ocasião de encontro com outras culturas e de apren‑
dizagem cívica nova, bebida nos valores do liberalismo já triunfantes no estran‑
geiro. Só a médio ou longo prazo este aspecto positivo da emigração e do exílio 
seria assinalado, mas é por ele que se percebe que “a revolução portuguesa” 
(aqui entendida como o novo quadro de valores e instituições que triunfaria 
depois de 1834) “nasceu quasi toda em país estranho”49. Oliveira Martins con‑
siderava que o liberalismo constituía uma “novíssima ideia política” apre(e)ndida 
por “milhares de homens expatriados” para “criar uma Pátria nova”50. No ime‑
diato, “a esses infelizes, arremessados pela tirania para fora da Pátria, homens 
em geral moços, ou sem educação ou educados nas tradições portuguesas, dava 
o liberalismo uma fórmula para satisfazerem a necessidade que todo o homem 
tem de explicar intelectualmente um caso duro que sofre”. O mais importante 
viera a prazo: vivendo lá fora, os emigrados tinham “desaprendido a educação 
nacional”, deixando que os costumes, as ideias, os homens e os livros de Ingla‑

45 Memórias do Conde do Lavradio…, Parte I (1796 a 1833), pp. 210 ‑211. Um outro 
aristocrata, o marquês de Santa Iria, escreveria de Paris à cunhada, a condessa de Vila Real, 
em 1829: “Nunca me será possível viver em Portugal por mais que aconteça; sujeitar ‑me ‑ia 
a todos os sacrifícios exceptuando este, porque antes prefiro viver aqui com as maiores pri‑
vações que tornar a viver neste vil País na maior opulência” (Ventura, 2000, p. 51).

46 Pimentel, 1896, p. 110.
47 Martins, 1986 (1881), I, p. 112.
48 Carvalho, 1901, p. 252.
49 Andrade, 1929, p. 31.
50 Martins, 1986 (1881), I, pp. 154 e 176.
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terra e França, “opera[ssem] lentamente”51. A este propósito, o juízo de Ansel‑
mo de Andrade sobre Alexandre Herculano seria generalizável a muitas outras 
figuras da intelligentsia liberal romântica: “foi a emigração que soltou o espírito 
[de Herculano] das apertadas clausuras […] comunicou ‑lhe ideias largas e 
deu ‑lhe pontos de vista novos. Grandes conquistas e grandes evangelizações 
tem feito a emigração”52. 

4. O baluarte terceirense

A certeza de que o reinado de D. Miguel prometia não poupar nada nem 
ninguém, a maior distância face a Lisboa e a maior ambiência de liberdade 
característica das ilhas atlânticas, bem como a determinação circunstancial de 
um punhado de liberais da ilha Terceira, por último, levaram a que fosse em 
Angra que a resistência liberal realizou o seu primeiro levantamento vitorioso, 
emprestando a uma causa que então aparecia como moribunda o seu primeiro 
porto de abrigo. 

A história do encontro da aventura da emigração e do exílio com a epopeia 
da luta liberal açoriana começou a 22 de Junho de 1828, quando uma revolta 
dos constitucionais cartistas terceirenses derrubou a Capitania ‑Geral absolu‑
tista e proclamou Angra sede do governo “legítimo” de Portugal, ou seja, do 
governo de D. Pedro, em nome dos direitos reais da sua filha, D. Maria53. Em 
reacção, D. Miguel logo ordenou que a Capitania, como sede do poder absolu‑
tista nos Açores, transitasse para São Miguel. De tudo isto resultou a divisão 
política do arquipélago em torno de duas jurisdições: um governo liberal em 
Angra e um governo miguelista em Ponta Delgada. O primeiro tornou ‑se, em 
1828, a capital de um país que não existia; o segundo a custo subjugou a sua 
ilha e as restantes sete do arquipélago, assim formalmente sujeitas a D. Mi‑
guel54. O mesmo é dizer que a Junta Liberal de Angra começou a sua difícil vida 

51 Martins, 1986 (1881), I, pp. 178 e 180 ‑181. Era particularmente a França a mais ci‑
tada como a grande escola de aprendizagem das novas ideias liberais para os emigrados: fora 
em Paris que Mouzinho da Silveira encontrara “um centro fecundo e proveitoso para o seu 
espírito”, ali recebendo “íntimo e directo influxo de toda a obra filosófica representada na 
Enciclopédia” (Coelho, 1918, p. 88), ou que o barão da Ribeira de Sabrosa “tomou o gosto 
a esta liberdade que nós não conhecíamos” (Garrett, 1904c, p. 118). Herculano, por seu 
turno, não hesitava em considerar a França como “uma segunda pátria” para “toda a moci‑
dade das nações ocidentais da Europa” [Herculano, 1973 (1831), p. 6].

52 Andrade, 1929, pp. 31 ‑32.
53 V., para a revolta liberal terceirense que os miguelistas nunca conseguiriam subjugar, 

Soriano, 1846, I, pp. 287 ‑288, e Drummond, 1981 (1864), IV, pp. 102 ‑124.
54 V. Maia, 1944, pp. 269 ‑289. Em Outubro de 1828, na sequência das acções militares 

no Pico do Celeiro, que submeteram toda a ilha Terceira ao governo constitucional, os re‑
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“duplamente isolada pelo cerco miguelista e pela falta de apoio [das autorida‑
des administrativas e não necessariamente da população anónima] das outras 
ilhas”55.

Progressivamente, e em claro contraste com que até aí fora o passado de 
rivalidades inter ‑ilhas nos Açores, a Terceira deixou de ser vista como o “car‑
rasco” das populações locais, a partir da qual o odiado capitão ‑geral dos Açores 
(uma criação do centralismo pombalino), se habituara a exorbitar competên‑
cias administrativas e exigências financeiras; bem ao contrário, passou a ser 
vista como farol de esperança e terra mártir da liberdade, vigiada de perto pela 
Capitania de São Miguel e à qual só a custo começou a chegar algum dinheiro 
e magros recursos militares, de gente exilada em França e em Inglaterra ou de 
brasileiros solidários com a causa de D. Pedro56. Os bairrismos ou localismos das 
ilhas, tão vivos em anos anteriores, atenuaram ‑se: depois de 1828 e até ao fim 
da Guerra Civil – com excepção natural da fina capa de autoridades miguelis‑
tas com que Lisboa pensava poder dominar o arquipélago – os Açores estive‑
ram unidos no sofrimento e na repressão que lhes foi imposta por Lisboa e na 
solidariedade com os esforços do baluarte de resistência angrense57.

A Terceira solidificou os seus pergaminhos liberais em Agosto de 1829, 
quando o conde de Vila Flor conseguiu rechaçar a esquadra miguelista do al‑
mirante Sousa Prego que se preparava para invadir a ilha, na célebre e decisiva 

voltosos de Angra organizaram uma Junta Provisória Liberal, presidida inicialmente por um 
emissário e representante local do marquês de Palmela, Dioclesiano Leão Cabreira e, depois 
de Junho de 1829, pelo conde de Vila Flor (com a patente de capitão ‑geral dos Açores em 
nome de D. Maria II), quando este conseguiu aportar a Angra, furando o cordão de bloqueio 
dos navios absolutistas que patrulhavam aqueles mares (V. Santos, 1989, p. 364, Costa, 
1978, pp. 151 ‑152 e, mais extensamente, Maia, 1944, pp. 291 ‑350).

55 João, 1991, p. 220, e Santos, 1989, p. 364.
56 “Para a Terceira podiam desde já [1828] convergir todos os destroços do liberalismo 

vencido, moderados e radicais, aliados agora contra o inimigo comum” [Selvagem, 1994 
(1926), p. 551]. De acordo com Oliveira Martins, os primeiros reforços brasileiros (um pu‑
nhado de oficiais pedristas e algumas munições) aportaram à Terceira em Setembro de 1828 
[Martins, 1986 (1881), I, p. 165].

57 A partir do Verão de 1828 “ficou sendo a Terceira o único ponto do território nacio‑
nal onde o liberalismo poderia organizar a resistência” [Selvagem, 1994 (1926), p. 551]. Esta 
exclusividade da Terceira na defesa do liberalismo era exacta. Entre 1828 e 1831, só mesmo 
ela foi baluarte de resistência liberal: o restante arquipélago dos Açores estava nas mãos dos 
absolutistas, a somar a todo o Portugal continental e ao arquipélago da Madeira. No Fun‑
chal, o governador José Lúcio Travassos Valdez (futuro conde de Bonfim), pronunciou ‑se 
pela rainha e pela Carta; mas nos finais de Agosto de 1828, antes de a Madeira ter podido 
receber quaisquer reforços liberais, o governo miguelista de Lisboa enviou para a ilha uma 
forte esquadra que colocou em fuga os liberais (a bordo do navio inglês Alligator) e determi‑
nou a submissão da ilha, com “atrozes perseguições aos liberais declarados ou suspeitos” 
(Carvalho, 1901, p. 249).
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batalha da Vila da Praia (depois chamada “da Vitória”)58. O feito militar con‑
firmou aos cépticos a inexpugnabilidade da resistência local bem como a certe‑
za de que seria ali, no meio do Atlântico, que a causa da liberdade se poderia 
reorganizar e reerguer a fim de reconquistar o continente59. Para os muitos 
exilados espalhados pela Europa, a Terceira deixou de ser uma “ratoeira”60 que 
a qualquer momento poderia ser tomada para passar a ser um credível e sólido 
entreposto liberal e pólo federador de todos os que para lá afluíam61. Por isso a 
vitória obtida por Vila Flor ao largo da Praia “deu grande esperança aos emigra‑
dos que ainda se achavam na Inglaterra, na França e na Bélgica”62, tornando 
assim “a todos menos sombrio o negro e assustador futuro que apresentava por 
então a luta da liberdade contra a usurpação”63.

Na memória liberal oitocentista, a Terceira veio a ser, a par do cerco do 
Porto, a mais amada de todas as referências geográficas: o “ponto afastado e 
único onde uns soldados esquecidos não quiseram submeter ‑se a D. Miguel”64, 
o “baluarte inexpugnável” da “liberdade e da legitimidade”65, o “asilo único da 
heróica fidelidade portuguesa”66, o “último asilo de uma nobre causa”67, o 
“primeiro raio de luz no futuro até então carregado e medonho da nossa 
contenda”68, o “único pedaço de terra portuguesa onde flutuava a bandeira 
liberal”69, o “rochedo da salvação”70, a “ilha sagrada”71, a “terra que acenava 
aos míseros proscritos para que fossem congraçar ‑se à sua sombra e, fortes pela 
união, a conduzissem triunfante ao continente”72. Depois de 1829, como resu‑

58 V. Soriano, 1846, I, pp. 303 ‑305, Maia, 1944, pp. 307 e ss., e Costa, 1978, p. 152. Foi 
este feito militar que transformou o conde de Vila Flor no “caudilho que solidificou, nos 
Açores, o governo da rainha”, preparando a sua posterior promoção ao título nobiliárquico 
de duque da Terceira (Martins, s.d.b, p. 15).

59 V. Drummond, 1981 (1864), pp. 209 e ss. Vitorino Nemésio afirma que a vitória da 
Vila da Praia foi uma “vitória retumbante, que serviria de argumento nas chancelarias euro‑
peias a favor dos direitos de uma soberana com territórios que a queriam e em beligerância 
de facto” [Nemésio, s.d. (1946), p. 71].

60 Soriano, 1887, p. 221.
61 Leite, 1999, pp. 558 ‑559, e Nemésio, s.d. (1946), prefácio e p. 247.
62 Pimentel, 1896, p. 140.
63 Soriano, 1887, p. 216.
64 Martins, 1986 (1881), p. 165.
65 Memórias do Marquês de Fronteira e Alorna, p. 179.
66 Soriano, 1887, p. 200.
67 Silva, 1870, p. 24.
68 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 278.
69 Martins, s.d.b, pp. 11 ‑12.
70 Herculano, 1973 (1831), p. 43.
71 Martins, s.d.a, p. 30.
72 Amorim, 1881, p. 478.
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mia Oliveira Martins, “a capital do liberalismo passava de Londres para 
Angra”73 – do Heroísmo, acrescentaria Gomes de Amorim, “pelo heróico valor 
com que defendeu e sustentou a causa da liberdade”74.

Em Março de 1830, por instruções de D. Pedro enviadas do Brasil, o mar‑
quês de Palmela substituiu a Junta provisória de Angra por uma Regência, o 
que significava oficializar a Terceira como sede do Portugal liberal de D. Maria 
e quartel ‑general de todo o exército antimiguelista75. Mas a situação da causa 
de D. Maria era ainda muito incerta – quer do ponto de vista dos recursos ma‑
teriais quer do ponto de vista dos apoios diplomáticos, tudo redundando num 
ambiente “triste e sombrio”76. Do ponto de vista financeiro, o testemunho de 
Palmela não deve pecar por grande exagero: “estamos todos nós mendigos, vi‑
vendo de rações de carne e pão que se distribuem em lugar do soldo dos oficiais 
e juntando ‑se todos os vinténs que podemos para ir pagando algum pret aos 
soldados”77. As comunidades de emigrantes exiladas por toda a Europa pouco 
tinham para oferecer à Terceira, e o que tinham dificilmente ali chegava devido 
à quarentena marítima imposta pela Capitania miguelista de Ponta Delgada à 
ilha rebelde; também D. Pedro e os financeiros do Brasil se retraíam, para não 
se comprometerem com uma causa que vivia ainda no mais completo isola‑
mento internacional78.

Diplomaticamente, de facto, a hostilidade dos gabinetes ministeriais das 
grandes potências era ainda muito visível em 183079. A existência de um 
ponto do território nacional onde D. Maria era rainha de facto não parecia 
impressionar os governos de Paris e Londres. Palmela e Lavradio bem argu‑
mentavam que a soberana “não era unicamente reconhecida pelos milhares 
de emigrados espalhados pela Europa, e pelos infelizes encarcerados em Por‑
tugal”, sendo já “rainha de uma porção, ainda que pequena, do território 
português”80; para ingleses e franceses o argumento era insuficiente, pois 
nem Wellington nem Polignac (os respectivos primeiros ‑ministros) estavam 
dispostos a aceitar D. Maria com a Carta81. Lavradio chegou mesmo a entrar 

73 Martins, 1986 (1881), p. 169.
74 Amorim, 1881, p. 213.
75 Costa, 1978, p. 153. A Regência ficou constituída por Palmela, Vila Flor, Cândido José 

Guerreiro e Mouzinho da Silveira. Nem faltou a (re)criação, na ilha Terceira, da bandeira 
bipartida azul e branca para reforço simbólico da luta liberal [Martins, 1986 (1881), p. 173].

76 Soriano, 1887, pp. 227 e 231.
77 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 356. V. também o testemunho do 

conde de Lavradio nas suas Memórias, pp. 319 ‑320.
78 Soriano, 1887, p. 235.
79 “Todos os gabinetes das grandes potências se lhes [aos emigrados liberais] manifesta‑

vam abertamente hostis” (Soriano, 1887, p. 227).
80 Memórias do Conde do Lavradio, p. 206.
81 Martins, 1986 (1881), p. 171.
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em polémica com o ministro dos Negócios Estrangeiros francês quando este 
lhe deu a entender que a todo o momento Paris poderia vir a reconhecer 
oficialmente a realeza de D. Miguel – se, e quando, em Lisboa o governo 
decretasse uma amnistia geral para pôr fim à emigração e ao espectro de 
guerra civil. O diplomata português ripostou sem êxito que, se isso aconte‑
cesse, a Regência exigiria o mesmo para D. Maria, “ao menos como soberana 
da Terceira”, alegando que a filha de D. Pedro era rainha “numa parte dos 
Estados portugueses, e que membros soberanos há na Europa que não têm 
uma força tão considerável que não só tem resistido aos esforços que  
D. Miguel há mais de dois anos tem feito para a vencer, mas já uma vez der‑
rotou a esquadra e o exército que o tirano mandou contra aquela ilha”82. 
Enquanto isso, em Londres, Palmela enfrentava também dificuldades com a 
intransigência de Wellington em permitir que embarcações com portugueses 
partissem de Plymouth para Angra, vendo ‑se obrigado a lembrar ao exe‑
cutivo de Londres que as mesmas transportavam cidadãos nacionais que se 
dirigiam a “um território nacional”83.

Por tudo isto, não espanta que o ambiente psicológico, quer entre os 
emigrados portugueses na Europa quer entre os resistentes na Terceira, fosse 
de generalizado pessimismo e incerteza, “cheio de interrogações”, numa “di‑
fícil e heróica luta” entre as “alternativas de esperança e desfalecimento”84. 
As notícias que chegavam do continente continuavam a ser aterradoras85; 
isolados pelo mar, os liberais açorianos mergulhavam numa claustrofóbica 
melancolia, “não vendo o sol, nem podendo sair das suas tocas” – segundo o 
testemunho de Palmela – “falando sempre nas mesmas cousas, vivendo com 
o pensamento e o coração a uma grande distância, cheios de trabalhos no 
presente e de cuidados no futuro”86: “lançando os olhos para fora do recinto 
em que nos achávamos encerrados, víamos a costa vigiada pelos navios ar‑
mados do bloqueio, e o resto da monarquia portuguesa, incluindo as ilhas 
dos Açores, em poder da usurpação; o Imperador D. Pedro distante e, qual‑
quer que fosse o seu desejo, impossibilitado talvez de prestar ‑nos auxílio; a 
Inglaterra, hostil; o resto do mundo, totalmente indiferente à nossa 
situação”87. 

82 Memórias do Conde do Lavradio, pp. 276 e 281.
83 Martins, s.d.a, p. 30.
84 Memórias do Conde do Lavradio, p. 319.
85 Nos termos de Luz Soriano, “em Portugal, o governo miguelista estudava todas as 

maneiras de martirizar e perseguir tiranicamente tudo quanto era liberal, ou tinha suspeitas 
disso”: daí o quotidiano de “caceteiros”, “orgias insultuosas aos liberais”, “assassínios”, “de‑
portações” e “bárbaros confiscos” (Soriano, 1887, 228 ‑229).

86 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 343.
87 Idem, Carvalho, 1901, p. 309.
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O impasse da causa liberal começou a envenenar as próprias relações entre 
os exilados88 e entre estes e os habitantes da Terceira, os quais, “vexados como 
era inevitável pelos alojamentos e exigências de toda a casta a que estavam 
sujeitos, consideravam pela maior parte os emigrados […] como hóspedes 
sumamente incómodos”89. O marquês de Santa Iria chegou a desesperar, 
assumindo um tom azedíssimo e algo destoante da retórica liberal: perante 
“o muito que havia a fazer para pôr a coisa a caminho, e isto por muitos anos”, 
confessava estar a “envelhecer visivelmente” naquele “rochedo sensaboríssimo” 
(a Terceira), onde nada havia “além de chuva e temporais quase constantes”, 
“ratos, ratazanas, moscas, pulgas, mosquitos, tantos como bagos de areia”, e 
“mais a sarna, que é quase geral, principalmente no povo e no campo”, tendo 
para mais de relacionar ‑se diariamente com “os ilhéus”, que ele mesmo consi‑
derava “uns ridículos sovinas, cheios de embófia e mesquinharia, vivendo 
como bichos quase irracionais” (sic)90.

Na escrita biográfica dos liberais cercados, e também no discurso do inimigo 
miguelista, abundavam as imagens e metáforas bíblicas. A imprensa absolutista 
de Lisboa declarava que os “apostólicos” eram o “povo eleito” e os “pedreiros‑
‑livres” eram “mais ímpios do que os egípcios, mais bárbaros do que os assírios”, 
pelo que era missão moral persegui ‑los e expulsá ‑los como aos “judeus apátri‑
das” ou aos “cristãos ‑novos”91. Ainda refugiado em Londres, Almeida Garrett 
ripostava terem vindo – todos os liberais – “cobertos de lágrimas, muitos de 
sangue, todos de opróbrios, padecer e gemer na terra estrangeira”, como “filhos 
de Israel” que “circumvagavam” a “aridez do deserto”, correndo “após miragem 
e miragem” e sem encontrar “água para esta sede” ou “maná para esta fome”92. 
No curto prazo, ninguém vislumbrava mais do que “as amarguras e negros 
riscos de uma tão triste e penosa emigração”93.

5. Da pátria açoriana à vitória na Guerra Civil

Ainda que em 1830 o baluarte terceirense não fosse mais do que a “capital 
de um reino teórico e até há bem pouco tempo rigorosamente utópico” (na 

88 Nos termos de Almeida Garrett, “é triste e sabido desafogo dos companheiros de 
desgraça o atribuírem ‑se mutuamente uns aos outros a culpa dela […]; na incerta jangada, 
cada qual dos infelizes que tem a vida por um fio cuida que é ele só o que pode dirigir aque‑
las mal cosidas pranchas a porto e salvamento” (Garrett, 1904c, pp. 118 ‑119).

89 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 308.
90 Cartas do marquês de Santa Iria para a condessa de Vila Real, 1830 ‑1831, cit. em 

Ventura, 2000, pp. 70, 74, 87 e 92.
91 Martins, 1986 (1881), pp. 184 ‑185 e 196.
92 Almeida Garrett, cit. em Amorim, 1881, pp. 513 e 516, e Garrett, 1904c, p. 94.
93 Soriano, 1887, p. XIV.
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expressiva síntese de Vitorino Nemésio94), o facto é que o estabelecimento da 
Regência em Angra criava condições para dar maior coesão e expressão à causa 
liberal, “inspirando aos povos das ilhas, com um arremedo de Estado, uma 
confiança relativa”95.

Também nesse mesmo ano outros factores se alinharam para dar as primei‑
ras esperanças de vitória aos liberais. Em Julho, em Paris, eclodiu a revolução 
na sequência da qual se viria a operar a decisiva viragem do clima europeu em 
relação às querelas políticas peninsulares (miguelistas em Portugal, mas tam‑
bém carlistas em Espanha), fazendo com que D. Miguel viesse a receber “a 
hostilidade declarada da Europa Ocidental, em vez da protecção decidida 
anterior”96. A deposição de Carlos X (um Bourbon ultraconservador) e a en‑
tronização de Luís Filipe de Orléans, o rei ‑cidadão, ditou a transferência da 
diplomacia francesa da órbita da Santa Aliança para a órbita do liberalismo 
moderado inglês. Por sua vez, a Inglaterra, que até aí guardara neutralidade 
oficial, quando não propensão táctica pró ‑miguelista, saiu do seu letargo, evo‑
luindo para uma posição intervencionista pró ‑liberal a partir do momento – em 
Novembro – em que o governo conservador de Wellington foi substituído pelo 
gabinete whig de Lorde Grey, com Palmerston no Foreign Office.

As notícias da viragem europeia começaram a chegar aos Açores nos finais 
de 1830, devido à dificuldade de circulação de informação, causando imediato 
impacto. Segundo Palmela, “o efeito da revolução de Julho sobre o cérebro 
esquentado dos tristes bloqueados da Terceira foi extraordinário”; “as cabeças” 
passaram a andar “pelos ares, e já parec[ia] a todos que estamos a ponto de 
entrar em Lisboa”97. A actividade dos exilados liberais – nos Açores e na Euro‑
pa – animou ‑se rapidamente e as ajudas por eles recebidas, que antes eram 
exíguas, tornaram ‑se daí em diante mais abundantes98. Nos Açores, o Inverno 
de 1830 ‑1831 foi vivido já na expectativa da libertação, à medida que às res‑
tantes ilhas do arquipélago iam chegando algumas notícias sobre os êxitos con‑

94 Nemésio, s.d. (1946), p. 229.
95 Nemésio, s.d. (1946), p. 229.
96 Martins, 1986 (1881), p. 172.
97 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 327.
98 Todos os autores que fizeram a história da Guerra Civil portuguesa são unânimes em 

considerar a viragem de 1830 como o ponto fulcral onde se começou a decidir para que lado 
– liberal ou absolutista – haveria de pender a balança política portuguesa. V. Soriano, 1846, I, 
p. 311, e 1883 ‑1885, III, pp. 447 ‑449, Pimentel, 1896, p. 146, Amorim, 1881, p. 501, ou Ma‑
nique, 1872. Este último autor, um absolutista, constatava que fora exactamente sob o efeito 
dos acontecimentos de 1830 que se reanimara “o espírito do partido inimigo do Senhor Dom 
Miguel” (p. 131). Em contraste, Francisco Ferreira Drummond, um dos cronistas do libera‑
lismo açoriano e terceirense, afirma que depois da viragem franco ‑britânica estava ganha “a 
estupenda batalha em favor da liberdade europeia” [Drummond, 1981 (1864), p. 267]. 
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seguidos pela Regência: Palmela obtivera um primeiro empréstimo para com‑
pra de armas, havia já barcos ingleses disponíveis para operações militares e o 
número de homens recrutados (entre terceirenses e exilados portugueses) já 
totalizava, no início de 1831, cerca de 250099. Tudo isto comprovava que a 
partir de 1831 de facto, para a Inglaterra whig e para a França orleanista,  
D. Miguel se tornara “o último baluarte da Europa austríaca e apostólica” e que 
portanto estavam já ambas “francamente” decididas a apoiar a causa dos emi‑
grados100 – até porque “a presença de tantos milhares de homens [portugue‑
ses], quasi mendigos em terra estranha por amor da liberdade e da sua infantil 
rainha, proscrita como eles, principiava a assombrar o mundo”101, influenciando 
sobremaneira as respectivas opiniões públicas.

Foi por uma deliberada estratégia de aproveitar, e até de forçar ainda mais, 
estes ventos de mudança e de maior simpatia pró ‑liberal que a Regência pre‑
parou o plano de reconquista do arquipélago açoriano a partir da Terceira. 
Avançando para a condição aberta de beligerantes, os terceirenses obrigariam 
a opinião liberal a intervir em seu auxílio102. A 17 de Abril de 1831, o conde 
de Vila Flor, à frente de uma divisão liberal composta por 600 homens, zarpou 
de Angra a caminho das ilhas do Oeste103. Na análise de um cronista açoriano, 
foi o momento que culminou e mostrou o sentido de todos os passos dados 
desde o Verão de 1828: “estava iniciada enfim a Guerra Civil. Até ali somente 
se haviam desenrolado episódios de ocasião, tendentes ao mesmo fim, sim, e 
factos importantíssimos, porém só de consolidação inicial […] Agora não. 
Coordenadas as forças, e definida a linha de operações, abriu ‑se a luta metó‑
dica entre os dois exércitos”104. Sem enfrentar grande resistência e sem aver‑
bar grandes perdas humanas – porque a propalada força miguelista de ocupa‑
ção dos Açores era afinal frágil e descontínua – Vila Flor tomou o Pico a 21 de 
Abril, São Jorge a 9 de Maio e o Faial a 23 de Junho. No mês de Julho, as ilhas 
da Graciosa, Flores e Corvo declararam voluntariamente a sua obediência à 
Regência liberal; no princípio de Agosto, com a conquista de São Miguel e de 
Santa Maria, completou ‑se a libertação de todo o arquipélago105.

99 Memórias do Conde do Lavradio, p. 333.
100 Martins, 1986 (1881), p. 187.
101 Amorim, 1881, p. 502: nas palavras do biógrafo de Garrett, o carácter de “epopeia 

lendária”, de “Ilíada portentosa”, da luta dos constitucionais “maravilhava” já os estrangeiros.
102 V. Martins, 1986 (1881), p. 171.
103 Memórias do Conde do Lavradio, p. 379. A expedição custou 40 contos, na sua maior 

parte angariados por colecta entre os habitantes da Terceira (Soriano, 1887, p. 244).
104 Lima, 1931, p. 135.
105 Soriano, 1846, I, pp. 313 ‑317, 1883 ‑1885, III, pp. 453 ‑469, e Drummond, 1981 

(1864), IV, pp. 271 ‑281. O marquês de Palmela confidenciaria a José da Silva Carvalho que 
a tomada das restantes ilhas açorianas fora “sucesso glorioso”, que finalmente “começa(va) 
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Entretanto, em Abril, no Rio de Janeiro, D. Pedro, o pai de D. Maria, tor‑
nado Imperador da ex ‑colónia desde 1822, viu ‑se forçado a abdicar na sequên‑
cia da ruptura de relações entre a Corte, o governo, o parlamento e a opinião 
pública mais radical e independentista, que nunca aceitara bem a entronização 
de um príncipe da casa portuguesa de Bragança na chefia do novo país. Tendo 
entregado a Coroa Imperial ao seu filho, o jovem D. Pedro II, D. Pedro e a filha, 
D. Maria, embarcaram para a Europa, fixando residência em Paris em Agosto 
de 1831. A partir dali, em íntima conexão com a elite liberal e os soldados 
anónimos emigrados em França e Inglaterra, o ex ‑Imperador do Brasil acelerou 
contactos, arregimentou gentes, convenceu financiadores e conciliou tendên‑
cias que ameaçavam fracturar o bloco liberal – em suma, muito fez para que, 
tendo deixado um trono na América ao filho segundo, pudesse agora sentar a 
filha primogénita no outro trono, o de Portugal106. Como nota Oliveira Martins, 
“a vinda de D. Pedro e a conquista do arquipélago” constituíram “o começo de 
uma nova história”: a “causa” tinha agora “um chefe”; e por isso aumentaram 
de imediato os recursos – dinheiro, barcos, soldados, peças de artilharia, pólvo‑
ra, espingardas e cartuchos107. 

Sobretudo para o “chefe”, D. Pedro IV, o regresso à Europa depois de 24 anos 
de educação brasileira era efectivamente o começo de uma nova história, ma‑
terializado numa importante mudança de atitude. Desde 1826, data da outorga 
da Carta Constitucional, até à abdicação, em 1831, D. Pedro permanecera 
mais interessado nos assuntos brasileiros do que no destino de Portugal e da 
solução sucessória que engendrara para a sua antiga pátria. Lavradio queixava ‑se 
que ele ouvia “com uma frieza que faz pasmar” tudo o que lhe contavam acerca 
da “sorte dos portugueses” e dos “sacrifícios heróicos que se têm feito”108, 
enquanto Palmela receava ser seu secreto desejo “que os portugueses cá se ar‑
ranjassem, se calassem e o deixassem em paz”109. Tendo abandonado Lisboa 

a dar alguma importância aos domínios da rainha”, facto que não podia deixar de “influir 
muito na nossa causa” (cit. em Viana, 1891, pp. 78 ‑79, doc. LXXI). Vitorino Nemésio, por 
seu turno, declara que “a tomada das ilhas de Baixo pela expedição de Vila Flor aumentara 
os florões microscópicos da coroa de sua ama [D. Maria II]” [Nemésio, s.d. (1946), p. 284].

106 Ainda que nos Açores as fracturas internas na causa liberal, ou seja, as rivalidades 
entre o futuro liberalismo de direita e o futuro liberalismo de esquerda, não fossem muito 
visíveis, esse era um dos aspectos que mais marcava a realidade da emigração e que muito 
contribuiu para atrasar e dificultar a plena unidade dentro do campo liberal, sob a égide de 
D. Pedro IV [v. Nemésio, s.d. (1946), pp. 66 ‑67, e as observações muito críticas de Oliveira 
Martins, disseminadas no seu Portugal Contemporâneo].

107 Martins, 1986 (1881), pp. 175 ‑176.
108 Memórias do Conde do Lavradio, p. 347.
109 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, p. 258. V. também sobre o alheamento 

de D. Pedro em relação aos destinos do Portugal liberal, até 1831, Soriano, 1887, p. 204.
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com 9 anos110 D. Pedro tornara ‑se, no Rio de Janeiro, e sobretudo depois de ter 
declarado a independência, em 1822, “um português desnacionalizado, desna‑
turalizado, abrasileirado”; é provável que em 1831, ao abandonar “a terra em 
que se enraízara”, tivesse a sensação de que ia emigrar para país estrangeiro e 
não tentar regressar à sua pátria de origem e de sangue111. Não obstante isso 
– ou se calhar por causa disso – o regresso à Europa e o estabelecimento nos 
Açores, à testa do exército liberal, ajudou a renaturalizá ‑lo português e a ins‑
crever na sua biografia a experiência açoriana como a de uma reaprendizagem 
da portugalidade: foi isso que lhe permitiu, depois, entrar no Porto convencido 
de que ali ia para reconquistar a sua pátria112.

A partir do Verão de 1831, o arquipélago dos Açores falou a uma só voz no 
apoio à batalha liberal de D. Pedro e D. Maria, constituindo um país à parte 
perante o continente onde a dominação absolutista prosseguia. Para ali come‑
çaram a afluir muitos e muitos dos emigrados que até aí tinham vivido disper‑
sos por toda a Europa, à procura de um lugar na organização ou na defesa da 
causa liberal113. Aos olhos de todos os que se batiam pela Carta Constitucional, 
aquela periferia geográfica do reino ganhou um redobrado estatuto de centro 
patriótico do novo país que ambicionavam construir. Porventura pela primeira 
vez na história os Açores não eram apenas uma região de Portugal, nem uma 
parte distante e menor da pátria: os Açores eram todo o Portugal e toda a 
pátria – tanto mais sentida, com emoção e saudade, quanto maior fora a pere‑
grinação no exílio. Recordando a chegada da esquadra liberal, reunida por  
D. Pedro em Belle ‑Isle ‑sur ‑Mer, na Bretanha, a Angra do Heroísmo (onde foi 
vitoriosamente recebida) a 3 de Março de 1832, o marquês de Fronteira viria a 
anotar nas suas Memórias: “Apesar de ir do centro da Europa civilizada e de ter 
passado parte do Inverno na bela capital de França, experimentei um grande 
gosto em desembarcar numa possessão portuguesa, depois de uma longa ausên‑
cia, tendo perdido, por muitas vezes, a esperança de voltar à pátria. Atraves‑

110 D. Pedro abandonara Lisboa em Novembro de 1807, na companhia do pai, D. João 
VI, da mãe, D. Carlota Joaquina, da avó, D. Maria I, e de toda a corte portuguesa, perante 
a 1.ª invasão napoleónica, comandada por Junot. Uma vez expulsos os franceses (em 1811) 
e restabelecida a paz geral na Europa (em 1814), D. João VI e a família real tinham conti‑
nuado no Brasil. O monarca português viria a regressar em 1821, aquando do vintismo, mas 
o filho, D. Pedro, permanecera no Rio de Janeiro.

111 Octávio Tarquínio de Sousa, cit. em Santos, 2006, p. 223.
112 No final da vida, depois de se ter libertado das amarras brasileiras, D. Pedro IV apa‑

recia aos portugueses como “o Moisés que nos fez sair do Egipto do Antigo Regime, onde nos 
era impossível demorar mais, que nos fez atravessar a pé enxuto o mar vermelho das guerras 
civis, que nos deu as táboas da lei, que nos trouxe aos confins da terra prometida” (Garrett, 
1904c, p. 95).

113 Segundo a imprensa francesa, o número de emigrados portugueses espalhados por toda 
a Europa e Açores totalizava já 13 700 em Julho de 1831 [Martins, 1986 (1881), p. 146].
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sando as ruas de Angra, considerava ‑me em Portugal.”114 Fronteira dizia o que 
todos sentiam. Garrett, outro dos quase mil homens que D. Pedro levava 
consigo ao chegar à Terceira, lamentou as “condições deploráveis” da viagem 
mas regozijou ‑se por estar finalmente “em terra portuguesa”115; mais expansivo, 
José Estêvão haveria de declarar ter sentido “a maior alegria da sua vida” ao 
avistar “de novo terra portuguesa, depois de esgotada toda a esperança”116. Não 
espanta, por isso, que a memória dos tempos de exílio e a comunhão da pátria 
açoriana se tenham tornado, para essa geração, um factor identitário muito 
forte e muito recorrente na respectiva escrita biográfica. 

A expedição libertadora, preparada e armada durante a Primavera de 1832 
sob a supervisão directa de D. Pedro entre Angra, Horta e Ponta Delgada, zar‑
pou de São Miguel com destino ao continente a 27 de Junho117: eram 7500 
bravos a caminho do Mindelo, boa parte deles açorianos recrutados depois da 
conquista de todas as ilhas. Para a hagiografia liberal oitocentista, aquela era a 
frota que “encerrava as esperanças e destinos da pátria”118; era “o núcleo da 
futura nação portuguesa”119, eram os “novos argonautas” que não buscavam 
“minas de ouro” mas a “liberdade”120 – tornados todos “lendários e dignos de 
respeito de quantos portugueses amam a liberdade”121. À partida para o Porto, 
mostrando o quanto a presença no arquipélago já o aportuguesara, D. Pedro 
dirigiu uma alocução aos açorianos na qual se confessava “penetrado de admi‑
ração e de reconhecimento pelos sacrifícios que tendes feito”, afirmando que o 
acompanhava, para a decisiva jornada da guerra em solo continental, “a certe‑
za de que o vosso amor à causa da justiça e a vossa adesão às novas instituições, 
de que já começais a sentir os benefícios, hão ‑de conservar ileso e digno da 
glória que tem adquirido este nobre arquipélago”122. Aos que o acompanha‑
vam, exortou: “Soldados! A pátria aflita chama por vós; em prémio das vossas 
fadigas, dos vossos sofrimentos e da vossa lealdade, vos oferece o repouso, a 
gratidão e o reconhecimento.”123 Pouco importava a D. Pedro e aos 7500 a 
acusação miguelista de que aquela “pátria liberal” era antipatriótica e traidora, 
porque os liberais eram gente estrangeirada que vinha, com mercenários pagos 
pelo dinheiro inglês, para “destruir as instituições de seis séculos, insultar a re‑

114 Memórias do Marquês de Fronteira e Alorna, p. 214.
115 Amorim, 1881, pp. 554 ‑555.
116 Magalhães, 1962, p. XX.
117 V. Drummond, 1981 (1864), p. 324, e Nemésio, s.d. (1946), pp. 300 ‑301.
118 Agostinho José Freire, cit. em Amorim, 1881, p. 563.
119 Martins, 1986 (1881), p. 217.
120 Amorim, 1881, p. 563.
121 Amorim, 1881, p. 565.
122 Cit. em Costa, 1978, p. 155.
123 Soriano, 1887, p. 261.
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ligião portuguesa, extinguir a nobreza e usurpar os empregos”124. A querela das 
legitimidades ia deixar o plano da simbologia e da retórica para se decidir pelas 
armas, no campo de batalha.

O desembarque na Arnosa de Pampelido, ao norte do Porto, ocorreu na 
tarde de 8 de Julho de 1832125. Para todos os emigrados, era como que um re‑
gresso esperançoso a casa126. Contudo, nos meses seguintes, entrincheirados na 
justamente chamada “cidade invicta”, os liberais suportaram o Inverno, a fome, 
o cansaço e o desânimo durante o longo tempo de cerco posto à cidade pelos 
miguelistas. Na sequência do desastre militar liberal de Souto Redondo, em 
Agosto, Sá da Bandeira chegou mesmo a aconselhar D. Pedro a preparar um 
plano de retirada para os Açores, se os miguelistas lograssem entrar no Porto127. 
Só em Junho de 1833, Sir Charles Napier gizou a operação, bem ‑sucedida, de 
fazer desembarcar tropas no Algarve, para posterior envolvimento, pelo sul, 
das forças miguelistas. A 24 de Junho, sem resistência visível, os liberais apor‑
taram no Sotavento algarvio; um mês volvido, a 24 de Julho, Vila Flor (já no‑
bilitado duque da Terceira), tomou Lisboa128. A resistência miguelista iniciou a 
contagem final: no Inverno de 1833 ‑1834, Vila Flor ‑Terceira libertou o que 
faltava do Norte de Portugal, Saldanha consolidou o centro, enquanto Sá da 
Bandeira segurou o Algarve, reprimindo a guerrilha miguelista do Remexido129. 
Em Abril de 1834, o tratado da Quádrupla Aliança, que comprometia a Ingla‑
terra, a França, a Espanha (onde o absolutismo de Fernando VII fora já substi‑
tuído pela regência liberal da infanta Maria Cristina), e Portugal na manuten‑
ção e defesa das respectivas instituições liberais, deu finalmente luz verde ao 
envolvimento anglo ‑francês nas guerras civis ibéricas, condenando o miguelis‑
mo à derrota final. A 27 de Maio de 1834, numa anónima casa da povoação 
alentejana de Évora ‑Monte, depois das decisivas vitórias da Asseiceira e de 
Almoster, Saldanha e Vila Flor ‑Terceira forçaram o general Azevedo Lemos a 
assinar a rendição incondicional dos restos do exército miguelista que ainda se 
batiam pela sua própria causa130. 

124 Martins, 1986 (1881), p. 200.
125 V. uma narração das operações do desembarque nas Memórias do Marquês de Frontei‑

ra e Alorna, pp. 228 ‑234.
126 “Nosso futuro era incerto entre a pátria e a sepultura mas, ao menos, tínhamos a certeza 

de não mais mendigar um asilo da caridade de estranhos” [Herculano, 1973 (1831), p. 41]. 
127 Castro, 1876, p. 13: “Das ilhas poderá V. Majestade tratar com seu irmão ou tentar 

nova expedição, se as circunstâncias o permitirem”, terá dito Sá da Bandeira a D. Pedro, 
evidenciando a importância da retaguarda açoriana atlântica em toda a geoestratégia da 
causa liberal e da Guerra Civil então em curso.

128 V. Soriano, 1846, II, pp. 176 e ss., e 1883 ‑1885, IV, pp. 315 e ss.
129 Soriano, 1883 ‑1885, V, pp. 245 ‑275.
130 Para um resumo de todas as operações militares da Guerra Civil travadas em solo 

continental entre Julho de 1832 e Maio de 1834 v. Selvagem, 1994 (1926), pp. 555 ‑568.
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Finda a Guerra Civil que começara, para alguns, em 1832, para outros em 
1828, para outros ainda em 1826 – consoante se recordava o Mindelo, os 
Açores ou a outorga da Carta Constitucional – a jovem D. Maria II pôde fi‑
nalmente iniciar o seu reinado, para o que foi expeditamente entronizada 
rainha, com 15 anos, em Agosto de 1834131; o pai, D. Pedro, morreu semanas 
volvidas, a 24 de Setembro, em Queluz. Apesar de todos os problemas, insta‑
bilidades e conspirações que ainda sofreria, o liberalismo cartista tinha vindo 
para ficar. A pátria açoriana alargava ‑se finalmente ao espaço geográfico da 
pátria continental, evidenciando assim o quanto a valentia e o heroísmo dos 
ilhéus, como baluarte inexpugnável da causa da liberdade na sua hora mais 
difícil (entre 1828 e 1832) se tornara uma página decisiva na definição da 
história e da modernidade nacionais.

6. As virtudes e os usos do cursus honorum liberal

Não surpreende, à luz dos acontecimentos vividos pela geração fundadora 
do liberalismo, que a experiência do exílio, da guerra e dos anos de incerteza e 
angústia nos Açores tenham ganho lugar de relevo no memória liberal oitocen‑
tista. De tal forma este cursus honorum de serviços se tornou mítico que tê ‑lo 
vivido e poder ostentá ‑lo passou a ser, depois de 1834 e ao longo de todo o sé‑
culo xix, o cartão de apresentação por excelência do verdadeiro liberal patrio‑
ta. Era muito comum, na oratória parlamentar ou na imprensa os ministros, 
pares do reino, deputados ou jornalistas veteranos da Guerra Civil incluírem 
nas suas intervenções detalhadas recapitulações dos feitos individuais dessa 
época, nem que fosse na sua forma mais sumária – a menção de que o seu nome 
fora um dos 7500 do Mindelo.

Esta estratégia de afirmação tinha por sua vez um duplo efeito de inclusão/ 
/valorização e de exclusão/acusação. Por um lado, e no que diz respeito ao pri‑
meiro efeito, a geração que suportara as agruras dos anos 1820 e 1830 tornou‑
‑se uma elite simbólica dentro da estrutura político ‑partidária e social oitocen‑
tista atingindo, com o tempo, uma rara categoria suprapartidária, de grupo 
herói e reserva do regime face às gerações que se lhe seguiram. Em 1860, apesar 
de ter sido sempre seu adversário político, José Estêvão traçou um laudatório 
elogio fúnebre do duque da Terceira, seu antigo companheiro de armas, expli‑
cando o que os distinguia – a eles dois e outros – no panorama nacional: “Atra‑
vessámos a época das lutas e do sangue e atravessámo ‑la com coragem e huma‑

131 Sobre a biografia da jovem rainha portuguesa, antes e depois da sua entronização, em 
1834, v. Bonifácio, 2005, particularmente, para o âmbito temporal tratado neste trabalho, os 
capítulos I a III, pp. 11 ‑58.
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nidade. Se não deixamos um grosso espólio de civilização aos que nos intimam 
[…] que lhes entreguemos a causa pública, ofertamos ‑lhes um rico pecúlio de 
actos cívicos e acções valorosas que eles, em circunstâncias idênticas, hão ‑de 
não só imitar, mas exceder.”132 Em 1876, por seu turno, no elogio fúnebre a Sá 
da Bandeira, A Revolução de Setembro escreveria que “os vultos dos grandes 
homens, que têm honrado a família liberal portuguesa, não pertencem exclusi‑
vamente às facções que as eventualidades da política os fazem presidir, mas 
pertencem a todos os partidos liberais, simultaneamente, que a todos ao mes‑
mo tempo são conselho e exemplo”133. 

Por outro lado, e no que diz respeito ao segundo efeito, a vivência do exílio 
e da guerra serviu também muitas vezes como arma política de arremesso, para 
estabelecer distâncias valorativas e menorizar ou mesmo atacar abertamente 
inimigos irreconciliáveis ou adversários circunstanciais. Em 1839, no calor da 
oposição radical ao governo ordeiro então no poder, José Estêvão, um dos bra‑
vos que pertencera “à geração que assistiu à queda da liberdade, que padeceu 
por ela nas amarguras do desterro e que a fez triunfar nas lutas e combates”134, 
não resistiu a lembrar ao presidente do Conselho e ministro da Guerra, o conde 
de Bonfim, que “a minha carreira militar é mais curta do que a de S. Exa. […] 
mas não figura menos por devoção e bravura […] e as curtas páginas da minha 
vida militar não se envergonham de aparecer na presença dos grossos volumes 
em que está escrita a carreira de S. Exa.”135 José Estêvão, aliás, foi sempre um 
dos mais recorrentes na expressão do sentimento de que, depois de 1834, a 
nova ordem política cartista nunca estivera à altura dos sofrimentos de quem a 
colocara no poder, levando a que muitas vezes “o soldado anónimo” sentisse 
que “os frutos da vitória lhe foram arrancados da mão”, sobretudo quando  
os que mais tinham “pelejado” pela pátria eram relegados pelo Estado para 
“modestos empregos, mesquinha recompensa dos seus muitos sacrifícios e 
infortúnios”136.

Em 1841, seria Almeida Garrett a utilizar a memória do exílio e do Minde‑
lo para denegrir António José de Ávila no parlamento, numa altura em que o 
primeiro era deputado da oposição e o segundo ministro da Fazenda. Ávila era 
açoriano (faialense) e prestara serviços à causa na Horta, em 1831 ‑1832, 

132 A Revolução de Setembro, 28 ‑4 ‑1860, cit. em Magalhães, 1962, p. 134.
133 Ibidem, 9 ‑1 ‑1876, cit. em Castro, 1876, p. 77.
134 Silva, 1870, p. 214.
135 Diário da Câmara dos Deputados, 23 ‑3 ‑1839, cit. em Magalhães, 1962, p. XXV. 

Recorde ‑se que o conde de Bonfim, de seu nome José Lúcio Travassos Valdez, fora o gover‑
nador liberal da Madeira que fugira em Agosto de 1828 perante a esquadra miguelista para 
ali enviada, entregando a ilha ao inimigo – conduta contrastante com a assumida pelos 
resistentes da Terceira meses antes (v. nota 57).

136 Magalhães, 1962, pp. LXXXII e 155.
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quando ocupara a cadeira da Presidência da Câmara Municipal local137 – mas 
nunca fora perseguido, nunca estivera exilado e, sobretudo, não fizera as cam‑
panhas da liberdade de 1832 ‑1834 no continente. No calor de uma crítica às 
medidas financeiras do executivo, Garrett explodiu: a causa da “monarquia” e 
da “liberdade” carecera de “mártires” – mas ninguém vira Ávila nos “cárce‑
res”, no “patíbulo” ou no “exílio”, “nem sequer a chorar, quanto mais a com‑
bater ao pé de nós”. Por isso, era triste o país em que os “veteranos da liberda‑
de” (como o próprio Garrett) se viam preteridos e mandados pelas “nojentas 
vaidades” que só tinham aparecido “em defensão da causa” depois da vitória. 
Quem era o ministro para vir, “à sombra da árvore que nós plantámos”, 
“pavonear ‑se da sua imaculada virtude que ainda não foi experimentada” – 
uma “virtude” afinal só “célebre em manejos e intrigas eleitorais”? Era preciso, 
falava o herói do Mindelo (que desembarcara, ao lado de D. Pedro, de espin‑
garda e mochila ao ombro), “mais modéstia” em quem “começa agora a viver 
para o mundo que não conhece e que o não conhece a ele”138. Em resposta, 
Ávila fez um desagravo pessoal, devolvendo as invectivas a Garrett:  
“O Sr. deputado disse que eu não tinha vida pública conhecida; onde estive 
eu em 31 e 32 e em 33?! […] Quais são os meus títulos!!! E quais são os do 
Sr. deputado? Se são os da Universidade, lá encontrará os documentos mais 
valiosos da minha vida pública, que ele é incapaz de apresentar da sua […] 
Onde teve lugar essa longa vida do Sr. deputado? Onde deu ele provas deste 
interesse que não acha em mim, desta falta de vaidade que em mim encontra, 
deste patriotismo de que não há exemplo em mim?!! Onde estão as provas dos 
seus desejos de bem público e de eu não ter lançado nem uma pedra no grande 
edifício do sistema representativo?”139 Mas o facto é que nada de militarmente 
heróico o ministro tinha para ombrear com os sacrifícios sofridos por Garrett. 
E quando o Diário do Governo tomou a defesa de Ávila, o escritor ainda veio 
a público precisar melhor o sentido da sua mágoa: “Sou o derradeiro, sou o 
mais ínfimo dos defensores da causa da liberdade […] mas desde que se levan‑
tou o seu estandarte em Portugal tenho ‑o seguido sempre. E, confesso tam‑
bém, não me posso esquecer deste serviço tão longo e tão duro quando vejo 
pavonear diante de mim os que o não têm. É o meu fraco, desculpem ‑me. Sou 
péssimo soldado, tudo o que quiserem; mas estou há vinte anos ao pé das 
bandeiras; e já me custa ouvir galrar os recrutas novos, quanto mais os 
apresentados.”140

137 V. Sardica, 2005, pp. 175 ‑183.
138 Diário da Câmara dos Deputados, 15 ‑7 ‑1841. O discurso de Garrett, revisto por ele 

próprio com uma introdução justificativa e notas, está publicado em Garrett, 1904a,  
pp. 97 ‑124.

139 Diário da Câmara dos Deputados, 15 ‑7 ‑1841, cit. em Sardica, 2005, p. 239. 
140 Almeida Garrett, 1904a, p. 126.
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Quando não era o centro ‑esquerda a usar os sofrimentos da causa liberal 
contra a direita – como no duelo entre Garrett e Ávila – era esta a invocá ‑los 
contra aquela. Nos anos 50, o jornal O Portuguez tinha por hábito perguntar 
onde tinham estado “os fidalgos” nas “guerras da liberdade”. O marquês de 
Fronteira respondeu ‑lhe um dia: “no Hospital do Carmo, no Covelo, nas Antas 
e na Foz, [enquanto] os amigos políticos de O Portuguez, Passos Manuel, Passos 
José, Francisco António de Campos, Braamcamps todos, etc., estavam nas 
Tulherias, poupando a vida para salvarem a pátria quando cessasse o fogo”141. 
Já no século xx, Rocha Martins, narrando o exílio temporário a que Terceira e 
Saldanha tinham sido condenados em 1837, na sequência do fracasso da cha‑
mada “revolta dos Marechais” anti ‑setembrista, não resistiu a comentar que 
era lamentável o governo ter excluído das fileiras militares “as duas maiores 
glórias do exército nacional, os émulos entendidos para a salvação das prerro‑
gativas reais”, ao mesmo tempo que dava “aos Passos”, “retóricos conspiradores 
do exílio que não tinham pegado numa espingarda em prol da liberdade”, a 
ocasião de serem “aclamados pelas tontas multidões lisonjeadas”142.

7. Saudade, orgulho e elogio

Utilizada para fomentar o sentimento de inclusão de uma geração ou como 
instrumento de exclusão de rivais ou adversários, a memória do exílio, dos 
Açores e da Guerra Civil tornou ‑se sobretudo motivo de saudade, de orgulho 
e de elogio público, nas memórias, nas biografias e particularmente nas necro‑
logias. Nos seus últimos dias de vida, o marquês de Palmela confessava: “Já são 
decorridos dezassete anos desde esse tempo, e não é provável que eu tenha de 
vida muitos mais; mas o que é certo é que enquanto ela durar ficará sempre 
viva na minha memória a lembrança dos sacrifícios que fiz naquela ocasião.”143 
Pela mesma altura – em meados do século – Garrett anotava que “as recor‑
dações da emigração”, “que tantas são de saudade”, “muitas vezes se têm 
feito ainda mais doces pelas subsequentes amarguras e desapontamentos da 
sorte”144. E vale a pena lembrar o gesto de homenagem à pátria açoriana toma‑
do pelo alentejano Mouzinho da Silveira – o legislador ‑mor de D. Pedro – ao 
inscrever no seu testamento o desejo de ser sepultado na ilha do Corvo, tudo 
porque ficara impressionado pela manifestação de simpatia da população cor‑
vina, quando esta lhe fora agradecer o decreto que em 1832 criara administra‑

141 Memórias do Marquês de Fronteira e Alorna, p. 324.
142 Martins, s.d.b, p. 36.
143 Marquês de Palmela, cit. em Carvalho, 1901, pp. 308 ‑309.
144 Garrett, 1904c, p. 39.
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tivamente a Vila do Corvo, com Câmara Municipal independente145. A recor‑
dação daquele “pequeno rochedo de basalto” e daquelas “gentes de altos 
pensamentos e ousadas empresas”146 instigara Mouzinho a essa derradeira von‑
tade, como “o último adeus à primavera viçosa daquelas ilhas, de onde a mo‑
narquia nova se erguera de entre as ondas para vir encerrar os destinos da 
monarquia velha”147.

O discurso biográfico oitocentista sobre muitos dos heróis fundadores do 
liberalismo acompanhou sempre de perto este tom – a um tempo elogioso, 
saudosista e melancólico. Em 1870, a propósito de José Xavier Mouzinho da 
Silveira, Rebelo da Silva pedia à opinião pública que se inclinasse perante “a 
geração dos fortes” que tinha “desbravado a terra” “tornando possível o gover‑
no representativo”, perante “os intrépidos demolidores do passado” que tinham 
arvorado “sobre os rochedos da Terceira” a “restauração constitucional”148; 
sobre José da Silva Carvalho, o mesmo autor voltava a referir “a geração que 
rompeu com a aurora da liberdade em 1820 e se coroou com as palmas e os 
louros dos Açores e do Porto”149. Aquando da morte de Sá da Bandeira, em 
1876, escreveu ‑se que o desaparecimento dos “grandes obreiros fundadores do 
governo liberal em Portugal” – “desses titãs que empreenderam a obra da nova 
regeneração social” – deixava “órfã dos seus melhores filhos a nação portu‑
guesa”150. Nos editoriais dos jornais acrescentava ‑se: “Vão ‑se despegando da 
haste e acamando na terra as últimas folhas da árvore da liberdade. Cada uma 
era uma epopeia; juntas eram a história viva da época gloriosa com que uma 
nação se baptizou com o próprio sangue para se remir da servidão de séculos.”151 
Por tudo isto, Sá da Bandeira “era uma das estrelas daquela constelação bri‑
lhante, que do meio do Oceano surgiu sobre a nossa cerração de 28 a 34”152. 
Maria Amália Vaz de Carvalho, a biógrafa do marquês de Palmela, seria ainda 
mais expressiva: porque houvera na “heróica empresa” (o exílio e a guerra ci‑
vil) “um não sei quê de romanesco que ainda hoje nos fascina”, não era exagero 
considerar ‑se que aquela época fora “a última vez que a alma portuguesa rebri‑

145 V. Martins, 1986 (1881), p. 353, e Coelho, 1918, pp. 109 ‑110.
146 Garrett, 1904c, pp. 100 ‑102.
147 Silva, 1870, pp. 179 ‑180.
148 Silva, 1870, pp. 143 ‑145.
149 Silva, 1870, pp. 189 ‑190.
150 Castro, 1876, pp. 3 e 56.
151 O Paiz, 8 ‑1 ‑1876, cit. em Castro, 1876, p. 64.
152 O Viriato, 11 ‑1 ‑1876, cit. em Castro, 1876, p. 80. Outro dos biógrafos de Sá da Ban‑

deira, Simão José da Luz Soriano, lamentaria, em 1887, estar já “quasi inteiramente extinta 
essa heróica e valente plêiada dos arrojados soldados, que debaixo das ordens do imortal 
duque de Bragança, D. Pedro, viera dos Açores ao continente do Reino para nele hastear 
novamente a bandeira liberal” (Soriano, 1887, p. 1).
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lhou à luz do sol, com todo o seu fulgor característico, feito de valentia e de 
temeridade, de aventurosa fé e de louco arrojo épico, de lealismo poético e de 
místico messianismo”153.

Do elogio e da saudade vinha também, na memória biográfica oitocentista, 
um reverso da medalha: através da grandeza do passado e da heroicidade da 
primeira geração liberal os críticos descobriam a pequenez do presente e a 
crescente mediocridade das gerações filhas dos fundadores – materializando 
uma apropriação da história do exílio e da guerra civil para o debate cultural 
sobre a decadência que ocupou a intelligentsia nacional a partir da década de 
1870. Não surpreende assim que Manuel Pinheiro Chagas – um dos inimigos 
da renovação ideológica com que a Geração de 70 buscou o antídoto contra o 
decadentismo – declarasse que “à geração potente, que nos deu a liberdade, 
sucede uma geração egoísta e epicurista; que mal sabe conservá ‑la. Aos ho‑
mens de ferro sucedem os homens de ouro; aos corações acesos no puro fogo 
do entusiasmo, as almas onde vacila, ao sopro de um cepticismo frívolo e de 
uma esmagadora indiferença, a chama da liberdade”154. Era semelhante a 
apreciação feita em 1876 pelo jornal monárquico conservador Diário Ilustrado: 
“Quando se encara de frente a história desses homens que combateram pela 
nossa liberdade, nessa luta que começou na ilha Terceira e que teve por epílo‑
go a Convenção de Évora ‑Monte, acham ‑se pequenos os homens da geração 
actual.”155 E já antes, em 1870, Rebelo da Silva resumira o contraste entre o 
passado e o presente declarando considerar “acanhado e pequeno tudo quan‑
to nestes nossos dias difere tanto na altura, nas apreciações, nos homens e nas 
cousas, comparado com a geração que ousou conceber e executar a regenera‑
ção de 1820 e a restauração de 1834”156. “Os pigmeus” – satirizava ele em 
jeito de mea culpa pela sua própria geração – “vieram depois da grande raça 
dos gigantes”157.

E porque eram muitas as vozes das últimas décadas do século xix que não 
prestavam o devido reconhecimento aos pais fundadores do regime em que 
viviam, abundavam também no debate público os pedidos e recomendações 
para que não se fizesse silêncio sobre aqueles homens e tempos da génese do 
liberalismo, ou seja, para que “a posteridade, apressada e egoísta […] sedenta 
de gozar os frutos da colheita ubérrima”, não remetesse para o esquecimento 
“os robustos semeadores que a tinham lançado à terra ingrata”158. Na obra so‑
bre o seu mentor e amigo Almeida Garrett, Gomes de Amorim iria mesmo mais 

153 Carvalho, 1901, pp. 427 e 430.
154 Diário da Câmara dos Deputados, 7 ‑1 ‑1876, cit. em Castro, 1876, p. 57.
155 Diário Ilustrado, 7 ‑1 ‑1876, cit. em Castro, 1876, p. 62. 
156 Silva, 1870, p. 211.
157 Silva, 1870, p. 211.
158 Carvalho, 1901, p. 371.
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longe, sugerindo que em São Vicente de Fora ou, em alternativa, nas areias do 
Mindelo, o Estado reunisse as cinzas de todos os heróis da fundação do libera‑
lismo, porque só assim “pagaria generosamente a Monarquia Constitucional a 
sua dívida de honra aos que lhe deram o trono”159. E o autor acrescentava, para 
suporte da sua patriótica proposta: “Os últimos soldados do Mindelo […] vão 
dia a dia desaparecendo; […] quando passar diante de nós algum desses ho‑
mens, já hoje tão raros […] descubramo ‑nos com respeito […] não indague‑
mos quais foram as suas paixões ou as suas faltas, se as teve, fatalmente ateadas 
e produzidas pelas misérias do desterro: que direito temos nós, que nada fize‑
mos, para censurar os que para nosso bem fizeram tudo?”160

Na memória liberal oitocentista, portanto, a geração da emigração e da 
Guerra Civil era de facto a do exemplo e a da virtude. À distância de quase dois 
séculos, ela significou, para a Monarquia Constitucional, o que grande parte da 
geração das décadas de 1960 ‑1970 significou para a actual democracia portu‑
guesa. E da mesma forma que o espaço público actual interroga qual foi o 
contributo desta última geração no desmantelamento do salazarismo/marcelismo 
e averigua qual foi o seu posicionamento na luta revolucionária de 1974 ‑1975, 
também no século xix – com muito mais veemência e durante mais tempo, 
porque o debate político e ideológico era então bastante mais vivo do que 
hoje – era usual inquirir ‑se se, e onde, tinham estado, na oposição ao absolu‑
tismo/miguelismo, no exílio, na emigração, nos Açores, no cerco do Porto e nas 
batalhas da Guerra Civil todos os políticos e notáveis que ocupavam lugares de 
relevo. Ao longo de décadas, com ecos até 1910, era essa uma das vias através 
da qual se julgavam os cidadãos, se valorizavam as acções e se apreciavam os 
homens – e por isso, para os mais díspares efeitos, mesmo nos casos de maior 
modéstia individual, era sempre politicamente útil, socialmente importante e 
sentimentalmente reconfortante poder ostentar na biografia uma folha de ser‑
viços em que constasse a memória do exílio, da pátria açoriana e da Guerra 
Civil contra a usurpação.
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IV – António Rodrigues Sampaio. 
Revolução, Liberdade e Fomento

1. O duplo retrato de um liberal oitocentista

António Rodrigues Sampaio é uma das figuras do século xix português cuja 
biografia melhor permite observar o tempo social, político e ideológico em que 
viveu. Nascido em 1806, nas vésperas do início das Invasões Francesas e da 
Guerra Peninsular, que precipitariam a crise e falência do Antigo Regime por‑
tuguês, Sampaio atravessou todo o século xix, através das lutas liberais dos 
anos de 1820 e 1830, da agitação política pós ‑Guerra Civil e da consolidação 
institucional da Regeneração, tendo atingido o apogeu da sua carreira pública 
em 1881, quando foi, durante cerca de oito meses, presidente do Conselho de 
Ministros. 

Quando morreu, em 1882, o geral da imprensa e dos panegiristas fúnebres 
convergiu na celebração do jornalista, do panfletário, do político e do reformador 
que marcara a actualidade portuguesa nas últimas décadas. Morrera, escrevia‑
‑se, “o decano da imprensa portuguesa”, “o primeiro, talvez, e o mais destemido 
dos campeadores”1, “a personificação gigantesca do velho jornalismo”2, o pres‑
suroso editorialista e líder de opinião que fora “a encarnação perfeita de uma 
das mais poderosas forças das sociedades modernas” (o jornalismo)3, e “cuja 
pena, na verdade, se podia dizer que valia exércitos”4. Os seus enormes e bem 
firmados créditos de homem da imprensa tinham ‑no tornado “o mais célebre 
escritor político do partido liberal”5, “o cidadão mais dignamente levantado no 
altar da pátria”6, graças a uma constante atitude de luta “a favor dos oprimidos”7, 
servida por um estilo cuja “condensação de força e de justeza tinha a concisão 
do ferro incandescente e marcava fundo o antagonista”, e por uma forma de ser 
e de estar “exuberantemente simpática” e “vivamente humana”8, de um ho‑
mem que todos reconheciam ser “bondoso”, “desinteressado”, “justo”, amigo 
dos seus amigos e filantropo para com a “imensa família de adopção” que o 
rodeava, apesar de nunca ter tido filhos9.

1 António Rodrigues Sampaio…, 1882, prefácio, pp. XII ‑XIII.
2 A Revolução de Setembro, 14 ‑9 ‑1882.
3 Júlio Lourenço Pinto em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 22.
4 Firmino Pereira em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 50.
5 Fonseca, 1874, p. 10.
6 Fonseca, 1874, p. 7.
7 Cruzeiro Seixas em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 91.
8 Luís Botelho em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 95, e Figueira, 1882, pp. 12 ‑13.
9 Ortigão, 1927 (1882), pp. 236, 238 e 253.
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A longevidade da carreira de Rodrigues Sampaio percebe ‑se melhor indi‑
vidualizando a geração de que fazia parte10. Palmela, Silva Carvalho, Salda‑
nha, Terceira, Sá da Bandeira, Rodrigo da Fonseca ou o próprio D. Pedro, 
todos nascidos no último quartel do século xviii, formavam a geração pré‑
‑romântica e vintista dos primeiros liberais: particularmente activos durante 
a primeira metade do século xix, morreram antes da Regeneração ou, com 
uma ou outra excepção, integraram ‑se nela já numa fase descendente da sua 
carreira. A segunda geração liberal era a dos nascidos entre 1800 e 1815, 
como o próprio Sampaio: incluía os irmãos Cabral e os irmãos Passos, o mar‑
quês de Fronteira, o duque de Loulé, o duque de Ávila, Alexandre Hercula‑
no, José Estêvão ou António Alves Martins (o futuro bispo de Viseu). Foi a 
geração que cresceu com as lutas liberais, que fez a sua iniciação política 
nelas e que depois dos anos do cartismo, do setembrismo e do cabralismo 
desaguou na Regeneração, refazendo as suas filiações e alinhamentos para 
adaptação à nova época então aberta. Finalmente, a terceira geração liberal 
era a dos nascidos entre 1815 e 1835 – Fontes Pereira de Melo, Braamcamp, 
Casal Ribeiro, Mártens Ferrão, Serpa Pimentel, Mendes Leal, Lobo de Ávila, 
Rebelo da Silva ou José Luciano de Castro – a da “gente nova” que não tendo 
vivido as frases e os tiros das campanhas da liberdade chegou à maioridade 
política com a Regeneração. Sampaio foi um dos expoentes políticos da sua 
geração. Durou menos do que Costa Cabral, o conde de Tomar, falecido em 
1889, ou do que o bispo de Viseu, falecido em 1887, mas a sua influência 
política na obra do fontismo foi incomparavelmente superior à destes; durou 
mais do que o duque de Ávila, falecido em 1881, tendo partilhado com ele, 
embora sem ter nenhum título nobiliárquico, a rara categoria de reserva se‑
natorial do regime nos seus últimos anos.

Pela sua longevidade e sobretudo pela sua própria evolução político‑
‑partidária, Sampaio quase viveu em dois “Portugais” diferentes e em dois 
“séculos xix” diferentes: o primeiro, o da sua juventude e o do seu estabeleci‑
mento na vida jornalística, marcado pela luta radical, pela prisão e pela guer‑
ra, pelo ardor das ideias e pela militância revolucionária11; o segundo, o da 
maturidade e o da sua projecção na vida jornalística, parlamentar e política, 
envolto no clima de pacificação e progresso material que seria a marca da 
Regeneração e da própria vida do “segundo” Rodrigues Sampaio. Todas as 
suas notas biográficas insistem nesta divisão – a de um Rodrigues Sampaio 
radical e esquerdista na juventude em oposição a um Rodrigues Sampaio 

10 V. Pires, 1975.
11 O próprio Rodrigues Sampaio gostava, no fim da vida, de relembrar as suas origens 

políticas afirmando sobre a sua geração: “Nós fomos do berço para as prisões e para a guerra” 
(cit. em Occidente, 1882, n.º 136, p. 218).
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mais situacionista e conservador nas suas últimas décadas de vida12 – embora 
com intenções radicalmente distintas. De acordo com a síntese d’A Revolu‑
ção de Setembro, “revolucionário quando entendeu, com a opinião pública, 
que a revolução era uma necessidade fatal, e se convenceu que não havia 
outro remédio para os males que afligiam o país, Rodrigues Sampaio torn[ara‑
‑se] homem de ordem, respeitador sincero da Constituição e das leis, quando 
compreendeu que na manutenção da ordem e no respeito à lei estava o mais 
seguro penhor da prosperidade pública”13. Os homens tinham direito a mudar 
e a moderar ‑se com o tempo e as conveniências, como aliás a própria linha 
editorial d’A Revolução de Setembro – durante décadas a voz de Sampaio – 
também fizera, indo da democracia setembrista para os braços do utilitarismo 
fontista e do conservadorismo do Paço. De resto, acrescentava o jornal, mes‑
mo quando ministro Sampaio nunca deixara de ser “sempre liberal”: eram 
suas, ou tinham tido pelo menos “a chancela da sua defesa”, “as medidas mais 
avançadas dos consulados a que pertenceu”14. 

Isto, que era verdade, nunca convenceu a esquerda da segunda metade do 
século xix. Para os radicais que não se renderam a Fontes Pereira de Melo de‑
pois de 1851, para a “unha negra” do Partido Histórico, para os reformistas, 
progressistas e republicanos, o “Sampaio da Revolução”, o “Sampaio d’O Espec‑
tro”, o Sampaio da Patuleia de 1846 ‑1847 e da “Primavera dos Povos” repu‑
blicana e iberista de 1848, o Sampaio, em suma, que soubera tornar ‑se o 
“ídolo do povo”15, abandonara esse mesmo povo e atraiçoara a causa do pro‑
gresso emancipador pela revolução ao fazer ‑se regenerador, nos anos de 1850, 
ao domesticar ‑se no rendoso lugar de conselheiro do Tribunal de Contas, em 
1860, e ao aceitar ser ministro e áulico do Paço nos anos de 1870. No texto que 
acompanha a sua estampa no Álbum das Glórias, de Rafael Bordalo Pinheiro, 
o escritor Guilherme de Azevedo (sob o pseudónimo de João Rialto) resumia 
esta transmutação dizendo que “o jornalista da Revolução de Setembro feito 
ministro é um leão que despe a pele para se enfiar n’uma manga‑d’alpaca, 
passando a usar pasta de carneiro em vez de juba de crina”16. Este argumento, 
que servia a muita da esquerda para renegar e atacar publicamente Sampaio, 

12 V., por exemplo, Tengarrinha, 1984, Vol. V, p. 432.
13 A Revolução de Setembro, 14 ‑9 ‑1882.
14 A Revolução de Setembro, 14 ‑9 ‑1882.
15 Occidente, 1906, n.º 993, p. 166.
16 Álbum das Glórias, 1992 (1881), estampa n.º 21. Guilherme de Azevedo, que escre‑

veu este texto no ocaso do governo presidido por Sampaio, acrescentava mesmo, critica‑
mente: “É curioso observar como este vigoroso temperamento de polemista se amesquinha, 
se contrai, se dilue, nas contendas estéreis de um constitucionalismo linfático, e como o 
jornalista que era uma força se foi a pouco e pouco deixando absorver pelo que não passa 
d’uma escrófula [sic].”
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era usado também por alguma da direita portuguesa para nele não confiar, por 
não lhe achar suficentes pergaminhos conservadores e por nunca lhe ter per‑
doado os escritos anticartistas e antidinásticos que lhe tinham granjeado fama 
na década de 1840. 

No meio de amigos e de detractores, talvez tenha sido o arguto Ramalho 
Ortigão a perceber melhor que no fundo havia mais continuidade do que 
ruptura na vida dos dois “Sampaios”, antes e depois da Regeneração, ou seja, 
que o refazer de filiações e alinhamentos por ele operado a partir de 1851 fora 
mais uma alteração de forma do que de conteúdo: “na última fase da sua 
carreira” – escreveu Ramalho n’As Farpas – “como político conservador, 
como personagem oficial e dirigente, Sampaio foi muitas vezes acusado de 
subserviência e de servilismo palaciano. Nenhuma suspeita mais infundada 
do que esta. Ele aceitava as convivências do Paço como uma das fatalidades 
da posição em que se achava colocado pelas exigências políticas do partido a 
que se aliara, e que julgou dever defender até ao seu último dia por um sen‑
timento de fidelidade que o seu carácter exagerava até à superstição”17. Mas 
por detrás disto, e mais importante do que isto, estava afinal o cerne da sua 
vida e da sua obra, tanto jornalística como política: a crença, nunca abalada 
e sempre perseguida, “na influência fecunda que a simples liberdade pode 
exercer no progresso”18. 

Nos termos de Borges de Avelar, o redactor d’O Comércio Português, era 
“essa dourada utopia de um ideal político capaz de se adaptar a todos os regi‑
mes, essa espécie de eclectismo transcendente que pretendia desprezar a for‑
ma dos diversos governos, contando que a elasticidade de certas molas so‑
ciais fosse igualmente respeitada por ela, todas essas subtilezas de um 
pensamento evidentemente sincero”, que dividia “a personalidade de Antó‑
nio Rodrigues Sampaio em dois períodos distintos, um até 1851 e outro desde 
essa época para cá”19. Tudo isto podia “sobressaltar os escrúpulos de certas 
consciências”20 – mas compete hoje ao historiador, sem esquecer ou resolver 
postumamente as contradições que qualquer percurso biográfico encerra, 
tentar o olhar global que pode conferir coerência de percurso ao total da vida 
de um dos mais esforçados defensores da liberdade oitocentista portuguesa, 
de um dos “homens lendários, lidadores de D. Pedro IV” no tempo do cerco 
do Porto21, que se inscreveu na história do Portugal oitocentista como “pan‑
fletário audaz, lutador infatigável e jornalista brilhante e colossal”22.

17 Ortigão, 1927 (1882), p. 263.
18 Ortigão, 1927 (1882), p. 265.
19 António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 14.
20 Borges de Avelar em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 14.
21 Fonseca, 1874, p. 12.
22 Occidente, 1882, n.º 135, p. 210.
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2.  A aprendizagem da liberdade e a iniciação no 
jornalismo

Rodrigues Sampaio nasceu a 25 de Julho de 1806, no pequeno e pobre 
lugarejo de São Bartolomeu do Mar, no concelho de Esposende, no Minho23. 
Os pais eram “lavradores honrados” mas sem quaisquer “pergaminhos”24. De‑
pois de uma infância vivida “entre o ar do campo e do mar”25 e marcada pelos 
flagelos das guerras antinapoleónicas – “com todo o lúgubre aparato de seus 
sucedimentos calamitosos”26 – Sampaio recebeu as primeiras letras de alguns 
modestos sacerdotes locais, que o introduziram na gramática latina e nos 
rudimentos da filosofia e da matemática. Em 1821, os carmelitas de Viana do 
Castelo recomendaram ao pai que o fizesse frade; por intervenção da mãe, 
contudo, que não queria separar ‑se do filho, o casal assentou que ele ingressa‑
ria na carreira de padre secular. Nesse mesmo ano “tomou o estudantinho 
ordens menores”27; em 1825, com 19 anos, concluiu o curso de Humanidades 
em Braga, tendo também estudado Teologia. De volta a casa, ocupou o seu 
tempo a dar aulas de letras e de latim, gratuitamente, aos filhos pobres da vizi‑
nhança ao mesmo tempo que se estreou como pregador no púlpito. Em 1827, 
chegada a idade de tomar ordens sacras, o desejo dos pais viu ‑se coarctado pela 
recusa das autoridades eclesiásticas, descontentes com as inclinações pró‑
‑liberais que o jovem Sampaio já ostentava. A carreira eclesiástica ficou então 
para trás. O mesmo não tardaria a acontecer à carreira docente. Em 1828, com 
o regresso de D. Miguel a Portugal e a reinstauração do absolutismo, Sampaio 
foi intimado a fechar a sua aula, por as autoridades recearem que ele “ensinas‑
se aos rapazes […] ideias revolucionárias”28; em Novembro desse mesmo ano 
foi preso, quando ajudava à missa, juntamente com o cura de São Bartolomeu 
do Mar. Conduzido a Braga e depois à prisão do Aljube, no Porto, Sampaio só 
seria libertado – e ainda assim sob cerrada vigilância das autoridades migue‑
listas – em Abril de 1831, ao cabo de dois anos e meio de cárcere. Foi na prisão 

23 Para a biografia de Rodrigues Sampaio, v. Vasconcelos, 1859 (um pequeno livrinho, 
condensado em Vasconcelos, 1861), António Rodrigues Sampaio…, 1882, pp. XIV ‑XXXII, 
a colecção de artigos publicados na revista Occidente, n.º 136, 1 ‑10 ‑1882, pp. 218 ‑219,  
n.º 137, 11 ‑10 ‑1882, pp. 226 ‑227, n.º 138, 21 ‑10 ‑1882, p. 235, n.º 139, 1 ‑11 ‑1882,  
pp. 242 ‑243, e n.º 140, 11 ‑11 ‑1882, pp. 250 ‑251, Aranha, 1907, Velloso, 1910, Soares, 
1982, Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira (Vol. 26, pp. 880 ‑883), Tengarrinha, 1984, 
e Mónica, 2006.

24 Vasconcelos, 1859, p. 32, e Oração fúnebre…, 1882, p. 9.
25 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XV.
26 Oração fúnebre…, 1882, p. 9.
27 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XVII.
28 Vasconcelos, 1859, p. 43.
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que as suas opiniões liberais ‑constitucionais amadureceram, no contacto e na 
troca de ideias com outros companheiros de cela perseguidos pelo miguelismo. 
Os seus primeiros escritos panfletários e jornalísticos foram mesmo redigidos 
atrás das grades29, à socapa, sob o incentivo e protecção do Pe. Inácio José 
Macedo, o fundador do periódico O Velho Liberal do Porto, e de um advogado 
de Barcelos, José Ferreira Tinoco, que viria depois, já em liberdade, em 1831‑
‑1832, a dar ‑lhe emprego e tirocínio jurídico.

Quando o exército liberal desembarcou no Mindelo à conquista do conti‑
nente, em Julho de 1832, Sampaio correu a alistar ‑se nas suas fileiras, tendo 
servido no Regimento de Voluntários da rainha durante o cerco do Porto – 
como “soldado valoroso”, por entre “o bramir da artilharia” e “o granizar de 
balas”30. Chegada a paz, em 1834, empregou ‑se como guarda da alfândega na 
Cidade Invicta, antes de ingressar, em Maio de 1835, na redacção do jornal 
Vedeta da Liberdade, abraçando a partir daí a carreira jornalística. A Vedeta era 
propriedade de José de Azevedo Gouveia Mendanha e tinha como redactor‑
‑chefe o abade de Valbom. Politicamente, era um periódico de esquerda, ou 
seja, adversário dos governos cartistas “devoristas” que à sombra da periclitan‑
te realeza de D. Maria estavam, nesses primeiros tempos pós ‑Guerra Civil, a 
monopolizar o poder e os empregos para a sua clientela. Até à revolução setem‑
brista, que levou a esquerda para o poder, seria “um dos órgãos mais decididos 
dos descontentes e por essa razão um dos jornais mais lidos nas províncias do 
Norte”31. Em Lisboa, vários excertos seus eram reproduzidos pel’O Nacional, a 
mais conhecida das vozes jornalísticas anticartistas.

Sampaio entrou para a Vedeta como tradutor das folhas estrangeiras, mas 
não tardou a chegar a redactor ‑chefe, quando Valbom abandonou o periódico. 
Ele próprio não se demoraria ali muito tempo. Em Setembro de 1836, a direita 
cartista foi apeada do poder por uma revolução lisboeta, que forçou D. Maria a 
empossar um governo de esquerda. Passos Manuel, o novo homem ‑forte da 
situação setembrista, tratou de promover os seus principais corifeus: escassos 
dias após o triunfo da revolução de Setembro, Sampaio foi despachado para 
secretário ‑geral da administração de Bragança onde, muitas vezes, na ausência 
dos chefes, “administrou o distrito de facto”32. Foi também em Setembro de 
1836 que casou com D. Maria Barbosa Soares de Brito Amorim (viúva do ca‑
pitão João de Sousa Amorim, que fora seu companheiro de armas no cerco do 
Porto), de quem viria a enviuvar em 1844.

29 Marques Gomes em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 58: “os primeiros artigos 
de Rodrigues Sampaio foram escritos dentro da prisão, revistos por um preso e lidos única e 
exclusivamente por presos também”.

30 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XIX.
31 Vasconcelos, 1859, p. 58.
32 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXI.
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Em 1839, foi elevado a governador civil (administrador ‑geral, na nomen‑
clatura setembrista) do distrito de Castelo Branco, cargo em que acumulou 
uma boa experiência no domínio da gestão pública, mais tarde plasmada nas 
suas reformas administrativas. No final desse ano, todavia, o último governo 
do setembrismo ortodoxo, chefiado pelo barão da Ribeira de Sabrosa, deu lugar 
a um novo gabinete de coloração “ordeira”, isto é, mais centrista, teste‑
munhando o quanto a força democrática inicial do setembrismo perdera entre‑
tanto terreno a favor de vozes mais moderadas e conservadoras que à sombra 
da Constituição setembrista de 1838 estavam já a trilhar o caminho que levaria 
à restauração da Carta Constitucional, ocorrida em 1842. Rodrigo da Fonseca 
Magalhães, o novo ministro do Reino, não tardou a encetar uma purga no 
funcionalismo com vista a substituir a gente da esquerda pela gente do centro‑
‑direita. Aproveitando um conflito jurisdicional entre o Governo Civil e a 
Câmara Municipal de Castelo Branco apressou ‑se a demitir Sampaio, 
substituindo ‑o no cargo por um cacique eleitoral local, João José Vaz Preto 
Geraldes. Foi o momento ‑chave da biografia de Sampaio: quebrou ‑se “a pena 
do burocrata” e aparou ‑se “a do publicista” – ia começar “a quadra mais bri‑
lhante e mais gloriosa da vida” do “eminente escritor”33.

3.  O império d’A Revolução de Setembro e a aventura 
d’O Espectro

Pelos meados de 1840, desempregado e sem grandes meios de subsistência 
próprios, visto que “nasceu pobre e morreu pobre”34, Sampaio veio para Lisboa 
em busca de uma qualquer colocação. Na capital, os radicais estavam a ferro e 
fogo contra o governo ordeiro de Bonfim ‑Cabral ‑Rodrigo, que sucedera ao ga‑
binete chefiado por Ribeira de Sabrosa. Um dos grandes “paladinos do partido 
das reivindicações populares”35 era o conhecido orador parlamentar José Estê‑
vão Coelho de Magalhães, que fora proprietário e redactor do jornal O Tempo 
até ao seu fecho, em Agosto de 1839. Descontente com a deriva direitista que 
se observava no movimento democrático iniciado em 1836, José Estêvão deci‑
diu então fundar, juntamente com um compatriota aveirense, Manuel José 
Mendes Leite, um jornal que seria “o invencível baluarte das conquistas da 
democracia”36, ou seja, a voz crítica, dirigida à opinião pública e aos políticos, 
que lembraria a pureza dos princípios da revolução setembrista: por isso esco‑

33 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXI.
34 Oração fúnebre…, 1882, p. 16.
35 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXI.
36 Occidente, 1882, n.º 137, p. 226.
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lheu chamar ao novo periódico A Revolução de Setembro. Para dar corpo à rudi‑
mentar redacção que era então necessária para fazer funcionar um periódico 
político lisboeta, José Estêvão, que conhecia a escrita de Sampaio por ler a 
Vedeta da Liberdade, convidou ‑o logo a entrar para a nova publicação, com a 
tarefa de redigir as folhas estrangeiras e o noticiário, em troca de um magro 
ordenado inicial de 19$200 mensais.

O jornal publicou o seu primeiro número a 22 de Junho de 1840. O “con‑
sórcio de ideias” entre Estêvão e Sampaio tornou ‑se “íntimo”37. Rapidamente 
constituíram uma dupla temível em Lisboa, fazendo d’A Revolução um jornal 
poderosíssimo e muito lido pela classe política portuguesa. Em 1842, estando 
um dia José Estêvão e Mendes Leite ausentes de Lisboa, coube a Rodrigues 
Sampaio escrever o artigo de fundo do jornal para o dia seguinte. Tratava ‑se de 
um editorial de opinião, muitas vezes não assinado, mas que marcava a filiação 
do periódico e que, não raro, em momentos conturbados como os daquela 
época, produzia doutrina com eco, para gáudio dos seus leitores ‑apoiantes e 
fúria dos leitores (e autoridades) oposicionistas. Parece que o teor desse texto 
mereceu plena aprovação de José Estêvão, o que fez com que este “lhe entre‑
gasse desde logo a direcção política do jornal”38. Como editorialista, Sampaio 
passou a ganhar 40$000 mensais. 

Costa Cabral, o ex ‑radical convertido à moderação, o paladino da direira 
cartista e novo valido de D. Maria, restaurara entretanto, em Janeiro de 1842, 
a Carta Constitucional, encetando larga perseguição às forças e à imprensa de 
esquerda. Durante anos, A Revolução de Setembro foi sempre das mais visadas 
por ser uma das vozes de oposição mais combativas: dia após dia, Sampaio es‑
tampava no jornal o mesmo credo radical e democrático que José Estêvão fazia 
ecoar na tribuna parlamentar, sempre fiel ao objectivo ideológico primeiro da 
esquerda, que era a luta por uma “constituição popular”, por um “rei sem arbí‑
trio” e por uma “representação [popular] extensa”39. Num dos seus primeiros 
editoriais, Sampaio afirmou, lapidarmente, querer “antes a guerra da liberdade 
que a paz do despotismo”40.

Em Fevereiro de 1844, quando José Estêvão e Mendes Leite tiveram de se 
exilar em Paris depois da participação na frustrada revolta anticabralista de 
Torres Novas ‑Almeida, Sampaio ficou sozinho à frente d’A Revolução de 
Setembro. O jornal, como toda a imprensa periódica lisboeta, esteve suspenso 
por determinação governamental desde a revolta, em Fevereiro, até finais de 
Maio. Por ordem do ministro da Justiça, José Bernardo da Silva Cabral, o irmão 
de Costa Cabral, uma vez terminada a suspensão das garantias constitucionais, 

37 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXII.
38 Marques Gomes em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 61.
39 Bonifácio, 2005, p. 711.
40 Occidente, 1882, n.º 137, p. 227.
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os jornais que quisessem voltar a publicar ‑se teriam de fazer prova de habilita‑
ção, o que era politicamente vexatório e, mais do que isso, financeiramente 
oneroso. Sampaio recusou fazê ‑lo por entender que esse processo, a existir, 
deveria estar sob a alçada da justiça dos tribunais. Em consequência, e durante 
quase um ano, entre 1844 e 1845, A Revolução de Setembro circulou clandestina, 
tendo sido várias vezes querelada e presos os seus jornalistas41. Só em Abril de 
1845 um acórdão do Tribunal de Justiça daria razão ao advogado do jornal, 
Alberto Carlos Cerqueira de Faria, vendo ‑se o governo obrigado a autorizar a 
livre circulação (e a sua expedição por correio para a província) d’A Revolução 
de Setembro. A perseguição deu fama a Sampaio, fixando a imagem com que a 
esquerda sempre o recordaria: “um valente espírito, rico de indignações saudá‑
veis, redigindo numa escura água ‑furtada, como um rebelde lendário, papéis 
sediciosos, vibrantes de cólera e de audácia”42; “um liberal sempre na brecha, 
com as armas ou com a pena que, nas suas mãos, mais terrível arma foi do que 
a espingarda ou a baioneta”43. Os seus artigos “eram lidos com avidez”44; cir‑
culavam boatos de ameaças à sua vida. Nas eleições gerais de 1845, o seu nome 
apareceu sem surpresa na lista subscritora da Comissão Eleitoral Oposicionista, 
ao lado de Sá da Bandeira, de Alexandre Herculano, de Joaquim António de 
Aguiar, de Oliveira Marreca, de Almeida Garrett ou dos irmãos Passos.

O “Pombal do constitucionalismo” – epíteto com que a esquerda mimoseava 
Costa Cabral – caiu finalmente do poder na sequência da revolta popular mi‑
nhota da Maria da Fonte, na Primavera de 1846. Sucedeu ‑lhe durante alguns 
meses (Maio a Outubro) um executivo de acalmação, chefiado por Palmela, 
que se entreteve a cortejar o centro ‑esquerda com vista a uma plataforma de 
poder centrista. Em recompensa pela luta d’A Revolução contra Cabral, Palmela 
quis logo obter “a cooperação directa de Sampaio”45: ofereceu ‑lhe primeiro um 
lugar no Governo Civil de Lisboa; depois propôs ‑se fundar, com a sua fortuna, 
um novo jornal, que seria oferecido de presente ao poderoso jornalista. Se, 
findo um ano, o novo periódico não vingasse, Palmela pagaria a Sampaio uma 
pensão vitalícia que lhe garantiria um futuro desafogado. Fiel à sua indepen‑

41 “São presos os distribuidores, a imprensa é sequestrada, os compositores e impressores 
vão dormir na cadeia, a oficina fecha, selam ‑se as portas, e a polícia mete as chaves na 
algibeira, mas o periódico [A Revolução de Setembro] não cessa; os assinantes recebem ‑no; os 
curiosos encontram ‑no nos cafés; os próprios ministros deparam com ele em toda a parte.  
A polícia corre à direita e à esquerda, pergunta, espreita, perscruta, mas não descobre onde 
ele se imprime, nem onde param os redactores” (Vasconcelos, 1859, pp. 76 ‑77).

42 Xavier de Carvalho em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 84.
43 Occidente, 1906, n.º 993, p. 166.
44 Vasconcelos, 1859, p. 78. A redacção do jornal tornou ‑se então um verdadeiro “cen‑

tro de actividade do partido progressista” (Vasconcelos, 1859, p. 74).
45 Vasconcelos, 1859, p. 85.
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dência política e de carácter, Sampaio rejeitou todas as ofertas do chefe do 
governo, contentando ‑se em apoiá ‑lo (e em estimulá ‑lo a mais cedências à 
esquerda46) nas páginas d’A Revolução.

O governo de acalmação foi demitido pela rainha a 6 de Outubro de 1846, 
numa manobra palaciana que a esquerda logo baptizou de “emboscada”.  
O resultado foi a eclosão da guerra civil da Patuleia que colocou frente a 
frente, entre Outubro de 1846 e Junho de 1847, o governo cartista‑
‑conservador de Lisboa, chefiado por Saldanha, e uma Junta Governativa 
rebelde, organizada pelos irmãos Passos no Norte do país. Sampaio escapou 
de um mandato de prisão passando à clandestinidade e andando durante 
cerca de oito meses de casa em casa, foragido das autoridades e escondido 
por amigos e correligionários. Sem o seu contributo, e de resto logo suspensa 
pelas autoridades governamentais, A Revolução fechou temporariamente as 
portas. Em sua substituição, Sampaio começou então a publicar violentos 
panfletos oposicionistas – como O Estado da Questão, datado de 23 de Outubro 
de 184647 – e dois jornais que o elevaram à categoria de figura lendária do 
jornalismo português. 

O primeiro foi O Eco de Santarém, de que saiu uma meia dúzia de números 
nos primeiros dias de Dezembro, com uma linguagem violentíssima, onde Sam‑
paio anunciava para breve – “quem sabe” – “a queda de um trono”48. O segun‑
do, iniciado nos meados de Dezembro de 1846, duraria até ao início de Julho 
de 184749 – seria O Espectro, uma folha que faria de Sampaio o corifeu (referido 
e elogiado até por jornais estrangeiros de esquerda) dos princípios da resistên‑
cia democrática e popular contra os sinistros manejos do governo, do Paço e do 
poder oculto dos Cabrais que por detrás daqueles se manifestava. O Espectro 
compunha ‑se e imprimia ‑se no silêncio da noite e nos mais recônditos sítios; 
todos os dias escapava à polícia que o procurava avidamente. O biógrafo oficial 
de Sampaio comparava ‑o ao rio Nilo: “via ‑se correr, porém as suas fontes eram 
inacessíveis às tentativas empreendidas para as descobrir”50. 

46 A Revolução de Setembro e, à esquerda dela, vozes como as de Leonel Tavares Cabral 
fizeram campanha, durante todo o Verão de 1846, a favor da realização de eleições directas, 
e não indirectas, como prescrevia a Carta Constitucional em vigor (v. Sardica, 2001, p. 56).

47 V., para um resumo deste opúsculo, Soares, 1982, p. XXI.
48 Marques Gomes em António Rodrigues Sampaio…, 1882, pp. 62 ‑63.
49 O Espectro teve, ao todo, 63 números, entre 16 de Dezembro de 1846 e 3 de Julho 

de 1847.
50 Vasconcelos, 1859, p. 95. Na história do jornalismo português, a carreira acidentada 

e romântica d’O Espectro suscita uma irresistível comparação com a carreira do Avante! 
comunista, na oposição clandestina ao Estado Novo – pese embora a óbvia diferença entre 
a capacidade de repressão administrativa do governo de 1847 e a capacidade, muito maior, 
do aparelho censório à disposição de Salazar no século xx.
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Refinando o estilo, a argúcia e a assertividade que iniciara na Vedeta e que 
alargara n’A Revolução de Setembro, Sampaio fez d’O Espectro “a mais vibrátil, 
contundente, tersa e valente arma, nunca entibiada nem embotada contra o 
governo”51, um “eloquentíssimo protesto” que “caía como um chicote sobre os 
governantes”52 e em cujas páginas se reproduzia, num verdadeiro “catecismo 
patriótico”53, uma cerrada doutrinação popular ‑democrática. No calor do com‑
bate, nem sequer a rainha, que Sampaio considerava estar “coacta” do poder 
conservador de Saldanha e dos Cabrais, foi poupada, muito embora os ataques 
fossem feitos ao trono, enquanto instituição, e à soberana, enquanto titular da 
chefia do Estado, e não – como depois os seus detractores não cessariam de 
afirmar para o comprometer – à honra pessoal da mulher e da mãe de família54.

Terminada a guerra civil da Patuleia, e não obstante Saldanha ter conti‑
nuado a ocupar a presidência do Conselho, os ânimos do país político, des‑
gastados pelo conflito, permitiram uma momentânea pacificação com vista 
às eleições gerais a realizar no final de 1847. Sampaio pôde então voltar à 
direcção d’A Revolução de Setembro. O ano seguinte – 1848 – trouxe mais um 
sobressalto de entusiasmo à esquerda de que ele era militante. Por toda a 
Europa, a “Primavera dos Povos” incendiou de esperança todos os radicais, 
que nela viram a oportunidade de acelerar a revolução e a democracia nas 
sociedades constitucionais e burguesas que haviam medrado à sombra da paz 
restauracionista pós ‑1815. Mas a “Primavera dos Povos” foi simultaneamente 
o Outono da “era das revoluções”. A estrondosa derrota do espírito quarante‑
‑huitard desacreditou os métodos e a filosofia da extrema ‑esquerda. Sobretudo 
tornou ‑a deslocada no tempo: a civilização liberal burguesa era incontornável 
e, para a maior parte dos europeus de então, o melhor dos mundos possíveis. 
Depois de 1848, tornou ‑se impolítico contestá ‑la e improfícuo combatê ‑la;  
o futuro pertencia à nova geração tecnocrática, utilitarista, conciliadora  
e ordeira que haveria de dar o tom ao mid ‑victorian period, em Inglaterra, ao 
II Império, em França, e à Regeneração, em Portugal. 

A importância de 1848 reside assim menos naquilo que realizou do que no 
seu fracasso, porquanto a generalizada repressão dos focos revolucionários sig‑

51 Velloso, 1910, p. 22.
52 Firmino Pereira em António Rodrigues Sampaio…, 1982, pp. 52 e 54.
53 Firmino Pereira em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 53. Os textos d’O Espectro, 

como já antes os d’A Revolução de 1844 ‑1845, eram “correntes eléctricas de luz e de fogo que 
alumiavam espíritos e inflamavam corações” (Oração fúnebre…, 1882, p. 15).

54 V. Vasconcelos, 1859, pp. 96 ‑98. Era O Popular, uma outra folha clandestina radical que 
circulou nos princípios de 1847, que atacava pessoalmente a rainha; em reacção, n’O Espectro 
de 26 de Fevereiro desse ano, Sampaio saiu mesmo em defesa da honra da soberana, procurando 
distinguir entre a mulher e a “funcionária” do Estado, esta sim passível de crítica acesa pelo seu 
comportamento faccioso (v. Marques Gomes em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 63). 
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nificou algo decisivo – quer para Portugal quer, particularmente, para a própria 
biografia de Rodrigues Sampaio: o adormecimento do radicalismo e a aquieta‑
ção da extrema ‑esquerda55. Por cá, de resto, nem chegara a existir uma verda‑
deira revolução de 1848. É óbvio que existia um potencial radical, mais ou 
menos disperso, representado pelo setembrismo mais patuleia, que nunca vira 
com bons olhos o conservadorismo cabralista que marcara toda a década de 
1840. Com as primeiras notícias chegadas de França e em contacto iberista 
com o progressismo espanhol anti ‑Nárvaez (o émulo de Costa Cabral no país 
vizinho), algumas vozes democráticas e republicanas sonharam ter chegado o 
momento oportuno para materializar uma qualquer tentativa insurreccional. 
Em Lisboa, surgiu então vagamente organizado um Centro Democrático Revo‑
lucionário sob a direcção do triunvirato José Estêvão ‑Rodrigues Sampaio‑
‑Oliveira Marreca, ao mesmo tempo que A Revolução de Setembro se interessa‑
va pelos acontecimentos que estavam a decorrer nas barricadas parisienses56. 
Mas a falta de organização, de recursos e de determinação dos putativos cons‑
piradores nunca permitiu a realização de qualquer tentativa golpista. Como 
explicava Oliveira Martins, os partidos estavam cansados, a nação estava mi‑
serável, a democracia andava desacreditada desde 1836 e não havia esteio ope‑
rário suficiente que pudesse servir de rastilho a um levantamento em massa da 
população57; finalmente, nunca o centro ‑esquerda mais respeitável do regime 
estaria disposto a dar a mão à revolução, por temer ver ‑se engolida por ela.

4.  A mutação ideológica ou a democracia pelo fomento

Foi por tudo isto e por esta altura – em 1848 ‑1849 – que muitos dos da 
geração de Rodrigues Sampaio, incluindo o próprio, realizaram a mutação 
ideológica das suas vidas, transformando ‑se de radicais apóstolos da revolu‑
ção democrática em prosaicos apóstolos do fomento material. Não se tratou 
de uma traição, mas de uma adaptação dos meios para a prossecução de um 
mesmo fim. 

Como é que o fervor revolucionário e democrático se diluiu numa nova 
mentalidade desenvolvimentista, na qual o socialismo democrático saint‑
‑simonista dava as mãos ao capitalismo liberal? Confrontados com a inanidade 
dos métodos revolucionários conspirativos, os radicais de 1848 começaram a 
encarar a conciliação social, a paz institucional e o fomento como vias alterna‑
tivas para obterem o progresso e o bem ‑estar social que a todos haveria de 

55 Sardica, 2001, pp. 86 ‑90 («O radicalismo adormecido»).
56 Soares, 1982, p. XXV.
57 Martins, 1986 (1881), II, p. 308.
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chegar, realizando assim, sem efusões de sangue nem vozearia, a democracia de 
cidadãos livres, instruídos e actuantes na coisa pública com que sempre tinham 
sonhado e que sempre tinham procurado realizar. A via reformista e pacífica do 
fomento passou então a ser a via para a elevação geral da sociedade que era a 
grande bandeira da esquerda – e foi em nome dessa cruzada civilizadora que a 
maioria dos radicais aceitou adormecer os seus impulsos mais extremistas, 
preparando ‑se assim para ingressar na futura Regeneração58.

Foi este caminho que Rodrigues Sampaio encetou em 1848 e que culmina‑
ria, em 1852, com a sua adesão oficial ao projecto regenerador ‑fontista. Em 
1848 ele ainda era dado como “um espírito indisciplinado”59, compagnon de 
route de muitos dos que então rodeavam o “pai” do republicanismo português, 
José Félix Henriques Nogueira, imbuídos que estavam “da liberdade, igualdade 
e fraternidade da doutrina democrática e da ideia da federação política das 
Espanhas [o iberismo]”60. Em Outubro de 1849, meses depois de o odiado Cos‑
ta Cabral (entretanto nobilitado conde de Tomar) ter regressado à chefia do 
executivo, foi subscritor do manifesto do chamado “Partido Nacional”, junta‑
mente com Oliveira Marreca, Leonel Tavares Cabral, Latino Coelho, Casal 
Ribeiro e outros, texto a que A Revolução de Setembro e O Patriota deram rápida 
popularidade61; em Dezembro desse ano, o seu nome apareceria num abaixo‑
‑assinado enviado à rainha, no qual se pedia à soberana que demitisse Cabral 
para “estabelecer o império da moralidade”62. No Verão de 1850, a sua voz 
– sobretudo como jornalista combatente da liberdade – fez ‑se ouvir na cerrada 
batalha contra a “Lei das Rolhas”, o diploma governamental com que Costa 
Cabral tentou, sem grande êxito, manietar a imprensa através de um amplo 
leque de disposições censórias63.

Não surpreende portanto que na Primavera de 1851, quando Saldanha depôs 
o governo cabralista através do golpe militar da Regeneração, A Revolução de 
Setembro e Rodrigues Sampaio tenham aplaudido o acto e se tenham colocado ao 
lado da nova situação política. Não tinham, para isso, renunciado aos princípios 
democráticos e à esperança das suas variadas conquistas. Sampaio explicou ‑se a 
este propósito muito bem, duas semanas depois da entrada vitoriosa de Saldanha 
em Lisboa, num longo passo d’A Revolução de Setembro: “Entendemos que os 
princípios democráticos são os que mais convêm às sociedades; faremos quanto 
em nós couber para os tornar queridos do povo, mas em quanto não se pode 
 realizar esse nosso desejo não negaremos o nosso voto nem a nossa cooperação 

58 Sardica, 2001, p. 88.
59 Xavier de Carvalho em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 85.
60 Xavier de Carvalho em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 85.
61 Sardica, 2001, p. 113.
62 Sardica, 2001, p. 116.
63 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXIX.
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para o que nos parecer bom e justo noutros sistemas. Se a Carta reformada ou 
não reformada tem de reger, se a lei do Estado não depende da nossa vontade, se 
a nossa cooperação pode ser profícua, se a sociedade não espera pelos que cho‑
ram sentados sôbolos [sic] rios da Babilónia e as lembranças de Sião, folgamos 
que se faça o bem seja por quem for, reja o código que reger, contando que todos 
sejam ouvidos naquilo que toca a todos; contando que a diferença de opinião não 
seja motivo de exclusão quando parece que o deve ser de chamamento para ser 
ouvida e avaliada.” Era portanto para realizar a vontade do povo que a obra da 
Regeneração deveria orientar ‑se – porque “tudo esmorece diante da vontade do 
povo” e porque “não há direito contra essa vontade”. Consequentemente, desde 
que o governo promovesse “os melhoramentos morais e materiais dos povos” o 
seu esteio social de apoio seria largo e sólido; inversamente, se desprezasse “o 
princípio da soberania” seria em breve confrontado por todos aqueles “a que se 
têm negado os seus direitos de cidadãos”64.

Foi por esta predisposição de espírito – pragmática, conciliatória, desejan‑
do que a democracia chegasse não pelas armas mas pela estrada de um pro‑
gresso bem ordenado – que Sampaio apoiou a Regeneração. É certo que nos 
primeiros tempos do governo regenerador, quando a situação no interior do 
“bloco central” que servia de esteio ao vitorioso marechal ‑duque ainda era 
algo incerta, a atitude de Sampaio foi de cautela, no máximo de expectativa 
benevolente e a espaços também de dúvida e de crítica. Os seus primeiros 
comentários à nova situação política revelam uma postura defensora de uma 
obra suprapartidária de civilização e de melhoramento, em nome dos mais 
profundos e justos anseios dos estratos populares: “Jaz aí um povo opresso, 
falta ‑lhe tudo desde a instrução até às comunicações, esmagam ‑no com im‑
postos sem lhe darem meios de trabalho, e ninguém, menos ele, se aflige com 
o seu mal.” O que é que os democratas esperavam que a Regeneração fizesse? 
Que desse ao povo “pelo menos o 1.º grau de civilização”: “vejam se o ensi‑
nam a ler, escrever e contar; vejam se lhe abrem alguma estrada, vejam se lhe 
diminuem algum tributo, e elevem assim a sua condição moral”. Se o governo 
saldanhista fizesse isto “aí nos acharão associados”; se não, “cairão para dar 
lugar a quem o faça”. A razão essencial da adesão da esquerda à Regeneração 
vinha a fechar o artigo: “As revoluções são profícuas para estes grandes me‑
lhoramentos. As esperanças do povo avivam ‑se e fortalecem ‑se, e essas espe‑
ranças são por si só um grande incentivo para o resultado das grandes empre‑
sas. O caso é que o regenerador lance mão à obra, porque começa debaixo de 
bons auspícios. Se o não fizer a sua glória será nenhuma, o seu fim injustificá‑
vel e o seu poder efémero.”65

64 A Revolução de Setembro, 28 ‑5 ‑1851.
65 A Revolução de Setembro, 18 ‑6 ‑1851.
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Em Setembro de 1851, o nome de Sampaio figurava no manifesto eleitoral 
da recém ‑constituída Comissão Central Progressista, um vasto manto de sen‑
sibilidades políticas dispostas a emprestar o seu voto ao projecto (re)concilia‑
dor apregoado por Saldanha. Portugal era então – podia ler ‑se nesse texto – um 
país “fatigado de dissensões estéreis”, que apenas desejava “aproveitar a vitória 
obtida contra os seus adversários, abraçando a paz honrosa […] e aspirando, 
por bem pesadas e prudentes reformas, à liberdade”66. Alguns dias volvidos 
sobre a publicitação deste manifesto Sampaio confessaria, parecendo renegar 
as diatribes d’O Espectro contra a monarquia dos Braganças, que os da sua 
geração morreriam “contentes sob o império da monarquia moderada, se ele 
puder fechar o abismo das revoluções e curar os nossos males”67.

Talvez porque a sua voz fosse uma das que Saldanha (e o ministro do Reino, 
Rodrigo), mais precisava de ter como aliado para cooptar alguma da esquerda 
para a Regeneração, seguramente tendo em vista a poderosa tribuna que ele 
ocupava n’A Revolução de Setembro, o governo diligenciou e conseguiu fazer 
eleger Sampaio para deputado por Lisboa, para o primeiro parlamento da Re‑
generação, no escrutínio geral realizado em Novembro de 1851. Em Janeiro de 
1852, o indomável tribuno tomou assento em São Bento, estreando ‑se na car‑
reira parlamentar que se tornaria uma espécie de segunda natureza da sua exis‑
tência durante a Regeneração.

Apesar de estar na bancada ministerial, Sampaio fez gala, nessa sua primeira 
legislatura, em afirmar por diversas vezes uma linha de conduta independente68. 
Mais do que Saldanha, o visado das críticas de Sampaio e d’A Revolução era 
Rodrigo da Fonseca Magalhães (o homem que o demitira do lugar de gover‑
nador civil de Castelo Branco uma década antes e que os progressistas nunca 
viram com bons olhos). Em Abril de 1852, por exemplo, numa altura em que 
Rodrigo se andava a esforçar por domesticar a maioria, reforçando a relação 
desta, onde se contavam muitos patuleias, com o governo saldanhista, Sam‑
paio fez questão de lhe lembrar que o ministerialismo parlamentar não deveria 
nunca resultar de fidelidade cega, mas da convicção ponderada de que o exe‑
cutivo deveria ser apoiado: todo o apoio – escreveu ele n’A Revolução – impli‑
cava “merecimento em quem o recebe e independência em quem o dá”; 
“até aqui, o ministerialismo significava servidão: o governo mandava e os ser‑
vos obedeciam […] declarada ministerial uma questão, a consciência sumia ‑se 
e o voto era mecânico. Não é hoje assim. A Câmara não é serva”69. E tanto não 

66 Sardica, 2001, p. 141.
67 A Revolução de Setembro, 20 ‑9 ‑1851.
68 Nos termos de Teixeira de Vasconcelos, “Sampaio foi leal, independente e sizudo. 

Ajudou com dedicada afeição […] e não adulou os ministros, nem faltou a dizer ‑lhes a 
verdade em ocasião oportuna” (Vasconcelos, 1859, p. 109).

69 A Revolução de Setembro, 2 ‑4 ‑1852.
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era que Sampaio, em conjunto com o seu amigo e colega José Estêvão, protes‑
tou publicamente contra a dissolução desse primeiro parlamento regenerador, 
concedida pela rainha a Saldanha e Rodrigo em Julho de 185270. A zanga 
não passou de um arrufo momentâneo – Sampaio e Estêvão achavam que o 
executivo deveria ter levado mais longe o processo negocial com a oposição, 
com vista à aprovação das medidas financeiras fontistas que eram então o 
pomo da discórdia – mas é ainda assim sintomática de uma atitude.

Não obstante, a cooptação dos antigos patuleias para as realizações do ma‑
terialismo fontista ia prosseguindo e estava quase ultimada. Sampaio foi reelei‑
to, por Lisboa e pelo governo, em Dezembro de 1852; em Abril de 1853, vota‑
ria nominalmente a favor da aprovação do bill de indemnidade parlamentar às 
duas ditaduras saldanhistas (em 1851 e 1852)71. A quem, quer na extrema‑
‑direita saudosa de Cabral quer na extrema ‑esquerda desconfiada do “pastel” 
regenerador, o acusou repetidas vezes de se ter “vendido” ao fontismo Sampaio 
optou por responder sempre de duas maneiras: primeiro, lembrando que sem‑
pre que anteriormente fizera guerra contra o sistema, fizera ‑a “franca e clara” e 
que não estava arrependido nem renegava o seu passado: “éramos apaixonados 
porque tínhamos convicções; éramos arrebatados porque tínhamos uma grande 
fé; éramos exaltados porque nos pareciam ultrajadas as grandes verdades”72. 
Contudo, e em segundo lugar, o mundo mudara, e Portugal também, num curto 
espaço de tempo; por isso, e a partir do triunfo da Regeneração, “damos mais 
por uma reforma económica do que por vinte reformas da Constituição […] 
damos mais pela viação pública do que pelas altas teorias”73 – porque pela via‑
ção viria a comunicação, pela comunicação a produção de riqueza e por esta 
uma mais justa e democrática distribuição do bem ‑estar. As “altas teorias” 
podiam alimentar – e ele não negava que o tinham alimentado – as mais gene‑
rosas utopias sociais; simplesmente, a idade e a realidade estavam a enraizar‑
‑lhe a crença de que “mal pode opor ‑se à passagem do comboio quem nem tem 
força para se sustentar a si mesmo”74.

Para a esquerda que nunca cruzou a linha e não se rendeu à Regeneração 
– caso do famoso Leonel Tavares Cabral, um dos rostos históricos do radicalis‑
mo patuleia que morreria antifontista em 1853 – abundavam os exemplos, 
como Sampaio, de um impropriamente chamado vira ‑casaquismo: António 
Pedro Lopes de Mendonça, outro dos republicanos de 1848, foi para deputado 
do fontismo, afirmando “não somos agora o mesmo que éramos então, e se o 

70 A Revolução de Setembro, 31 ‑7 ‑1852. Sampaio e Estêvão figuravam num abaixo‑
‑assinado de protesto contra a dissolução, com 42 nomes (v. Sardica, 2001, p. 317).

71 Sardica, 2001, pp. 169 e 176.
72 Occidente, 1882, n.º 138, p. 235.
73 A Revolução de Setembro, 21 ‑11 ‑1854.
74 Occidente, 1882, n.º 138, p. 235.
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fôssemos, deveríamos apagar da nossa bandeira o mote glorioso do progresso”75; 
Rebelo da Silva, Andrade Corvo e Casal Ribeiro viriam a ser ministros; Sousa 
Brandão seria alto funcionário do emblemático Ministério das Obras Públi‑
cas76; e José Estêvão, mesmo reconhecendo que sofrera, em 1848, “ao ver cair 
num mar de sangue a estrela brilhante da revolução europeia”, afirmava, em 
1852, o seu optimismo na Regeneração, que encarava como “uma empreitada 
de obras públicas” para “ganharmos anos na carreira da civilização”77. Mais 
uma vez se percebe o que passou a dividir a esquerda intransigentemente anti‑
fontista da antiga esquerda que aceitou entrar para a Regeneração: enquanto 
os primeiros nunca deixaram de sonhar com a revolução subversora contra o 
sistema, os segundos perceberam que seria através do reformismo dentro do 
sistema que o principal fruto da revolução – a democracia – haveria de chegar 
ao geral dos portugueses. Não tinham renegado os seus princípios; simplesmente, 
tinham repensado os seus meios de acção.

5.  O “povo” e o “progresso”: a obra assistencial de 
Rodrigues Sampaio

Em paralelo ao jornalista, a Regeneração trouxe à biografia de Sampaio a 
dimensão do parlamentar e também a dimensão do agente social em prol dos 
melhoramentos populares. O mesmo é dizer que Sampaio não se limitou a 
bater ‑se, na tribuna parlamentar, pela obra reformista dos regeneradores; fora 
de São Bento, na redacção d’A Revolução e em muitos outros espaços deixou o 
seu contributo na tentativa de edificação de uma sociedade melhor.

Uma das obras mais simpáticas e mais de acordo com o seu perfil humani‑
tário e pró ‑democrata foi a fundação e dinamização do famoso Centro Promotor 
do Melhoramento das Classes Laboriosas, que surgiu organizado em Lisboa nos 
princípios de 1853. Tratava ‑se de uma forma de associativismo para as “classes 
obreiras”, ou seja, para o incipiente operariado e para os estratos economica‑
mente desfavorecidos da sociedade lisboeta, mais na linha das Friendly Societies 
do socialismo romântico e utópico do que das Trade Unions ou sindicatos revo‑
lucionários. Sampaio foi presidente do Centro durante os seus primeiros anos, 
sempre acolitado por Francisco de Sousa Brandão. O alcance da obra social 
conseguida é ainda hoje pouco conhecido78, mas testemunhos vários indicam 

75 A Revolução de Setembro, 8 ‑10 ‑1853.
76 V. Sardica, 2001, p. 89.
77 Gomes, 1889, pp. 122 ‑123.
78 V., sobre o assunto, o artigo de Castro Neves em António Rodrigues Sampaio…, 1882, 

pp. 65 ‑71.
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que no Centro, ou através dele, os populares trabalhadores ou mais desvalidos 
passaram a encontrar formas de assistencialismo no desemprego, na doença e 
na velhice, o que permitiu “escorraçar a miséria da morada do operário” e tor‑
nar mais “desafogada” a “caridade pública”. “Descaptivando” assim o “associa‑
do” da “humilhação da esmola” – “pelo direito ao subsídio pago a tempo e ho‑
ras, pela visita do médico remunerado, pelo serviço da farmácia recomendado 
com todo o escrúpulo” – os estratos mais pobres tornavam ‑se menos “rancoro‑
sos” pelo “indiferentismo da sociedade” e, acto contínuo, gente mais integrada 
no viver colectivo, chamada “à consideração geral” e despertada para a “cons‑
ciência da própria dignidade”79. Por outro lado, e em paralelo à obra assisten‑
cial de socorros mútuos, o Centro providenciava também melhoramentos mo‑
rais aos seus associados – escolas, gabinetes de leitura, oficinas práticas, enfim, 
a “luz do ensino” que, penetrando “o obscurantismo em que viviam as classes 
obreiras”, as trazia para um grau de cultura digno de respeito aos olhos dos 
governos e dos estratos sociais mais favorecidos80.

Rodrigues Sampaio foi o grande cérebro organizador e dinamizador desta 
importantíssima obra associativa81. Desprovido de falsos paternalismos, por‑
que sempre foi “um verdadeiro patuleia sem afectação”, mostrava ‑se assim o 
continuador, por outros meios, da luta que sempre travou pela materialização 
de uma maior justiça social democrática. Pela associação, pelo espírito de 
“grémio fraternal”, que não distinguia “nem escolas políticas nem seitas reli‑
giosas”, Sampaio deixou um sólido contributo para a melhoria da sociedade 
portuguesa: “enfraquecimento do pauperismo, ilustração popular, actividade e 
contentamento laborioso, fraternidade, reciprocidade de auxílios, morigera‑
ção dos costumes, o que tudo facilitaria a governação pública, abriria as raias 
à liberdade e daria ao povo português uma feição nova”82. Por onde se vê que 
as críticas dirigidas por Alexandre Herculano ao materialismo egoísta da 
Regeneração e dos corifeus d’A Revolução de Setembro, sempre acusados de 
terem trocado o povo pelo comboio, não eram totalmente justas83. Foi, por 
exemplo, no âmbito das actividades do Centro Promotor que um vasto con‑
junto de operários e filhos do povo se deslocou a Paris, em 1855, para visitar a 
Exposição Universal ali patente nesse ano e para ali tomar contacto com o 

79 Castro Neves em António Rodrigues Sampaio…, 1882, pp. 66 ‑67.
80 Castro Neves em António Rodrigues Sampaio…, 1882, pp. 67 ‑68. V. também, sobre a 

obra social do Centro Promotor, Vasconcelos, 1859, pp. 115 ‑118.
81 No dizer de José Tengarrinha, a acção de Sampaio, neste particular, inscrevia ‑se 

numa “linha de coexistência entre assalariados e empresários preconizada pelo socialismo 
utópico e pelo humanitarismo de raiz cristã, que viam no associativismo um instrumento 
para minorar a sorte das classes trabalhadoras” (Tengarrinha, 1984, p. 434).

82 Castro Neves em António Rodrigues Sampaio…, 1882, pp. 70 ‑71.
83 V. Mónica, 2006, e Mónica, 1996.
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conhecimento técnico mais avançado do tempo84; e foi o Centro que em 
1857, aquando da epidemia de febre ‑amarela que grassou em Lisboa, ajudou 
os mais desprotegidos85. 

Nas poucas horas vagas em que não escrevia sobre alta política parlamentar 
ou ministerial para A Revolução, Sampaio redigia pequenos editoriais para o 
Jornal do Centro Promotor ou para outras publicações avulsas, que constituíam 
leitura instrutiva para os estratos sociais mais baixos. Foi o caso do jornal sema‑
nal A Federação, entre 1856 e 1858 e, antes, do Almanaque Democrático para 
1852 e do Almanaque Democrático para 1853, ambos dirigidos por José Félix 
Henriques Nogueira86. Nestas duas últimas publicações figuram dois textos de 
Sampaio que são outras tantas achegas para confirmar a essencial continuidade 
do seu pensamento entre os anos anteriores e posteriores à Regeneração. 

Em 1852, o deputado saldanhista e fontista não se coibia de afirmar, a pro‑
pósito do “povo” e da “revolução”, que esta última “é o facto mais constante do 
mundo material e moral”, porque sem ela “estancar ‑se ‑ia a vida, paralisar ‑se ‑ia 
todo o movimento, e o universo ficaria sendo apenas um sepulcro”, e porque 
ela era essencialmente “a despedida do presente para a saudação do futuro […] 
a protestação contra a actualidade e a aspiração do porvir”87. Mas em que re‑
volução estava Sampaio a pensar? Na “perfectibilidade” pela “civilização” e 
pelo “progresso”. “A revolução opera ‑se pacificamente” – explicava ele – 
“quando os poderes políticos, prevenindo as necessidades sociais” estabele‑
cem “o direito novo, que atenda às necessidades novas”; no caso contrário, o 
povo é deixado ao “sofrimento” e a sociedade outro remédio não tem senão 
entregar ‑se a “um estado violento”88. Sintomaticamente, o modelo de perfec‑
tibilidade social invocado por Sampaio já não era a França das barricadas repu‑
blicanas mas a Inglaterra, cuja revolução em curso era “lenta mas constante”. 
E o que urgia fazer em Portugal? Estabelecer o sufrágio universal ou ao menos 
assegurar o livre exercício de mais direitos, porque “se todo o mundo não tem 
o direito de governar […] todos têm o direito de serem bem governados”. “As 
revoluções” – avisava o sempre vigilante Sampaio – “são o castigo com que 
Deus pune os maus governos. Quem as quer evitar, governa bem”89. 

Em 1853, o tema do texto era “o povo e o progresso”. O povo “é tudo, é a 
humanidade”, proclamava Sampaio, e o progresso “é o aperfeiçoamento do 

84 Sardica, 2005, p. 319.
85 Em recompensa pelos bons préstimos do Centro Promotor no auxílio médico e sani‑

tário prestado em muitos bairros lisboetas em 1857 Sampaio recebeu, da Câmara Municipal 
de Lisboa, uma medalha de bons serviços (Ribeiro, 1884, p. 7).

86 Soares, 1982, p. XXVI.
87 Cit. em Soares, 1982, pp. 143 ‑144.
88 Soares, 1982, pp. 144 ‑145.
89 Soares, 1982, p. 146.
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indivíduo e da sociedade”; mas o progresso, pelo povo e para o povo, deveria 
ser um esforço contínuo e não um sobressalto revolucionário: “avançar antes 
de tempo seria arriscar ‑se a perder a posição adquirida; não avançar na ocasião 
oportuna seria comprometer a sua causa. O povo deve ter presentes estas leis 
do progresso, para não ficar aquém nem passar além do justo e do possível”90. 
Eis a nuance do novo pensamento de Sampaio: até à Regeneração, os revolu‑
cionários só atendiam ao justo; era agora necessário, porque mais operativo, 
conciliar o justo com o possível.

6.  Jornalismo e política dos primórdios da Regeneração 
à estreia ministerial

À medida que a década de 1850 foi avançando, A Revolução de Setembro 
foi ‑se consagrando como o grande porta ‑voz oficioso da governação e dos inte‑
resses dos regeneradores e Sampaio foi firmando créditos como um dos mais 
sólidos apoiantes da política do fomento, tornando ‑se desta maneira um dos 
maiores líderes de opinião portugueses da segunda metade do século xix – “um 
dos jornalistas portugueses que mais exclusivamente tem vivido para a impren‑
sa periódica [e] que por ela adquiriu um nome insigne em Portugal e fora do 
reino”91.

Um olhar, ainda que sintético, sobre os temas mais recorrentes na sua prosa 
jornalística permite perceber quais eram, e seriam sempre, as suas prioridades 
ideológicas: as vantagens do associativismo, a defesa dos interesses municipais, 
o investimento na educação popular, a liberdade comercial, a urgência de 
melhoramentos em grandes infra‑estruturas públicas (estradas, portos, docas, 
vias ‑férreas), a conveniência de reduzir alguma carga fiscal sobre os mais 
pobres, a extinção dos vínculos e a consequente libertação da propriedade 
fundiária, o elogio da caridade pública e da obra das Misericórdias, a celeridade 
e moralidade da justiça, o cumprimento das leis e a responsabilidade nas 
eleições, o fomento colonial, a não subserviência de Portugal à Inglaterra no 
xadrez da diplomacia internacional, a protecção humanitária à emigração com 
destino ao Brasil, tudo isto sempre de permeio com a constante defesa da 
missão, dignidade e elevação da imprensa92.

Os escritos jornalísticos de Sampaio tornaram ‑se exemplares no panorama 
da imprensa portuguesa; se A Revolução de Setembro é hoje considerada o me‑
lhor, ou um dos melhores periódicos oitocentistas muito desse mérito tem de 

90 Soares, 1982, pp. 146 ‑147.
91 Vasconcelos, 1859, p. 30. 
92 V. a antologia de textos jornalísticos de Sampaio recolhida por Soares, 1982.
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lhe ser creditado. Na redacção d’A Revolução, Sampaio era um “modelo de 
firmeza e fé na missão da imprensa, exemplo de isenção e civismo, de amor da 
justiça e da liberdade”93. É óbvio que tomava partido e que não produzia prosa 
asséptica e despolitizada: mas ao fazê ‑lo perseguia “um só dogma – a justiça”94. 
O seu estilo de escrita também fez escola. Não descurando a “beleza literária”, 
a “óptima vernaculidade”, o rigor “sem afectação”, a riqueza “do sabor clássico 
dos seus primeiros estudos”95 – qualidades que haviam feito já a fama do registo 
romântico de Garrett e de Herculano –, Sampaio apurou uma forma de escre‑
ver “directa, incisiva, influente”, de “verdadeira actualidade social e cultural”, 
pela “penetração e adequação na análise”96. Era “conciso sem aridez, e de uma 
clareza admirável”97, virtudes que o faziam ser facilmente entendido pelos mi‑
lhares de populares anónimos que se habituaram a lê ‑lo e a apreciar os seus 
artigos “rápidos e insinuantes”98. Guilherme de Azevedo, no Álbum das Glórias, 
traçava ‑lhe um elogio ao recordar ‑lhe o estilo “bem nutrido […] que lhe per‑
mitiu sempre, nas ocasiões solenes, levar de vencida os adversários, aplicando‑
‑lhes às mãos ambas, ao longo da espinha constitucional, uma tunda de textos 
com um arrocho de lógica”99. 

Tudo isto levou anos a consolidar, desde a iniciação jornalística dos anos de 
1830 até ao apogeu da influência no espaço público de opinião, nos anos de 
1870, passando pelo épico tempo da oposição ao cabralismo, na década de 
1840, e é revelador da centralidade que o jornalismo e os jornais sempre tive‑
ram na existência de Sampaio. Todas as manhãs, ao acordar, dizia ao criado: 
“Faze o favor de me trazer os venenos”, pitoresco termo com que designava os 
jornais100; depois lia ‑os a todos “com prazer à hora da sua refeição matinal”, 
separando “aqueles cujos artigos mais o impressionavam e fazendo risonhas 
apreciações”101; só de tarde, bem informado de toda a actualidde jornalística, 
escrevia então para A Revolução de Setembro “os artigos que iluminavam o país 
inteiro”102. Como afirmou um dia no parlamento, em 1856, sempre se viu a si 
mesmo mais como jornalista do que como deputado ou político profissional103.

No Verão de 1856, juntamente com José Estêvão, Sampaio esteve na  
primeira linha da organização das reuniões preparatórias – em Julho, no Teatro 

93 Occidente, 1882, n.º 136, p. 218.
94 Occidente, 1882, n.º 139, p. 242.
95 Soares, 1982, p. XXVII, e Vasconcelos, 1859, p. 119.
96 Soares, 1982, p. XXVII.
97 Vasconcelos, 1859, p. 119.
98 Occidente, 1882, n.º 139, p. 242.
99 Álbum das Glórias, 1992 (1881), estampa n.º 21.
100 Ortigão, 1927 (1882), p. 247.
101 Manuel Ferreira Ribeiro em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 5.
102 Manuel Ferreira Ribeiro em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. 6.
103 V. Soares, 1982, pp. 84 ‑86.
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D. Maria e em Setembro no Teatro de S. Carlos – que ajudaram a organizar o 
que viria a ficar conhecido como o Partido Regenerador, para fazer face à es‑
querda agrupada no chamado Partido Histórico, cujos primeiros contornos or‑
ganizativos tinham surgido dois anos antes, no Verão de 1854104. Em Novem‑
bro de 1856, quando o novo executivo chefiado por Loulé (que sucedera em 
Junho ao ministério de Saldanha ‑Rodrigo ‑Fontes) ganhou as eleições o edito‑
rial d’A Revolução, por ele redigido, apressava ‑se a declarar que o verdadeiro 
triunfo não fora de homens mas de ideias – o que ganhara tinha sido no fundo 
o projecto da “Regeneração”, ou seja, “os caminhos ‑de ‑ferro”, “as obras públi‑
cas”, “os grandes cometimentos e as boas reformas”; “não perdeu ninguém, 
todos somos irmãos […] todos devem supor aos outros boas intenções”105.

Nas eleições de Maio de 1858, Sampaio foi destacado membro da Comissão 
Central do Partido Regenerador, juntamente com nomes como Joaquim An‑
tónio de Aguiar, Fontes Pereira de Melo, Rodrigo da Fonseca, José Estêvão, 
Casal Ribeiro, Mártens Ferrão ou Andrade Corvo106. O Partido Histórico, con‑
tudo, que estava então no poder – e que já o tentara comprar, sem sucesso, em 
Outubro de 1857, oferecendo ‑lhe um qualquer cargo público107 – tudo fez para 
lhe barrar a eleição por Lisboa, tendo Sampaio apenas conseguido sair eleito, 
com alguns meses de atraso, pelo distante círculo colonial de Goa108. Quando 
os regeneradores voltaram ao governo, na Primavera de 1859, Sampaio defen‑
deu e justificou no seu jornal a necessidade de uma dissolução parlamentar, 
efectivamente realizada em Novembro109. Em Janeiro de 1860, voltou a ser 
eleito deputado, desta feita nas listas ministeriais, pelo círculo de Aldeia Gale‑
ga. Depois de dez anos de presença ininterrupta no parlamento, corresponden‑
do às cinco legislaturas que decorreram entre 1851 e 1861, só voltaria a São 
Bento, eleito por Arganil, para a legislatura iniciada em Novembro de 1865110 
sob a égide do chamado governo da Fusão, liderado por Joaquim António de 
Aguiar e apoiado pela maioria do Partido Regenerador e por uma parte mode‑
rada (a “unha branca”) do Partido Histórico.

Além de redactor ‑chefe d’A Revolução de Setembro, Sampaio era então vo‑
gal conselheiro do Tribunal de Contas, um cargo público que aceitara em 1859 

104 Sardica, 2001, p. 206.
105 A Revolução de Setembro, 12 ‑11 ‑1856.
106 Sardica, 2001, p. 245.
107 Vasconcelos, 1859, pp. 112 ‑113. A tentativa de aliciamento fora feita pelo então 

ministro da Guerra, António Rogério Gromicho Couceiro.
108 Sardica, 2001, p. 250.
109 Sardica, 2001, p. 271.
110 V. o quadro resumo das legislaturas em que Sampaio participou em Soares, 1982, 

p. XXIX. Depois de ter sido deputado desde 1851 a 1861 e entre 1865 e 1868, Sampaio 
voltaria à Câmara electiva, sem interrupções, desde Abril de 1870 a Maio de 1878.
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das mãos do ministro do Reino, Fontes Pereira de Melo111. Consta que não o 
aceitou por carreirismo mas simplesmente para garantir um sustento de vida 
que o jornal, mau grado a sua influência e o seu número de vendas, não lhe 
dava112. Em 1866, quando Aguiar remodelou o governo da Fusão, o seu nome 
foi pela primeira vez falado para uma pasta ministerial, muito provavelmente a 
do Reino. Aguiar chegou a indicar o seu nome ao rei D. Luís mas os conselheiros 
do Paço logo fizeram questão de lembrar ao monarca os escritos que Sampaio 
redigira em 1846 ‑1847 contra a sua mãe, D. Maria113. A tentativa gorou ‑se e 
foi Mártens Ferrão quem, em Maio de 1866, acabou por substituir o próprio 
Aguiar no ministério do Reino. Em compensação, seria pouco depois eleito 
para a Câmara Municipal de Lisboa, na vereação que acabaria deposta, no 
início de 1868, pela revolução popular da Janeirinha114.

A estreia ministerial de Sampaio acabaria por ocorrer da pior forma possível, 
num dos momentos políticos mais delicados da segunda metade do século xix 
português. Em Maio de 1870, o velho marechal ‑duque de Saldanha cercou o 
Paço da Ajuda e arrancou de D. Luís a demissão de Loulé, iniciando o chamado 
governo (ditatorial) da “saldanhada”. Não tendo tido o cuidado de negociar 
previamente apoios políticos e nomes ministeriáveis, Saldanha viu ‑se subita‑
mente “ministro de todas as pastas”, sem ninguém a quem as pudesse distri‑
buir115. Nem o Partido Histórico nem o Partido Reformista queriam colaborar 
com aquela aventura militar; de maneira que o velho duque teve de improvisar 
um executivo, entregando a José Dias Ferreira as pastas da Justiça e da Fazen‑
da, a D. António da Costa, um amigo pessoal, as pastas da Instrução Pública e 
da Marinha, e ao conde de Peniche (ou marquês de Angeja) a pasta das Obras 
Públicas, reservando para ele mesmo a Guerra e os Negócios Estrangeiros. Fal‑
tava o ministério do Reino, para o qual entrou então, a 26 de Maio de 1870, 
Rodrigues Sampaio. Foi uma estreia ministerial episódica, tumultuosa e de “pé 
atrás”. Sampaio só aceitou, instigado por Fontes Pereira de Melo, por estar 
sinceramente convencido que Saldanha iria entrar “nas vias ordinárias da 
constitucionalidade”, convocando eleições e apresentando à Câmara um pedido 
de bill de indemnidade para as medidas legislativas em curso116. Ao perceber, 

111 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXX.
112 Ramalho Ortigão conta que Sampaio foi sempre um homem sem grandes meios fi‑

nanceiros: muitas vezes era o conde das Antas, ou outro qualquer amigo mais abonado que 
lhe emprestava dinheiro para pagar a renda da casa. Quando morreu, em 1882, o cortejo 
fúnebre de Sintra para Lisboa teve de ser pago por Fontes Pereira de Melo, porque Sampaio 
nada deixara para fazer face a essa despesa [Ortigão, 1927 (1882), pp. 251 e 255].

113 Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, Vol. 26, p. 882.
114 Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, Vol. 26, p. 882
115 Sardica, 2005, p. 456.
116 Sardica, 2005, p. 458.
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porém, que para as semanas ou meses que se seguiriam o marechal ‑duque pre‑
feria governar em ditadura Sampaio apressou ‑se a apresentar a sua demissão, e 
abandonou funções a 3 de Junho, ao cabo de oito dias como ministro.

Voltaria à pasta do Reino, em Setembro de 1871, para ali ficar ininterrupta‑
mente até Março de 1877, naquele que foi, sob a presidência de Fontes Pereira 
de Melo, o mais longo e estável governo de toda a Monarquia Constitucional. 
Pela sua acumulação de funções entre ministro e redactor ‑chefe, A Revolução 
de Setembro tornou ‑se então o porta ‑voz do executivo, alcançando o apogeu da 
sua influência. Vendia por essa altura cerca de 23 mil exemplares diários, um 
número porventura só igualado pelo popular e apartidário Diário de Notícias 
(fundado em 1865) e em todo o caso importante se se atender à elevadíssima 
taxa de analfabetismo então existente em Portugal117. 

7.  O reformismo regenerador

Os detractores de Sampaio, que não tinham tido tempo para o vilipendiar 
no ano anterior, durante a sua episódica colaboração com o governo salda‑
nhista dos “cem dias”, apontaram então as baterias contra ele. À esquerda, 
perguntava ‑se como era possível que o velho patuleia estivesse agora, devida‑
mente domesticado, à mesa dos conselhos da Coroa118; à direita, estranhava ‑se 
que o inflamado caluniador antimonárquico d’O Espectro pudesse agora fazer 
parte de um governo de Sua Majestade119. 

Sampaio começou por responder aos segundos. Num dos dias em que a 
questão foi levantada no parlamento, pediu a palavra e, sacando de uma colec‑
ção encadernada do mítico jornal que mandou para a mesa, declarou: “se, de‑
pois de o ter examinado, a Câmara entender que há alguma espécie de incom‑
patibilidade entre as ideias que aí se acham expostas e a minha presença nos 

117 Mónica, 2006, p. 541. 
118 Nos termos sarcásticos de Guilherme de Azevedo, “o mais assinalado título do con‑

selheiro [Sampaio] é ter sabido conciliar os afectos que hoje dá à coroa com as descompos‑
turas que ontem deu no trono” [Álbum das Glórias, 1992 (1881), estampa n.º 21].

119 Guilherme de Azevedo testemunha e confirma este sentimento da direita portu‑
guesa: “Na reputação política do Sr. Sampaio pesou por muito tempo, como um pecado,  
a responsabilidade da sua melhor obra, da mais viva, da mais palpitante, da mais sanguí‑
nea – O Espectro” [Álbum das Glórias, 1992 (1881)]. Numa caricatura feita por Bordalo 
Pinheiro já no fim da vida de Sampaio ainda a sombra d’O Espectro era recordada: o dese‑
nho – intitulado “Na feira dos dignos pares” – mostra Fontes Pereira de Melo a discursar, 
expondo “cordatamente que é uma inconveniência fazer o elogio de sujeitos que na imprensa 
atacam as instituições vigentes e reinadias”; acto contínuo, e estando ao lado do chefe, 
Sampaio, “para disfarçar, senta ‑se em cima do Espectro”, ocultando assim o grosso volume 
dos olhares dos colegas parlamentares (O António Maria, 4 ‑3 ‑1880, p. 77).
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conselhos da Coroa, eu retiro ‑me, porque prefiro a honra de ter escrito esse 
livro à glória de estar sentado nesta cadeira”120. O plenário emudeceu. A res‑
posta aos primeiros, aos seus antigos companheiros das décadas de 1830 e 1840 
e das barricadas democráticas, seria mais subtil e Sampaio dá ‑la ‑ia por obras e 
não por palavras. Durante os cinco anos e meio em que esteve na pasta do 
Reino, teve finalmente tempo e meios para levar à prática algumas linhas es‑
truturais do que sempre fora o seu pensamento liberal ‑democrático. A promo‑
ção do associativismo já se inscrevera nesta orientação. Faltava o progresso da 
instrução popular pela escola e a descentralização administrativa – não por 
acaso, duas velhas bandeiras que a esquerda esgrimia desde os tempos do se‑
tembrismo de Passos Manuel. 

Só aparentemente era paradoxal que fosse um governo conservador a pro‑
mover estas reformas: por um lado, ao fazê ‑lo, Fontes Pereira de Melo roubava 
bandeiras aos históricos e reformistas, dirigindo a partir de cima o que de outra 
maneira poderia parecer ameaçador para a ordem; por outro lado, Sampaio 
não era ideologicamente um conservador – a Regeneração, para ele, nunca 
fora o imobilismo, mas o reformismo gradual e pacífico. Como Ramalho Orti‑
gão bem percebeu e resumiu, Sampaio nunca teve de renegar O Espectro por‑
que durante toda a vida se contentou “em manter na ordem administrativa e 
na direcção dos negócios a máxima porção de liberdade e de justiça compatível 
com as instituições que se achava encarregado de servir”121. 

A instrução fora aquilo que permitira a Sampaio, e a todos os que no  
século xix tinham subido na vida a pulso, romper com a pobreza das suas ori‑
gens minhotas e chegar a ser alguém importante na vida político ‑jornalística 
lisboeta. É natural que ele visse na instrução e no ensino populares o degrau 
necessário para a cidadania, para a consciência pública e para a participação. 
“Dai ensino ao povo” – escrevera ele um dia – “e dar ‑lhe ‑eis comodidade, for‑
ça, riqueza e moralidade. Facilitai ‑lhe o exercício de todos os direitos e desen‑
volvereis a liberdade”122. Para que este nexo se tornasse efectivo, faltavam es‑
colas, professores, livros e cultura. Em 1870, D. António da Costa, o ministro 
da Instrução Pública de Saldanha, tentara sem êxito mexer nas estruturas de 
ensino em Portugal, melhorando algumas condições da escola primária. Em 
Setembro de 1872, Sampaio apresentou então o seu primeiro decreto reforma‑
dor da instrução pública, respeitante ao ensino liceal123. O projecto distinguia 
duas classes de liceus – uma 1.ª com um curso de seis anos e uma 2.ª com um 

120 Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, Vol. 26, p. 882.
121 Ortigão, 1927 (1882), p. 259.
122 Occidente, 1882, n.º 136, p. 218. Na Vedeta da Liberdade, em Janeiro de 1836, Sam‑

paio afirmara que “a instrução é o mais sólido fundamento da liberdade” (Tengarrinha, 
1984, p. 434).

123 Carvalho, 1986, pp. 604 ‑605.
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curso de quatro anos – e determinava uma nova redistribuição geográfica dos 
mesmos, tendo sido regulamentado em Março de 1873124. A reforma da instru‑
ção primária requeria mais tempo de estudo pelo que a obra, neste domínio, já 
não foi feita no governo regenerador de 1871 ‑1877 mas no governo de 1878‑
‑1879, uma vez mais presidido por Fontes, que sucedeu ao interlúdio avilista de 
1877 ‑78. Sampaio foi então novamente ministro do Reino e acelerou nessa 
altura a intervenção sobre o primeiro nível de ensino. 

O diploma aprovado a 2 de Maio de 1878125 dividia a instrução primária em 
duas classes: escolas com ensino elementar e escolas com ensino elementar e 
complementar. As segundas, além dos rudimentos da leitura, da gramática, do 
latim ou da matemática ministravam às crianças história, geografia, cronologia, 
canto, agricultura, educação política e educação física126. Complementarmen‑
te, determinava ‑se uma descentralização profunda dos serviços, entregando às 
Câmaras Municipais a incumbência de recrutar os professores mediante con‑
curso documental e sob proposta da junta escolar, prover ao seu vencimento e, 
em colaboração com as juntas de paróquias, encontrar e apetrechar, com mo‑
bília e livros, as instalações adequadas para a instalação das escolas127.

Também o projecto de um novo Código Administrativo, mais descentrali‑
zador do que o vigente (que era ainda o Código cabralista de 1842) transitou 
do primeiro para o segundo governo presidido por Fontes Pereira de Melo.  
A proposta inicial de Sampaio, datada de Janeiro de 1872, andou durante anos 
sob exame de sucessivas comissões parlamentares de especialidade. Só em Ja‑
neiro de 1877 se deu início à sua discussão em plenário, mas o executivo deixou 
funções em Março. O governo do marquês de Ávila não deixou morrer a ideia 
e fez avançar os trabalhos, permitindo que, quando Fontes e Sampaio de novo 
regressaram ao poder, em Janeiro de 1878, o diploma estivesse quase finalizado. 
A aprovação definitiva no parlamento deu ‑se a 25 de Abril de 1878 e a sanção 
régia teve data de 6 de Maio128.

O Código Administrativo de 1878 renovava profundamente a malha ad‑
ministrativa portuguesa. Sampaio tinha como objectivo essencial dinamizar a 

124 Carvalho, 1986, pp. 605 ‑606.
125 A regulamentação da lei demoraria ainda algum tempo. O governo regenerador caiu 

em Junho de 1879 sem a ter ultimado, pelo que só a 28 de Julho de 1881, num novo governo 
regenerador presidido pelo próprio Rodrigues Sampaio, a reforma da instrução primária 
entraria em vigor (Carvalho, 1986, p. 607).

126 Rodrigues Sampaio foi muito elogiado pela aposta e pela defesa no parlamento da 
introdução da ginástica no ensino. Anos mais tarde, o jornal O Gymnasta haveria de recor‑
dar esse pioneirismo e essa luta em prol de um ideal de “regeneração física” destinada a 
mudar para melhor o aspecto “pequenino e raquítico” de todas as crianças filhas de pais 
“oprimidos”! (António Rodrigues Sampaio…, 1982, pp. 42 ‑43).

127 Carvalho, 1986, pp. 606 ‑607, e Soares, 1982, pp. XLIII ‑XLIV.
128 Soares, 1982, pp. XLIV ‑XLV.
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vida local, devolvendo aos povos a gerência e decisão da maioria dos seus 
próprios assuntos, emprestando assim ao municipalismo um genuíno carácter 
de escola de formação e participação cívicas (como aliás Alexandre Herculano 
e outros municipalistas sempre tinham defendido)129. Para o efeito, e generi‑
camente, a área do concelho era adaptada à da comarca, para que fosse pos‑
sível recrutar o pessoal, recursos e receitas suficientes para a gestão local, 
para além de que uma série de tarefas burocráticas até então cometidas ao 
poder central eram devolvidas ao poder local, nomeadamente nos domínios 
da administração, disputas judiciais e processos de execução fiscal. Através 
de tudo isto, anotava Sampaio no preâmbulo da nova lei, conseguir ‑se ‑ia 
“criar a vida local, estabelecer o governo do povo pelo povo, entregar aos 
corpos electivos a gestão dos seus interesses, educar e preparar os cidadãos 
para a administração geral do Estado, e aliviar o governo central de tutelar 
interesses cuja despesa pode ser confiada com mais proveito aos corpos supe‑
riores do distrito, nascidos do sufrágio popular”130.

Não era isto que a esquerda desejava e há muito sonhava? Eis como, através 
das reformas do ensino e da descentralização administrativa, Sampaio se mos‑
trava fundamentalmente democrata mesmo que, e apesar de, ministro regene‑
rador131. E vale a pena acrescentar que foi o governo Fontes ‑Sampaio de 1878‑
‑1879 que realizou ainda uma outra reforma há muito reclamada pela 
“democracia” – a lei eleitoral que estendia o direito de voto a todos os cidadãos 
maiores de idade que soubessem ler e escrever, e mesmo aos analfabetos que 
fizessem prova da condição de “chefes de família”, aproximando assim o regime 
eleitoral português do horizonte do sufrágio universal. Uma vez aprovada, a lei 
eleitoral de 1878 quase duplicou o eleitorado português, fazendo ‑o disparar de 
cerca de 480 mil eleitores para cerca de 825 mil (70% da população masculina 
adulta)132.

8.  A presidência do Conselho (1881)

O segundo governo regenerador Fontes ‑Sampaio cessou funções em Junho 
de 1879, quando D. Luís aceitou finalmente empossar o primeiro gabinete do 
novo Partido Progressista, liderado por Anselmo José Braamcamp. Sampaio 

129 Tengarrinha, 1984, p. 434.
130 Soares, 1982, pp. XLV ‑XLVI.
131 O Código Administrativo de Sampaio era tão descentralizador e progressista que 

seria expeditamente posto em vigor pela Primeira República, por decreto do Governo Pro‑
visório datado de 13.10.1910, por o novo regime o considerar compatível com os seus pro‑
pósitos democráticos (Soares, 1982, p. XLVI).

132 Mónica, 1999, p. 125, e Almeida, 1991, pp. 87 ‑93.
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regressou ao seu emprego ‑vocação de sempre – a direcção d’A Revolução de 
Setembro – que continuava a acumular com o Tribunal de Contas e, desde o 
início desse ano de 1879, com o lugar de Par do Reino133. Em 1880, os ho‑
mens da imprensa lisboeta concederam ‑lhe a honra de o convidarem a presi‑
dir à Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses, inaugurada em sessão 
solene no salão da Sociedade de Geografia134. Em Março de 1881, o governo 
Braamcamp caiu, entalado entre as arruaças republicanas nas ruas e a oposi‑
ção parlamentar cerrada das fileiras regeneradoras e avilistas. Havia semanas 
que Fontes Pereira de Melo e o duque de Ávila se tinham concertado politi‑
camente: a acreditar em alguma imprensa, o primeiro declinaria no segundo 
a tarefa de formar governo quando o monarca, despedida a esquerda progres‑
sista, se virasse para a direita regeneradora. Sucede que Ávila adoeceu com 
gravidade nos finais de Março, vendo ‑se obrigado a confessar a D. Luís a sua 
impossibilidade de assumir o cargo, embora prometesse a Fontes todo o apoio 
e coadjuvação na formação do gabinete e na composição das câmaras135.  
O líder regenerador entregou então ao seu fiel braço direito, Rodrigues Sam‑
paio, a incumbência de ocupar a chefia do governo. Ao cabo de sete anos 
somados de experiência na mais importante de todas as pastas ministeriais  
– o Ministério do Reino – Sampaio chegava enfim à sua única liderança gover‑
nativa.

Foi um executivo curto, sem grande história e marcado pelo selo da inte‑
rinidade até ao dia em que o poder oculto – Fontes Pereira de Melo – haveria 
de regressar à sua cadeira natural. Sampaio acumulou a presidência com o 
Reino e meteu uma série de caras novas, e jovens, oriundas da ala mais avan‑
çada do Partido Regenerador, nas restantes pastas: Barros e Sá na Justiça, 
Lopo Vaz de Sampaio e Melo na Fazenda, Caetano Sanches de Castro na 
Guerra, Júlio Marques de Vilhena na Marinha, Miguel Martins Dantas nos 
Negócios Estrangeiros e Hintze Ribeiro nas Obras Públicas. Era um “governo 
de meninos”, como a imprensa se apressou a classificar136, que respondia a um 
triplo desejo de Fontes – por um lado, não ter de governar assessorado por 

133 Ao cabo de dez legislaturas na Câmara dos Deputados, tendo chegado a ser Vice‑
‑Presidente (em 1866 e 1868) e Presidente da Câmara electiva (em 1870), Sampaio foi 
elevado ao pariato por carta régia datada de 16 de Maio de 1878, tendo tomado assento na 
Câmara Alta na sessão de 10 de Janeiro de 1879.

134 Ribeiro, 1884, p. 7.
135 V. Sardica, 2005, p. 564.
136 V., por exemplo, a caricatura de Bordalo Pinheiro, n’O António Maria: Fontes Pereira 

de Melo, o poder oculto, como preceptor de colégio, e Rodrigues Sampaio, como mestre‑
‑escola, ensinam aos meninos ‑alunos (os ministros) a cartilha da governação (O António 
Maria, 7 ‑4 ‑1881, p. 105).
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essa ala de “jovens turcos” que desde 1878 ‑1879 sonhavam ultrapassar o lí‑
der e, eventualmente, autonomizarem ‑se num novo partido que se sobrepo‑
ria aos progressistas e asseguraria a futura alternância com o velho Partido 
Regenerador; por outro lado, e simultaneamente, testar essa mesma ala em 
funções governativas por interposta pessoa (o seu fiel Sampaio) para aquila‑
tar do seu valor para futuras combinações ministeriais137; finalmente, evitar 
desgastar ‑se num gabinete que teria de enfrentar as consequências do assun‑
to político mais quente do momento – a negociação com a Inglaterra do cé‑
lebre Tratado de Lourenço Marques. Fosse qual fosse o objectivo de Fontes, 
Rodrigues Sampaio aceitou ser o seu executor.

Ao ocupar a cadeira da Presidência, expôs ‑se pela última vez às críticas 
dos seus adversários, que já o haviam visado quando fora ministro do Reino: 
“deixou de ser um consagrado para ser um discutido”, resume um seu panegi‑
rista138. O ponto mais polémico da sua curta governação foi a aprovação, a  
12 de Outubro, de uma portaria ministerial da sua autoria, como ministro do 
Reino, que apertava o controlo no âmbito da publicidade jornalística. Era 
matéria muito delicada e especialmente irónica para ele, que durante toda a 
vida fora um campeão na defesa da liberdade de imprensa e que tanto tinha 
sofrido, nos anos 1840, com as censuras cabralistas. Mas ao contrário do que  
se quis fazer crer – Teófilo Braga baptizou logo o diploma com o pouco abona‑
tório nome de “portaria muda” – estava ‑se muito longe de uma qualquer lei de 
censura. O objectivo era apenas o de cercear a publicidade exagerada a “ocor‑
rências e factos policiais”, não só “pelo desfavor” que se lançava sobre “as 
pessoas nelas envolvidas (muitas vezes sem justa causa, pela falta de tempo 
para apurar a verdade dos factos)”, mas também e sobretudo “pelo muito que 
se prejudica a autoridade policial na investigação dos crimes e na descoberta 
dos criminosos, os quais advertidos pelas notícias da imprensa periódica não 
raras vezes iludem todos os propósitos dos agentes policiais e se subtraem 
assim à acção da justiça”139. Ou seja, e simplesmente, do que se tratava, atra‑
vés da acção dos governadores civis e dos comandantes locais das Guardas, 
era de manter as investigações policiais em curso no recato do segredo de 
justiça, furtando as diligências efectuadas ou a efectuar à curiosidade dos 
jornais: todas as restantes matérias continuavam abertas à imprensa, sem 
quaisquer restrições140. 

137 Sardica, 2005, pp. 558 e 564. V., sobre a divisão do Partido Regenerador, Almeida, 
1991, pp. 162 ‑163. 

138 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXX.
139 Soares, 1982, p. XLII.
140 Soares, 1982, p. XLIII.
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Nem as caricaturas de Rafael Bordalo Pinheiro141 nem as vozes dos republi‑
canos ou da esquerda radical quiseram perceber esta nuance. No ataque a Sam‑
paio, o poeta Gomes Leal excedeu tudo e todos, escrevendo uma azedíssima 
sátira em verso, na qual arrasava a reputação do presidente do Conselho, 
acusando ‑o de ter renegado as suas origens e a sua juventude de combatente 
pela liberdade como “os vendilhões do templo” e terminando com um post 
scriptum em que se podia ler: “o homem que escreveu que antes queria impren‑
sa anárquica que imprensa perseguida, é depois de Costa Cabral (tão incisiva‑
mente atacado por ele) o único que se atreveu a reviver as perseguições e as 
vindictas – e tanto mais vergonhosamente que foi e é um jornalista”142.

Sem grande surpresa pública, Fontes Pereira de Melo voltou a ocupar a 
presidência do governo a 14 de Novembro de 1881, pondo fim aos sete meses 
e meio do executivo de Sampaio. Aos 75 anos, o velho redactor d’A Revolução 
estava no ocaso da vida. Morreu em Sintra, vitimado por uma pneumonia, a  
13 de Setembro de 1882. O seu funeral foi “um dos mais luzidos” a que a Lisboa 
do tempo assistiu: todo o ministério, altos dignitários, pares, deputados, verea‑
dores camarários, delegações de escolas, associações e tribunais, juntamente 
com “representantes de todos os jornais e de alguns centros políticos” e muito 
povo se acotovelaram para a despedida no cemitério dos Prazeres, a sua última 
morada143. Durante dias a fio, a imprensa portuguesa e particularmente a da 
capital desdobrou ‑se em elogios fúnebres, ao político, ao homem e, de forma 
unânime, “ao decano dos jornalistas portugueses”144 e ao “primeiro polemista 
do país”145.

141 N’O António Maria, Bordalo Pinheiro desenhou Sampaio e um seu correligionário do 
Partido Regenerador, o conselheiro António Maria Barreiro Arrobas, a enterrarem a “Liber‑
dade de Imprensa”, representada por uma frágil figura feminina. Na legenda que acompanha 
a caricatura, intitulada “Colóquio dos Coveiros”, pode ler ‑se o diálogo imaginário entre os 
dois: “– Achas que estará bem morta?; – Com as últimas querelas de ponta e mola que lhe 
espetámos no ventre e com a bola da portaria proibitiva que ontem lhe fizémos engolir, acho 
que não temos senão este derradeiro dever que cumprir: toca a enterrá ‑la!; – De profundis!” 
(O António Maria, 20 ‑10 ‑1881, p. 336).

142 Leal, 1881.
143 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXXI.
144 Oliveira Ramos em António Rodrigues Sampaio…, 1882, p. XXXI. Até Bordalo Pi‑

nheiro lhe prestou uma singela homenagem, escrevendo: “Nós, que tanto gracejámos com a 
sua individualidade política, emudecemos perante a perda de tão ilustre jornalista e lavra‑
mos sobre a sua campa o testemunho sincero do nosso grande pesar” (O António Maria, 
14 ‑9 ‑1882, p. 294).

145 Ribeiro, 1884, p. 6.
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9.  Os fins e os meios da política e da sociedade

Na sua vida e na sua obra, Rodrigues Sampaio foi um dos melhores represen‑
tantes do constitucionalismo monárquico português: o típico self ‑made ‑man que 
subiu na escala social através do jornalismo146 e que revelou, como poucos, a 
enorme influência que a imprensa periódica assumiu no quadro do regime liberal, 
como fábrica de ideias, como instrumento de formação cívica e até como escola 
de recrutamento da elite política, em virtude da grande endogamia e circularida‑
de registada entre a classe jornalística e a classe política. No fim da vida, os seus 
amigos louvavam ‑no como “o mais antigo jornalista de Portugal” em funções, 
pelo “exercício ininterrupto das suas possantes faculdades durante quasi  
50 anos”147; não se vislumbrava quem poderia ascender “ao trono que o redactor 
d’A Revolução de Setembro soberanamente ocupa na imprensa portuguesa”148. 

Era justamente em Sampaio que Teixeira de Vasconcelos estava a pensar 
quando escreveu que, no século xix, “a fundação dos periódicos políticos […] 
criou a nova e importante classe dos jornalistas, na qual entraram, ou nela se 
formaram, poetas, historiadores, críticos, filósofos, economistas e homens de 
grande valia nas ciências e nas letras, e dela saíram para as cadeiras das câmaras 
ou do ministério, e para os mais altos lugares do Estado”149. Por isso Sampaio foi 
também um político importante, com 21 anos somados (dez legislaturas) de 
serviço na Câmara dos Deputados, e mais quatro anos na Câmara dos Pares, 
para além de quatro passagens pela pasta do Reino em outros tantos governos, 
desde 1870 a 1881. Mas foi igualmente – e é esse um dos aspectos mais interes‑
santes da sua biografia – um caso raro de coerência e de fidelidade a uma visão 
humanitária, filantrópica, desenvolvimentista, democrática e civilizadora da 
acção pública. Houve assim mais continuidade do que ruptura entre “o homem 
de letras, boémio, revolucionário […] atrevido demolidor, vagabundo e solitário” 
dos anos entre a Guerra Civil e a Regeneração, e “o ministro de Estado, presi‑
dente do Conselho de Ministros, conselheiro do Tribunal de Contas, deputado 
da nação, par do Reino, católico, apostólico, romano, monarquista liberal e 
conservador, amigo da dinastia reinante e defensor das instituições vigentes” 
dos anos da Regeneração – para utilizar os termos d’As Farpas150. 

Relembrando a dicotomia entre os fins e os meios na acção pública, Rodri‑
gues Sampaio acreditou, até 1851, que a realização da sua visão político ‑social 
haveria de chegar, rápida e ruidosamente, através da revolução; depois de 

146 Mónica, 2006, p. 541.
147 Fonseca, 1874, p. 13, e Occidente, 1882, n.º 136, p. 218.
148 Fonseca, 1874, p. 13.
149 Vasconcelos, 1859, p. 26.
150 Ortigão, 1927 (1882), pp. 256 ‑257.
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1851, passou a acreditar que ela haveria de chegar, gradual e pacificamente, 
através do fomento reformista – porque, no fundo, a revolução e o fomento 
eram ambos estradas para a democracia e para a civilização com que sempre 
sonhou para melhorar a sorte dos portugueses. 
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V –  A Regeneração na política portuguesa 
do século xix

1.  O significado da ruptura de 1851

Na cronologia histórica do Portugal oitocentista há pelo menos quatro da‑
tas que balizaram a evolução política do país: 1820, a Revolução Liberal e o fim 
do Antigo Regime; 1834, a vitória definitiva do liberalismo sobre o absolutismo 
miguelista e o fim da Guerra Civil; 1851, o advento da Regeneração; 1890, fi‑
nalmente, o ultimato britânico, a crise do sistema fontista e o princípio do fim 
da própria monarquia dos Braganças, que culminaria na implantação da Repú‑
blica, em Outubro de 1910.

Por comparação com o vintismo, com o triunfo liberal em 1834, ou com o 
sobressalto provocado pelo diferendo com a Grã ‑Bretanha em 1890, a Regene‑
ração foi a mais silenciosa de todas as rupturas – mas nem por isso a menos 
importante. O pronunciamento saldanhista da Primavera de 1851 figura na 
evolução política portuguesa do século xix como o último dos golpes que fe‑
chou a época revolucionária, inaugurando um novo período no Portugal oito‑
centista. Na realidade, o advento do primeiro governo da Regeneração não foi 
apenas mais uma das muitas transições ministeriais mais ou menos turbulentas 
na longa lista iniciada pelo menos em 1834, se não mesmo em 1820; mais do 
que isso, a vitória de Saldanha foi a base para um dos mais importantes pontos 
de viragem na história do constitucionalismo monárquico português. De forma 
imediata, o seu triunfo significou o saneamento da situação política vigente até 
à data, instalando no governo um “bloco central” que neutralizou, simetrica‑
mente, o extremismo da direita cabralista e o radicalismo da esquerda patuleia. 
Mas por detrás da resolução deste impasse, a que chegara a evolução da década 
de 1840, a Regeneração veio significar sobretudo um novo conjunto de objec‑
tivos e práticas políticas. A vocação centrista e apaziguadora que serviu de 
alicerce político ‑social para o fomento da segunda metade do século é porven‑
tura a melhor imagem de marca e sinal de ruptura do período inaugurado pelo 
golpe de Saldanha. 

Com recurso a variados testemunhos e avaliações, todos os livros de histó‑
ria portuguesa habituaram ‑se a referir o ano de 1851 como o fim de um tempo 
e o início de outro – o fim do período referente aos anos de implantação e defi‑
nição da ordem liberal e o início do período de estabilização e consolidação dessa 
mesma ordem liberal, não só ao nível das instituições políticas mas também no 
que toca à sociedade, à economia ou às mentalidades. No fim do século, José 
de Arriaga salientaria a “época de paz e de concórdia” que se abrira em Portu‑
gal a partir de 1851; Jeremias Henriques dos Reis consideraria a Regeneração 
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como o ponto de partida para o “progresso e desenvolvimento moral e material 
do país” e para um novo clima de tolerância e acordo no relacionamento das 
forças partidárias; Teixeira Bastos recordaria 1851 como o momento em que se 
optara por “uma nova política, na qual se punha por lema o fomento dos me‑
lhoramentos materiais”; Augusto Fuschini, finalmente, haveria de referir ‑se 
àquela data como o momento em que verdadeiramente se implantara o regime 
liberal em Portugal, dado o “carácter transitório” dos anos de 1834 ‑18511.

Poder ‑se ‑ia multiplicar este tipo de testemunhos abonatórios, mesmo que a 
confiança depositada no modelo da Regeneração não tenha tido afinal comple‑
ta tradução no plano do desenvolvimento sustentado do país. A crítica que a 
Geração de 70, sobretudo através dos escritos de Oliveira Martins, faria à “paz 
podre” de 1851 e ao materialismo utilitário dos regeneradores, acusados de 
terem sacrificado o fomento moral e sociocultural à “loucura ferroviária” não 
chegou para apagar a carga positiva que a mudança operada a partir de 1851 
guardou para os historiadores. E mesmo em Oliveira Martins, a recensão dos 
títulos do seu Portugal Contemporâneo (ainda hoje uma das obras que mais con‑
diciona a análise historiográfica da Regeneração) revela, por detrás da crítica, 
a sensação de novidade então introduzida: nas suas palavras, o golpe de Salda‑
nha fora “a última revolta” e a chegada da Regeneração significara “a liquida‑
ção do passado” e a “iniciação das gerações novas” pelo “fomento”2.

Na verdade, depois de 1851 inaugurou ‑se um novo ciclo da vida portugue‑
sa. Numa perspectiva histórica de longa duração pode mesmo dizer ‑se que à 
agitação revolucionária e à estagnação económica típicas do primeiro período 
do constitucionalismo monárquico sucedeu um segundo período marcado pelo 
trinómio tranquilidade política – estabilidade social – crescimento económico. 
É claro que estas ligações não podem ser tomadas como automatismos ou como 
ideais ‑tipo absolutos. Desde logo, porque não há nunca uma relação causal 
imediata entre o político, o social e o económico; depois porque o crescimento 
económico da Regeneração foi um processo entrecortado, que obrigou a novos 
ajustes para responder a novas questões sociais; finalmente, porque a acalmia 
político ‑partidária – ao fim ao cabo o ex libris da Regeneração – não pode fazer 
esquecer que a política manteve, apesar da retórica geral conciliadora, um grau 
de conflitualidade que não deve ser menosprezado e que marcou o quotidiano 
nacional em momentos quentes da segunda metade de Oitocentos.

Seja como for, são muitos os sinais de que o triunfo da Regeneração signifi‑
cou uma ruptura a muitos níveis, particularmente no que toca às ideias, práti‑
cas e hábitos políticos. A avaliação da extensão do corte operado em 1851, 
bem como dos novos contornos político ‑partidários então inaugurados pressu‑

1 Arriaga, 1880, p. 256, Reis, 1888, p. 5, Bastos, 1894, p. 1, e Fuschini, 1899, p. 129.
2 Martins, 1986 [1881], II, pp. 227, 262 e 287.
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põe uma prévia análise das principais coordenadas políticas dos anos que pre‑
cederam o pronunciamento saldanhista, na medida em que os novos alinha‑
mentos partidários que vieram a desenvolver ‑se a partir dos anos de 1850, à 
parte as novidades que trouxeram, traduzem também o aprofundamento ou a 
consolidação de algumas tendências que se vinham notando no sistema políti‑
co português na década de 1840. Na realidade, o modelo político da Regenera‑
ção só se torna compreensível à luz do que foi a história política portuguesa 
desde finais dos anos de 1830 e em particular daquilo que foi a oposição a 
Costa Cabral a partir de 1842.

2.  Antes da Regeneração: o faccionalismo político‑
‑partidário do “reinado da frase e do tiro”  
(1834 ‑1851)

Por contraste com a época da Regeneração, considerada a da consolidação 
do liberalismo em Portugal, o período anterior, que se estende desde a Conven‑
ção de Évora ‑Monte (o tratado de paz assinado entre liberais e absolutistas, em 
Maio de 1834, que pôs termo à Guerra Civil) até ao pronunciamento salda‑
nhista de 1851 correspondeu aos anos de implantação ou de institucionaliza‑
ção da ordem liberal, depois dos fracassos do triénio vintista de 1820 ‑23, do 
biénio cartista de 1826 ‑28 e das agruras e divisões da causa liberal durante os 
anos da emigração e da guerra civil. Só a partir de 1834, uma vez derrotado 
militarmente o miguelismo3, a cultura liberal se tornou hegemónica como pa‑
drão de organização da sociedade portuguesa. Hegemónica, mas não consen‑
sual, o que emprestou ao período de 1834 ‑51 uma distintiva marca de conflito 
endémico entre as várias parcialidades políticas em cena, acompanhado por 
uma também quase infindável série de golpes palacianos, levantamentos popu‑
lares armados, pronunciamentos militares ou guerras civis. A “anarquia políti‑
ca” dessa primeira década e meia de liberalismo – a que o discurso crítico de 
Oliveira Martins se referiria com a célebre expressão do “reinado da frase e do 
tiro”4 – deveu ‑se antes de mais ao clima instável de mudança político ‑social a 

3 A vitória liberal em 1834 foi primordialmente uma vitória militar. Do ponto de vista 
político, Évora ‑Monte não marcou a morte do miguelismo (o equivalente português do 
“carlismo” espanhol) que, por múltiplas formas, a sós ou coligado, continuou a resistir e a 
actuar até bem entrada a segunda metade do século, primeiro à margem, depois crescente‑
mente dentro do sistema monárquico ‑constitucional.

4 Martins, 1986 [1881], II, p. 121. Na historiografia portuguesa contemporânea, a me‑
lhor análise sobre as características e dinâmica do sistema político na primeira fase da 
monarquia liberal oitocentista (1834 ‑1851) foi feita por Bonifácio, 1992.
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que o país assistia. Questões como a origem da legitimidade do poder, a conso‑
lidação dos órgãos de decisão política e a própria linha de acção governativa do 
Estado tardaram a ser resolvidos, alimentando longas querelas que apenas o 
advento da Regeneração arrumaria, ao superar os problemas fundadores do li‑
beralismo. 

Ao nível mais simples, da aceitação pública e colectiva da lei fundamental 
do Estado, esses quinze anos foram atravessados por um dissídio constitucional 
contínuo, patente na clivagem irreconciliável entre a direita, adepta da Carta 
Constitucional outorgada por D. Pedro IV em 1826, e a esquerda, adepta de 
uma Constituição que recuperasse a herança do vintismo. Durante anos, foi 
impossível conseguir qualquer consenso no interior da família liberal portugue‑
sa em torno da questão constitucional. Sucede que a inexistência desse con‑
senso invalidava qualquer esforço de disciplinação das forças políticas em con‑
fronto. À medida que de parte a parte as práticas exclusivistas iam sendo 
perceptíveis, a oposição, fosse de direita ou de esquerda, canalizava os seus es‑
forços para a acção à margem da legalidade, instituindo o pronunciamento ou 
o golpe de Estado como a única via eficaz de acesso ao poder.

O desacordo constitucional era a causa essencial de todos os outros desa‑
cordos. Aos contemporâneos, aliás, não escapava a existência de um nexo 
entre a ausência de um critério mínimo de legalidade do poder, que a todos 
vinculasse, e o espectáculo quotidiano da violência e do facciosismo políticos. 
E não era só a fraude eleitoral que motivava a impossibilidade de uma coabita‑
ção e inter ‑relação politicamente produtivas das parcialidades em presença. Na 
realidade, a crónica instabilidade e a agudização dos conflitos nesse período 
devem ser analisados à luz daquilo que era, simultaneamente, uma causa e um 
efeito daquilo a que Maria de Fátima Bonifácio chamou a “guerra de todos 
contra todos” – a saber, as próprias deficiências do sistema político global, que 
comprometiam o seu bom funcionamento. Neste particular, os elementos que 
faziam funcionar (mal) o sistema político português no período de 1834 ‑1851 
não eram ainda partidos políticos, do género das formações minimamente estru‑
turadas e disciplinadas que a segunda metade do século depois viria a conhecer, 
mas formações proto ou pré ‑partidárias, cujo tipo mais comum era a facção5. 
No eclectismo ideológico e parlamentar então reinante eram as facções que 
dominavam o sistema político6. E na medida em que o faccionalismo estava por 
natureza vocacionado para a monopolização de recursos públicos em benefício 
privado, não custa compreender como, para lá da existência de uma querela 
constitucional que parecia irresolúvel por reconciliação entre as partes, o país 

5 Bonifácio, 1992, pp. 117 ‑124.
6 Para a distinção terminológica e histórica entre “facções” e “partidos políticos” v., 

entre outros, Sartori, 1979, pp. 3 ‑5, 63, 72 ‑73 ou 105 ‑106.
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estava também condenado a um impossível acordo entre os diversos agentes 
políticos, dispersos que estavam em facções. 

Em 1847, um conhecido opúsculo político estabelecia uma síntese muito 
crítica do que até aí fora o constitucionalismo em Portugal7. Nos termos do seu 
autor, D. João de Azevedo, existia um círculo vicioso entre a controvérsia cons‑
titucional, a guerrilha entre as facções, a fraude eleitoral e o sectarismo da ge‑
neralidade dos políticos, tudo projectado num pano de fundo de instabilidade 
e anarquia. Por contraposição, a institucionalização de uma cultura de alter‑
nância (supondo uma lógica de coabitação política baseada no acordo e no 
consenso) e a superação do faccionalismo reinante através do desenvolvimen‑
to de um sistema partidário mais estruturado e mais pacífico eram conquistas 
que pertenceriam ao futuro e que apenas começariam a chegar com a Regene‑
ração. Só a partir de 1851, mediante a resolução da questão constitucional e de 
um esforço de disciplinação do confronto político ‑partidário, o que era uma 
“guerra de todos contra todos” se transformaria numa luta legal, dotada de um 
quadro de regras colectivamente vinculativo8. Em resultado de todos estes 
pressupostos, a história do protopartidarismo cartista, setembrista, ordeiro e 
cabralista – tantas foram, simplificando, as sucessivas “legalidades” que detive‑
ram o poder entre 1834 e 1851 – mostrou uma pronunciada tendência política 
centrífuga, traduzindo o quando o Portugal pré ‑1851 vivia ainda sob o signo 
dos radicalismos.

Entre 1834 e 1838, o “devorismo” cartista e o “populismo” setembrista – a 
direita e a esquerda do campo liberal – dividiram o país em dois blocos antagó‑
nicos. A partir de 1838, à sombra da nova Constituição setembrista ‑ordeira 
que se apresentava como uma tentativa de compromisso entre o vintismo e a 
Carta Constitucional, pareceu chegada a hora da pacificação da família liberal. 
Por um breve momento, uns por desânimo, alguns por convicção, outros por 
oportunismo, boa parte dos liberais aderiu a um “terceiro liberalismo” – a ten‑
tativa “ordeira” de criar uma formação política ao centro, que reunisse a es‑
querda do cartismo e a direita do setembrismo. Esse projecto de centrismo or‑
deiro, contudo, ao apoiar ‑se numa constituição híbrida, gerou um regime 
político muito frágil: no final da década de 1830, a sociedade e a política por‑
tuguesas estavam ainda demasiado dominadas pelo antagonismo constitucio‑
nal e pela intransigência das facções para que semelhante entendimento ou 
conciliação ao centro pudesse produzir algo de sólido e de duradouro. 

O “ordeirismo” terminou em 1842, asfixiado pela ascensão da direita cabra‑
lista, a partir da restauração da Carta Constitucional então levada a cabo. Du‑
rante os restantes anos da década de 1840, a figura de António Bernardo da 

7 Azevedo, 1847.
8 Bonifácio, 1992, p. 130.
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Costa Cabral (nobilitado conde de Tomar em 1845), também ele exclusivista e 
à sua maneira radical, transformou ‑se no pólo de todas as discórdias e no míni‑
mo denominador comum de todas as oposições. O cabralismo era a versão 
portuguesa do chamado “doutrinarismo” de François Guizot, em França, e do 
“moderantismo” de Ramón María Narváez, em Espanha9. Compreender aquilo 
que o doutrinarismo cabralista implicava em termos político ‑partidários é o 
que permite lançar luz sobre a futura lógica político ‑partidária da Regeneração, 
por contraste com a dos anos de 1840.

No geral, os políticos que a gíria portuguesa chamava “fusionistas” ou “pas‑
teleiros” – Saldanha, Rodrigo da Fonseca, Almeida Garrett, Loulé ou Passos 
Manuel – que rivalizaram sozinhos ou coligados contra Costa Cabral, 
empenharam ‑se em fazer passar a imagem de que Portugal mergulhara, a partir 
de 1842, numa verdadeira ditadura caudilhista. A suposta força de um tama‑
nho poder pessoal só pode constituir parte da verdade. É certo que Costa Ca‑
bral se ergueu como o grande obstáculo aos planos de reconciliação da família 
liberal portuguesa. Isso deveu ‑se contudo a um dado estilo de conceber e fazer 
política, que procurava reequilibrar o sistema político num “meio ‑termo” entre 
a reacção (o legitimismo absolutista) e a revolução (o radicalismo popular e 
plebeu). Na prática, esta orientação conduzia a uma política de acentuado exclu‑
sivismo, ou seja, à renúncia de qualquer tipo de estratégia conciliadora com  
o intuito de impedir que a reacção se (re)erguesse por detrás do centro ‑direita 
e, sobretudo, que as pressões revolucionárias radicais cobrassem existência por 
detrás do centro ‑esquerda10. Na realidade, o cabralismo não passou de um 
legalismo extremo, baseado numa interpretação pura e dura do cartismo e numa 
quase sacralizada noção de hierarquia social capacitária. Se o seu “meio ‑termo” 
se confundia, no campo da Monarquia Constitucional portuguesa, com a direita 
conservadora, isso apenas significa que a política portuguesa estava ainda peri‑
gosamente inclinada para a esquerda.

Por contraste com o cabralismo – que governou o país, directamente ou por 
interpostas pessoas, entre 1842 ‑1846 e entre 1847 ‑1851 – a Regeneração esta‑
beleceu a imagem de um sistema político mais maleável e aberto. Depois de 
1851, triunfou a técnica política do acordo e do compromisso, servida de uma 

9 Para uma comparação das motivações políticas e princípios doutrinários que uniam 
Costa Cabral, em Portugal, a François Guizot, em França, e a Ramón María Narváez, em 
Espanha, v. Bonifácio, 1993b, pp. 1043 ‑1091. Dos dois exemplos estrangeiros, talvez Cabral 
se aproximasse mais de Narváez: na Península Ibérica, a direita doutrinária era menos filo‑
sófica e mais pragmaticamente “autoritária” do que em França. Ainda assim, Narváez teve 
atrás de si um pensador político conservador de envergadura – D. Joaquin Maria Doñoso 
Cortés, marquês de Valdegama – algo de que Costa Cabral não dispôs (Bonifácio, 1993b, 
pp. 1075 ‑1080).

10 Bonifácio, 1993b, pp. 1080 e ss.
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retórica de reconciliação pela qual só mesmo um minoritário punhado de radi‑
cais mais impenitentes ou de absolutistas mais teimosos não se deixou seduzir. 
O primeiro mandamento de todo o candidato a político depois de 1851 foi 
fazer exactamente o inverso daquilo que Costa Cabral sempre defendera e 
praticara; esvaziar os extremos não por exclusão mas por integração, não por 
intransigente selecção pessoal mas por ecuménica reconciliação em torno de 
um estilo político novo, utilitário, desideologizado e centrista.

Entre 1842 e 1851, a oposição anticabralista conheceu inúmeras formas e 
infindáveis desventuras, desde a “coalizão” (uma espécie de união nacional de 
todos os excluídos do cabralismo, que reunia setembristas, cartistas e miguelis‑
tas), oficializada logo em 1842, até às acções do autoproclamado “partido na‑
cional”, nos finais da década, passando pelas surdas disputas que rodearam a 
instrumentalização política da revolta popular da Maria da Fonte, em 1846, 
bem como pela Guerra Civil da Patuleia, travada entre o governo cartista‑
‑cabralista e as oposições, em 1846 ‑1847. Perante este panorama confuso, 
1851 significou o saneamento da situação política, em particular a superação do 
impasse a que a evolução da década de 1840 conduzira: a direita e a esquerda 
mais moderadas, apostadas em coligarem ‑se para a formação de um “bloco 
central” de governo, debatiam ‑se com a impossibilidade de construírem 
uma plataforma de poder ao centro, como tantas vezes recomendara a teoria e 
como já antes – com a efémera experiência dos ordeiros – se tentara na prática. 
No momento em que um dos sectores extremistas desaparecesse de cena, o 
outro não tardaria também a ser vencido e afastado, dado que o desejo gené‑
rico da maioria dos notáveis da vida política portuguesa era a reconciliação 
nacional e a moderação, ou disciplinação, das lutas políticas, até aí tão vivas e 
desgastantes. 

A história do microperíodo de 1846 ‑1851, que antecede imediatamente a 
Regeneração, confunde ‑se com as tentativas, insucessos e ambiguidades, que 
semelhante plano centrista ainda conheceria11. O personagem central desses 
anos foi justamente o homem que depois chefiaria o golpe de 1851: o marechal‑
‑duque de Saldanha. Apostado em quebrar a geometria político ‑partidária 
centrífuga que dominava ainda o país, Saldanha concebeu e executou um mi‑
nucioso plano destinado a autonomizar o centro ‑esquerda mais respeitável, ou 
seja, mais moderado, face à sua cauda radical e a torná ‑lo comparsa estratégico 
do centro ‑direita (a cargo do próprio Saldanha e de Rodrigo da Fonseca Maga‑
lhães), também finalmente liberto do seu lastro cabralista. Aquilo que a Rege‑
neração faria em 1851 estava asssim já pensado em 1846. E foi com paciência 
e calculismo que Saldanha fez triunfar o seu plano. Entre 1846 e 1848 tratou 
de eliminar o radicalismo de esquerda, servindo ‑se da direita mas tendo o es‑

11 Para a história político ‑partidária destes anos, v. Bonifácio, 1993a e 1997.
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pecial cuidado em não se incompatibilizar com o centro ‑esquerda, que sabia 
ser ‑lhe mais tarde necessário. O fracasso da “Primavera dos Povos”, em 1848, 
foi a ajuda providencial que lhe permitiu decretar o fracasso da causa revolu‑
cionária e levar a bom termo esta primeira fase da sua estratégia. Entre 1848 e 
1851, tratou então de eliminar a extrema ‑direita cabralista, servindo ‑se para 
isso do centro ‑esquerda que tutelava o “partido nacional” anticabralista. Ten‑
do realizado a extinção simétrica dos extremos, Saldanha pôde enfim terminar 
a sua obra. Em Abril de 1851, o pronunciamento por ele chefiado pôs fim ao 
governo de Costa Cabral: sob a sua espada vencedora, o centro ‑direita e o 
centro ‑esquerda subiram ao poder, materializando o “bloco central” progressis‑
ta que serviria de esteio político ‑social à Regeneração.

3.  Os fundamentos e os pressupostos da nova cultura 
política da Regeneração

Seguindo a célebre terminologia de Eric Hobsbawm, o triunfo da Regenera‑
ção sobre o cabralismo foi a versão portuguesa do triunfo da “era do capital” 
sobre a “era das revoluções”, significando o fecho do período fundador do libe‑
ralismo monárquico. O centro triunfou sobre os extremos, inaugurando um 
modelo orientado por uma pressão centrista do campo político. Para compre‑
ender quanto o golpe de 1851 foi uma das mais importantes fronteiras crono‑
lógicas do Portugal contemporâneo é necessário investigar os elementos cons‑
titutivos da nova cultura da Regeneração, ou seja, os novos objectivos, ideias e 
práticas políticas, estabelecendo a dimensão de ruptura que todos esses novos 
elementos continham face ao período anterior12.

É pela retórica, ou seja, pelo discurso oficial da cultura política dominante 
na Regeneração que é necessário começar. Os objectivos centrais do período 
pós ‑1851 foram os de reconciliar e regenerar. Por sublimação dos traumas e 
divisões do passado, só a reunião e reconciliação do país político garantiria o 
desejável apaziguamento da conflitualidade e a implantação de uma tolerância 
recíproca entre as várias parcialidades com vista ao triunfo da estabilidade e da 
ordem indispensáveis a qualquer progresso efectivo13. A reconciliação signifi‑

12 V., para uma mais extensa caracterização do modelo político da Regeneração, Sardi‑
ca, 2001, pp. 63 ‑106.

13 Mostrando a sincronia dos processos históricos ibéricos, também a agenda política 
espanhola durante a década de 1850 e parte da de 1860 foi marcada pelo objectivo genérico 
de “reconciliar a liberdade e a ordem”, tarefa que do ponto de vista dos alinhamentos parti‑
dários supunha formar um “grupo liberal”, “potpourri dos partidos históricos, que excluísse os 
extremos da revolução e da reacção” (Carr, 1989, pp. 257 ‑258).
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cava que o liberalismo, que até aí fora bandeira de conflito e divisão, teria de 
passar a ser bandeira de concórdia. Por sobre o eventual conflito quotidiano em 
torno dos meios para o progresso, a Regeneração apresentava ‑se como um con‑
senso de intenções colocado numa ordem superior, nacional e por isso deseja‑
velmente suprapartidária. Era da reconciliação que viria a “regeneração”, com 
toda a carga de fraternidade e de entusiasmo cívico que, à francesa, sempre 
rodeara a palavra14. Mas, ao contrário da “regeneração” vintista, feita através 
da revolução, o reforço do pragmatismo político levava a encarar a mudança de 
1851 como uma outra “regeneração”, feita contra a revolução, no rescaldo do 
fracasso da última grande vaga revolucionária europeia.

Sobre estes fundamentos genéricos, desenvolveram ‑se depois três pressu‑
postos, ou linhas de acção programáticas. O primeiro desses pressupostos rege‑
neradores era a necessidade de uma desideologização geral da política, ou seja, 
a aposta numa linha de acção essencialmente pragmática, tecnocrata e utilita‑
rista, que seria a melhor garantia da realização da prosperidade pública. Redu‑
zindo a bagagem ideológica dos grupos políticos em prol de um liberalismo 
novo e desradicalizado15, evitavam ‑se as discussões doutrinárias ou constitu‑
cionais estéreis, canalizando as energias dos políticos e do país para o novo 
desafio que então se abria: o progresso material da nação. Acompanhando a 
tendência europeia de desradicalização e de desideologização pós ‑1848, uma 
nova geração de políticos “prosaicos e positivos” (como lhes chamava o rei  
D. Pedro V) – de que o jovem engenheiro Fontes Pereira de Melo viria a ser o 
maior símbolo – concordou em renunciar às teorias filosóficas em prol do fo‑
mento. Da esquerda à direita, expressando as tentativas de inserção do país no 
capitalismo internacional, todos se fizeram apóstolos daquilo a que então se 
chamaram os “melhoramentos materiais”.

O segundo pressuposto na nova cultura política regeneradora decorria des‑
te afã melhorista: tratava ‑se de “derramar” o progresso, como durante anos 
prometeria o fontismo. Depois de 1851, a importância e o grau de patriotismo 
de cada político deixaram de se aferir em relação aos pronunciamentos ou re‑
voluções que encabeçara. Em substituição, a política nova conferiria fama e 
proveito a quem mais se empenhasse em “derramar” o progresso. No limite, a 
Regeneração pretendeu ser a gestão técnica de um alargado plano de fomento 
e de progresso que aproximaria o país dos níveis europeus mais desenvolvidos, 
reproduzindo em Portugal as formas mais modernas da civilização industrial e 

14 Ozouf, 1992, pp. 373 ‑389. Para Portugal, v. Proença e Manique, 1996, pp. 397 ‑405.
15 Nos termos de um politólogo actual, a “desideologização” ou “neutralização” ideoló‑

gica dos partidos permite exactamente concentrar a sua propaganda em valence issues, ou 
seja, em tópicos de acção genéricos sobre os quais toda a classe política e todo o eleitorado 
estão de acordo: desenvolvimento económico, manutenção da ordem pública, etc. (Pane‑
bianco, 1988, p. 263).



166 A Regeneração na política portuguesa do século xix

os seus adereços mais simbólicos. E por uma contradição apenas aparente, o 
melhor político seria doravante aquele que se abstivesse de fazer… política, no 
sentido ideológico e doutrinário do termo. 

É este paradoxo que permite compreender o terceiro dos pressupostos ou li‑
nhas de acção da Regeneração: o público elogio e exercício de práticas políticas 
centradas nas virtudes do “transformismo” ou do “fusionismo”. O transformismo 
pode ser apresentado como um modelo de cultura e de prática política destinado 
a anestesiar improfícuas guerrilhas facciosas. Tratava ‑se, literalmente, de “trans‑
formar” os inimigos em amigos, cultivando para isso a maleabilidade e a flexibili‑
dade necessárias para a cooptação dos rivais e dos descontentes16. Apostado em 
fazer conciliar as diferentes parcialidades políticas através de um sistema de con‑
cessões mútuas baseado na ideia do progresso e legitimado pela retórica supra‑
partidária de reconciliação nacional, o “transformismo” como que pôs fim à lógi‑
ca faccionalista até aí vigente em Portugal17. Inaugurou ‑se assim o estilo “fontista” 
de estar na política, contemporizador, afável, consensual, dando um pouco de 
tudo a todos e comprando os rivais em vez de os marginalizar ou perseguir. Era 
esse o segredo da tolerância mútua em que assentava, por sua vez, o elogio da 
cultura da alternância, depois materializada, já nas décadas de 1870 e 1880, no 
conhecido modelo do rotativismo bipartidário. 

O “tranformismo” prolongava ‑se depois em curiosos e benéficos efeitos. 
A exiguidade do universo de candidatos a um lugar na política, a preocupação 
da estabilidade do sistema e a um nível mais pessoal a perpetuação da carreira 
justificavam todas as cumplicidades e contorcionismos18. Daí decorria algo cru‑
cial para se perceber, por exemplo, o porquê da incipiente diferenciação dos 
partidos políticos da época e até os apelos e projectos de constituição de gover‑
nos de “fusão”: a fundamental unidade de propósitos do establishment19, mate‑
rializada num vocabulário de situação unitário (“ordem”, “realismo”, “pragma‑
tismo”, “pacto”, “evolução”, “acordo”, por oposição a “radicalismo”, “utopia”, 
“demagogia”, etc.)20.

16 Para a definição e características político ‑sociais do “transformismo” v. Ramos, 2001, 
pp. 97 ‑99. V. também, para a teoria do “transformismo”, Bellamy, 1994, pp. 193 e 200 ‑202.

17 Nos termos comparativos de um historiador espanhol, a tolerância “transformista” 
assegurava a “manifesta incapacidade de qualquer político para manter um ódio permanen‑
te contra os seus opositores. Não se tratava de competir, mas de pactuar” (Varela Ortega, 
1977, p. 440).

18 Ramos, 2001, p. 98.
19 Blondel, 1991, p. 240.
20 José Maria Jóver Zamora em Tuñon de Lara, 1983, p. 295. O autor, falando da Espa‑

nha da restauração – comparável ao Portugal fontista – conclui que “na defesa da ordem 
social, todos estão de acordo […] havia uma espécie de convicção ‑ambiente, muito positi‑
vista, de que estava passada a hora das utopias e das ideologias apaixonadamente sustenta‑
das” (pp. 295 e 297).
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Vistos os três pressupostos definidores dos novos tempos políticos da Rege‑
neração, há que passar agora em revista os preliminares necessários para a sua 
concretização. Também eles mostram a dimensão de ruptura e de inovação 
face ao período político anterior. A dinâmica política da Regeneração assentou 
de um modo geral no reforço do centro e no esvaziamento dos extremos21, 
pressupondo assim a proscrição do cabralismo, a neutralização do radicalismo 
e o acordo de coabitação pacífica com o legitimismo.

A proscrição do cabralismo, ou seja, da direita liberal mais ultra, obteve ‑a 
directamente Saldanha quando derrotou Costa Cabral, obrigando os seus se‑
guidores a uma reorientação das respectivas simpatias políticas. Quanto à neu‑
tralização ou adormecimento do radicalismo, ela chegou a partir de 1848, 
quando a derrota da última grande vaga revolucionária europeia desacreditou 
os métodos e a filosofia da extrema ‑esquerda. Acresce que a prosperidade eu‑
ropeia que se abriu na segunda metade do século veio ainda mais ajudar a tor‑
nar improfícuas as queixas dos excluídos do sistema. Em Portugal, de resto, os 
ecos de 1848 tinham tido um fraco impacto22. De modo que o radicalismo pa‑
tuleia ainda sobrevivente viu ‑se relegado para o plano da utopia inofensiva e, 
a partir de 1851, ultrapassado pelo novo clima regenerador. Em resultado disto, 
muitos dos jovens intelectuais revolucionários de 1848 vieram a adormecer o 
seu radicalismo e a aderir à Regeneração, por nela verem a via alternativa e 
pacífica para se alcançar o progresso e o bem ‑estar social que o simples conspi‑
rativismo deixara de poder proporcionar. Em consequência do progressivo 
 esvaziamento da causa radical ‑revolucionária, a segunda metade do século xix 
foi em Portugal (e também até certo ponto na Europa) politicamente mais 
consensual e menos agitada do que a primeira metade. A Regeneração portu‑
guesa foi contemporânea do ordeirismo do II Império francês, da consolidação 
da Inglaterra vitoriana, das primeiras experiências de connubio (“fusão liberal”) 
no Piemonte italiano ou do lançamento do governo de “União Liberal” em 
Espanha23. Para que o regime inaugurado em 1851 pudesse aparecer com a 
acrescida legitimidade de um movimento nacional restava um problema suple‑
mentar, que já demonstrara ser resolúvel: o destino a dar ao legitimismo migue‑
lista no novo cenário político. Depois de 1851, registou ‑se um esforço regene‑
rador em ir ao encontro do chamado legitimismo “urneiro” (aquele disposto a 
“ir à urna”, concorrendo a eleições liberais), a fim de cooptá ‑lo para a colabo‑
ração com o campo monárquico liberal, acelerando a tendência para a sua 

21 V. Telo, 1994, p. 14, e Silva, 1994, p. 50.
22 Para o impacto da “Primavera dos Povos” em Portugal, v. Ribeiro, 1990.
23 A União Liberal espanhola, um governo ecléctico que reunia políticos moderados e 

progressistas, foi presidida por Leopoldo O’Donnell a partir de 1858. Segundo Javier Tusell, 
o marechal duque de Saldanha teria sido “uma espécie de O’Donnell português” (Tusell, 
1998, p. 66).
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“constitucionalização”24. O caminho, já inaugurado em 1842, levaria à partici‑
pação do Partido Legitimista nas eleições gerais em 1856 e nos actos eleitorais 
subsequentes.

Depois dos pressupostos e preliminares, devem finalmente tomar ‑se em 
consideração os instrumentos. Para que a Regeneração pudesse funcionar 
como um modelo político diferente do do passado foi necessária, por um lado, 
uma extensa renovação nominal da elite política e, por outro lado, a tripla ga‑
rantia de que o regime lograria obter consistência civil, solidez constitucional e 
viabilidade financeira.

Quanto ao primeiro aspecto, a vida nova de 1851 exigiu novas caras no 
parlamento e nas pastas ministeriais, ou seja, a ascensão ao poder de uma se‑
gunda geração liberal pouco comprometida face às lutas políticas da primeira 
metade do século. O desafio foi aqui largamente conseguido. Uma análise do 
universo dos deputados entre 1851 e 1856 e dos ministros entre 1851 e 1868 
permite apurar índices de renovação nominal face ao período de 1834 ‑1851 de 
c. 61% no primeiro caso e de c. 59% no segundo25. Assim, quase dois terços da 
elite política que se iniciou com a Regeneração eram efectivamente “gente 
nova”.

A consistência civil da Regeneração – outra novidade – foi obtida median‑
te um esforço político no sentido de cortar com os hábitos passados de inter‑
vencionismo dos militares na política, sem cair no extremo do autoritarismo 
civil à Cabral26. O mesmo é dizer que entre os novos hábitos pós ‑1851 figurava 
em lugar de destaque a exigência de que a política fosse domínio dos civis e o 
exército fosse remetido para os quartéis. A domesticação do exército, isto é, a 
sua unificação e disciplinação internas, foi levada a cabo pelo próprio Salda‑
nha, que comprou a docilidade da tropa com a famosa “promoção ‑monstro” de 
185127. Daí em diante, uma sábia política reformista de concessões e boas gra‑
ças manteve o exército satisfeito com o rumo político traçado pelos civis. Du‑
rante a Regeneração e tirando um ou outro caso pontual sem consequências de 
maior (por exemplo, a “saldanhada” de 1870) os militares só intervieram nos 
destinos do país como coadjutores técnicos de um processo predominantemen‑
te civil.

24 Sobre os destinos do legitimismo miguelista no decurso do século xix v. Mónica, 1989, 
pp. 156 ‑165.

25 Sardica, 1994, pp. 46 ‑47.
26 Algo de muito semelhante se passou em Espanha após a queda do poder de Narváez, 

a partir de 1851. Nas palavras de Raymond Carr, a melhor maneira de cortar com o “libera‑
lismo militar”, evitando o “autoritarismo civil apoiado na Corte”, consistia em “alargar e 
civilizar o velho partido moderado como esteio dominante da Monarquia Constitucional” 
(Carr, 1989, p. 240)

27 Colen, 1901 ‑1902, II, pp. 416 ‑417.
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A solidez constitucional da Regeneração foi obtida através da promulgação 
do Acto Adicional à Carta Constitucional, em Julho de 1852. Considerado 
quase unanimemente (dada a oposição minoritária que lhe moveram os restos 
da direita cabralista) como o complemento jurídico do pronunciamento de 
Abril de 1851, ele foi o instrumento decisivo da conciliação entre as parciali‑
dades políticas de então. E isto porque ia ao encontro, no essencial, das reivin‑
dicações que a esquerda exigia ver satisfeitas para acatar a Carta Constitucio‑
nal: eleições directas; obrigatoriedade de os tratados e convenções com 
potências estrangeiras serem aprovados pelas Cortes antes da ratificação final; 
votação anual parlamentar de todos os impostos a lançar pelo executivo. Me‑
diante este equilíbrio, liquidou ‑se finalmente o desacordo constitucional que 
até aí tanto prejudicara o país. Nas palavras de José Maria Casal Ribeiro (que 
viria a ser um dos protegidos de Fontes Pereira de Melo durante anos), o Acto 
Adicional, contendo uma revisão consensual da Carta Constitucional, veio a 
simbolizar “a bandeira de paz e concórdia que se tinha arvorado no meio dos 
partidos políticos” porque – e aqui residia o contraste com as controvérsias 
constitucionais pré ‑1851 – cada um deles deixara de ter “um código político 
por emblema da sua parcialidade”28.

Com uma fornada de gente nova, com o exército domesticado e com a 
questão constitucional resolvida apenas um problema restava: o saneamento 
da situação financeira, derradeiro instrumento essencial para viabilizar e finan‑
ciar o progresso regenerador. Também nas cifras a Regeneração inaugurou uma 
nova era em Portugal. Decidido a cortar com o passado e a arrumar a casa, 
Fontes Pereira de Melo iniciou ‑se na pasta da Fazenda, logo em 1851 ‑1852, 
capitalizando a dívida, lançando ‑se nos braços do crédito externo e inaugurando 
assim o modelo financeiro e desenvolvimentista que vigoraria até à crise dos 
anos 90: os empéstimos destinavam ‑se a inundar o país de vias‑férreas moder‑
nizadoras, o que supunha, para a sua obtenção, um acordo com os credores da 
dívida; os encargos desta nada tinham de alarmante na medida em que a 
decorrente criação de riqueza e o natural aumento dos impostos viriam cobri‑
‑los29. No entusiasmo fundador de 1851, ninguém punha a hipótese de estar a 
hipotecar o futuro julgando estar a garantir o presente30. É verdade que quando 

28 Diário da Câmara dos Deputados, 31 ‑3 ‑1857, p. 314.
29 Ramos, 1996, pp. 513 ‑514.
30 Vale a pena deixar alguns números sobre a factura financeira escondida por detrás do 

desenvolvimento fontista: entre 1851 e 1890, a dívida pública de c. 100 mil para c. 600 mil 
contos. Quanto ao défice do Estado, evoluiu, em apenas vinte anos, de uma média quinquenal 
de c. 1750 contos em 1851 ‑1856, para c. 8900 contos em 1866 ‑1871. O problema de fundo é 
que os empréstimos não serviam apenas para rasgar vias de comunicação e grandes infra‑estru‑
turas materiais: muitas vezes dissipavam ‑se a financiar o sustento quotidiano do Estado e a 
pagar as despesas que a própria dívida ia acumulando (Mata, 1985, pp. 170 ‑173 e 258 ‑259).
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o sistema fontista entrou em derrocada, nos anos de 1890, veio a verificar ‑se 
que a política de endividamento externo não garantira a equiparação de Portu‑
gal às nações europeias mais desenvolvidas. Mas também é justo reconhecer 
que apesar dos sobressaltos pontuais o modelo fontista foi de facto a mola de 
um real desenvolvimento infra ‑estrutural e económico do país (insuficiente 
que ele tenha sido) durante a segunda metade do século xix.

4.  A vida partidária portuguesa durante a Regeneração

Se a Regeneração, em virtude de todos os aspectos que marcaram a sua 
cultura política e o seu modelo de funcionamento, significou de facto um pe‑
ríodo inovador e diferente do dos anos de 1834 ‑51, isso ficou igualmente a 
dever ‑se a uma transformação das características do partidarismo português. 
Um dos maiores problemas da vida política nacional das primeiras décadas do 
liberalismo fora o domínio exercido pelas facções, que mostravam, até 1851, o 
estilhaçamento das forças políticas em presença – cartistas, setembristas, ordei‑
ros e cabralistas – numa infinidade de grupúsculos político ‑parlamentares des‑
providos de um grau mínimo de consistência doutrinária, organização institu‑
cional ou disciplina interna. A nova cultura política da Regeneração, tendo 
solucionado muitos dos estrangulamentos que até aí haviam alimentado a lógi‑
ca belicosa das facções veio, também no plano do partidarismo, criar novos 
hábitos e realidades em Portugal. Resumidamente, foi durante a Regeneração 
que o sistema político português cristalizou, de forma lenta e progressiva, os 
chamados “partidos de notáveis” característicos do oitocentismo. Diferindo, 
pelo menos em grau quando não em substância, das simples facções, os “parti‑
dos de notáveis” do período áureo da Monarquia Constitucional portuguesa 
estavam todavia ainda distantes dos “partidos de massas” característicos das 
democracias parlamentares do século xx.

Para o caso português, Eduardo Lourenço estabeleceu com rigor a diferença 
essencial entre os partidos oitocentistas e os partidos novecentistas. Segundo a 
sua descrição, no século xix “os partidos que acolhiam ou suscitavam as candi‑
daturas das notabilidades eram estruturas dúcteis, clubes de limitada clientela 
fidelizada, que quase nada têm em comum com o sistema partidário caracterís‑
tico da República, em que o factor ideológico aguça o nível dos conflitos, nem 
naturalmente com os partidos de massas surgidos depois do 25 de Abril”31. Rui 
Ramos, por seu turno, definiu os primeiros como “redes de pessoas que tinham 
amizade umas pelas outras ou por alguém que tinha amizade por todos e que, 
por sua vez, dispunham de influência sobre o milhão de portugueses que tinha 

31 Lourenço, 1991, p. 18.



171Portugal Contemporâneo. Estudos de História

direito a voto”, concluindo que “os partidos liberais [oitocentistas] não [eram] 
partidos de hoje. Correspondiam à mobilização política numa sociedade dife‑
rente e com objectivos diferentes”32.

Do ponto de vista social, os partidos monárquicos portugueses não tradu‑
ziam clivagens classistas, não autorizando assim leituras puramente sociológi‑
cas. Ou seja, e na formulação de dois outros autores, “é exacto que as lutas 
partidárias não expressam de um modo directo conflitos de classe, antes apare‑
cem ligadas a uma distribuição de poder entre clientelas rivais”33. Os partidos 
monárquicos eram todos formados por grupos de elite da burguesia e da nova 
aristocracia e a partilha dessa identidade comum – reforçada por uma mesma 
cultura de hábitos e de espaços de sociabilidade – favorecia a aproximação 
entre os membros das elites políticas, daí decorrendo as imprecisões programá‑
ticas e a facilidade com que se cruzavam fronteiras e se mudava de campo. 
Paralelamente, factores extrapolíticos como a compartimentação regional do 
país ou o analfabetismo contribuíam para o alheamento, despolitização e indi‑
ferentismo do “país real” face aos acontecimentos no “país legal”, facto com‑
provável nas elevadas taxas de abstencionismo eleitoral do século xix34.

Os partidos políticos de notáveis que se foram consolidando ao longo da 
segunda metade de Oitocentos revelavam ainda um processo de individualiza‑
ção, estruturação e implantação à escala do país rudimentar – embora as déca‑
das de 1870 e de 1880 tenham acelerado a dinâmica de consolidação partidá‑
ria, sobretudo visível no Partido Progressista, surgido em 1876 em resultado da 
reconfiguração da esquerda monárquica pela junção dos partidos Histórico e 
Reformista. Eram, de um modo geral, estruturas organizativas informais, cons‑
truídas a partir de cima e vocacionadas para a luta eleitoral e para a formação 
de blocos de apoio ou de oposição aos governos no interior dos parlamentos. 
Nessa condição, reforçavam o isolamento relativo do mundo da política face 
ao país, por não apostarem numa implantação social e geográfica mais alargada 
e por não se afirmarem como verdadeiros instrumentos de modelação e repre‑
sentação da opinião pública. Este como que autofechamento estava de acordo 
com uma deliberada atitude característica dos políticos do tempo, que confia‑
vam mais nos círculos chegados de parentesco, amizade e influência do que em 
organizações partidárias sólidas para manterem as suas bases de poder35.

Até à época da massificação, visível sobretudo nos grandes centros urbanos 
na transição para o século xx, a persistência dos localismos políticos e da eco‑

32 Ramos, 2001, p. 104.
33 Sobral e Almeida, 1982, p. 670 (itálico dos autores).
34 De acordo com Pedro Tavares de Almeida, o rácio entre eleitores e votantes revelou 

sempre baixas taxas de participação eleitoral, facto que sugere “não ter existido uma dinâ‑
mica muito intensa e generalizada de mobilização do eleitorado” (Almeida, 1991, p. 143).

35 V. Sardica, 1997b, pp. 747 ‑754.
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nomia clientelar de troca – de favores, benesses e amizades – sabotou toda e 
qualquer esperança (se é que ela alguma vez existiu) de conferir aos partidos 
uma maior solidez doutrinária e organizativa. Princípios e programas de gover‑
no, pública e continuadamente sustentados, bem como máquinas organizativas 
complexas e estáveis são características actuais inaplicáveis à realidade parti‑
dária do século passado, porque o propósito do partidarismo de então era mais 
a autoperpetuação no restrito círculo do poder de um punhado mais ou menos 
restrito de notáveis do que a mediação entre a sociedade e o governo36. A flui‑
dez dos conteúdos programáticos e a informalidade organizativa interna dos 
partidos oitocentistas conferiam ‑lhes uma distintiva marca de amadorismo (ou 
“diletantismo administrativo”, para empregar os termos de Max Weber).  
O conceito moderno de máquina burocrática não existia. O comum das forma‑
ções partidárias do tempo da Regeneração circunscrevia ‑se a um núcleo cen‑
tral, formado casuisticamente por agregação de personalidades em torno de um 
líder, que se fazia ouvir através de um ou outro jornal, quase só lido nos grandes 
centros urbanos, e que se fazia representar, fora de Lisboa, através das redes do 
caciquismo. 

Particularizando um pouco mais, no topo da estrutura piramidal dos parti‑
dos estavam os chamados “marechais”, conceito que se confundia com o dos 
“influentes” do poder central e que cobria toda a gama de ministros (ou minis‑
teriáveis), conselheiros, Pares do Reino, deputados ou, traduzindo a importân‑
cia crescente da imprensa, directores dos jornais partidários mais importantes. 
Estes “marechais” constituíam o que durante a Regeneração foi conhecido 
como “comissão central eleitoral do partido” (ou “assembleia geral”, já nos 
anos de 1870 ‑1880), representando o estado ‑maior responsável pela coordena‑
ção dos trabalhos eleitorais. Era desse núcleo restrito que saíam os candidatos 
que encabeçavam as listas eleitorais em Lisboa e no Porto, os grandes oradores 
parlamentares e, no caso da formação de governo, os ministros de Estado. 
Abaixo deste poder central estavam os poderes periféricos – os centros distri‑
tais, em ligação com os caciques e notáveis locais. Em resumo, os partidos 
funcionavam de cima para baixo e do centro para a periferia. Este circuito era 
mais perceptível no agrupamento que ocupava o governo e sobretudo em 
época eleitoral, ligando o presidente do Conselho e o ministro do Reino aos 
governadores civis, administradores de concelho e notáveis locais, que no ter‑
reno exerciam a sua influência na “caça” ao voto37.

36 Nas palavras de Vítor Sérgio Quaresma, os partidos políticos oitocentistas eram “es‑
truturas organizativas de origem interna ou parlamentar, dinamizadas das cúpulas para a 
base, com a finalidade de participarem no exercício governativo, menosprezando o objectivo 
de representação global da nação” (Quaresma, 1988, p. 100).

37 Sardica, 1997b, pp. 751 ‑752.
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A ligação estreita dos partidos políticos com o fenómeno, socialmente mais 
amplo, do caciquismo38 tornou ‑se assim um dos aspectos mais importantes da 
vida partidária oitocentista. No quotidiano da Regeneração, o caciquismo 
assumiu ‑se como a verdadeira expressão dos partidos na província e numa 
importante medida do seu poder, invadindo a literatura e o romance coevos. 
Movendo influências ou recursos pessoais, o cacique era o elemento‑chave na 
ligação “entre as chefias partidárias, os candidatos (eleitorais) e os eleitores 
potenciais”39. A sua acção era visível na obtenção de fidelidades pessoais e não 
tanto de adesões a uma ideologia ou a um programa, dando corpo a relações de 
clientelismo e de patronato que eram, por sua vez, causa e consequência da 
debilidade ideológica e organizativa dos partidos. Bastante activos e eficazes na 
modelação dos equilíbrios políticos entre os grandes e os seus espaços – o go‑
verno, o parlamento, o Paço – os partidos oitocentistas terminavam por ter 
uma visibilidade reduzida para fora, para a sociedade em geral, até porque a 
noção e a prática da campanha eleitoral destinada à arregimentação do eleito‑
rado através da propaganda de ideias ou slogans só muito tarde se divulgou em 
Portugal40, por intermédio da prática dos comícios urbanos – os meetings – es‑
pecialmente por parte dos excluídos do regime, os republicanos. No fim das 
contas, a chamada “política de campanário” significava que as divergências 
entre os vários grupos políticos não reflectiam tanto clivagens de opinião e de 
princípios mas puras disputas de influência. Daí o carácter volúvel das alianças 
partidárias e eleitorais da Regeneração e a ténue disciplina de voto exibida 
pelas diversas parcialidades no interior do parlamento, testemunhando a per‑
meabilidade da vida política ao personalismo e transformando o voto – fosse 
ele exercido numa recôndita aldeia ou na sede da representação nacional – 
numa expressão de deferência pessoal ou de vínculo clientelar.

Foi porventura por tudo isto que ao longo de toda a segunda metade do 
século xix e ainda durante as duas primeiras décadas do século xx a realidade 
partidária portuguesa nunca recebeu definição e enquadramento legal e cons‑
titucional. Como acontecia mais ou menos por toda a Europa do tempo, a 
existência de partidos políticos era remetida para o plano informal do costume 
e da prática no âmbito do princípio da liberdade de associação, mas sempre 

38 Para este problema, e além do artigo de J. M. Sobral e P. T. de Almeida (1982), e do 
livro deste último (1991), v. também Lopes, 1991, pp. 127 ‑137.

39 Sobral e Almeida, 1982, p. 664.
40 Também em Espanha a noção e a prática de campanha ou propaganda eleitoral era 

algo muito insubstantivo, consistindo “exclusivamente em cartas pessoais pedindo a alguns 
eleitores influentes que disponibilizassem a sua influência pessoal e a dos seus amigos” 
(Varela Ortega, 1977, p. 423). Segundo Miguel Artola, somente nos finais da década de 
1860 se terá dado um primeiro passo, em Espanha, no sentido do reconhecimento oficial do 
período de campanha eleitoral partidária (Artola, 1977, p. 71).
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olhada sob alguma suspeita: na verdade, pelo menos ao longo da Monarquia 
Constitucional, houve mais críticos que entusiastas do fenómeno partidário, 
como que expressando um preconceito antidivisionista nascido do repúdio das 
facções que condicionou sempre a plena aceitação do confronto partidário41. 
Em Portugal, seria preciso esperar até à revisão constitucional de 1919 – já 
durante a Primeira República – para que se introduzisse, e ainda assim de forma 
indirecta, uma primeira consagração constitucional dos partidos enquanto 
“correntes de opinião dotadas de representação no parlamento”42.

Em síntese, pode afirmar ‑se que os partidos portugueses da Regeneração 
oitocentista “combinavam a existência de redes horizontais com uma hierar‑
quia piramidal, em cujo vértice se encontravam os chefes”, formando assim 
uma “cadeia hierárquica” de amigos políticos, ou seja, de “agrupamentos de 
clientelas com acentuado pendor oligárquico”, cujo efeito político era “o apa‑
gamento de divergências, o amortecimento dos conflitos, a edificação de com‑
promissos através da partilha do poder”43 – exactamente o conjunto de predis‑
posições que mais convinha ao novo clima da Regeneração.

O quadro partidário traçado para Portugal não difere do apurável, por 
exemplo, para a Espanha do tempo. Depois de superada a instabilidade político‑
‑institucional característica do chamado período do “parlamentarismo preto‑
riano” dos anos de 1840, também em Espanha a segunda metade do século xix 
seria dominada por um sistema político apostado na reconciliação ideológica e 
assente numa estrutura social censitária e oligárquica, onde avultava a prática 
da fraude caciquisto ‑eleitoral, a desmobilização e abstencionismo do eleitorado e 
a preponderância dos partidos de notáveis. Nos termos de Javier Tusell, os dois 
Estados da Península Ibérica viveram durante a segunda metade do século xix 
“um sistema que compatibilizava liberalismo e oligarquia, ou seja, uma legali‑

41 Desde 1820 e até à falência do liberalismo, em 1926, houve sempre um preconceito 
antipartidário generalizado no pensamento político português, apenas entrecortado por 
uma ou outra reflexão teórica mais optimista sobre a utilidade e valor dos partidos políticos 
como instâncias de representação das opiniões. No geral, quer à direita quer à esquerda, a 
ideia maioritária era a de que a divisão partidária era mais um mal, necessário ou inevitável 
para uns, corrigível ou superável, para outros, do que um bem. Neste particular, o libera‑
lismo português viveu sempre um paradoxo – os criadores da liberdade política pareciam 
preferir vivê ‑la debaixo de um consensualismo de opiniões, na medida em que sempre a 
julgaram ameaçada pelo (natural) pluralismo dessas mesmas opiniões (sobre este problema, 
v. Sardica, 1997a).

42 Sousa, 1983, pp. 221 ‑222.
43 Sobral e Almeida, 1982, pp. 654 e 659 ‑660. Mais recentemente, o segundo destes 

autores veio a definir os partidos políticos oitocentistas como “coligações mais ou menos 
coesas de redes dispersas, agregadas segundo uma lógica de cooperação vertical e orientadas 
para o controlo e distribuição dos recursos particularistas do centro político” (Almeida, 
1991, p. 122).
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dade que permitia um grau considerável de liberdade, e eleições como meio de 
legitimação essencial desse poder, mas, ao mesmo tempo, uma desmobilização 
política generalizada, com predomínio absoluto das relações clientelares”44. 

A definição da natureza dos partidos espanhóis oitocentistas é igualmente 
aplicável a Portugal. José Varela Ortega, por exemplo, descreveu ‑os como sen‑
do “compostos por organizações locais independentes, vinculadas a um caci‑
que ou chefe local. Estes vinculavam ‑se a um cacique, ou chefe provincial do 
partido que, por sua vez, estabelecia uma organização caciquista com quem 
fazia de chefe regional do partido; assim se formava uma estrutura piramidal 
com nexos descontínuos; o cacique dos caciques era o chefe do partido”45. As 
formações partidárias seriam assim agregados de facções ou conjuntos de clien‑
telas “mais interessadas em favores pessoais do que em compromissos ideológi‑
cos […] que só de uma maneira muito ténue se encontravam vinculadas a uma 
máquina centralizada de partido”46. Nos termos mais simples de Javier Tusell, 
os partidos de notáveis não passavam, na sua maior parte, de “tertúlias caci‑
quistas” – não só em Espanha ou em Portugal, mas também no transformismo 
italiano ou no sistema de clientelismo democrático da III República francesa47.

5.  Partidarismo e rotativismo: o mito da Regeneração 
unitária

Como atrás se referiu, na história do Portugal oitocentista é clara a impor‑
tância do advento da Regeneração como período de consolidação da ordem 
liberal e de construção da modernidade do país, consubstanciada num Estado 
liberal, numa sociedade burguesa e numa economia de orientação capitalista, 
bem como o corte que a mesma operou na evolução histórica face aos anos 
pré ‑1851. O quadro cronológico da Regeneração portuguesa há já muito que 
está também estabelecido: cerca de quatro décadas de acalmia política, tran‑
quilidade social e fomento económico, entre 1851 e 1890, e duas décadas fi‑
nais, de instabilidade política e de crise, material, institucional e mental, de 
1890 a 1910. O mesmo é dizer: quase quarenta anos de estabilização e consoli‑

44 Tusell, 1998, p. 57.
45 Varela Ortega, 1977, p. 357.
46 Varela Ortega, 1977, p. 436. Numa outra caracterização oferecida pela historiografia 

espanhola, Miguel Martínez Cuadrado salienta que os partidos oitocentistas eram essencial‑
mente “partidos parlamentares”, ou seja, partidos em que o recrutamento e promoção se 
fazia através da carreira dentro do parlamento, cujos assentos aliás monopolizavam (Martí‑
nez Quadrado, 1983, pp. 71 ‑72).

47 Tusell, 1998, pp. 62 e 75.
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dação da ordem liberal e perto de vinte anos de contestação e falência dessa 
mesma ordem48. Esta visão, persistente na historiografia portuguesa, esconde 
contudo aquilo que se poderia designar como o mito da Regeneração unitária, 
ou seja, a ideia de que o período de 1851 ‑1890 pode ser considerado um todo 
uniforme, que se desenvolveu num quadro institucional e político imutável.  
A imagem peca por excessivo simplismo e pode criar uma percepção incom‑
pleta e superficial do que foram essas quatro décadas49.

Interessa sobretudo rever a alegada unidade cronológica do período, quan‑
do se considera o processo de estruturação político ‑partidária da Regeneração. 
Sobre o cenário de uma cultura política de valores, objectivos e hábitos que se 
manteve relativamente constante desde o pronunciamento saldanhista de 1851 
até ao final da década de 1880, existiu uma evolução no que diz respeito ao 
desenvolvimento concreto do partidarismo, que divide o período de 1851 ‑1890 
em microperíodos mais pequenos. Há aliás um defeito geral na historiografia 
portuguesa que consiste em trabalhar os anos de 1870 e 1880 do século xix 
– a época dos governos chefiados por Fontes Pereira de Melo – aplicando as 
conclusões obtidas às décadas de 1850 e 1860. Os primeiros anos da Regenera‑
ção têm assim sido ignorados; e mesmo quando se recortam dois tempos – a 
Regeneração antes da “Fusão” (1851 ‑1865) e a Regeneração depois da “Fusão” 
(1868 ‑1890) – pouco se exploram as razões e as consequências dessa divisão, 
menosprezando as alterações registadas de um período para o outro.

É no domínio do estudo do partidarismo político que este problema mais se 
faz sentir. Como atrás se referiu, a lógica político ‑partidária dos anos de 1834‑
‑1851 é diferente da dos anos posteriores a 1851. A questão está em que o 
processo de transição entre uma e outra época veio apenas a adquirir uma 
forma final no modelo do rotativismo bipartidário, materializado nos partidos de 
notáveis clássicos. Assim, uma apreciação mais rigorosa do sistema partidário 
português oitocentista deve reconhecer que os primeiros anos da Regeneração 
foram dominados por um tipo de agrupamento partidário já diferente das simples 
facções pré ‑1851 mas ainda aquém da estabilização e formalização dos partidos 
característicos da alternância rotativa dos anos de 1870 e 1880. No parla‑
mento e na imprensa dos anos de 1850 e 1860, os contemporâneos utilizavam 
sobretudo o conceito de “parcialidades”, como que sentindo estarem a viver 
um período de clarificação, de adaptação, de depuração político ‑partidária, 

48 Esta formulação apenas caracteriza as tendências gerais dos dois subperíodos da 
Regeneração: não leva em conta, por exemplo, a conjuntura especialmente agitada de 
1867 ‑1871 nem, a contrario, a estabilização conseguida nos melhores anos do reinado de 
D. Carlos, a partir de 1893 e até à desagregação dos regeneradores e dos progressistas 
(1904 ‑1906) que obrigou o rei a chamar João Franco (um crítico do rotativismo) ao poder.

49 Para uma análise mais desenvolvida da matéria e das considerações que se seguem,  
v. Sardica, 1997a.
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preparatória da consolidação dos verdadeiros partidos de notáveis do Portugal 
oitocentista – o Partido Regenerador, de Fontes Pereira de Melo, e o Partido 
Progressista, de Anselmo José Braamcamp e José Luciano de Castro.

Daqui decorre um ponto importante: o rotativismo bipartidário apenas 
existiu verdadeiramente em Portugal a partir da década de 1870. A concretiza‑
ção deste modelo implica, à inglesa, a existência de dois partidos que de forma 
clara e diferenciada representam duas famílias de opinião que, apesar das suas 
diferenças, se põem de acordo acerca de um fundo ideológico comum. É esse 
facto que lhes permite instituírem entre si um informal pacto para a partilha do 
poder, num esquema de rotação e alternância coordenado pelas respectivas 
chefias à margem ou independentemente de ingerências exteriores50. Ora isto 
não era ainda visível nos primeiros anos da Regeneração. Desde logo pelo facto 
de durante as décadas de 1850 e 1860 os “partidos” regenerador e histórico 
– designações que não têm data de origem nem autoria certa – nunca terem 
esgotado o espaço total do sistema político monárquico. Forças minoritárias 
como os cartistas e legitimistas (para não falar nos restos do radicalismo de 
extrema ‑esquerda) sobreviveram de forma mais ou menos autónoma, com os 
seus comités eleitorais e os seus órgãos de imprensa. Por isso, até à consolidação 
fontista do Partido Regenerador e à arrumação partidária da esquerda na déca‑
da de 1870 a vida política portuguesa não se fazia ainda a dois, mas pelo menos 
a quatro, não configurando um rotativismo de partidos mas um pluripartidaris‑
mo de parcialidades. Acresce também que os dois cúmplices do centro ‑direita 
e do centro ‑esquerda do sistema oscilaram bastante no seu processo de dife‑
renciação, com periódicos planos de aproximação/reconciliação entre históri‑
cos e regeneradores. Ora o rotativismo supõe acordo para a partilha diferencia‑
da e bipartidária do poder; não supõe sobreposição ou fusão.

Um outro obstáculo à aplicação da imagem do rotativismo aos anos de 
1850 ‑1860 reside nos próprios processos de formação e substituição dos gover‑
nos. Mais do que fruto de uma dinâmica de acordos, as transições ministeriais 
eram ainda processos casuísticos provocados por pressões exteriores – do pariato, 
do monarca, de uma querela intragovernamental ou de uma arruaça de pro‑
testo mais ameaçadora. A esta ressalva acresce ainda uma última. Os governos 
do rotativismo dos anos de 1870 ‑1880 são inequivocamente tirados de um ou 
de outro partido; nos anos de 1850 ‑1860 eram ainda governos menos coesos, 
formados a partir de várias parcialidades e por vezes com uma retórica de 

50 Esta mecânica tem uma evidente influência estabilizadora, dado que a linha que de‑
marca os dois partidos traça um “bipartidarismo técnico” e não um “bipartidarismo metafí‑
sico”, ou seja, separa os partidos em torno de objectivos práticos e meios de realização da 
obra política e não em torno de divergências ideológicas que atinjam a própria natureza do 
regime (v., por ex., Duverger, 1980, p. 250).
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junção dessas mesmas parcialidades. Eram governos multipartidários ou apar‑
tidários que baralhavam as forças políticas em cena, dificultando os que teori‑
zavam as virtudes de um modelo rotativista.

Em suma, tendo embora rompido com o radicalismo e com a anarquia das 
facções pré ‑partidárias, o golpe da Regeneração não implicou de forma imedia‑
ta o agrupamento das forças políticas em apenas dois grandes partidos – um 
liberal e outro conservador – representantes cordatos de duas diferentes filoso‑
fias políticas. Na realidade, só depois dos focos de agitação que cruzaram a 
década de 1860 – iniciados com as agitações populares da Associação Patrióti‑
ca, em Lisboa, e com a desagregação interna do Partido Histórico, e prolonga‑
dos com a efémera experiência do governo da Fusão, que reuniu pessoal rege‑
nerador e histórico entre 1865 e 1868 – é que o sistema partidário português se 
cristalizou, vindo a dar consistência a um único partido de direita liberal mo‑
nárquica – o Regenerador (consolidado sob o patrocínio do executivo fontista 
de 1871 ‑7751) – e a um único partido de esquerda liberal monárquica – o Pro‑
gressista (oficialmente criado pelo Pacto da Granja, em 1876, pela união do 
Partido Histórico e do Partido Reformista, uma “parcialidade” política surgida 
na segunda metade da década de 1860 como voz crítica na esquerda 
monárquica)52. E mesmo afirmar isto implica algum simplismo, na medida em 
que o rotativismo então praticado em Portugal não revelou nem a regularidade 
nem a credibilidade públicas para se falar num bipartidarismo perfeito. 

O rotativismo está porventura sobrevalorizado na escrita da história polí‑
tica portuguesa do século xix porque quando era referido e elogiado – e pouco 
o foi até ao fracasso da Fusão, na segunda metade da década de 1860 – era ‑o 
não tanto como descrição verdadeira da realidade partidária mas como projec‑
to de organização dessa mesma realidade. Como escreve Rui Ramos, “a rotação 
dos partidos era um mecanismo conhecido e aceite pelos liberais portugueses, 
mas muito pouco usado. Descrevia não um real roulement no governo, mas 
apenas a possibilidade de uma alternância pacífica ao presente gabinete, baseado 
na existência na oposição de um partido que, sendo candidato ao poder, respei‑

51 V. Mónica, 1999, pp. 87 ‑113.
52 A criação do Partido Progressista foi o principal sinal de que na década de 1870 – e 

saliente ‑se a fronteira cronológica – as formações partidárias da monarquia portuguesa 
estavam a adquirir “uma maior consistência e estabilidade organizativa, verificando ‑se até 
tentativas de demarcação no plano doutrinário”, provando terem sido esses os anos da institu‑
cionalização da mecânica do rotativismo em Portugal. Foram os progressistas os primeiros a 
apresentarem uma série de inovações que as “parcialidades” dos anos de 1850 e 1860 ainda 
não tinham, senão esporadicamente, posto em prática: regimento interno, definindo órgãos 
permanentes e delimitando esferas de competência; periodicidade extra‑eleitoral para reuniões 
da assembleia ‑geral; regulamentação estatutária da condição de filiado; rede de centros locais; 
e programa doutrinário com exposição justificativa mais ampla do que a contida nos tradicio‑
nais manifestos eleitorais (Almeida, 1991, pp. 122, 124 ‑125, e Coelho, 1908, pp. 637 ‑638).
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taria a Constituição”53. Mais do que a constatação do existente, a propaganda 
do rotativismo exprimia a aspiração de enraizar em Portugal hábitos políticos 
para os quais o país não estava preparado.

Pode portanto dizer ‑se que a cultura de fundo da Regeneração – reconcilia‑
ção, pragmatismo e progresso54 – admitiu diferentes momentos de concretização 
prática, gerando diferentes submodelos de sistema partidário. Nos anos de 1850‑
‑1860, a busca de consensos verteu ‑se num desejo genérico de reconciliação 
partidária e de superação de divisões irreconciliáveis. Por isso as parcialidades do 
tempo demoraram a autonomizar ‑se do ponto de vista organizativo, hesitaram 
em diferenciar ‑se do ponto de vista programático e vaguearam do ponto de vista 
dos alinhamentos. Com a agitação e fragmentação políticas dos anos de 1860 (e 
com a falência do próprio governo da Fusão, entre 1865 ‑68), o sistema político 
registou alterações na sua lógica prática de funcionamento. Renunciando ao seu 
discurso do bloco central convergente – até porque novas forças políticas centrí‑
fugas, como o republicanismo, estavam a aparecer – apostou no desdobramento 
desse bloco em dois partidos mais estruturados do ponto de vista doutrinário e 
organizativo, encarregados de gerirem à vez um projecto político geral de estabi‑
lidade e fomento que era, na base, partilhado por ambos. 

Os efeitos do estabelecimento real do rotativismo fizeram ‑se sentir a partir 
da década de 1870 a vários níveis. Como salienta Pedro Tavares de Almeida, as 
eleições de luta dos primeiros anos da Regeneração deram então lugar ao pre‑
domínio de eleições de acalmia (escrutínios que traduziam a quase inexistência 
de confronto eleitoral entre as forças políticas) e à mecânica do acordo. Sobre‑
tudo após a reforma eleitoral de 1884, levada a cabo por Fontes Pereira de 
Melo, verificou ‑se um impulso para a maior coesão dos partidos dinásticos e 
das respectivas representações parlamentares: a “progressiva coalescência das 
redes de notáveis locais em torno de dois partidos principais” veio arrumar 
melhor o sistema político, determinando que, apesar da “persistência de fron‑
teiras porosas e indefinidas entre eles”, se observasse uma “maior estabilidade 
das identificações e vínculos partidários e também uma maior consistência or‑
ganizativa dos partidos”55. Perante o que ainda se passara nas primeiras décadas 

53 Ramos, 2001, p. 219. Já Giovanni Sartori escrevera que “a alternância deve ser en‑
tendida de maneira ampla, de forma a implicar a expectativa e não somente a ocorrência 
real do turno político […] por outras palavras, a noção de alternância confunde ‑se com a 
noção de competitividade”. Em resultado, concluía este autor, “o bipartidarismo sustenta‑
‑se, se não na existência, pelo menos na expectativa de alternância no governo” (Sartori, 
1979, pp. 186 e 192).

54 Também em Espanha a política da segunda metade de Oitocentos viveu sob um ver‑
dadeiro pacto de regime cujos princípios gerais eram a monarquia, os direitos do homem 
(liberdade, igualdade e propriedade), para além do mercado livre e da industrialização que 
compunham a imagem do capitalismo do século (Artola, 1998, p. 46).

55 Almeida, 1991, pp. 153 ‑154 e 160 ‑161.
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da Regeneração, o rotativismo veio tornar cada vez mais raros os candidatos 
independentes e apartidários, sendo também em menor número os que muda‑
vam de campo político de uma eleição para a outra, ao mesmo tempo que, 
“reflectindo uma crescente dinâmica bipolar na vida política nacional”, os 
parlamentos surgiam já mais arrumados sob o controlo dos partidos da rotação. 
A prova é que se tornou visível a tendência dominante para as representações 
parlamentares de cada um dos partidos serem mais identificáveis, variando 
pendularmente consoante estavam no poder ou na oposição56.

Na questão geral do partidarismo oitocentista é importante a comparação 
entre os percursos de Portugal e Espanha. No país vizinho, às experiências da 
União Liberal das décadas de 1850 e 1860 sucedeu o sexénio revolucionário de 
1868 ‑1874 (o equivalente à agitação política do final da década de 1860 em 
Portugal), para a partir de 1874 se iniciar a restauração e com ela o “turno” 
espanhol rotativista, entre o Partido Conservador (de Cánovas del Castillo) e 
o Partido Liberal (de Práxedes Sagasta). Um e outro tinham o mesmo efeito 
centrípeto e de cooptação sobre as formas de oposição marginal exercido pelos 
regeneradores e pelos progressistas em Portugal. Protegendo a coroa dos des‑
gastes da política, a mecânica do “turnismo” espanhol esperava neutralizar os 
católicos e os carlistas, à direita, e os republicanos e os socialistas, à esquerda57. 
A aproximar Cánovas e Sagasta no centro do sistema descobria ‑se o mesmo 
que em Portugal aproximava Fontes e Braamcamp (ou José Luciano, a partir 
de 188558) – “um desejo apaixonado de estabilidade que estava na origem da 

56 Almeida, 1991, pp. 161 ‑162. A Espanha conheceu um processo semelhante e crono‑
logicamente paralelo ao de Portugal: “a partir da Restauração (ou seja, nos anos 70), a de‑
signação de candidatos experimenta um processo de centralização que favorece o controlo 
exercido tanto pelos governos como pelos partidos, instituições paralelas cujos organismos 
centrais, à medida que desenvolvem as suas comunicações interiores, vão incrementando a 
influência que exercem no país” (Artola, 1977, p. 107).

57 Artola, 1998, pp. 46 ‑47. Miguel Artola declara que o “turno” bipartidário foi “a maior 
novidade do projecto de Cánovas” e que entrou em prática com a primeira chegada dos li‑
berais ao poder, em 1881.

58 Anselmo José Braamcamp foi o líder do Partido Progressista português desde a sua 
fundação oficial, em Setembro de 1876, até à sua morte, em Novembro de 1885. Sucedeu‑
‑lhe no cargo José Luciano de Castro, que chefiaria o partido até à implantação da República, 
em 1910, e que viria a falecer em 1914. Comparativamente, a chefia do Partido Regenerador 
foi mais agitada. Fontes Pereira de Melo, que durante os anos de 1850 e 1860 disputara a 
primazia no campo regenerador a Rodrigo da Fonseca Magalhães, primeiro, e a Joaquim 
António de Aguiar, depois, tomou conta do Partido e moldou ‑o à sua imagem durante a 
década de 1870. Após a sua morte, em Janeiro de 1887, e até ao fim da monarquia ocuparam 
sucessivamente a cadeira da presidência regeneradora António de Serpa Pimentel, entre 
1887 e 1900, Hintze Ribeiro, entre 1900 e 1907, Júlio de Vilhena, entre 1907 e princípios de 
1910, e António Teixeira de Sousa, nos últimos meses antes do 5 de Outubro.
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realidade política primordial do momento, a propensão ao pacto da classe 
 política dirigente”59. Neste particular, o fontismo foi a versão portuguesa e 
 quase simultânea do canovismo espanhol. 

Com características semelhantes, vale a pena concluir que tiveram, con‑
tudo, desfechos diferentes: a Regeneração portuguesa e o seu modelo fontista 
entraram em contagem decrescente a partir de 1890: os governos extrapartidá‑
rios de João Crisóstomo e de José Dias Ferreira (em 1890 ‑1892) constituíram a 
primeira forma de proscrição pública do rotativismo, não obstante a sua poste‑
rior recuperação por D. Carlos, a partir de 1893 e até 1906, ano em que João 
Franco, um trânsfuga e crítico do sistema, formou governo. Em Espanha, por 
contraste, não obstante as críticas levantadas contra a política do “turno” no 
fim do século pelos chamados regeneracionistas60, a prática bipartidária 
prolongar ‑se ‑ia ainda durante anos e só viria a ser proscrita nos tempos agita‑
dos que mediaram entre o fim da I Guerra Mundial e a ascensão da ditadura de 
Primo de Rivera ao poder, em 1923. Foi talvez por isso que em Portugal a mo‑
narquia caiu em 1910; em Espanha, somente em 1931.
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VI – Imprensa e opinião pública na época 
de Hintze Ribeiro

1.  O segundo liberalismo português e os desafios da 
“geração nova”

Em 1884, no prólogo à 2.ª edição do seu famoso romance ‑folhetim O Mis‑
tério da Estrada de Sintra, Eça de Queirós deixou registada qual fora a sua (e a 
de Ramalho Ortigão) intenção essencial ao escrever aquela obra. Catorze anos 
antes – em 1870 – numa noite em que vagueavam por uma Lisboa ensonada, 
tinham, num ímpeto, decidido “reagir sobre nós mesmos, e acordar tudo aquilo 
a berros, num romance tremendo, buzinado à Baixa das alturas do Diário de 
Notícias”1. Esta confissão de Eça, e ainda mais o radicalismo da sua fórmula 
(“acordar” o país “a berros”) deve interessar não tanto pelo romance a que ela 
deu origem mas mais como linha de acção e resumo de uma época2 – justamen‑
te o tempo em que o conselheiro Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro viveu e ac‑
tuou na política e no espaço público.

Inspirada pelo impacto culturalmente inovador da Geração de 70, muita 
gente, nas décadas finais do século xix e nos anos iniciais do século xx, pelas 
mais variadas razões, quis “acordar” o país “a berros”, arrancando ‑o da modor‑
ra rotineira da Monarquia Constitucional e lançando ‑o na modernidade da 
industrialização, da democratização e da massificação. Houve quem o quisesse 
fazer sobretudo como forma de rasgar convenções artísticas e culturais, ao ser‑
viço de uma revolução de costumes e de mentalidades que europeizaria a na‑
ção; houve quem o quisesse fazer para sintonizar o país com um novo ideal de 
cidadania participativa e consciente; houve, finalmente, quem apostasse em 
fazê ‑lo como arma de contestação política antimonárquica. Quaisquer que fos‑
sem os objectivos, todos os que queriam “acordar” o país ajudaram a forjar um 
segundo liberalismo, qualitativamente diferente do velho liberalismo da pri‑
meira metade do século xix, materializando uma ruptura mental que é essen‑
cial ter em vista para enquadrar o que foi o salto dado nesses anos pela impren‑
sa e pela opinião pública em Portugal.

Desde as décadas de 1860/1870 do século xix até pelo menos 1910, a vida 
pública portuguesa foi dominada por uma geração nova (marcada por aquilo a 

1 Cit. em Matos, 1988, p. 599.
2 Sobre a importância e a vasta obra de Eça de Queirós e de Ramalho Ortigão no pano‑

rama do jornalismo português das últimas décadas do século xix, v. Mónica, 2003 e 2004.
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que Rui Ramos chama o “mito da revolução inacabada”3), cujo desafio era o de 
reconfigurar, aprofundando ‑o e alargando ‑o, o liberalismo fundado em 1820. 
Na realidade, a geração romântica concebera e vivera o Estado liberal essen‑
cialmente como uma superestrutura institucional, hierárquica, censitária, que 
reinava sobre uma sociedade despolitizada, no interior da qual todos eram ci‑
dadãos com direitos civis naturais, mas na qual nem todos eram cidadãos com 
direitos políticos de voto, participação e intervenção. Aos olhos de hoje, o libe‑
ralismo clássico oitocentista não era sinónimo de democracia porque o “país 
legal”, o país político, que se expressava no ténue espaço público e na limitada 
opinião pública das primeiras décadas do constitucionalismo monárquico, era 
apenas uma limitada amostra do “país real”, da gigantesca maioria silenciosa, 
que não lia, não falava, não votava e por isso não participava.

Foi contra esse liberalismo que muitas vozes críticas, dentro e fora do 
status quo monárquico, se começaram a levantar nas últimas décadas do sé‑
culo xix: era preciso aprofundar o “estado cívico” inaugurado em 1820, alar‑
gar a “esfera pública”4, enquanto espaço de debate e formação da cidadania, 
e democratizar o voto e a participação a partir de um espírito novo (reformis‑
ta ou revolucionário consoante a cor política de quem o sugeria), de informa‑
ção, esclarecimento, iconoclastia, radicalismo, que “farpeasse” (nos termos 
de Eça de Queirós) a nação e a conduzisse a uma nova visão de si mesma e 
do mundo. Foi a esta militância ética e estética, em defesa de uma nova so‑
ciedade autoconsciente, de uma nova educação de massas e de um novo 
ordenamento político democrático que os intelectuais se habituaram a cha‑
mar “cultura”, na acepção mais vasta da palavra5. Naturalmente, era ao inte‑
lectual activo (e não ao simples literato romântico ou filósofo académico de 
outrora) que competia servir de vanguarda nesta pretendida mutação da vida 
pública, que se atingiria não pelo culto das letras para as elites mas através de 
uma “conquista” e de uma “evangelização” contínuas e diárias sobre os espí‑
ritos6. Nos termos em que Rui Ramos coloca a questão, esta “geração nova” 
tinha por objectivo realizar uma “segunda fundação” da nacionalidade, mo‑
bilizando o povo para uma “vida nova”, através de um programa de “conver‑
são espiritual e revolução social”, assente numa “cultura de patriotismo” que 
organizaria “de uma maneira total a vida dos indivíduos”, modelando a socie‑
dade “como um todo unificado, atravessado por meios de comunicação como 
um verdadeiro corpo articulado”7.

3 Ramos, 2004, pp. 127 e ss.
4 Ramos, 2004, pp. 113 ‑114.
5 Ramos, 2004, p. 129.
6 Ramos, 2004, p. 114.
7 Ramos, 2004, pp. 128 ‑129, e 2001, p. 47.
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2.  Imprensa e opinião pública na era da masspolitik

Os instrumentos fundamentais para a informação, a comunicação e a mo‑
bilização cívicas visadas por esta renovada intelligentsia não eram já somente 
a literatura, a oratória ou a arte: a eles se somavam outros formadores de 
opinião pública como os meetings, as conferências, as sessões de esclareci‑
mento, os congressos, as exposições, as comemorações e, last but never least, 
os jornais8. Já se vê por aqui que neste segundo liberalismo a imprensa veio a 
ser o meta ‑instrumento para a reorganização sociocultural da nação e os 
jornalistas os primeiros agentes construtores e porta ‑vozes da nova consciên‑
cia colectiva. Consequentemente, esses foram os anos em que a opinião pú‑
blica ascendeu à maioridade em Portugal, assumindo a sua moderna função 
de referencial exterior da luta política e da agenda quotidiana. Efectivamen‑
te, as décadas que mediaram entre o início da “fase industrial da imprensa” 
– que José Tengarrinha data da década de 18609 – e a vitória republicana, em 
1910, constituíram o tempo mais marcante e mais decisivo da modernização 
do jornalismo nacional, quer em termos quantitativos (mais jornais) quer em 
termos qualitativos (novos e melhores jornais), assinalando o apogeu, até aos 
dias de hoje, da influência da imprensa na vida social e nos centros decisores 
da política.

Este apogeu foi causa e consequência das profundas mutações sociais, 
económicas e políticas que ocorreram em Portugal nos finais do século xix: é 
verdade que o país não deixou de ser pobre, rural e analfabeto – mas o facto é 
que mudou ‑se então muito, e muito depressa, no que terá constituído o maior 
salto qualitativo de modernidade até ao registado nas décadas de 1960 e 197010. 
O desenvolvimento fontista alfabetizou mais gente, rompeu isolamentos an‑
cestrais, criou cidades maiores11 onde novos estratos de classe média animaram 
a sociedade civil e fizeram emergir uma masspolitik mais ruidosa e mais radical12, 
cuja dinâmica, mostrando os primeiros sintomas de ruptura contra o sistema 
monárquico e as suas ordeiras convenções institucionais foi explorada, através 
dos instrumentos acima citados, pelos opinion makers da “vida nova”. 

8 V. Ramos, 2004, p. 130, Marques, 1991, p. 613, e, especificamente sobre as estraté‑
gias e instrumentos de mobilização cívica utilizados pela intelligentsia republicana, Ribeiro, 
2003.

9 Tengarrinha, 1989, pp. 211 ‑215. V., sobre a contextualização e periodização gerais da 
fase industrial da imprensa portuguesa, Reis, 1999.

10 Ramos, 2001, p. 35.
11 Entre 1864 e 1900, a população urbana portuguesa quase duplicou, passando de  

c. 475 mil no total para c. 810 mil; só a população lisboeta aumentou de c. 200 mil para  
c. 360 mil (Ramos, 2001, p. 36).

12 Pinto e Almeida, 2000, pp. 8 ‑10, e Bonifácio, 2002, pp. 77 ‑78 e 109 ‑110.
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Num país redespertado para a contestação social, para o radicalismo polí‑
tico e também para a participação eleitoral (através da militância em novas 
formações políticas de esquerda e do amplo alargamento do sufrágio realiza‑
do em 187813), os núcleos organizadores da opinião deixaram de poder ser 
apenas o Paço, o parlamento, os partidos de notáveis (com os seus pequenos 
centros eleitorais), os clubes restritos, as Academias ou a Universidade, para 
passarem a ser os grandes canais de comunicação de massas como os jornais, 
sobretudo ao estilo fim de século – baratos, generalistas, redigidos em lingua‑
gem simples, misturando em estilo sensacionalista o slogan político ‑ideológico 
com a diversidade dos temas sociais mais actuais. Perante um espaço público 
e uma opinião pública geográfica e sociologicamente alargados, a função 
exercida pelos jornais no Portugal do tempo e a própria forma como os jorna‑
listas concebiam o seu ofício foi revolucionada. Como salientaram já Antó‑
nio Costa Pinto e Pedro Tavares de Almeida referindo ‑se ao Portugal da vi‑
ragem do século, “in such a pluralist context, a free press naturally flourished 
and played a decisive role in building a civic consciousness within the litera‑
te urban strata”14.

Alguns números podem servir de prova. Em 1880, calculava ‑se que exis‑
tissem em todo o país uns 200 grandes jornais15; em 1894 seriam já quase 
400 e em 1900 592, segundo uma apurada estatística da autoria de Brito 
Aranha16, número que significaria, na viragem do século, 1 jornal por cada 
9160 habitantes17 (rácio surpreendentemente superior aos da França e In‑
glaterra, onde a relação seria de 1/23 00018). Claro está que a litoralidade e 
a vincada divisão cidade/campo faziam com que Lisboa e Porto assumissem 
uma distinta macrocefalia comunicacional: as duas cidades, com pouco mais 
de 500 mil habitantes somados em 1900, detinham mais de 40% de toda a 
imprensa nacional e a esmagadora maioria dos grandes jornais diários faze‑

13 A reforma eleitoral fontista de 1878 fez aumentar o eleitorado português de c. 480 mil 
para c. 825 mil (68,2% dos homens adultos) (v. Almeida, 1991, pp. 216).

14 Pinto e Almeida, 2000, p. 6.
15 Tengarrinha, 1989, pp. 231, e Ramos, 2001, p. 52.
16 Aranha, 1900, pp. 45 e 47. Segundo a entusiástica visão de Brito Aranha, o jornalis‑

mo era mesmo um dos poucos campos de actividade nacional em que Portugal fazia “bonne 
figure en Europe, à côté de peuples qui sont de tous points plus avancés que le notre” (Ara‑
nha, 1900, p. 8)

17 O número foi obtido dividindo os 592 títulos recenseados por Brito Aranha pelos  
5 423 132 habitantes de Portugal segundo o censo desse mesmo ano de 1900 (v. Vieira, 
1999, p. 214).

18 Aranha, 1900, p. 47 ‑48. O autor indica o rácio português de 1 jornal para cada 6500 
habitantes partindo decerto de um cálculo populacional errado; Oliveira Marques, com base 
em números de jornais diferentes – 368 em 1900 – fala de um rácio português de 1 jornal por 
cada 14 736 habitantes (Marques, 1991, p. 600).
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dores da opinião19. Só em Lisboa, a venda de jornais diários subiu de uns 50 mil 
exemplares/dia no final da década de 186020 para um mínimo de 300 mil no 
início do século xx21 – ou seja, qualquer coisa como 1 jornal por cada 1,2 lisboe‑
tas, um rácio ainda hoje inultrapassado.

3.  A função do jornalismo na sociedade portuguesa 
finissecular

Foram estas estatísticas que alimentaram uma valorização optimista e um 
elogio unânime da função dos jornalistas como intérpretes e fazedores da agen‑
da sociopolítica também até hoje inultrapassados. Quase todos os que escre‑
viam nos jornais ou que reflectiam sobre o alcance dessa escrita convergiam na 
imagem de que o jornalismo era “um poderoso factor de civismo e de educação 
nacional”, por realizar “a defesa e apostolado das ideias mais justas e de tudo o 
que pudesse concorrer para o bom nome e felicidade do país”22; quanto à im‑
prensa no geral, ela era “a força mais potente e dominadora das sociedades 
modernas”23 e o veículo através do qual “se vulgarizam as ideias e os factos que 
interessam à vida de um povo e à vida da humanidade”24, através daquilo a que 
um dia Eça de Queirós chamou a “intervenção permanente do país na sua 
própria vida política, moral, religiosa, literária e industrial”25. Individualmente 
considerado, o jornalista surgia assim como nada menos que “o procurador dos 
cidadãos”26 ou “o fabricante da opinião pública”27.

Numa conhecida obra redigida em 1904, O Jornalismo. Esboço histórico da 
sua origem e desenvolvimento até aos nossos dias, Alberto Bessa haveria de sinte‑
tizar o verdadeiro significado da imprensa e do jornalismo na nova era das 
massas. O jornalista era por ele definido como “a sentinela vigilante, a cujos 

19 De acordo com Rui Ramos, Lisboa e Porto concentravam 42% de todas as publica‑
ções (Ramos, 2001, p. 53); Oliveira Marques, por seu turno, declara que a capital possuía 
46% dos 39 grandes diários portugueses da viragem do século (Marques, 1991, p. 601). 
Brito Aranha corrobora de perto este último número: dos 592 títulos portugueses por ele 
listados, 279 (47%) eram lisboetas ou portuenses: a capital tinha 188 e o Porto 91 (Aranha, 
1900, p. 45).

20 Tengarrinha, 1989, p. 227.
21 Vieira, 1999, p. 184, e Ramos, 2001, p. 53.
22 Cayolla, 1929, pp. 158 ‑159.
23 Cayolla, 1929, p. 165.
24 Borges, 1900, p. 3.
25 Queirós, 1867, p. 9.
26 Sampaio Bruno, 1901, cit. em Pereira, 2007, p. 422.
27 Urbano de Castro, proprietário d’A Tarde, cit. em Bramão, 1936, p. 44.
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ouvidos vão ter as imprecações e os lamentos das vítimas da injustiça”, e a 
imprensa como “a palavra organizada em instituição, tornada eco da multidão 
anónima, obscura, desvalida, paciente, irresoluta e murmurante, servindo, com 
a sua voz, de válvula de segurança”28. Mais interessante ainda era a forma como 
Alberto Bessa descrevia a relação entre o jornal e a sociedade, entre o jornalis‑
ta e os seus muitos leitores: cada folha impressa alcançava uma “multidão” 
anónima e fazia dela um “público”, unindo pela “consciência mais ou menos 
nítida de que outros, à mesma hora, estão partilhando sentimentos iguais e 
iguais ideias”, gente que até aí não passava de um conjunto de “indivíduos 
heterogéneos”29. Na relação jornal ‑leitores, portanto, deveria o primeiro “diri‑
gir a vontade, a resolução e os actos; reflectir a impressão, o sentimento e as 
emoções; dirigir o protesto, a reclamação e a queixa; reflectir a agressão, a in‑
justiça e o sofrimento; dirigir a iniciativa, o movimento e a liberdade; reflectir 
a ameaça, a opressão e a tirania”30. Por isso, e em suma, o jornalismo era para a 
“geração nova” uma espécie de sacerdócio laico e o jornalista, enquanto figura 
sociopolítica, um “mestre de primeiras letras” e um “catedrático de democracia 
em acção, advogado e censor, familiar e magistrado”31.

Este conceito moderno, militante, agitador, justicialista até da imprensa 
como agenda ‑setter de todo o debate político ‑social e cultural que urgia fazer 
– a fim de regenerar um país de materialistas oligárquicos ou vencidos da vida 
cépticos, como acusava a geração da vida nova – supôs um jornalismo de tipo 
e apresentação renovados. Quer dentro da monarquia, com o Diário de Notícias 
(a partir de 1865) ou o Novidades (a partir de 1885), por exemplo, quer, sobre‑
tudo, fora dela, com a aguerrida imprensa republicana, representada pelo Sé‑
culo, pela Vanguarda, pelo Mundo ou pela Lucta (respectivamente fundados em 
1881, 1891, 1900 e 1906), a imprensa fazedora de opinião exibia uma nova 
dimensão organizativa, um novo estilo e uma nova linguagem que ajudaram a 
consolidar, em Portugal, o moderno conceito de jornalismo. 

28 Bessa, 1904, pp. 28 ‑29.
29 Bessa, 1904, pp. 31 ‑32.
30 Bessa, 1904, pp. 35.
31 Bessa, 1904, p. 36. A teorização de Alberto Bessa é muito representativa da forma 

como os jornalistas se viam a si mesmos no Portugal dos finais da Monarquia. Sobre a noção 
de “sacerdócio” e de “apostolado” aplicado ao jornalismo e sobre o elogio da imprensa na 
“marcha ascensional e progressiva da civilização” v. também, por exemplo, Armelim, 1909. 
De acordo com este autor, sócio da Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses, a 
imprensa desempenhava nada menos do que sete funções na “grande obra da regeneração 
nacional” e perante “um espírito público cada vez mais ávido de notícias e ansiado (sic) por 
ser largamente informado com precisão e rigor”: eram elas 1) a informação, 2) a vulgariza‑
ção, 3) a instrução, 4) a educação, 5) a crítica, 6) o serviço económico ‑social (no caso dos 
jornais angariadores de assistência ou beneficência pública), e 7) o exemplo (no campo da 
“verdadeira higiene moral”) (Armelim, 1909, pp. 6 ‑7).
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As redacções complexificaram ‑se e especializaram ‑se na grande informa‑
ção de rosto humano e de utilidade social, no comentário político mobilizador 
das massas, na aposta na reportagem de actualidade, no atractivo da ilustra‑
ção, da fotografia e da manchete apregoável pelo ardina32. O produto final 
tipo era o jornal ‑modelo de 10 réis, 40 minutos de leitura, 5 horas diárias de 
composição33, cheio de “notícias fresquinhas” e “títulos vistosos e graficamente 
bem dispostos”34, tudo redigido em estilo claro, conciso e curto, num discurso 
escrito onde se evidenciava “a preferência da comunicabilidade sobre a esté‑
tica da frase”35, através de “afirmativas cortantes, nítidas, categóricas e 
impositivas”36 – como convinha para conseguir fazer e reflectir a opinião 
 pública, arrancando as massas apáticas à sua tradicional letargia. Num tempo 
em que a objectividade do jornalismo, a neutralidade do jornalista e mesmo a 
deontologia do ofício ainda não eram regras solidamente estabelecidas os jor‑
nais eram muito mais do que simples elementos de mediação comunicacional 
entre o poder e o povo: eram “instrumentos de observação e de reorganização 
social”37, de “luta partidária e ideológica”, “armas de combate”, autênticos 
“megafones”38 para novas causas de luta e forças sociopolíticas emergentes. 
Como resumiria o editorial de apresentação do diário republicano A Lucta, em 
Janeiro de 1906, só pelos jornais era possível “fazer uma longa sementeira de 
ideias, agitar questões, aventar princípios, formular hipóteses, criar enfim uma 
intensa vida de espírito”39.

Foi assim que o mundo do jornalismo na época de Hintze Ribeiro se tornou 
um verdadeiro “quinto poder” (como um dia lhe chamou José Dias Ferreira), 
mais vasto e mais influente, porque invisível e difuso, do que os outros quatro 

32 Sobre o ambiente das redacções e a progressiva construção e afirmação do jornalismo 
como profissão liberal, dotada até de formas de organização interna associativa, v. Vargues, 
2003, e Santos, 2005. De acordo com Rui Ramos, a profissão de ardina, inventada pelo Diário 
de Notícias nos meados da década de 1860, contava já quase 10 mil matriculados no Governo 
Civil de Lisboa em 1891 – o que revela bem a progressão das vendas dos grandes diários ao 
povo anónimo que enchia as ruas de Lisboa no final de Oitocentos (Ramos, 2001, p. 53).

33 Noronha, 1913, p. 340.
34 Abreu, 1927, pp. 49 e 53. De acordo com as memórias de Jorge Abreu, os jornalistas 

de fim de século atendiam muito ao aspecto final da página (a sua “vitrine”), esforçando ‑se 
por praticar um discurso escrito que “vest[isse] pelo figurino dos jornais boulevardiers” mas 
que “fala[sse] em português” (Abreu, 1927, p. 53).

35 Reis, 1999, p. 19.
36 Bruno, 1906, p. 392.
37 Ramos, 2004, p. 130. V., do mesmo autor, sobre a forma como a imprensa conferiu à 

“geração nova” um raro e elevado grau de influência sobre a restante sociedade, Ramos, 
2001, pp. 60 ‑62.

38 Vieira, 1999, p. 184.
39 A Lucta, 1 ‑1 ‑1906.
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poderes (o legislativo, o executivo, o judicial e o moderador régio) estabeleci‑
dos na letra da Carta Constitucional40. Eram jornalistas os intelectuais publica‑
mente aclamados como grandes escritores41; vinham do jornalismo, e com ele 
acumulavam, os novos políticos que agitavam a bandeira da “vida nova”, que 
militavam na esquerda monárquica ou que engrossavam as fileiras republica‑
nas42; e era a grande imprensa de massas, e já não os títulos literários ou as 
instituições de sociabilidade das elites, que modelavam, conduziam e represen‑
tavam esse novo fenómeno que era a opinião pública urbana massificada43.

Em 1865, o Diário de Notícias, de Eduardo José Coelho, inaugurara a “fase 
industrial da imprensa” portuguesa, lançando ao público um jornal cuja in‑
tenção central era “interessar a todas as classes, ser acessível a todas as bolsas 
e compreensível a todas as inteligências”, assim chegando a “pobres e ricos de 
ambos os sexos, e de todas as condições, classes e partidos”44. Poucos anos 

40 Como particulariza a propósito Rui Ramos, “nunca se compreenderá o que foi a 
imprensa desde meados do século xix se se julgar que os jornais eram apenas algo que se 
acrescentara ao mundo tal como existia antes deles. A imprensa era o principal mecanismo 
de um universo em que os negócios públicos tinham saído do segredo das cortes para a pra‑
ça pública por onde passava o povo soberano. A imprensa era a “democracia”, a nova medi‑
da de todas as coisas […] a imprensa era o espaço público em que a sociedade e o Estado 
existiam, e estava para a vida política como a bolsa para a vida económica. O que se dizia na 
Corte, nos ministérios, nos quartéis, nas câmaras municipais, nas oficinas, nunca se poderia 
tornar opinião importante se não fosse publicado nos jornais. Os jornais pareciam tão pode‑
rosos que a principal organização dos partidos políticos eram os seus jornais, com a redacção 
a servir de sede” (Ramos, 2001, p. 56).

41 Ramos, 2004, p. 126.
42 Para a ligação entre política e escrita (jornalismo, prosa ou poesia) no campo republi‑

cano, v. Ribeiro, 2003, p. 261.
43 Nos termos de José Tengarrinha, os grandes jornais da fase industrial da imprensa 

(pós ‑1865, data da fundação do DN), procuravam dirigir ‑se “a todos” e não já somente “a 
um grupo de leitores ideologicamente afins” (Tengarrinha, 1989, pp. 213 ‑215). Ou seja: 
eram periódicos que não ficavam “apenas reservados à classe relativamente pouco numerosa 
de eleitores censitários”, pretendendo chegar “a todos os que sabem ler, cujo número vai 
crescendo gradualmente. Embora sem esquecer a camada mais instruída, dirigem ‑se tam‑
bém ao novo público, menos abastado e instruído, com gostos menos exigentes e requinta‑
dos” (Tengarrinha, 1989, p. 219).

44 Diário de Notícias, 29 ‑12 ‑1864 [Número 1 – Programa]. Alfredo da Cunha haveria 
de fazer o devido elogio ao pioneirismo do DN em quase todos os aspectos do moderno 
jornalismo: “do preço do jornal, que punha este ao alcance até dos menos abastados; da 
forma de venda, que a ninguém o deixava passar despercebido; do modo como era redigido, 
e que fazia com que a todos interessasse e fosse compreensível a sua leitura; e do anúncio, 
enfim, que tornava uma quase necessidade a sua consulta – destes quatro elementos proveio 
a popularidade que prontamente acolheu o Diário de Notícias. Lê ‑o o pobre, lê ‑o o rico / Lê ‑o 
o velho, lê ‑o o moço / Pois é tão indispensável / Como o pão para o almoço” (Cunha, 1914, 
p. 63).
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depois, Gaspar Ferreira Baltar, o proprietário d’O Primeiro de Janeiro (fun‑
dado no Porto, em 1869), tinha como hábito lembrar aos seus articulistas que 
“nós viemos do povo, somos pelo povo, vivemos para o povo”45. Nos anos de 
1880 e 1890, o Século, de Sebastião de Magalhães Lima e depois de Joaquim 
Silva Graça46, e o Novidades, de Emídio Navarro, lutavam entre si pelo domí‑
nio da opinião, o primeiro contra a monarquia (causa que faria também a 
fortuna do Mundo, de França Borges, e da Lucta, de Brito Camacho), o se‑
gundo a favor de uma outra monarquia, politicamente democratizada e so‑
cialmente renovada. Emídio Navarro, aliás, foi um dos melhores exemplos do 
novo e fortíssimo poder assumido pela imprensa no Portugal das últimas dé‑
cadas de Oitocentos: ambicionando, como ele mesmo escreveu no editorial 
de apresentação do Novidades, “converter numa falange” o que era na origem 
um “pequeno agrupamento” de opinião, fornecendo ‑lhe “cousas novas” para 
uma “vida nova”47, foi um dos homens que chegou a ter “nas suas mãos os 
cordelinhos da política portuguesa”, não se constituindo ministério algum, 
“fosse progressista ou regenerador”, sem “que a maioria dos novos ministros, 
antes de oficialmente tomar posse, não entrasse no jornal a receber de Emí‑
dio Navarro uma espécie de beneplácito”48.

Era o sinal dos novos tempos. Rompido o consenso em torno do velho 
sistema monárquico, perante uma opinião pública cada vez mais alargada e 
consciente, num tempo de crescente radicalismo e dificuldade em descorti‑
nar linhas colectivas de acção, o jornalismo – enquanto instância reprodu‑
tora e fazedora da actualidade – ganhou redobrada centralidade. Já não era 
ele que cortejava o poder para obter informação; eram os poderes que o 
cortejavam para auscultarem o que fazer e como fazê ‑lo. Ou dito de outra 
maneira: nas décadas em que a massificação e a democratização da vida 
pública chegaram a Portugal, os jornais tornaram ‑se os verdadeiros baróme‑
tros da vida quotidiana, dando corpo à velha máxima do filósofo alemão 
Wilhelm Hegel de que “a leitura do jornal era a oração matinal do homem 
moderno”49.

45 Cabral, 1949, p. 93.
46 Sobre a fundação, a história e a influência do Século na opinião pública portuguesa 

de finais de Oitocentos v. Lima, 1927, e o catálogo da Exposição Pelos Séculos d’O Século 
(Lisboa, IAN/TT, 2002). Rui Ramos estima que por volta de 1900 o Século era “a maior 
empresa jornalística portuguesa”, simultaneamente “uma empresa comercial” e “um meio de 
pressão política” vocacionados não apenas para “reflectir o mundo” mas sobretudo para o 
“transformar” (Ramos, 2001, p. 58).

47 Novidades, 7 ‑1 ‑1885.
48 Abreu, 1927, p. 45. Sobre a importância do Novidades no jornalismo português do 

tempo v. Noronha, 1913, pp. 66 ‑67, ou Cabral, 1949, p. 28.
49 Cit. em Ramos, 2001, p. 48.
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4.  Um “mal necessário”? Hintze Ribeiro e a imprensa 
do seu tempo

Foi este cenário de uma sociedade em mudança acelerada, de um aparelho 
político em crise, de um discurso cultural em revisão, de uma masspolitik urbana 
renovada e aguerrida, que se começava a virar contra o status quo burguês do 
fontismo – tudo enquadrado e potenciado por um jornalismo influente, mobi‑
lizador e na sua maioria contestatário dos velhos valores oitocentistas – que o 
conselheiro Hintze Ribeiro encontrou durante a sua vida adulta, e teve de gerir 
nas diversas vezes em que ocupou cargos de responsabilidade política, desde a 
estreia na Câmara dos Deputados, em 1880, até à liderança do executivo (em 
1893 ‑97, 1900 ‑1904 e entre Março e Maio de 1906), passando pelas pastas 
ministeriais que sobraçou ou pelos mais de vinte anos em que serviu na Câmara 
dos Pares50.

Apesar de ser da mesma geração dos intelectuais, jornalistas e agitadores da 
opinião pública que deram corpo à “vida nova” no fim do século, Hintze Ribei‑
ro esteve sempre longe do tipo de inconformismo iconoclasta, democrático ou 
republicano que fazia as manchetes da imprensa da sua época. Todas as descri‑
ções que nos chegaram do estadista açoriano convergem na imagem de um 
homem sereno, reservado, formal, pouco expansivo e pouco afectivo, para al‑
guns, frio, hirto, duro, empertigado e rígido, para outros51. Chamavam ‑lhe “o 
homem que nunca ri” e puseram ‑lhe a alcunha de “casaca de ferro”52. A ascen‑
dência germânica fez dele um político sempre contrário a exageros, muito crí‑
tico da impaciência, do radicalismo e das utopias, em especial se assumiam um 
palavreado ou uma acção de cariz violento53. Enquanto orador era “objectivo, 
de uma clareza inexcedível […] o seu fim não era arrebanhar o auditório, mas 
convencê ‑lo à força de argumentos, logicamente deduzidos”54; mais do que 
polemizar, conversar ou convencer, Hintze “monologava”; era “sobretudo ora‑
dor ministerial, melhor a defender que a atacar”55. 

A juntar a estas características de personalidade, Hintze Ribeiro foi talvez o 
último político genuinamente fiel ao regime, devoto de um monarquismo que 

50 Para uma biografia de Hintze Ribeiro, com descrição sumária da sua carreira política, 
ver Andrade, 1929, Velloso, 1949 e, recentemente, Almeida e Cluny, 2006.

51 Ver Andrade, 1929, p. 137, Bramão, 1936, pp. 91, 94, 104 e 107, e Vilhena, 1916,  
pp. 345 ‑346.

52 Bramão, 1936, pp. 104 e 107. “Casaca de ferro” era uma referência ao sobretudo 
aprumado que era a imagem de marca de Hintze: a alcunha foi inventada pelo jornalista 
Marçal Pacheco.

53 Andrade, 1929, p. 124.
54 Velloso, 1949, p. 4.
55 Bramão, 1936, pp. 91 e 94.
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não era apenas uma questão de simpatia ou convicção política mas de fé e con‑
fiança cega56. Nos termos de Alberto Bramão, “o monarquismo de Hintze fazia 
parte da sua constituição psíquica”; por isso ele “consubstanciava o regime”57 
com um grau de entrega e de lealdade ao rei e às instituições do liberalismo oito‑
centista que José Luciano de Castro (o seu grande comparsa na alternância do 
rotativismo) nunca chegou a ter, e que João Franco (o seu grande rival na área 
dos regeneradores) já não exibia quando D. Carlos o chamou ao poder58.

É a esta luz que tem de ser vista a relação de Hintze Ribeiro com a imprensa 
e o jornalismo do seu tempo. Ao contrário de muitos dos opinion makers da 
“vida nova” monárquica (como Oliveira Martins ou José Dias Ferreira) e de 
quase todos os líderes republicanos, que foram jornalistas, Hintze não o foi. 
O mundo da imprensa era ‑lhe portanto exterior. É mesmo possível que o enca‑
rasse como algo que ameaçava a pacatez da monarquia que era a sua: um status 
quo ordeiro, oligárquico e censitário, onde uma meia dúzia de gentlemen cultos 
interpretava o sentimento de uma nação conduzida à distância. O seu modelo 
era o velho Fontes, o “olímpico”, que, confrontado um dia, em 1878, com o 
ruído da “campanha democrática” contra D. Luís levada a cabo pela imprensa 
mais radical respondera “com o aprumo e a fleuma que lhe são peculiares – 
Não leio jornais!”59. É óbvio que os lia, tal como Hintze – mas eventualmente 
considerando a anulação da distância e da reverência dos jornalistas face aos 
políticos que estava em curso como um “mal necessário”. 

Nisto, o “esguio e inteiramente balofo” Hintze Ribeiro era muito diferente 
do velho e sagaz José Luciano de Castro e do “irrequieto e extremamente am‑

56 Em 1903, Hintze jurava querer à Monarquia e ao seu Partido Regenerador “com o 
entusiasmo e a fé […] até ao sacrifício; quero ‑lhes até ao extremo da dedicação; quero ‑lhes 
mais que à minha vida” (Homenagem a Hintze Ribeiro, 1903, p. 23).

57 Bramão, 1936, pp. 73 ‑74.
58 É conhecida a frase – “uma monarquia sem monárquicos” – com que D. Carlos carac‑

terizava o regime em que lhe fora dado ser rei. Não se referia com certeza a Hintze Ribeiro. 
Já depois de o monarca o ter demitido, em Maio de 1906, entregando o poder a João Franco 
e infligindo a Hintze um desgosto de que ele nunca recuperou, ainda o estadista açoriano, 
na Câmara dos Pares, na oposição a Franco mas na defesa do seu rei, haveria de afirmar, em 
jeito de emocionado testamento político: “Eu não compreendo um monárquico que, acima 
de tudo, não ponha o lustro e o brilho da causa que defende. Não compreendo um monár‑
quico que […] não saiba recalcar em si todo e qualquer sentimento que não seja o que firme 
a concepção que os seus deveres lhe inspirem. Não compreendo um monárquico que, na sua 
vida pública, tenha outra intenção que não seja a de respeitar as instituições que serve; se 
determine por outro propósito que não seja o de corresponder à confiança que possa ter 
merecido; e se recuse a ir até ao desprendimento de si próprio, ao sacrifício mais completo e 
absoluto, quando tanto for preciso” (Diário da Câmara dos Pares, 21 ‑11 ‑1906, em Hintze 
Ribeiro, 1906, pp. 10 ‑11).

59 Noronha, 1911, pp. 343 ‑345.
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bicioso” João Franco (a adjectivação é do republicano César da Silva)60. José 
Luciano foi “um jornalista notável”61, tendo passado por vários títulos desde a 
juventude em Coimbra até ao Jornal do Porto; já como líder progressista, muitas 
vezes “descia do posto eminente de chefe de partido, de presidente do Conse‑
lho de Ministros, e ilustrava as colunas do Correio da Noite com artigos políti‑
cos de alto valor”62. Quanto a Franco, deve ter sido o único político no interior 
da monarquia que realmente intuiu a necessidade de investir no espaço públi‑
co, na masspolitik e na grande informação jornalística: por isso fazia comícios, 
falava à nação, dava entrevistas, redigia ou inspirava editoriais, colunas de opi‑
nião ou sueltos “fumegantes”63 contra os adversários, revelando ser sensível à 
importância do grande jornalismo como intermediador de acesso às massas 
com quem contava como base de apoio, e como instrumento indispensável 
para a legitimação, pela mensagem e já também pela imagem, das suas inten‑
ções e acções políticas64. 

Por contraste, Hintze Ribeiro nunca existiu pelos jornais nem nunca gover‑
nou para os jornais ou com os jornais. Os principais textos jornalísticos que es‑
creveu – e foram poucos – eram estritamente de análise política (muitas vezes 
à sua própria obra ministerial) enviados “a lápis e com poucas rasuras” para o 
diário regenerador A Tarde65. Com os jornalistas, sobretudo com a sua boémia 
ruidosa e revolucionária, contactava o mínimo possível – a despeito de um ou 
outro gesto de amizade privada66 – e sempre na postura superior do líder mo‑
nárquico, valido de Sua Majestade, que se digna elucidar a classe sobre os actos 

60 Silva, 1922, p. 194.
61 Cabral, 1949, p. 56.
62 Cabral, 1949, p. 56.
63 Bramão, 1936, p. 35. 
64 Alberto Bramão e Jorge de Abreu recordam que João Franco começara por ser “uma 

espécie de proprietário espiritual d’O Repórter” antes de assentar arraiais n’A Tarde, onde 
inspirava o comentário político e para onde escrevia artigos, “utilizando os linguados do 
jornal de que o contínuo, a seu pedido, o abastecia” (Bramão, 1936, pp. 35 e 41, e Abreu, 
1927, p. 27).

65 Abreu, 1927, p. 27. Depois da cisão franquista de 1901, A Tarde manteve ‑se fiel a 
Hintze Ribeiro; foi então que João Franco se afastou do jornal, para logo ir fundar o Diário 
Ilustrado, órgão oficial do franquismo nos anos seguintes (Bramão, 1936, p. 50).

66 Eduardo Fernandes, o conhecido “Esculápio” d’O Século, deixou testemunho de um 
destes gestos, que humanizavam o reservado e hierático político açoriano: em 1890, numa 
altura em que Hintze era ministro dos Negócios Estrangeiros, “Esculápio” escrevera gazeti‑
lhas n’A Pátria contra o governo, então liderado por Serpa Pimentel; não obstante, dez anos 
volvidos, em finais de 1900, Hintze não escrupulizou receber no seu gabinete “o homem dos 
versos d’O Século” (assim chamava a “Esculápio”), aceitando prover a companheira deste 
num emprego na sociedade dramática que acabara de arrematar o contrato de exploração 
do Teatro D. Maria II (Fernandes, 1940, pp. 50 e 258 ‑259).
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mais importantes da governação. Não quer isto dizer que Hintze não acreditas‑
se, por indiscutível liberal que era, na virtude e na necessidade das liberdades 
de consciência, de pensamento ou de apreciação da imprensa; mas balizava ‑as 
sempre dentro de “manifestações legítimas” e “aspirações sinceras”, enquanto 
direitos individuais a exercer “sem deturpação e sem ofensa”67. Mas porque 
foram muitas as vezes em que o grande jornalismo sensacionalista e de massas 
ultrapassou aqueles limites conservadores, muitas foram também as vezes em 
que o nome de Hintze Ribeiro apareceu directa ou implicitamente ligado a si‑
nais de um certo endurecimento registado na política de informação e na legis‑
lação sobre a imprensa nas últimas décadas da monarquia68. 

A tendência revelada neste campo para o autofechamento defensivo do 
sistema monárquico começou durante a década de 1880, sempre em governos 
regeneradores em que Hintze participou – em 1881, com a chamada “portaria 
muda” de Rodrigues Sampaio, que retirava aos jornalistas a possibilidade de 
acompanharem investigações policiais em curso69; em 1884, com a reforma 
penal de Fontes Pereira de Melo, que coarctava as garantias da lei de imprensa 
de 1866 sobre o júri70; em 1890, finalmente, algumas semanas após o ultimato, 
com a chamada “2.ª Lei das Rolhas” de Lopo Vaz de Sampaio e Melo, que faci‑
litava a suspensão, apreensão e fecho de jornais que instigassem em “linguagem 
despejada” e “invectiva arbitrária” à “subversão violenta das instituições”71.

Ao longo dos quatro anos que durou o primeiro governo por si liderado, 
entre 1893 e 1897, Hintze Ribeiro manteve sempre uma relação tensa e uma 
atitude desconfiada e vigilante sobre os órgãos de imprensa. Foi ele, e João 
Franco, que era então o seu ministro do Reino, quem concebeu e aprovou a 
criação, no Verão de 1893, do Juízo de Instrução Criminal, um tribunal de 
excepção com competência e jurisdição para julgar delitos de abuso de liber‑
dade de expressão, e quem fez aprovar a célebre Lei de Fevereiro de 1896, na 
letra contra os anarquistas, no espírito e na prática contra todos aqueles, 
como os jornalistas, que atentando contra o Estado e o governo por palavras 
ou actos passavam a estar sujeitos a penas de degredo após processo sumarís‑
simo72. A oposição logo baptizou o diploma de 1896 como a “lei celerada”, 
denunciando ‑a como “uma gargalheira para extinguir a voz da razão”73. Jor‑

67 Homenagem a Hintze Ribeiro, 1903, p. 19.
68 Sobre o endurecimento da política de imprensa no final da monarquia v. Sardica, 

2000a, pp. 35 ‑37.
69 Sardica, 2000a, p. 35.
70 Sobre os bastidores dessa reforma penal e sua incidência na imprensa v. Vilhena, 

1918, pp. 277 ‑282.
71 Sardica, 2000a, p. 35, e Silva, 1922, p. 97.
72 Silva, 1922, pp. 150 ‑153 e 187.
73 Silva, 1922, p. 194.
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nais republicanos como a Vanguarda ou O Século foram colocados sob espe‑
cial vigilância; o mesmo aconteceu aos monárquicos O Dia e Novidades, 
queixando ‑se Hintze de que este último, particularmente, há muito lhe vi‑
nha pondo “a faca ao peito”74.

Quando regressou ao poder, no Verão de 1900, para um segundo governo 
de quatro anos, Hintze vinha mais experimentado na relação a ter com os jor‑
nalistas. Não deixou de actuar sobre os títulos da esquerda monárquica ou do 
republicanismo que mais alimentavam “estupificantes campanhas para agredir 
o governo”75 (nos termos de Eduardo de Noronha), particularmente contra o 
recém ‑fundado O Mundo, de França Borges, e contra a sua secção “Diz ‑se” 
(um vazadouro de rumores, boatos, insinuações e falsidades alimentado pelo 
bas fond lisboeta ou por monárquicos e áulicos que odiavam o eixo D. Carlos‑
‑Hintze)76. Por vezes, nem era preciso chegar ao ponto de querelar os títulos 
mais insultuosos: podia ser ‑se dissimulado e maquiavélico, como Hintze foi em 
1904. Em Abril desse ano, deu ‑se em Lisboa a primeira greve dos jornais, quan‑
do os tipógrafos de muitos periódicos tomaram uma posição de força perante a 
recusa dos proprietários e redactores ‑chefe em concederem melhorias salariais; 
ora, segundo a acusação republicana, terá sido o próprio governo a instigar “a 
exigência dos tipógrafos para dar cabo das folhas republicanas”!77

Paralelamente a esta acção repressiva, Hintze Ribeiro refinou a técnica 
mais subtil de influenciar e de dirigir à distância a “boa imprensa”, ou seja, os 
títulos monárquicos ‑regeneradores. Quase todos os dias, Urbano de Castro, o 
proprietário d’A Tarde, acompanhado por um seu jornalista de confiança, ia a 
casa de Hintze para ali receber, do chefe do governo, indicações precisas “do que 
politicamente convinha tratar no jornal”78. E não era só a redacção d’A Tarde 
a cortejada: no fim de cada Conselho de Ministros que reunia em sua casa, 
“acabando em regra a altas horas da noite”, Hintze Ribeiro, “por mais fatigado 
que estivesse”, vinha sempre à sala de visitas encontrar ‑se com “os informado‑
res políticos dos jornais”; e embora “muitas vezes só desejasse que eles nada 
publicassem”, “não deixava de os receber e conversar um pouco” porque – re‑
conhecia ele, numa estudada cedência à voragem informativa do tempo – “é 
preciso ajudá ‑los na sua missão, porque é disso que vivem”79.

74 Noronha, 1913, pp. 261 e 186. O Novidades, de Emídio Navarro, começara a atacar 
Hintze dez anos antes, em 1886, quando o ministro açoriano, temporariamente amuado 
com o seu presidente do Conselho, Fontes Pereira de Melo, se refugiara durante algumas 
semanas, quase incontactável, em Loures! (Noronha, 1913, p. 97).

75 Noronha, 1913, p. 261, e Silva, 1922, p. 237.
76 Silva, 1922, p. 294.
77 Silva, 1922, pp. 249 ‑250.
78 Bramão, 1936, pp. 50 e 97. Ver também Abreu, 1927, pp. 26 ‑27.
79 Bramão, 1936, p. 111.
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5.  A morte “mediática” da Monarquia Constitucional

O apogeu da carreira política de Hintze Ribeiro, atingido na última fase do 
rotativismo monárquico, entre 1893 e 1906, coincidiu com os anos de radica‑
lização progressiva da esquerda do regime que culminaria com a dissidência de 
José Maria de Alpoim, em 1905, e sobretudo com a maturação doutrinária e 
organizativa da causa republicana. Estes dois fenómenos, já de si importantes, 
eram ‑no ainda mais como sintomas de algo que lhes estava na base e que era o 
próprio ambiente da viragem do século. Numa sociedade em profunda trans‑
formação, onde novos grupos sociais, causas culturais e militâncias políticas 
surgiam, os velhos mecanismos de enquadramento eleitoral e as velhas con‑
venções constitucionais dos tempos áureos do fontismo tinham desaparecido 
para sempre. O tempo em que a política portuguesa não passava de um jogo 
reservado ao rei e a dois chefes de partido80 dera lugar a uma nova época, do‑
minada por novos políticos e por uma nação inquieta, angustiada perante o 
progresso acelerado, a massificação e a instabilidade e marcada por sentimen‑
tos confusos de patriotismo, cepticismo, desejo e receio de mudança – o con‑
junto de referenciais colectivos pós ‑fontista que tanto ajudou a sepultar a Mo‑
narquia como a popularizar a República81. 

Governar esta nação tornou ‑se tarefa quotidianamente difícil. A partir 
das décadas de 1870 ‑1880, e claramente após o ultimato, a Monarquia Cons‑
titucional nunca mais funcionou como no tempo em que “tensões e conflitos 
podiam ser sanados através de acordos entre meia dúzia de cavalheiros”82; 
nenhuma espécie de reformismo parecia capaz de conseguir dar aos portu‑
gueses essa nova identidade colectiva, pedida pela Geração de 70, prometida 
pela “vida nova” monárquica e oferecida pelas promessas da propaganda re‑
publicana. No meio de tudo isto, como espaço comunicacional de mediação 
entre os poderes e as massas, a opinião pública, ela própria, “tornara ‑se um 
enigma”83. Não havia porém quem não lhe reconhecesse uma crucialíssima 
importância e um centralíssimo lugar como instância de medição dos anseios 
nacionais, de fabricação de uma cidadania adaptada aos novos desafios e, 

80 Ramos, 2001, pp. 149 e 201.
81 Ver Sardica, 2000b, pp. 25 ‑26.
82 Ramos, 2001, p. 201. Ainda antes do ultimato, num artigo d’O Dia de finais de 1889, 

já António Enes constatava: “O poder legislativo não legisla, o executivo deixa de executar 
desde que se lhe opõe a mais ténue resistência, todas as iniciativas estão coactas […] Rei há, 
mas não há Roque. Haverá Poder, mas não querer. E, entretanto, a abdicação das institui‑
ções legais vai criando outras instituições tumultuárias: ao lado das Cortes que decaem, 
elevam ‑se os congressos, fracciona ‑se a Nação em ligas, convertem ‑se os partidos em clas‑
ses, legisla ‑se nos comícios, governa ‑se nas associações!” (cit. em Ramos, 2001, p. 151).

83 Ramos, 2001, p. 217.
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com tudo isso, de diálogo mais intenso entre as elites da governação e das 
ideias e o povo anónimo, cada vez mais chamado a uma mobilização e inter‑
venção nunca vistas.

Era neste contexto, como se viu, que se tornava necessário um novo tipo de 
jornalismo, talvez intelectualmente menos elaborado mas socialmente mais 
abrangente, que casava a função mais neutral da grande informação popular e 
barata com a doutrinação ideológica mais radical e democratizante, num regis‑
to de sensacionalismo, de linguagem incendiária, de lógica de contrapoder 
cívico84 – exactamente o que fez da imprensa republicana o que de mais pare‑
cido Portugal teve com a chamada yellow press americana dessa mesma época.

Os republicanos, na verdade, ultrapassaram os monárquicos da “vida nova” 
como donos dos grandes títulos, como inspiradores das grandes manchetes e 
campanhas de opinião e como instigadores de todos os males e azares que afli‑
giram a Monarquia. Sob este ponto de vista, jamais se perceberá a passagem da 
Monarquia para a República, ou seja, a erosão daquela na opinião pública mais 
activa e ilustrada e a forma como as promessas desta seduziram essa mesma 
opinião, se não se perceber o mundo dos jornais e a forma como através deles 
os republicanos ganharam a batalha pelo controlo e intrumentalização do es‑
paço público. A quebra de diálogo entre os poderes monárquicos da viragem do 
século e o país foi fatal para o rei D. Carlos e irreversível com o jovem e pouco 
mediático rei D. Manuel II; por isso, em certo sentido, é possível reanalisar a 
mudança de regime ocorrida em 1910 como o resultado final da vitória da es‑
querda republicana para chamar a si os novos públicos, as novas temáticas e as 
novas formas de fazer política e de gerir informação pública – o que significa 
dizer que a República ganhou no terreno porque tinha ganho nos espíritos da‑
queles que mais e melhor falavam à nação, com a nação e em nome dela, nos 
jornais, meetings e comícios.

Em Novembro de 1906, meio ano depois de ter encerrado a sua carreira 
política, num discurso na Câmara dos Pares, Hintze Ribeiro reflectiu amarga‑
mente sobre a sua época, em particular sobre o efeito corrosivo que o grande 
jornalismo combativo e de massas tivera não apenas sobre o seu governo mas 
sobre as instituições da monarquia em geral: “Vimo ‑nos sós […] a imprensa de 
todos os matizes […] todos os dias levantava atoardas violentas, objurgatórias 
nocivas e injustas, como se nós tivéssemos culpa ou responsabilidade nos acon‑
tecimentos ocorridos”; havia “um vento de insânia”; “não o assoprámos nós; 

84 Serve para comprovativo desta predisposição justicialista o tom utilizado por França 
Borges no editorial de apresentação do jornal republicano O Mundo: “Queremos servir a 
verdade e a justiça. Queremos dizer o que sentimos – atacar a opressão, desmascarar a 
mentira, atacar a imoralidade, defender os oprimidos, verberar os tiranos e os explorado‑
res” (O Mundo, 16 ‑9 ‑1900).
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vinha de trás. Encontrámo ‑lo; explodiu quando estávamos no Ministério”85. 
Hintze tinha alguma razão nestas queixas: mas ao formulá ‑las, ele confessava 
na realidade a fundamental inadaptação do tipo de político de que ele era um 
dos expoentes ao novo espaço público e opinião pública com os quais havia que 
fazer política no final do século xix e no início do século xx86. Neste sentido, o 
aprumado e fidelíssimo conselheiro açoriano – mais monárquico do que o pró‑
prio rei, como um dia lhe disse D. Luís87 – acabou por ser, apesar dos esforços e 
méritos da sua obra, uma das muitas vítimas do activismo voraz dos jornais fim 
de século e uma das melhores provas de que também a Portugal chegara o tem‑
po em que as “balas de papel” dos jornais88 já tinham força suficiente para con‑
dicionar os projectos e acções políticas dos “casacas de ferro”.
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VII – A modernidade de D. Carlos  
na cultura política do constitucionalismo 

monárquico

1.  “Pôr tudo no são”: D. Carlos e o papel do rei no 
constitucionalismo monárquico

Em Novembro de 1907, numa carta escrita ao seu amigo Luís de Soveral, o 
embaixador português em Londres, D. Carlos confidenciava ‑lhe o seu estado de 
espírito e a sua motivação política: “Como tu sabes, não quero senão pôr isto 
tudo no são, e de forma que outros governos que venham depois não possam 
alterar mais o sistema de administração séria e honrada que quero implantar.”1 
Meses antes, em Fevereiro desse ano, ao príncipe Alberto do Mónaco, revelara 
ânimo semelhante: “considerando que as coisas aqui não vão bem, e vendo os 
exemplos de toda a Europa, onde elas não vão melhor, decidi fazer uma revolu‑
ção completa de todos os processos de governo, uma revolução a partir de cima, 
para um governo de liberdade e de honestidade, para um governo com ideias 
bem modernas, para que um dia não me façam uma revolução a partir de baixo, 
que seria certamente a ruína do meu país”2. Ainda que conjunturalmente ex‑
plicáveis no quadro das tensões que então se viviam em torno da governação 
franquista, estas considerações constituem uma boa pista para se começar a 
perceber que tipo de rei foi D. Carlos e que cunho pessoal ele emprestou ao 
exercício da realeza no sistema da Monarquia Constitucional e perante os múl‑
tiplos desafios que a sua época lhe colocou como chefe de Estado.

Cem anos volvidos após a sua trágica morte, estudar a sua figura e a sua 
época significa reevocar um tempo genésico, durante o qual se forjou a moder‑
nidade portuguesa (incompleta que ela ainda hoje seja), isto é, a cultura políti‑
ca que enraízou no país o conjunto de instituições representativas, valores po‑
líticos, práticas de cidadania e sinais de desenvolvimento que chegaram aos 
nossos dias como elementos caracterizadores da nossa mundividência político‑
‑social. Sucessivamente condenado e esquecido pelo cepticismo martiniano, 
pelo insulto republicano, pelo repúdio salazarista ou pela amnésia democrática, 
o mundo político e cultural do liberalismo monárquico foi remetido ao silêncio 

1 Cit. em Cavalheiro, 1964, p. 26.
2 Cit. em Ramos, 2006, p. 226, e Ramalho, 2008, p. 28. A intenção de D. Carlos ecoava 

o que já antes, no início do seu reinado, Ramalho Ortigão pedira em abstracto: um governo 
devotado à nobre tarefa de “fazer a revolução que o povo não fez, e que toda a gente consi‑
dera indispensável” (cit. em Ramos, 2006, p. 77).
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durante décadas, apesar de, bem vistas as coisas, nos ser paradoxalmente pró‑
ximo e ter até porventura mais a ensinar à actual democracia do que os regimes 
que lhe sucederam. Ou porque era monárquico, ou porque era liberal, ou por‑
que se enquadrava mal na lógica historiográfica marxista e anti ‑événementielle 
pós ‑1974, o liberalismo monárquico foi severamente julgado como um mundo 
de fraude e corrupção, materialismo estéril e esgotamento ideológico3. É contra 
esta ideia que é necessário rumar, inquirindo por que razão um sistema com 
tantos supostos males foi o mais duradouro de todos os da história contempo‑
rânea portuguesa e aquele cuja herança mais profunda e estrutural nem repu‑
blicanos nem salazaristas conseguiriam fazer esquecer.

Não é possível compreender D. Carlos – nem qualquer dos monarcas desde 
D. Pedro IV a D. Manuel II – sem atender, como tem reivindicado Rui Ramos, 
ao lugar do rei na Monarquia Constitucional e à forma como esta materializava 
uma certa cultura política que era a imagem de marca da modernidade liberal 
oitocentista4. Os monarcas do século xix nunca olharam para o seu mundo 
como algo obsoleto, reaccionário ou decadente. Aos seus olhos, a Monarquia 
Constitucional não era nada disso: era mesmo o contrário disso. Como se per‑
cebe pelas afirmações de D. Carlos em 1907, o sistema não era estacionário, 
não estava estrangulado e continha dentro si a maleabilidade necessária para, 
se bem orientado, conferir ao país, a cada momento, condições de futuro. 

A Monarquia Constitucional repousava numa cultura política bastante 
mais complexa e sofisticada do que normalmente se julga. O seu fundamento 
era uma espécie de evolução na continuidade, como alicerce de uma sociedade 
em que a política e o governo estavam nas mãos de um conjunto de cidadãos 
instruídos, independentes e dotados de um ethos de serviço público, e em que 
o progresso consistia em ir alargando as condições de participação cívica e as 
comodidades materiais a um número cada vez maior de cidadãos, numa versão 

3 A lenda negra sobre a Monarquia Constitucional repousa fundamentalmente sobre os 
escritos de Oliveira Martins, principalmente o Portugal Contemporâneo (datado de 1881) 
e, em geral, sobre a sátira demolidora que desde a Geração de 70 ao “vencidismo” e republi‑
canismo do fim do século xix se foi avolumando como maré de repúdio e de demolidação da 
cultura e prática políticas desse tempo. Foi Oliveira Martins, de facto, o primeiro a retratar 
o constitucionalismo aristocrático da Carta que triunfou em 1834 como um produto ideoló‑
gico exótico e estrangeirado, imposto à nação pela guerra e pela ditadura, que apenas teria 
criado o “vazio”, ao pretender constituir ‑se como um “meio ‑termo” entre o “patriotismo 
histórico”, ou seja, o Portugal velho, católico e absolutista, mas genuinamente português e 
simpático à plebe, e a “democracia jacobina”, ou seja, a futura democracia das massas, de 
uma possível república a que se chegaria depois de esgotada aquela “grande ilusão” [v. Mar‑
tins, 1986 (1881), I, pp. 12, 80 e 366 ‑377, e Martins, 1957 (1870), pp. 91 e 95 ‑96].

4 Ramos, 2006, p. 25: “É impossível compreender D. Carlos sem compreender o papel 
do rei na Monarquia Constitucional, e é impossível compreender a Monarquia Constitucio‑
nal sem atender à cultura política que a formou.”
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controlada de democratização feita a partir de cima, como dizia D. Carlos, em 
sucessivas reformas que neutralizassem o furor radical dos que, como os repu‑
blicanos, reivindicavam uma revolução niveladora feita a partir de baixo.

No centro deste entendimento, como lei fundamental da monarquia oito‑
centista, estava a velha Carta Constitucional – dada por D. Pedro IV, naciona‑
lizada pelo sangue da Guerra Civil entre liberais e absolutistas e actualizada 
pelos sucessivos Actos Adicionais da segunda metade do século xix. E na 
cúpula do sistema, como seu árbitro, estava a figura do monarca, exercendo, 
através do poder moderador, aquilo que os constitucionalistas actuais designa‑
riam como uma “magistratura de influência”. O exercício do poder moderador 
permitia ao trono equilibrar e temperar os poderes legislativo, executivo e judi‑
cial para que, interpretando o espírito da Carta, o rei pudesse ser o supremo 
garante da harmonia das partes5, deixando a nau da governação navegar sozi‑
nha em épocas de paz e tomando o leme para “pôr tudo no são” em épocas de 
incerteza e agitação. O segredo da Monarquia Constitucional e o manual de 
conduta dos monarcas oitocentistas era justamente não querer nem procurar 
nada mais, nem nada menos, do que este equilíbrio – um estado de liberdades 
políticas e de bem ‑estar social assente no império da lei e no exercício da cida‑
dania que nada devia a qualquer passado absolutista nem nada queria com 
qualquer futuro republicano.

2.  “Uma coroa de espinhos”: D. Carlos e o Portugal 
fim de século

Os mais de dezoito anos de reinado de D. Carlos (1889 ‑1908) coincidiram 
com um dos períodos mais conturbados de toda a história contemporânea por‑
tuguesa. Da mesma forma que a sua morte – como um Hamlet sacrificado num 
qualquer palco shakespeariano – contaminou toda a memória que dele temos, 
as condições da época condicionaram toda a sua vida reinante. Como um dia 
resumiu Oliveira Martins, desde o início “foi uma coroa de espinhos a que o 
moço rei teve para colocar sobre a cabeça, e nem o brio da juventude lhe per‑
mitiu um instante o gozo da vaidade a que se chama fortuna”6. 

5 A natureza e as competências do poder moderador estavam consignadas nos arts. 71.º 
e 74.º da Carta Constitucional: como “chave de toda a organização política”, o monarca 
podia intervir sobre o poder legislativo, nomeando Pares para a Câmara Alta e prorrogando, 
adiando ou dissolvendo a Câmara dos Deputados, sobre o poder executivo, nomeando e 
demitindo livremente os ministros de Estado, que só perante ele respondiam, e sobre o poder 
judicial, amnistiando ou moderando penas impostas.

6 Cit. em Martins, 1942, p. 102.
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Os últimos anos do século xix e os inícios do século xx foram um tempo 
confuso e difícil. Liquidado o modelo fontista que embalara o país, desde 
1851, num longo período de relativa estabilidade política, acalmia social e 
expansão económica, a viragem do século semeou na sociedade e nas menta‑
lidades portuguesas uma omnipresente ideia de crise. Perante a sensação 
 generalizada de aceleração histórica e a correlativa angústia finissecular 
 suscitada pela mudança nos mais variados domínios, entre as forças do pas‑
sado, que pareciam já não servir para regenerar a pátria, e as forças do pre‑
sente, então em pleno processo de clarificação, o Portugal dos últimos  tempos 
da monarquia mergulhou num generalizado clima de cepticismo, de incerte‑
za, de dúvida e de correlativa contestação, contrário ao optimismo liberal 
que marcara as décadas anteriores. Um país de alegres e despreocupados fon‑
tistas transformou ‑se numa pátria de “vencidos da vida”, que cultivavam a 
decadência como spleen cultural e descriam na possibilidade de encontrar 
para os portugueses um rumo e uma identidade que lhes dessem confiança e 
energia num mundo em profunda convulsão7.

Em 1894, Teixeira Bastos fazia ‑se porta ‑voz desta atmosfera entediada de 
pessimismo e degenerescência: “quanto mais avançamos para o século xx”  
– anotava ele – “tanto mais carregado e mais tremendo se nos apresenta este 
fim do século. As nuvens sombrias que se amontoam sobre nós e que amea‑
çam desfazer ‑se em formidando [sic] temporal trazem […] o susto, a inquie‑
tação, o terror”8. Lá fora, o mundo enfrentava os desafios da segunda revolu‑
ção industrial, de um novo imperialismo globalizado e concorrencial entre as 
potências, da emergência da democracia de massas e da consequente revisão 
generalizada do universo de valores e crenças do liberalismo clássico9. Perifé‑
rico pela geografia e frágil pelos seus fundamentos e recursos, o país assistia 
com apreensão a essa “época de transição, de efervescência, de fermentação 
social”, contemplando ao longe as “primeiras florescências de uma reconstitui‑
ção sistematicamente fundada na íntima aliança da ciência com a indústria”10. 
No admirável mundo novo que se adivinhava vir a ser o século xx, o pequeno 
Portugal apresentava assim um “desconsolador espectáculo”, “estrebuchando 
no esfacelo”11. Para além de Teixeira Bastos, a época foi pródiga em teóricos 
da crise, de Silva Cordeiro a Augusto Fuschini, de Fialho de Almeida a Guerra 

7 Nos termos de Manuel Laranjeira, um dos nomes maiores da literatura do fim do 
século, “o mal da sociedade portuguesa é apenas este – a desagregação da personalidade 
colectiva, o sentimento de interesse nacional abafado na confusão caótica dos sentimen‑
tos de interesse individual” (cit. em Vieira, 1999, p. 29)

8 Bastos, 1894, p. IX.
9 V. Matos, 2002, p. 100.
10 Bastos, 1894, p. XXIV.
11 Bastos, 1894, p. 472.
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Junqueiro, de António Nobre a Eça de Queirós: amaldiçoar a nação e “farpear” 
os portugueses tornou ‑se uma espécie de narrativa ‑tipo do discurso cultural 
vigente12.

A dimensão moral e intelectual da crise era causa e consequência das suas 
dimensões financeira, económica, social, institucional e política – todas bem 
presentes e interligadas no tempo de D. Carlos. É verdade que no seu todo o 
país estava então melhor e mais rico do que aquilo que fora décadas antes, no 
tempo da implantação do liberalismo. Também por cá se acumulavam os sinais 
do progresso – vias ‑férreas, cidades, fábricas, bancos, escolas, terras cultivadas, 
etc. Mas não é menos verdade, porém, que o bem ‑estar era só para alguns e que 
as assimetrias e contrastes – sociais, económicos e geográficos – eram a face 
distintiva de um país à procura de um rumo e cujo retrato de conjunto revelava 
múltiplos impasses e estrangulamentos.

Com uns 5,5 milhões de habitantes no início do século xx13, Portugal era 
um país esmagadoramente pobre, rural e analfabeto. Cerca de 85% da popula‑
ção vivia nos campos e a agricultura ocupava mais de 60% da mão ‑de ‑obra 
activa, enquanto os sectores da indústria e serviços dariam emprego, cada um, 
a cerca de 20% da população activa14. A emigração (a uma média anual de c. 
30 mil habitantes15) era o sinal mais revelador da miséria ancestral dos portu‑
gueses, levando para a América, e particularmente para o Brasil, uma multidão 
de pequenos jornaleiros, agricultores e artífices. Outro sinal era o analfabetis‑
mo, que o jornal O Século estimava em 78% ainda em 190616 e que levava 
Ramalho Ortigão a dizer que o país eram “quatro milhões de analfabetos e um 
milhão de homens de letras”17. Eram estes últimos que formavam aquilo a que 
por comodidade se poderia chamar a classe média burguesa, ou seja, o comér‑

12 Em 1896, Silva Cordeiro lamentava o “marasmo da consciência colectiva” que mer‑
gulhava o país, sem ideias nem vontade, num “charco de epicurismo”, com “a dose inerente 
de egoísmo apático, frio ou malévolo” que era “talvez o mais grave sintoma do nosso estado” 
(Cordeiro, 1896, pp. 59 ‑60 e 142). Alguns anos volvidos, Augusto Fuschini listaria como 
“nossos actuais males” “o abatimento intelectual na ciência, na arte e na literatura, o esmo‑
recimento no trabalho e na produção, a falta de confiança na acção honesta e inteligente do 
Estado”, e concluía: “ante nós, escusado seria ocultá ‑lo, tende a abrir ‑se imenso abismo, 
onde poderá desaparecer a autonomia de um povo e, talvez, a liberdade dos cidadãos” (Fus‑
chini, 1899, pp. 159 e VIII). Sobre os discursos e sentimentos de crise de fim de século em 
Portugal, v. Matos, 2002, e Viçoso, 2002.

13 Vieira, 1999, p. 214.
14 Ramos, 2001, p. 26.
15 Marques, 1991, pp. 19 ‑23 e 25 ‑26.
16 Ramos, 2006, p. 296. De acordo com esse mesmo jornal, no final do século xix, só 

umas 163 mil crianças, do total de quase um milhão existente em Portugal, frequentavam a 
escola (Ramos, 2006, p. 103).

17 Cit. em Marques, 1991, p. 577.
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cio, as profissões liberais e o funcionalismo público que animavam a vida urba‑
na e que ajudavam a cavar o fosso entre a cidade – um micromundo de maior 
actividade política – e o campo. Por isso a cultura era dominantemente urbana: 
era na cidade, em especial em Lisboa, que estavam as instituições científicas, 
literárias e artísticas; era na cidade que estavam os cafés, os teatros, as tertúlias, 
quase todos os espaços de sociabilidade e os jornais que corporizavam o que 
então começava a despontar como uma opinião pública ruidosa e aguerrida.

O êxodo rural, a urbanização, a massificação, a terciarização, o reforço da 
classe média entre as velhas elites aristocráticas e o nascente mundo do traba‑
lho aceleraram ‑se no fim do século, iniciando um processo de transformação 
da sociedade e do Estado que se prolongaria durante décadas. Lisboa passou de 
187 mil habitantes em 1878 para 435 mil em 1911; o Porto, de 105 mil para 
194 mil18. O espaço urbano estava então em amplo crescimento, rasgando ‑se 
novas avenidas e bairros para a média e alta burguesia e “pátios” (ou “ilhas”) 
para os estratos operários mais pobres. O choque social e visual entre estes dois 
mundos era claro, agudizando os focos e motivos de conflitualidade19. Por cau‑
sa dos baixos salários da maioria da população, da desvalorização monetária, da 
carestia de vida, das carências alimentares – para já não falar no sentimento de 
desenraizamento típico dos muitos que abandonavam o campo para tentarem 
a sorte na cidade – toda a gente, por volta de 1900, estava familiarizada com os 
gritos de ordem em torno da “democracia social” e da “democracia política”, os 
mais pobres, porque a reivindicavam, os mais ricos e socialmente estabelecidos 
porque temiam a sua dinâmica contestatária20. Em vários aspectos, aliás, o re‑
publicanismo, enquanto ideologia e na sua dinâmica de contestação antipoder, 
era muito a expressão inorgânica da miséria e do desenraizamento urbanos.

Com um mundo rural de subsistência, rotineiro e descapitalizado, um nível 
de industrialização que era menos de metade da média europeia e com um 
PNB per capita que vinha revelando uma irreversível tendência para divergir 
em relação ao das grandes potências desenvolvidas21, Portugal sentiu sobrema‑

18 Ramos, 2006, pp. 71 e 229. Para comparação, Madrid tinha c. 600 mil habitantes na 
transição do século, Paris 3,3 milhões e Londres, a maior cidade do mundo, 6,6 milhões. 
Lisboa só atingiria o meio milhão de habitantes após a I Guerra Mundial. 

19 V. Sardica, 2000, pp. 31 ‑35 e 40 ‑41.
20 Os protestos sociais contra as condições de vida e de trabalho nas grandes cidades 

dispararam nesses anos, calculando ‑se que tenha havido c. 65 greves por ano entre 1887 e 
1908, a maior parte delas por instigação de socialistas e republicanos, que assim expressavam 
a sua “ofensiva ideológica e política” contra o status quo dominante (Cruz, 1999, pp. 19 ‑21).

21 Em 1910, Portugal tinha um nível de industrialização calculável em 46 e um PNB per 
capita de 55, numa escala que fixava em 100 a média europeia. Por contraste, a Grã ‑Bretanha 
tinha, para os mesmos indicadores, níveis de 254 e de 130, respectivamente (Ramos, 2001, 
p. 26). 
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neira o choque da modernização civilizacional próprio da nova era das massas. 
Foi então que o país começou a ficar para trás, descobrindo que apesar da eu‑
foria desenvolvimentista do fontismo era afinal um caso de subdesenvolvimen‑
to e atraso, cujos indicadores o deixavam muito distante dos modelos inglês, 
francês ou alemão e apenas ligeiramente acima do Leste europeu, dos Balcãs 
ou da Rússia22. Como resumia João Franco em 1924, recordando os seus anos 
de governação, Portugal dava de si a imagem de um país “pobre, desarmado, 
incapaz de luta […] [n]um estado psicológico altamente desfavorável e perigo‑
so para as instituições políticas que el ‑Rei representava”23.

O contraste entre o passado de algumas certezas e esperanças e o futuro de 
muitas incertezas e de pessimismo disseminado veio à tona, de repente, no 
terrível biénio de 1890 ‑1892, coincidindo com o início do reinado de D. Car‑
los. Em dois anos apenas, o jovem rei teve de gerir a crise diplomática do ulti‑
mato, em 1890, e a crise financeira do Estado que, fazendo disparar a dívida 
pública e o desequilíbrio da balança comercial, revelou o esgotamento do mo‑
delo económico fontista e levou à bancarrota de 189224. Uma e outra precipi‑
taram e agravaram a crise das instituições monárquicas e os impasses do siste‑
ma político ‑partidário, cuja legitimidade pública nunca mais voltaria a ser a 
mesma. Todo o reinado de D. Carlos, desde os governos extrapartidários à 
aposta no franquismo, passando pelas tentativas de restaurar o velho rotativis‑
mo, padeceu de múltiplos males endémicos: a instabilidade dos executivos, a 
ingovernabilidade dos parlamentos, a pulverização da classe política em cisões 
e faccionalismos partidários ou os escândalos político ‑financeiros25. Todos estes 
males, por sua vez, evidenciavam a crescente falta de credibilidade do status 
quo vigente, expondo o rei às discórdias da política26, desgastando ‑lhe a figura 
e fragilizando o trono, numa altura em que já de forma audível se questionava 
a utilidade da monarquia e se denunciava a dessintonia entre o “país legal” e o 
“país real”27.

22 Ramos, 2001, p. 33. Como resume este autor num outro trabalho, “para utilizarmos 
imagens de tempos mais próximos, digamos que, em 1880, Portugal era como em 1990: um 
animado arrivista; em 1908, era como em 1960: um caso de subdesenvolvimento” (Ramos, 
1996, p. 132).

23 Franco, 2006 [1924], p. 46.
24 V. Sardica, 2001, pp. 488 ‑489, ou Cruz, 1999, pp. 16 ‑18.
25 V. Sardica, 2001, p. 490, e Cruz, 1999, p. 16.
26 Como notava Raul Brandão em 1903, “Alto ou baixo, ao ouvido ou na rua, só se fala 

no rei”; João Franco, em finais de 1905, corroboraria isso ao anotar que D. Carlos era “o 
homem mais discutido do seu país” (cits. em Ramos, 2006, pp. 239 e 11).

27 “O viver da nação e a agitação estéril dos partidos são em Portugal duas cousas avul‑
sas e absolutamente distanciadas que apenas se relacionam por um rótulo nominal de super‑
fície” (Cordeiro, 1896, p. 234).
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Ser rei, no tempo em que D. Carlos o foi, com as responsabilidades que a 
cultura política do liberalismo e a letra da Carta Constitucional lhe exigiam 
e perante os muitos problemas que o país então vivia, estava longe de ser 
 fácil. Por um lado, o ambiente social e político geral estava viciado, como 
dizia Eduardo Schwalbach, pela “indisciplina, irreverência e bota ‑abaixo”, 
numa escalada contestatária que vinha desde os ventos de renovação da 
 Geração de 70 e das campanhas “democráticas” contra D. Luís, nos finais da 
década de 187028. Francisco Homem Cristo, um republicano histórico, dizia 
que D. Carlos pagara “o crime de ter nascido com mais virtude do que os 
outros”, pela simples razão de que “Lisboa, a Lisboa licenciosa, arruaceira, 
indisciplinada, sentia por instinto no reinante um adversário! E bastava isto 
para que olhasse com natural antipatia o homem destinado a reprimir ‑lhe os 
abusos e a desordem”29. Por outro lado, não era fácil apaziguar e neutralizar 
esse ambiente, mesmo que tenha sido essa a intenção de D. Carlos. Faltavam‑
‑lhe muitos dos instrumentos para tal: a corte era pequena e não tinha 
 dinheiro, nem uma larga aristocracia natural amiga, uma tradição de panache 
militarista, a propaganda de uma Igreja oficial ou um bom bloco de imprensa 
favorável para se fazer visível e actuante30. A parcimónia de meios e de ver‑
dadeiros aliados obrigava a uma existência frugal, conservadora, discreta, 
que lhe retirava projecção pública justamente numa época em que teria sido 
conveniente que os Braganças fossem populares e democráticos, como os 
Windsor, cesaristas e marciais, como o Kaiser, em suma, provadamente úteis 
aos olhos da maioria da nação.

D. Carlos nem sequer contava com uma arreigada e forte cultura de apoio 
à monarquia. Como ele mesmo o disse, “faltam bons políticos. Isto é uma 
monarquia sem monárquicos. Eu sou rei de um país onde só há monárquico 
e meio: eu e meu irmão Afonso”31. O que D. Carlos assim confessava João 
Franco elaboraria de forma mais sofisticada ao lembrar, acerca do rei, a “má 
sorte de reinar num país que nunca teve nem quis ter educação política e 
devoção cívica”32. A indiferença cívica era um dos cancros da vida nacio‑
nal33. O problema de D. Carlos foi justamente esse – a minoria que tinha 
consciência cívica e vontade política ou não gostava dele (no caso republica‑
no) ou não via na monarquia mais do que um conjunto de convenções úteis 

28 Cit. em Ramos, 2006, pp. 123 ‑124.
29 Cit. em Paxeco, 1964, pp. 282 ‑283.
30 V. Ramos, 2006, pp. 111 ‑120 («Os limites do poder real»).
31 Cit. em Silva, 1952, p. 58.
32 Franco, 2006 [1924], p. 47.
33 Como lamentava Augusto Fuschini, “em povo algum do mundo, ouso quasi afirmá‑

‑lo, se manifestou mais completa indiferença pelos actos da vida política e administrativa da 
nação” (Fuschini, 1899, p. 117). 
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que não obrigavam a especial reverência dinástica34; e os que o poderiam ter 
ajudado, a nação mais vasta, que ele se esforçou por captar, pouca ou nenhuma 
cultura de participação e de cidadania tinha mobilizável para o apoio a um 
regime que lhe (a)parecia como demasiado distante e ritualizado. Era a cons‑
ciência clara disto que levou o monarca a confidenciar um dia ao conde de 
Arnoso, seu fiel secretário: “Que triste e dolorosa situação esta! Ou o país 
acorda, ou…”35

3.  A ruptura contra o “não ‑me ‑importismo 
constitucional”: D. Carlos, Rei

“Fazer a revolução a partir de cima” para “pôr tudo no são” foi sempre o 
mote dos dezoito anos de reinado de D. Carlos. E foram também intenções 
que suscitaram nele um estilo de ser rei especial, maleável para melhor se 
adaptar às diferentes cambiantes conjunturais. Sendo ocioso discutir se ele 
foi melhor ou pior monarca do que qualquer outro, é verdade que houve no 
constitucionalismo monárquico casos em que foi o lugar que fez o rei e casos 
em que foi o rei quem fez o lugar. D. Carlos pertence a estes últimos, como o 
seu tio, D. Pedro V, enquanto o pai, D. Luís, e o filho, D. Manuel II, perten‑
cem aos primeiros. Como poucos, e por causa da época delicada em que lhe 
foi dado reinar, durante a qual as velhas estruturas sociopolíticas começa‑
ram a ser abaladas por sinais de mudança rápida, percebeu que era da sua 
capacidade, do seu perfil e do exercício do poder especial e único que a orgâ‑
nica do Estado lhe conferia que dependeria a salvação ou a perda do próprio 
regime. A ele nunca lhe foi dada a hipótese de não se envolver, de pairar 
resguardado sobre as instituições, as pessoas e os seus problemas, como dis‑
tante “mestre ‑de ‑cerimónias” de todas as forças em presença. Não era esse o 
seu feitio; mas independentemente disso, não podia ser esse o entendimento 
da realeza naqueles agitados tempos do fim da monarquia. D. Carlos nunca 
pôde “trocar o poder pela popularidade”36 e, como nos melhores tempos do 
pai, “entregar o trono nos braços da Regeneração”37, expressão com que Oli‑
veira Martins pretendia significar o quanto D. Luís se escondera, durante 
largos períodos do seu reinado, por detrás das maravilhas e da rotina do pro‑
gresso e da governação fontista. O contraste entre os dois foi aliás sempre 
uma marca distintiva que no fim do século e para os admiradores de D. Carlos 

34 Ramos, 1996, pp. 129 ‑130.
35 Cit. em Costa, 1943, p. 7.
36 Ramos, 2006, p. 293.
37 Martins, 1986 (1881), II, p. 320.
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favorecia o filho e diminuía o pai. Nos termos de Ramalho Ortigão, D. Luís 
fora sempre “tímido”, “apático”, “frouxo”, “mole”, adepto do “laissez faire, 
laissez aller” que lançara a sociedade portuguesa num “considerável fundo de 
desmancho, de dissolução e esfacelamento moral”38. Já D. Carlos, numa épo‑
ca recheada de “sintomas inquietantes”, soubera reagir ao arreigado “não‑
‑me ‑importismo constitucional” (sic)39, e fizera como o tio, D. Pedro V, inqui‑
rindo, acompanhando, intervindo, corrigindo os rumos da governação.

O poder de D. Carlos foi objecto de intensa especulação e de múltiplos 
desejos ainda na década de 1880, quando era apenas príncipe herdeiro e nos 
primórdios do seu reinado40. Apesar da infância recatada vivida na Ajuda, a 
família real portuguesa era suficientemente burguesa para D. Carlos se ter 
sentido desde cedo integrado na cultura e na cidadania liberais, relacionando‑
‑se, no interior da elite da Lisboa janota, com a intelligentsia mais ou menos 
iconoclasta que vinha da Geração de 7041. D. Carlos lia atentamente jornais, 
estava informado, tinha conhecimentos e opiniões42 – e iria a breve prazo ter 
o poder que os intelectuais e homens de letras necessitavam para levar a cabo 
a sua projectada reforma das mentalidades e da cultura pátrias43. Oliveira 
Martins, Augusto Fuschini, Eça de Queirós e outros vultos cimeiros da cultura 
do tempo sempre o incitaram a ser um rei activo e interventivo, mesmo que 
isso implicasse rasgar as velhas convenções constitucionais em que ele fora 
educado, chamando a si o jogo, ao invés de se limitar a arbitrá ‑lo. Para o 
 arquitecto espiritual da “vida nova”, só D. Carlos poderia atalhar o “indefinido 
sentimento de tédio que tem invadido muitos”; para isso era necessário que 
ele esquecesse a velha máxima de o rei reina, mas não governa, e que 
 apostasse no contrário, que “fosse rei de um modo só: reinando, isto é, gover‑
nando […] para fazer o que Jesus fez, um certo dia, no templo de Jerusalém”44. 
Era também essa a expectativa que animava Fuschini, quando desejava que 
o rei fosse “o homem que pode salvar ainda hoje as instituições, mantendo a 

38 Cit. em Martins, 1942, pp. 47 ‑48.
39 Ortigão, 1908, p. 7.
40 V. Ramos, 1996, pp. 120 ‑124 («O Rei Desejado»).
41 V. Ramos, 2006, pp. 37 ‑38, 44 e 172. 
42 V. Leitão, 1908, p. 77, e Costa, 1943, p. 22.
43 Fosse por graça ou por sincera convicção, D. Carlos considerava ‑se um “vencido su‑

plente”, ou seja, um confrade do grupo dos chamados “vencidos da vida”, o grupo dos ho‑
mens de letras que no fim do século mais teorizaram sobre a crise sociocultural em que o país 
estava mergulhado (Martins, 1942, pp. 9 e 29).

44 Cit. em Martins, 1942, pp. 103 e 106. Como teorizava Emídio Navarro, o influente 
redactor do jornal Novidades, pouco depois de D. Carlos ter chegado ao trono, “o rei é e 
deve ser uma força; nem há doutrina nenhuma, por mais democráticos que sejam os seus 
princípios fundamentais, que possa dizer outra coisa” (cit. em Martins, 1926, p. 159).
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ordem pela legalidade e pelas mais amplas liberdades públicas e individuais”, 
e quando se interrogava, esperançoso, “se porventura estaria ali, naquele ho‑
mem novo, inteligente e robusto, esse tipo singular de reis por hereditarieda‑
de, chefes populares por simpatia, que as monarquias têm de criar para pro‑
longarem a existência”45. 

Quanto a Eça de Queirós, pedia que o monarca fosse um “Homem” e não 
simplesmente um “ceptro”, ou seja, um “sabre” a que os intelectuais reformis‑
tas emprestariam um “pensamento”46. Só isso, completava Ramalho, emen‑
daria “o erro da neutralidade monárquica perante o escândalo da administra‑
ção pública”47, conferindo a D. Carlos uma aura positiva e um estilo 
bonapartista, cesarista, interventivo, bem ao gosto de todos, e eram muitos, 
os que clamavam por uma “vida nova”48. Isto, que começou por ser apresen‑
tado como uma virtude viria, com o tempo, a voltar ‑se contra o rei, sobretudo 
na conjuntura do franquismo, quando muitos que lhe tinham pedido que 
fosse uma voz mais activa na clarificação de um rumo para o país, por sobre 
parlamentos cacofónicos e guerrilhas de rotativos, começaram a ver no seu 
estilo provas de uma suposta inclinação autoritária, ditatorial e até liberticida. 
Foi daqui que também se alimentou o discurso republicano sobre o rei e, por 
via disso, muitas das imagens com que D. Carlos passou à posteridade49.

Durante décadas, na memória historiográfica dos portugueses, o monarca 
“viveu sempre entalado entre a acusação da passividade e a calúnia do 
despotismo”50. Os críticos, sobretudo a imprensa e o memorialismo republi‑
canos, viam nele alternada ou cumulativamente um inútil, supérfluo, parasita, 
corrupto, obeso, mulherengo, devasso e adúltero, um tirano, metediço, irres‑
ponsável, provocador, vendido à Inglaterra e conluiado sempre com a cama‑
rilha política que roubava o povo, e finalmente – se isto tudo não bastasse – 
caçador ausente, mau pintor, oceanógrafo diletante e turista gastador que, 
sob a falsa capa de grande diplomata, se passeava à custa do erário público. 
Inventavam ‑se ‑lhe todos os defeitos ou transformavam ‑se os méritos em ví‑
cios, numa “salada de calúnia, má ‑fé, preconceito e superstição”51, de que um 
dos maiores expoentes, em forma literária, haveria de ser o famoso romance 
de António de Albuquerque, O Marquês da Bacalhoa, publicado nas vésperas 

45 Cit. em Martins, 1926, pp. 275 ‑276.
46 Cit. em Cavalheiro, 1964, p. 15. V. também Martins, 1926, p. 169.
47 Cit. em Martins, 1942, p. 8.
48 “Vida Nova é do que todos estão ansiosos” (Bastos, 1894, p. 113).
49 V. Ramos, 2006, pp. 20 ‑24.
50 Ramos, 1996, p. 133.
51 Ramos, 2006, p. 76. Veja ‑se a definição dada pelo republicano Brito Camacho acerca 

do rei: “um dos homens mais gordos do seu país e um dos mais descarados mentirosos do seu 
tempo” (Camacho, 1912, p. 10).
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do regicídio, uma obra de alegada ficção mas que na verdade retratava o rei 
e a família real num registo quase pornográfico52. Reinando numa época em 
que o voyeurismo da imprensa e a sensação da fotografia emprestavam ao poder 
uma visibilidade pública nova, D. Carlos foi a figura mais exposta, mais escru‑
tinada e mais atacada do seu tempo53.

Contrastando com a caricatura insultuosa que a oposição republicana e o 
bas ‑fond lisboeta dele davam, os que o conheciam melhor no meio monárquico 
e da intelligentsia cultural e mesmo alguns republicanos menos exaltados traçam 
dele uma imagem diferente. Fialho de Almeida via no rei “um homem superior, 
inteligente, culto, bravo e generoso”, o que lhe permitia “dirigir vistas para uma 
infinidade de questões”, demonstrando assim “a agilidade mental de homem 
afeito a fazer da inteligência um sport quotidiano”54. Ramalho Ortigão encon‑
trava em D. Carlos “um fundo singular de acanhamento orgânico, que ele en‑
cobria sob a máscara de uma altivez postiça”55; mas era também “o amo que 
nunca ralhou”56, estimado pelos seus amigos e servidores, “refractário à fadiga, 
inacessível ao susto, sem medo e sem mancha”57.

Carlos Malheiro Dias achava ‑o “o tipo exemplar do grande príncipe moder‑
no”, o “verdadeiro sósia moral de Eduardo VII”58; como “todas as naturezas 
deveras aristocráticas” tinha “o horror do exibicionismo”, daí resultando o erro 
de se considerar “demasiado rei para se justificar perante o tribunal da opinião 
pública”59. Já Albert Girard, um homem de ciência que privou com D. Carlos, 
mostrou ‑se impressionado com a sua “majestosa figura, voz insinuante, olhos 
em que brilhava a inteligência, memória inexcedível, erudição pouco vulgar, 
conhecimento perfeito de muitas línguas, afabilidade completa no trato”60. En‑
tre os republicanos históricos, Francisco Homem Cristo achava que, depois de 
ter sido um príncipe “simples e honesto”, o monarca era homem e político de 
“forte personalidade”; “tinha defeitos […] mas tinha carácter”61. Para Bernar‑
dino Machado, um ex ‑monárquico convertido ao republicanismo no início do 

52 V. Martins, 1926, pp. 571 ‑572.
53 Para as imagens do rei, desde a caricatura mais mordaz e insultuosa às melhores 

reportagens fotográficas da monarquia, da Corte e da actividade científica, artística e diplo‑
mática de D. Carlos, v. Gama, 1991, Ramalho, 2001, e Nobre, 2002.

54 Cit. em Dias, 1914, p. 59.
55 Ortigão, 1908, p. 16.
56 Ortigão, 1908, p. 16. 
57 Ortigão, 1908, p. 12. Era do rei a frase “a mim, todo o alimento me sustenta, todo o 

pano me cobre, toda a roupa me serve” (Ortigão, 1908, p. 17).
58 Dias, 1914, pp. 74 e 100.
59 Dias, 1914, pp. 133 e 142.
60 Girard, 1909, p. 9.
61 Cit. em Paxeco, 1964, p. 282.
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século xx, o rei dava “o exemplo do estudo, do gosto pelos prazeres intelectuais 
[…] e até o exemplo do enrijamento físico que nos não é menos necessário”; 
modesto na sua forma de ser, era dotado de uma palavra com “vibração, sono‑
ridade e calor nas assembleias solenes. Não fraquejando nunca nas situações 
difíceis, a sua coragem é simpática”62.

A D. Carlos aconteceu ‑lhe o que por regra acontece a muitos políticos: a 
morte, a distância temporal e a comparação com o que se lhe seguiu favore‑
ceram a revisão de muitas opiniões negativas e o decantar de juízos mais 
 favoráveis. Após a I Guerra Mundial, quando a incerteza política e a violên‑
cia social começavam a fazer emergir a época de D. Carlos como um tempo 
apesar de tudo positivo e a sua própria obra política à luz nostálgica de “um 
futuro que o país não chegara a ter”63, o republicano Raul Brandão haveria 
de confessar: “A cada ano que passa [D. Carlos] cresce, a ponto de me pare‑
cer um dos melhores reis da sua dinastia. Já redobra de proporções e não se 
tira do horizonte da nossa consciência. O rei tinha, na verdade, defeitos, mas 
– diga ‑se – não foram os seus defeitos que o mataram, foram as suas quali‑
dades. Só o assassinaram quando ele tomou a sério o seu papel de reinar.”64  
E para quem nunca duvidara dos méritos régios, a hora era de saudade e de 
reabilitação. Em 1924, João Franco recordaria o seu parceiro nos combates 
políticos de 1906 ‑1908 como o “homem que, tendo criado no seu país, pelo 
esforço próprio e qualidades pessoais, uma situação internacional de primeira 
ordem, perdeu a vida na luta, reflectidamente decidida e firmemente susten‑
tada, pelo ressurgimento moral e material da nação”65. Dois anos depois, com 
o confessado propósito de ser o Zola do Dreyfus português baleado no Terreiro 
do Paço, Rocha Martins redigiria uma monumental história do reinado de  
D. Carlos, o rei “romântico, bravo e artista”, “cuja memória foi crivada de 
insultos e cujas acções foram desvirtuadas”66: em centenas de páginas ilustra‑
das, era desmontada a lenda do monarca “tirano”, “perverso” e “criminoso”, 
e (re)construída a verdade de um político e de um homem que fora essencial‑
mente “bom”, “patriota” e “inocente”67.

62 Cit. em Paxeco, pp. 315 e 318.
63 Rui Ramos in Franco, 2006 [1924], introdução, p. 13.
64 Cit. em Ramalho, 2008, p. 85.
65 Franco, 2006 [1924], p. 45.
66 Martins, 1926, introdução: “Tratado como um tirano quando era um bom, visto 

como um ardiloso quando era um sincero, mal visto quando a Europa o levantava na sua 
admiração, arrasado até à sátira, porque se tolerava a licença, chamando ‑lhe liberdade, o 
Rei acabou na praça pública e com ele sumiu ‑se a sua visão.”

67 Martins, 1926, «Razões do Meu Livro», s. p.
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4.  “O monarca sábio”: a modernidade de D. Carlos

Numa época de crise e de redefinição como foi a da viragem do século xix 
para o século xx, D. Carlos respondeu de múltiplas formas à exortação de Eça 
de Queirós para que fosse muito mais do que um “ceptro”. Era um rei muito 
do seu tempo, moderno, atento, observador, com inteligência, com cultura e 
com determinação. Convivia com os “vencidos da vida” e escutava ‑lhes os 
lamentos e as esperanças mas nunca se deixou contaminar por qualquer neu‑
rose paralisante acerca da decadência pátria. Era insensível à chamada “mou‑
zinhice”, essa entropia da vontade colectiva que levou ao suicídio, em 1902, 
do maior herói africanista do fim do século. Cauteloso nos passos que dava e 
reservado nas confissões políticas que fazia, o seu optimismo serviu ‑lhe sem‑
pre de faro para a acção. “Caminhar para a frente”, dizia ele a João Franco em 
1906, “porque aqui, mais do que nunca, parar é morrer”; e ao mesmo, em 
190768: “deixemos falar quem fala e continuemos serenamente com calma, 
mas com firmeza, a nossa obra”69 – uma obra de regeneração da monarquia, 
operada por dentro, mas que, como notou Eduardo Schwalbach, nunca teve 
o exclusivismo de fechar completamente a porta a pontes de entendimento 
com o republicanismo mais moderado, que D. Carlos imaginou até ao fim ser 
possível acomodar dentro da monarquia70.

Aparentado com a generalidade da realeza europeia e reinando na era dos 
novos e aguerridos imperialismos – de que o caso do mapa cor ‑de ‑rosa e o 
ultimato tinham sido, no fundo, um sinal – D. Carlos foi um excepcional 
 diplomata, possuidor de uma visão de futuro em relação ao lugar e ao papel 
de Portugal no xadrez europeu e mundial. Fluente em línguas, viajou muito, 
desde 1891 a 1906, entre Madrid, Paris, Londres e Berlim e foi o anfitrião de 
inúmeros chefes de Estado e membros das realezas europeias, de Eduardo VII 
de Inglaterra ao presidente francês Émile Loubet, do Kaiser alemão a  
Afonso XIII de Espanha71. Aconteceu ‑lhe aliás, como notou Ramalho Orti‑
gão, ser admirado e elogiado no estrangeiro tanto quanto era desadorado e 
caluniado em Portugal72; mas não é verdade, como os republicanos puseram 

68 Franco, 2006 [1924], p. 78 (carta de D. Carlos de 6.8.1906). Em carta de 21.11.1906, 
D. Carlos seria ainda mais expansivo na coragem e na determinação com que exortava o 
governo: “Sem luta não há prazer em vencer, e a vitória sem combate, e combate sério, 
nunca é uma vitória duradoura, e nós o que ambicionamos […] é fazer obra que fique. Se lá 
chegarmos e assim o espero e creio firmemente, poderemos dizer, pondo de parte a modéstia, 
que bem merecemos do nosso País” (Franco, 2006 [1924], p. 86).

69 Franco, 2006 [1924], p. 124 (carta de D. Carlos de 9.5.1907).
70 V. Paxeco, 1964, p. 197.
71 V. Basto, 1997, e Ramalho, 2001, pp. 129 ‑169.
72 Ortigão, 1908, p. 10.
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a correr, que no estrangeiro o rei se referisse ao seu país como uma “piolheira” 
ou um “échiquier” (“chiqueiro”)73, ou que maldissesse correntemente a pátria 
em que reinava.

Na área das relações internacionais, D. Carlos foi sempre um ministro dos 
Negócios Estrangeiros oficioso, revelando “um exacto sentido da evolução da 
política europeia”, “em cujo equilíbrio cooperou com talento e sucesso”74. Foi 
por causa disso, e não apesar disso, que demonstrou realismo e firmeza na de‑
fesa da manutenção da aliança inglesa e da relação privilegiada entre Lisboa e 
Londres, não cedendo à tentação de se tornar popular seguindo a histeria 
 patriótica antibritânica que assolou a opinião pública portuguesa depois de 
189075. Como ele mesmo friamente analisou, “a amizade inglesa” podia ter 
 custado, por causa do ultimato “uma sexta parte de África; mas a sua inimizade 
custar ‑nos ‑á as cinco partes restantes”76. Resultava assim clara a sua grande 
linha de acção diplomática: “Nunca perca o governo de vista que podemos 
estar de mal com todo o mundo, menos com o Brasil e com a Inglaterra.”77 
Também a sua muito noticiada visita aos Açores e Madeira, no Verão de 1901, 
foi uma viagem política e não uma excursão de veraneio destinada, preventiva‑
mente, a reforçar laços entre o continente e as ilhas, arrefecendo cobiças 
 recentes dos Estados Unidos sobre aquela região atlântica78.

D. Carlos foi igualmente um africanista convicto e visionário. É aliás sinto‑
mático disto que os republicanos nunca o tenham podido acusar de duas coi‑
sas: uma, o de ser beato, como se disse amiúde da rainha D. Amélia; a outra, de 
ter descurado as colónias africanas. Em bom rigor, começando nas operações 
de pacificação de Moçambique, em 1894, que culminaram na captura do 
 Gungunhana, e acabando nas campanhas do Cuamato, em Angola, em 1907, 
Portugal esteve permanentemente envolvido num enorme esforço militar em 
África do qual resultou a fisionomia do novo Império ultramarino que haveria 
de chegar ao Estado Novo. Com o africanismo, e pela influência pessoal do rei, 
veio também um revivido culto patriótico pela marcialidade, pela honra da 
guerra e pela bandeira que serviu de lenitivo para muitos os que ressentindo a 
decadência pátria não se seduziam pelos amanhãs republicanos79.

Estadista moderno, que soube actualizar para o seu tempo os poderes e 
competências que a letra da Carta Constitucional e o espírito do constitu‑
cionalismo monárquico lhe reservavam, D. Carlos foi ‑o também enquanto 

73 Silva, 1952, p. 102.
74 Cit. em Castro, 1936, pp. 177 e 265.
75 Dias, 1914, p. 106, e Cavalheiro, 1964, p. 19.
76 Cit. em Dias, 1914, p. 107.
77 Cit. em Silva, 1952, p. 198.
78 Paxeco, 1964, pp. 181 ‑182. V. também Martins, 1926, pp. 399 ‑408.
79 Ortigão, 1908, p. 14.
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 homem de ciência, artista e sportsman. Albert Girard nunca o achou “estra‑
nho ao movimento mais moderno da intelectualidade” e, pelo contrário, 
destacava ‑lhe publicamente os talentos como colorista, ornitologista, ictiólo‑
go e oceanógrafo80. Alberto do Mónaco chamava ‑lhe “o monarca sábio”81. 
Apaixonado pelo mar, levou a cabo uma dúzia de campanhas de observação 
oceanográfica, entre 1896 e 1907, das quais deixou relatórios e desenhos 
pormenorizados, com registos de fauna e flora marinha muito elogiados pelos 
meios académicos nacionais e internacionais82. Além de homem de ciência, 
com intervenção destacada em eventos internacionais da especialidade, era 
também um pintor apurado e um coleccionador voraz, na esteira do avô,  
D. Fernando de Saxe ‑Coburgo83. Amante do “ar ‑livrismo”, do exercício físico, 
da equitação, do  ténis, da caça, da esgrima, da fotografia e dos automóveis84, 
era em tudo a figura de um gentleman burguês que ditava a moda e inspirava 
padrões de sociabilidade e de consumo entre as elites, bem pronto, portanto, 
para o século xx e bem longe do monarca obsoleto e encerrado na sua Corte. 
Resta que o gosto artístico, as campanhas oceanográficas, a curiosidade pela 
ciência e muitos dos seus hobbies pessoais não eram ociosidades fúteis de 
 fidalgo mas ocupações sérias e úteis, que promoviam o estudo e conhecimento 
dos recursos da nação e que representavam Portugal, tornando visível a sua 
imagem num ambiente internacional competitivo85.

5.  “Um grande rei constitucional”

O Portugal dos últimos anos da monarquia foi simultaneamente o fim de 
uma época e o início de outra, revelando em toda a sua extensão e em múlti‑
plos sectores a crise e esgotamento de velhas estruturas sociais, económicas, 
políticas e institucionais, num ambiente geral de erosão da legitimidade e de 
confronto e contestação por parte de novas forças ideológicas. Era essa, aliás, 
a tendência geral em toda a Europa, onde se abalavam velhas convenções e 
se maturavam mudanças para o futuro. Por todo o continente, a viragem do 
século xix para o século xx, a era do imperialismo e da Belle Époque, marcou 
o declínio do status quo aristocrático ‑burguês oitocentista e o nascer de uma 

80 Girard, 1909, pp. 14 e 17. V. um retrato do rei como homem de arte e ciência em 
Martins, 1926, pp. 351 ‑356.

81 Cit. em Ramalho, 2001, p. 97.
82 V. Ramalho, 2001, pp. 83 ‑99. V. também Martins, 1926, pp. 357 ‑362.
83 V. Lucena, 1946, e Bartolo, 1965.
84 Ramalho, 2001, pp. 101 ‑127.
85 Ramos, 2006, pp. 178 e 184. 
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nova sociedade de massas e de consumo, agitada e irrequieta nas suas bases, 
à medida que a política se democratizava, à medida que o sufrágio se alargava, 
à medida que mais gente acedia à instrução, lia jornais e estava informada, e 
à medida que as hierarquias sociais iam dependendo cada vez mais do dinheiro 
e de ascensões a pulso e cada vez menos do apelido. O sentimento de incer‑
teza, angústia e decadência, tão visível em Portugal e que tanto ajudou a 
minar a monarquia quanto a popularizar a alternativa republicana, era um 
traço vincado da identidade europeia. Para o velho continente, a chegada do 
século xx soou como um dobre de finados, quando os Estados Unidos humi‑
lharam a  Espanha, em Cuba, em 1898, ou o Japão a grande Rússia, em 
Tsushima, em 1905 – o mesmo ano em que Einstein liquidou a velha física 
newtoniana com a sua teoria da relatividade.

Não era fácil ter certezas no tempo de D. Carlos, e mais difícil era ainda  
D. Carlos tê ‑las pelos desafios que tinha de gerir. Em todo o caso, o penúltimo 
rei da monarquia portuguesa – ou o último de facto, se se aceitar que a “acalma‑
ção” de D. Manuel II entre 1908 e 1910 já não foi muito mais do que a antecâ‑
mara da República – nunca pensou “que a nação e o regime eram causas 
perdidas”86. Num retrato sintético da sua obra política, é justo considerar que 
D. Carlos sempre imaginou que “podia inaugurar uma era de estabilidade e 
prosperidade em que fosse possível proceder à transformação tranquila do país 
segundo os padrões do liberalismo, e manter Portugal integrado num mundo 
então definido pela livre circulação de bens, pessoas e capitais e por um frágil e 
tenso sistema de alianças entre as potências europeias”87. Na cúpula, na arbi‑
tragem e, mais do que isso, na liderança efectiva e inspiradora de um sistema 
político abalado por dentro e por fora pelos impasses do rotativismo, pelo esfa‑
celamento dos partidos e pela ascensão do radicalismo republicano, o rei tinha 
que ser o garante, a âncora, a bússula que a Carta Constitucional lhe prescrevia 
que fosse e que, mais importante do que isso, a época exigia que ele fosse. 
 Mesmo quando governou contra a opinião mais ruidosa, D. Carlos agiu sempre 
no interesse do “país real”. Num mundo em acelerada mudança, ele era o 
 último reduto da estabilidade. Como confessou um dia ao embaixador alemão 
em Lisboa, o conde de Tattenbach, querendo realçar ‑lhe a importância do 
 lugar que ocupava, “os ministros mudam e eu fico”88. Segundo José Maria de 
Alpoim, um dos seus mais encarniçados opositores dentro da monarquia, 
considerou ‑se, até ao fim, “um grande rei constitucional”89. 

À distância de cem anos, é hoje possível reconhecer a qualidade e fineza 
do político e do homem que liderou o país na viragem do século xix para o 

86 Ramos, 2006, p. 26.
87 Ramos, 2006, p. 9.
88 Castro, 1936, p. 145.
89 Cit. em Ramos, 2006, p. 164.
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século xx. Mesmo sem especular o que é que ainda poderia ter sido D. Carlos e 
a monarquia se Manuel Buíça e Alfredo Costa não fossem tão bons atiradores, 
é até possível simpatizar pessoalmente com o rei, com as suas acções, ditos e 
marcas de personalidade – quando confessava os seus defeitos, quando aposta‑
va tudo em educar bem os filhos90, quando diligenciava emendar fórmulas e 
rotinas, quando sonhava engrandecer o seu país. Alphonse Karr, um literato 
francês, lamentou ‑se um dia, filosoficamente, ao monarca: “É uma pena Deus 
ter posto os espinhos ao pé das rosas!” A resposta foi imediata: “É uma fortuna 
Deus ter posto as rosas ao pé dos espinhos!”91 Era assim D. Carlos, um homem 
que foi rei, mas um rei que foi também um homem.
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VIII – Os intelectuais contra a monarquia.  
As origens ideológicas da vitória 

republicana de 1910

1.  O poder perdido: escritores e intelectuais na 
modernidade liberal

É hoje difícil situar no tempo o momento histórico em que os intelectuais 
deixaram de ser actores centrais na vida pública, cultural, social e política. Foi só 
a posteriori que essa perda foi notada, suscitando as nostalgias que lamentam a 
decadência ou o fim do intelectual público e da sua relevância. Michel Winock 
ainda escreveu que o século xx foi o “século dos intelectuais”1. Mas já não há, 
no início do século xxi, muitos que estejam dispostos a repetir o rótulo para os 
tempos actuais e futuros. Como recentemente ironizou Frank Furedi, “o facto de 
hoje em dia muitas monografias perguntarem ‘o que é o intelectual?’ sugere que 
aquilo que estão a descrever corresponde a uma espécie em vias de extinção”2.

A pós ‑modernidade em que o Ocidente mergulhou nas últimas décadas 
constitui um ambiente pouco propício ao reconhecimento do valor das ideias 
como expressões de uma cultura humanista preocupada em buscar, definir e 
espalhar verdades racionais que tragam consigo noções mais ou menos universais 
de progresso, justiça, cidadania, liberdade ou moralidade. As sociedades são hoje 
simples agregados dispersos de indivíduos que entre si não mantêm outros laços 
que não os estabelecidos por conexões tecnológicas rápidas, que aproximam 
tanto quanto distanciam e isolam. Num mundo pós ‑estruturalista, que tem por 
natureza de ser estruturalmente caótico e vertiginoso, composto de saberes frag‑
mentados e verdades relativas, todo o conhecimento é marketizado e toda a 
cultura e arte têm de medir ‑se pela sua utilidade, como marcas consumíveis. 
Daqui decorre um “ethos filistino”, uma “entrega dogmática ao instrumenta‑
lismo” que lança o maior número para o autofechamento psicológico, para a 
fadiga mental, para a passividade e a apatia cívicas, produzindo novas gerações 
“silenciosas” mesmo quando o que as rodeia é ruído incessante3. 

1 Winock, 2000. No seu livro, Michel Winock faz uma história da cultura e das mentali‑
dades (sobretudo francesas) desde finais do século xix até ao terceiro quartel do século xx a 
partir das biografias e obras de Maurice Barrès, André Gide e Jean ‑Paul Sartre, terminando 
com um epílogo sintomaticamente intitulado “O fim dos intelectuais?”.

2 Furedi, 2006, p. 31. Para uma teoria geral sobre as causas do declínio dos intelectuais 
públicos nas últimas décadas v., entre outros, Posner, 2002.

3 Furedi, 2006, pp. 3, 12, 14 e 25.
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Na era em que tudo se liquefaz sem depois se (re)construir, ou em que tudo 
se equivale sem que haja quem ajude a discernir, “o papel do intelectual crítico 
está severamente comprometido”, continua Frank Furedi: “dado que muitos 
dos ideais associados com o exercício da autoridade intelectual – a busca do 
conhecimento, a aplicação da razão – tornaram ‑se alvos do cepticismo, o tra‑
balho do intelectual perdeu algum do seu apelo cultural”4. Se a cultura é “ca‑
pital”, como ensinava Pierre Bourdieu, o intelectual já não pode ser um sábio, 
um filósofo ou um artista, nem sequer um penseur ‑écrivain, mas um simples 
tecnocrata mediático, que debita mais do que reflecte. É por isso que a questão 
central do debate sobre os intelectuais públicos hoje reside em saber se eles 
(ainda) são “uma elite de poder ou um simples resquício da modernidade, sem 
função relevante numa ordem social orientada para a fruição material e tecno‑
lógica, que já não requer o trabalho de regulação, representação e legitimação 
que os intelectuais outrora desempenhavam”5. Desde que a humanidade re‑
nunciou a pensar ‑se a si própria nos termos de uma grande narrativa histórica, 
feita de grandes eixos de tempo, espaço e sentido evolutivo, só sobrou o presente. 
E no presente contínuo da pós ‑modernidade, “o intelectual laicizou ‑se forte‑
mente”: onde dantes havia pensamento, escrita, missão e profetismo – um corpo 
de “cleresia” liberal apaixonado pela aprendizagem, pela visão de fundo e pelo 
Bem da Polis, hoje há “redes de equipas e de créditos”6 e instrumentos de comu‑
nicação mais afeitos à imagem do que à mensagem, onde saltitam “pundits fáceis, 
think tanks apologistas e spin doctors”7. 

O intelectual público não foi historicamente isto. Nos últimos dois ou três 
séculos, desde o Iluminismo ao fim das ideologias, a centralidade e relevância 
dos intelectuais era um dado assente e o seu reconhecimento social e político 
inquestionável. As mundividências e os discursos sobre como organizar e go‑
vernar sociedades e comunidades políticas cada vez mais complexas, à medida 
que as revoluções liberais e as realizações do progresso iam chegando a mais 
gentes e espaços, repousavam sobre ideias, sobre sistematizações de conheci‑
mentos e sobre a incessante tentativa de os levar à prática. Num tempo em que 
as ideias revelavam um real poder para criar e mudar “mundos” (acreditava ‑se 
que para melhor), os seus produtores, intérpretes e divulgadores tinham quase 

4 Furedi, 2006, p. 43. 
5 Pires, 2009, p. 115.
6 Winock, 2000, p. 635.
7 Furedi, 2006 (contracapa). Nos termos de Régis Debray, decaiu ‑se (porque é de deca‑

dência ou de queda que se trata), do “intelectual das origens”, “corajoso, trabalhador, amigo 
do povo e cultor da literatura” para o “intelectual terminal”, “vaidoso, versátil [e] vendido”, 
que não busca senão a sua “notoriedade” e não funciona senão “à hora ou ao minuto”  
(v. Pires, 2009, p. 123).
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um estatuto de oráculo da vida pública8. Como resume Michel Winock, o inte‑
lectual tinha um forte espírito de missão cívica, uma ambição de “pensar e 
representar o universal” e uma inerente vocação crítica que consistia em 
“recordar os valores universais” aos seus concidadãos9. Juntos, os intelectuais 
da modernidade constituíam uma intelligentsia letrada e liberal que falava em 
nome de todos, e idealmente para todos, criando, interpretando e motivando 
vontades, liderando esferas públicas de debate e integração cívica e aconse‑
lhando a construção e melhoria de aparelhos de poder e sistemas políticos. 
O seu sentido de comprometimento vinha ‑lhes de uma genuína e larga preo‑
cupação cívica, que lhes servia de motivação para conceberem e anunciarem 
soluções sociais ou políticas e formas de acção para a sua concretização.

Neste sentido, o intelectual vivia das e para as ideias – não slogans conjun‑
turais ou partidários mas questões amplas, de moralidade pública, esclareci‑
mento cívico ou progresso global10. Mais do que um sábio puro e isolado, o 
intelectual auto ‑atribuía ‑se uma responsabilidade social que o impelia a toma‑
das de posição públicas e políticas11. Por vezes, acontecia ‑lhe ser o pedagogo e 

8 Como resume Frank Furedi, opondo o passado ao presente, “no século xix, até os 
sectores mais conservadores da intelligentsia eram críticos do clima cultural vigente e todos 
os intelectuais procuravam alterar, melhorar, transformar ou derrubar o mundo que os 
confrontava. O contraste entre esta tradição de fermento intelectual e as atitudes compla‑
centes dos dias de hoje faz realçar as diferentes características da vida intelectual no início 
do século xxi” (Furedi, 2006, p. 48).

9 Winock, 2000, pp. 634 e 645.
10 Furedi, 2006, p. 32. Isaiah Berlin chama a atenção para isto, salientando que “o sim‑

ples protesto, justificado ou injustificado, não qualifica ninguém para ser membro de uma 
intelligentsia. O que justifica a pertença a esta é uma combinação de crença na razão e no 
progresso e de profunda preocupação moral com a sociedade” (Berlin, 2001, p. 108).

11 A pureza ou generosidade desinteressada das ideias são muitas vezes associadas à 
independência – entendida como isolamento – do intelectual. Foi esta leitura que tornou 
famoso Julien Benda e o seu livro La Trahison des Clercs (1927). Benda entendia o intelec‑
tual como um filósofo eremita, um ser inteiramente desinteressado, sem fins práticos, que 
evitava descer à política e que “planava, magnífico, acima das contingências sublunares”, 
como “garante ou testemunha da civilização” (Winock, 2000, p. 638). Mas Julien Benda 
falava contra a “traição” dos “clérigos” do seu tempo, ou seja, contra os muitos intelectuais 
que, entre as duas Guerras, não só não se opunham como serviam e estimulavam discursos 
políticos recheados de nacionalismo exacerbado e violento. Nem sempre fora ou foi, depois, 
assim. Na maioria das vezes, o melhor intelectual público era aquele que justamente partia 
do mundo das grandes ideias para, escolhendo um campo de acção ou um canal de comuni‑
cação, tomar partido, fazendo dessas mesmas ideias mais do que simples pensamento. Neste 
sentido, o intelectual, sendo um pensador, um inventor e um crítico tinha também um lado 
“orgânico”, não no sentido com que António Gramsci daria celebridade à palavra (o inte‑
lectual como funcionário acrítico de uma determinada ideologia – no caso ‘gramsciano’ o 
marxismo), mas no de produtor prático de soluções aplicáveis ao seu tempo e ao seu espaço. 
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porta ‑voz defensor do establishment; mais frequentemente, via ‑se na posição de 
filósofo de vanguarda, dotado de um discurso de ruptura ideológica, de novidade 
e originalidade, que lhe emprestava uma aura heróica e romântica de contra‑
poder, de crítico iconoclasta do seu presente, questionando convenções e 
denunciando consensos e aparentes certezas, no trabalho de sensibilizar e guiar 
os outros para novos tempos e desafios12. É por isso que historicamente os inte‑
lectuais viveram muitas vezes “em estado de conflito criativo com o resto da 
sociedade”13 – como dissidentes ou radicais, mesmo quando actuavam a partir 
de dentro de uma determinada cultura. Era assim que assumiam um papel 
insubstituível na reinvenção dos mundos possíveis, no aprofundamento de um 
“ethos democrático”, entendendo ‑se a democracia como a plataforma natural 
da inquirição de ideias, do fomento do debate e do diálogo sem o qual não 
existem espírito ou opinião públicos14. 

No longo arco temporal da modernidade, ou da contemporaneidade, as 
últimas décadas do século xix e as primeiras décadas do século xx constituíram 
um tempo especial na história dos intelectuais e da sua projecção e autoridade 
públicas15. A figura do intelectual é evidentemente anterior: remonta, pelo me‑
nos nos países mais desenvolvidos, ao Iluminismo, momento em que encarnou, 
pela primeira vez, no empreendimento cultural mais simbólico das Luzes – a 
Encyclopédie francesa. As revoluções liberais politizaram o intelectual e o roman‑
tismo pós ‑revolucionário da primeira metade do século xix consagrou o seu 
estatuto, incensando o “génie litteraire” ou o “poète ‑penseur” e ajudando a criar 
uma endogamia entre literatura, arte, jornalismo, oratória e política16. Mas foi 
sobretudo em finais de Oitocentos, quando a estética realista e o positivismo 
científico deram à literatura e ao saber uma preocupação e uma incidência socio‑
políticas acrescidas, que a palavra “intelectual” substituiu noções anteriores e 
mais difusas de “homem de letras”, “literato” ou “escritor público”, ganhando, de 
passagem, um novo sentido de substantivo e não já somente de adjectivo17. 

12 Furedi, 2006, pp. 35 ‑37, Ramos, 2004, pp. 110 ‑113, e Cabrita, 1999, pp. 54 ‑55.
13 Furedi, 2006, pp. 12 ‑13.
14 Furedi, 2006, p. 24.
15 Charles, 1996. Neste livro, Christophe Charles retrata “o nascimento dos intelec‑

tuais” no curto vinténio de 1880 ‑1900. Tal como Michel Winock na primeira parte da sua 
obra, o objecto de estudo é a França da III República mas a cronologia não destoa se aplicada 
a outros países do tempo – Portugal incluído. Também Isaiah Berlin situa o nascimento da 
intelligentsia na Rússia czarista (a palavra intelligentsia é aliás de origem russa) nos anos de 
1860 ‑1870 (Berlin, 2001, p. 103).

16 Para o percurso dos intelectuais franceses entre as Luzes e o Orleanismo (c. 1750‑
‑1850), v. Sirinelli, 1996. Para o caso português da primeira metade do século xix,  
v. Santos, 1988.

17 Ramos, 2004, pp. 108 ‑109, e Andrade, 1999, p. 28.
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Esta mutação qualitativa resultou sobretudo dos ecos emitidos pelo célebre 
affaire Dreyfus, que incendiou o debate público e político na França republicana 
da transição do século. Dreyfusards e anti ‑dreyfusards foram causa e consequên‑
cia de uma “nova modalidade histórica no relacionamento entre aqueles que 
produzem e simbolizam o saber e o exercício do poder de Estado”, porque na 
defesa ou da condenação do capitão judeu Alfred Dreyfus uma vasta plêiade de 
escritores, homens de letras, jornalistas, activistas, estudantes e professores, 
gentes das artes e das profissões liberais esgrimiu conceitos de justiça, morali‑
dade, razão, humanidade, que eram outros tantos “projectos de cidade” e reno‑
vados convites ao comprometimento cívico18. Foi no calor do affaire Dreyfus 
que Georges Clemenceau redigiu o Manifesto dos Intelectuais, em 1898, por 
muitos considerado uma espécie de “documento fundador da existência pública 
dos intelectuais”19. E como Émile Zola ao tempo disse, o affaire teve um efeito 
electrizante na opinião e clarificador na política: a França “dividiu ‑se em dois 
campos”, entre a “reacção” e “a marcha para o progresso”; um século depois 
das Revoluções fundadoras da liberdade, o ocaso de Oitocentos parecia poder 
trazer “a conclusão de [17]89”20 – em todo o caso uma nova era em que as 
ideias e quem as tinha e veiculava comandava tudo.

Foi assim por toda a Europa. Os livros de história das ideias e da cultura 
tendem a tratar o fim do século ou, mais rigorosamente, o período que vai dos 
anos de 1870/1880 até à I Guerra Mundial como um tempo de crise no pensa‑
mento europeu – crise política, por causa das dificuldades resultantes da demo‑
cratização de liberalismos oligárquicos, crise filosófica, por causa da chegada do 
irracionalismo de Nietzsche, crise científica, por causa da relatividade de Eins‑
tein, crise religiosa, por causa da “morte de Deus” marxista ou da psicanálise de 
Freud, crise de paradigmas artísticos, por causa dos vanguardismos nas artes e 
nas letras, e crise social e mental, por causa da massificação e urbanização ace‑
leradas, da vertigem da vida moderna e da problemática da “alienação”21. Todos 
os países sentiram a renovação e a agitação intelectuais da viragem do século 
que suscitaram nuns o cepticismo decadentista por causa das certezas perdidas 
e noutros o entusiasmo pelas promessas contidas na mudança e no futuro. 
Foi esse o traço do late ‑Victorian period em Inglaterra, da nova Alemanha de 
Bismarck e do Kaiser ou da Espanha da Primeira República e da restauração 
borbónica (pós ‑1874). 

Nesta última, por exemplo, o ocaso do século trouxe um clima mental e 
cultural em que vozes intelectuais das mais variadas tendências (monárquicos 

18 Andrade, 1999, pp. 27 ‑28.
19 Cabrita, 1999, p. 56.
20 Andrade, 1999, p. 35.
21 V. por exemplo e para todas as crises enunciadas, Stromberg, 1991, pp. 259 ‑334.
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e republicanos, conservadores e liberais, anarquistas e socialistas) pugnavam 
pela conquista da opinião. Escritores, académicos e políticos mostravam “a ir‑
rupção dos intelectuais” em Espanha, num ambiente em que “mudanças de 
todo o tipo propiciadas pela sociedade de massas relança[vam] no final do 
século o velho debate acerca das complexas relações do triângulo constituído 
por estes três vértices: os intelectuais, a opinião pública e o poder político”22. 
Sem surpresa, seria nas polémicas abertas pelo trauma espanhol de 1898 que, 
entre outras vozes mais influentes, Miguel de Unamuno consagraria o próprio 
termo “intelectual”, coroando assim a evolução e a valorização de uma activida‑
de profissional – de espírito e acção – que começara, lá atrás, décadas antes, 
com o homem de letras romântico e o pequeno periodista constitucional23.

2.  A “idade de ouro” da intelligentsia portuguesa

Também em Portugal a transição da Monarquia para a República foi a “idade 
de ouro” dos intelectuais. A palavra não era tão corrente como em França, mas 
era a mesma busca de referenciais éticos e políticos, a mesma energia discursiva 
na sua defesa e o mesmo empenhamento na sua concretização cívica que 
movia os escritores, os jornalistas, os pedagogos ou os cientistas. Era essa a 
imagem que os homens do pensamento – apoiantes reformistas do poder ou 
vozes iconoclastas radicais da oposição – davam de si mesmos como categoria 
social e cultural específica. Como unidade feita de muitas diversidades parti‑
culares, os intelectuais portugueses assumiram ‑se então como “a voz da cons‑
ciência colectiva, falando para todos e visando a correcção e melhoria dos 
 defeitos da comunidade”24. 

A importância ganha por todos aqueles que pensavam os problemas nacio‑
nais e intervinham no espaço público em defesa das suas posições é inseparável 
do conjunto de transformações por que a sociedade portuguesa passou no últi‑
mo quartel do século xix e nos princípios do século xx. O desenvolvimento 
fontista alfabetizara mais gente, rompera isolamentos ancestrais e engendrara 
cidades maiores, onde novos estratos de classe média animaram a sociedade 

22 Fernández Sebastián, 2002, pp. 485 ‑486. 
23 Francisco Fuentes, 2002, p. 283. Nos termos do autor, o intelectual espanhol de finais 

de Oitocentos, na sua típica figura de “escritor”, era a realização completa de um “actor 
social que fala com voz própria e na primeira pessoa, ou seja, que em contraste com outros 
grupos ou classes não tem uma identidade emprestada, criada por outros, sendo artífice da 
sua própria imagem perante a sociedade e a História”. Querendo falar para o grande público, 
o intelectual escritor encontrava no jornalismo o seu canal normal de expressão (ibidem, 
pp. 281 ‑282).

24 Ramos, 2001, pp. 47 ‑48.
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civil e fizeram emergir uma masspolitik radical e ruidosa, cuja dinâmica contri‑
buiu para erodir as velhas convenções institucionais e culturais da monarquia 
e do liberalismo oligárquico25. Num país despertado para a contestação social, 
para o radicalismo político, para o vanguardismo nas ideias e nas artes, os 
núcleos organizadores da opinião alargaram ‑se, deixando de ser apenas o Paço, 
o Parlamento, os partidos de notáveis, os clubes restritos, as academias ou a 
Universidade, para passarem a ser grandes canais de comunicação de massas – os 
jornais ao estilo fim de século (baratos, generalistas, redigidos em linguagem 
simples e repletos de slogans político ‑ideológicos), os livros, os panfletos, os ensaios, 
as colecções de vulgarização cultural, os comícios, as conferências, os congressos, 
as exposições, as tertúlias ou o activismo das comemorações e cortejos cívi‑
cos26. Foi perante esse espaço e opinião públicos sociológica e geograficamente 
alargados que o “novo” homem de letras, o “novo” escritor se posicionou como 
um intelectual militante, que reunia em si a sageza e densidade dos velhos sábios 
e filósofos e a retórica e acutilância do opinion maker agitador das massas urba‑
nas. Chegara a era em que os intelectuais seriam “a consciência crítica do país” 
e em que “as letras em geral deixariam de ser pretexto para o deleite frívolo dos 
burgueses para se transformarem na fonte da consciência nacional”27 e também 
– na forma de literatura, panfletarismo ou jornalismo – em vias de ascensão 
social e política e de consagração no imaginário colectivo. 

O maior escritor do fim do século xix português – Eça de Queirós – é um 
testemunho desta promoção do intelectual em geral e da forma como esses 
intelectuais tinham revolucionado a autoconcepção do seu ofício e da sua 
missão. Desde a sua estreia jornalística, em 1866 ‑1867, até ao último dos seus 
romances, em 1900, Eça acreditou sempre que as letras tinham uma utilidade 
pública e que os escritores da sua geração tinham uma enorme influência e 
reconhecimento junto de públicos cada vez mais alargados. Num texto de 
1886, estabeleceu uma diferença de épocas crucial: “o escritor, há cem anos, 
dirigia ‑se particularmente a uma pessoa de saber e de gosto, que ocupava os 
seus ócios a ler, e a que se chamava ‘o Leitor’; hoje, dirige ‑se esparsamente a 
uma multidão azafamada e tosca que se chama o ‘público’”. E acrescentava: “a 
ideia de leitura, hoje, lembra apenas a ideia de uma turba folheando páginas à 
pressa, no rumor de uma praça”. A mudança viera com a “democracia”, a “ilu‑
minação a gás”, a “instrução” e as “máquinas Marinoni”; o “indivíduo” desapa‑
recera e o intelectual tinha agora à sua frente “as multidões, governadas por 
um instinto, por um interesse ou por um entusiasmo”28. N’A Ilustre Casa de 

25 Bonifácio, 2010, pp. 81 ‑82 e 113 ‑114.
26 Sardica, 2010, pp. 109 ‑110, e Matos, 2002, p. 108.
27 Bonifácio, 2010, p. 92.
28 Queirós, s.d. (1886), pp. 96 ‑97. 
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Ramires, uma das personagens diz a Gonçalo Mendes Ramires, o protagonista, 
que Portugal estava moribundo “por falta de sentimento nacional”; que era 
preciso sacudir “este chocho consentimento nosso”; e que a melhor maneira de 
o fazer era pela escrita. Estava nas mãos da intelligentsia a “grande renovação 
social” e também o instrumento da sua própria fama pública: “a literatura leva 
a tudo em Portugal”, afirmava o amigo de Mendes Ramires; “de folhetim em 
folhetim se chega a S. Bento. A pena agora, como a espada outrora, edifica 
reinos… Pense você nisto!”29

O que Eça de Queirós e tantos outros homens de letras e jornalistas do seu 
tempo representavam e veiculavam era uma dupla militância, ética e estética, 
em defesa de uma nova sociedade mais autoconsciente, de uma nova educa‑
ção de massas e de um novo ordenamento político e cívico democrático. Era a 
esses intelectuais activos das gerações novas, que dominaram o panorama cul‑
tural português entre a Questão Coimbrã e o advento da República – e não ao 
simples literato romântico ou ao lente académico de outrora – que competia 
servir de vanguarda na mutação da vida pública e na construção de uma “cul‑
tura” nova e alargada, que requeria uma “conquista” e uma “evangelização” 
diárias dos espíritos30. Ao contrário do que se passa hoje, ninguém então falava 
da irrelevância ou da decadência dos intelectuais, porque as ideias, a sua for‑
mulação e divulgação, realmente contavam e realmente influenciavam aquela 
parte pensante da nação que dava o tom à época. E porque as ideias novas 
passavam facilmente dos intelectuais para a rua, através dos canais de comuni‑
cação da masspolitik, a iconoclastia e o radicalismo da intelectualidade são rea‑
lidades centrais a ter em conta quando se avalia o processo que levou à crise 
política da Monarquia Constitucional e à ascensão e triunfo da alternativa 
 republicana.

Em Outubro de 1910, Portugal registou uma das mudanças políticas mais 
importantes da sua história contemporânea, quando deixou de ser a monarquia 
que era desde a fundação, no século xii, para passar a ser uma República. 
Regra geral, um inquérito historiográfico às causas desta alteração de regime 
focalizar ‑se ‑ia em factores políticos, institucionais, sociais e económicos, todos 
eles remontando ao princípio do fim normalmente estabelecido para esta 
narrativa, que é o ultimato de 1890. Aqueles factores foram sem dúvida impor‑
tantes. Mas talvez convenha alargar o enfoque analítico e dar a devida impor‑
tância à forma como uma larga frente de intelectuais públicos – tanto reformis‑
tas críticos dentro da monarquia como republicanos radicais fora dela – abriu 
uma guerra cultural contra o trono nas últimas décadas da sua existência cons‑
titucional (e não apenas a partir de 1890). Desta maneira, a curta história da 

29 Queirós, s.d. (1900), pp. 14 ‑16.
30 Ramos, 2004, pp. 114 e 129.
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vitória republicana em Portugal torna ‑se inseparável – e na realidade um pro‑
duto – da mais longa história da crítica e da dissidência cultural e intelectual, 
que através de livros, panfletos e jornais expressou a falência ideológica do 
sistema monárquico, minando a sua capacidade para governar um país proble‑
mático e para resistir ao golpe militar de 1910.

3.  A erosão ideológica da Monarquia Constitucional

Para lá da forma – o livro, o panfleto, o ensaio, o artigo de jornal – ou do 
género – a prosa, o romance (ficcional ou histórico), a poesia, a sátira, a cró‑
nica – todo o intelectual produz uma substância; essa substância é a crítica, 
entendida como “um discurso votado a uma função social reformista e 
progressista”31. Assim sendo, e sobretudo em épocas de mudança acelerada 
como foi o final da Monarquia, em que as incertezas e dificuldades do pro‑
gresso suscitavam ao mesmo tempo cepticismos decadentistas e utopias de 
futuro, o objectivo geral da intelectualidade nacional era “a reforma de Portu‑
gal por via do discurso crítico público”32. Era esse o mínimo denominador co‑
mum de todos aqueles que partindo das letras queriam “acordar” o país “a 
berros”33, arrancando ‑o à rotina constitucional do oitocentismo e lançando ‑o 
na modernidade da democratização, da urbanização, da industrialização, da 
massificação e da participação cívica consciente. 

Ora na transição do século xix para o século xx tudo isto parecia impossí‑
vel de alcançar no quadro da velha Monarquia Constitucional. As críticas a 
ela feitas por vários quadrantes – desde a Geração de 70 aos “vencidos da 
vida”, passando pela “vida nova” monárquica ou pelos pensadores e propagan‑
distas da ideia e da revolução republicana – geraram uma lenda negra nos ter‑
mos da qual o constitucionalismo monárquico foi declarado um contra ‑senso 
político ‑filosófico e reduzido a um tempo de estrangeirismo ideológico, de ma‑
terialismo corruptor ou de caciquismo fraudulento. Foi no plano intelectual, 
portanto, que em primeiro lugar começou a maré de repúdio e de demolição da 
Monarquia Constitucional da Carta. E foi essa “traição dos intelectuais” ao 
sistema político e cultural em que se tinham educado, e até medrado, que cons‑
titui a origem ideológica da vitória republicana de 1910. A implantação da 

31 Leone, 2005, p. 14.
32 Leone, 2005, p. 37.
33 “Acordar tudo aquilo a berros” fora a forma drástica como Eça de Queirós e Ramalho 

Ortigão tinham justificado a publicação do seu O Mistério da Estrada de Sintra como 
romance ‑folhetim no Diário de Notícias em 1870. “Aquilo” era o país sonolento da Regene‑
ração e a frase de Eça e Ramalho ficou como programa para a sua geração.
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República passou a ser vista por muitos como um momento demiúrgico em 
que, realizado o verdadeiro liberalismo e a democracia, o país se arrancaria à 
sua decadência e anomia para derramar o progresso e o civismo que dariam 
corpo a uma nação moderna. Sem menosprezar a crise económica, as tensões 
sociais, os impasses institucionais e as rivalidades que fragmentaram o sistema 
político34, o que na mais longa duração ajudou a sepultar a monarquia e a 
abrir caminho à república foi a produção e divulgação, por parte da intelligentsia, 
de um clima mental e cultural de erosão e esmorecimento monárquico, através 
de um processo público acusatório que serviu de combustível ao confronto e 
contestação de que os republicanos foram os primeiros beneficiários. É preciso 
assim começar por ver o que era a Monarquia Constitucional e em que ter‑
mos ela foi acusada pelos intelectuais que faziam a opinião pública nos finais 
do século xix.

A primeira visão de conjunto histórico ‑política sobre o liberalismo oitocen‑
tista português a afirmar ‑se foi a da geração fundadora da Monarquia Consti‑
tucional, interessada em justificar a bondade da sua causa e a importância da 
ruptura operada em relação ao Antigo Regime35. Em 1830, por exemplo, escre‑
vendo contra a usurpação miguelista, Almeida Garrett procedia à defesa in‑
transigente do liberalismo cartista como bandeira de luta e ao elogio da “lei de 
1826” (a Carta Constitucional). “Proposta pelo rei e aceite pelo povo”, Garrett 
achava que ela era a mais sábia e a mais “legítima” de todas as constituições 
que o reino já tivera, “pela fiel conservação dos absolutos princípios do direito 
natural e social, pela prudente restauração das antigas bases do direito público 
português e finalmente pela acertada combinação destes princípios”36. Nos 
anos posteriores à vitória liberal na Guerra Civil (1834) e até ao seu exílio 
cívico em Vale de Lobos seria Alexandre Herculano o grande advogado da 

34 A situação financeira e económica foi dramática em Portugal no biénio de 1890‑
‑1892, quando a falência do modelo de desenvolvimento fontista arrastou o país para a 
bancarrota. Mas há sinais de que passada a tempestade Portugal recuperou parte da sua 
prosperidade no final da década de 1890 e nos primeiros anos de 1900, ao abrigo da protec‑
ção pautal, que expandiu a produção agrária, e sobretudo de um incremento industrial e de 
obras públicas relevante – embora insuficiente para impedir que o país minorasse o seu 
atraso face às potências europeias da 2.ª Revolução Industrial. O que é importante aqui sa‑
lientar é que a crise económica estava mais ou menos debelada em 1910, ou não era pior 
nessa altura do que já tinha sido nos anos anteriores. Assim, a queda do regime tem de ter 
outras causas, mais profundas e menos quantificáveis, do que os indicadores macroeconómi‑
cos – causas políticas, certamente, e por detrás destas mutações ideológicas e culturais na 
esfera da intelectualidade e da opinião pública. 

35 V. Pina, 2003, p. 151.
36 Garrett, s.d. (1830), pp. 209 ‑210. É claro que quem assim escrevia era o Garrett da 

Guerra Civil e não ainda o futuro porta ‑voz do setembrismo, crítico do monopólio que a 
direita estabeleceria à sombra da Carta Constitucional.
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pureza e perfeição do cartismo monárquico. Para Herculano, posto que justifi‑
cada pela “boa razão” e por “afectos profundos” (por ter sido a “estrela polar” 
de todos os sofrimentos liberais contra os absolutistas), a Carta e o cartismo 
eram aquilo que poderia livrar Portugal, simultaneamente, “do despotismo de 
um indivíduo, e do ainda mais tremendo despotismo da ralé”. Era essa a sua 
“força moral imensa”, a garantia da “vitória do progresso sensato”, a marca do 
respeito pela legitimidade histórica e pela soberania impessoal do direito e da 
razão, sem os quais o país perderia a liberdade, mergulhando na “escravidão” 
do absolutismo ou na “escravidão” dos “aventureiros” da “anarquia”37.

O elogio de Herculano ao constitucionalismo monárquico como o melhor 
dos mundos político e social para governar os portugueses repousava na ideia 
do “meio ‑termo” – o juste milieu dos doutrinários franceses do Orleanismo. 
Repudiando o absolutismo, que derrotara através da revolução e do qual apenas 
aceitava o catolicismo e a forma monárquica do Estado, o liberalismo clássico 
também nada queria com a herança do jacobinismo proto‑republicano. Fiel a 
um princípio de equidistância entre os dois extremos do espectro político, o 
cartismo não achava que tendo negado a soberania divina dos reis fosse neces‑
sário, e ainda menos inevitável, entregá ‑la por completo à soberania revolucio‑
nária das massas. O seu fundamento era o da evolução na continuidade: era 
imperativa a separação de poderes, a consagração de direitos e garantias de 
cidadania, a lei escrita, a representação parlamentar e a meritocracia; mas isto 
não significava que o progresso natural da sociedade requeresse a revolução, 
que a igualdade civil fosse sinónimo de igualdade política e que tudo tivesse 
de caminhar para um futuro de “democracia” e “república”. Herculano era 
assumidamente oligárquico e elitista. Distinguia o “país legal” do “país real”, 
olhando para o primeiro como um conjunto de cidadãos adultos, instruídos, 
independentes, que viam a política como uma forma de serviço ao bem 
comum. O progresso cultural e económico de que o “país legal” se dizia obreiro 
consistia em ir alargando as condições de cidadania a um número cada vez 
maior de concidadãos, numa democratização feita por via reformista, de cima 
para baixo, sem concessões ao furor revolucionário das massas38. No centro 
deste entendimento, como sua lei fundamental, estava a Carta Constitucional, 
e na cúpula do regime, como árbitro que reinava sem governar, estava o rei, 
exercendo o “poder moderador”. O segredo do êxito da Monarquia Constitu‑
cional era exactamente garantir este laborioso equilíbrio entre progresso e 
ordem – um estado de liberdades imune a qualquer ameaça desestabilizadora, 
liderado por um trono em que se sentava um monarca ‑cidadão, ilustrado e 
progressista. 

37 Herculano, 1983, pp. 38 ‑42, 121 ‑122, 165 e 119 (textos de 1838, 1851 e 1867).
38 Bonifácio, 2010, pp. 15 ‑17.
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Ironicamente, contudo, seria o mesmo Alexandre Herculano, teórico ro‑
mântico do cartismo, o autor de uma das primeiras peças acusatórias contra o 
liberalismo português – o seu opúsculo de 1856 intitulado Mouzinho da Silveira 
ou la Révolution Portugaise. Neste escrito, Herculano não atacava os fundamen‑
tos do liberalismo monárquico. O que ele constatava é que o legislador ‑mor 
Mouzinho da Silveira fora a última (talvez até a única) figura gigante do regi‑
me. Depois dele, e sobretudo desde que a Regeneração levara o utilitarismo 
materialista para a governação, só tinham vindo “liliputiens politiques”39. Não 
era a primeira vez que se criticava o regime e muito menos a realeza: vintistas 
e setembristas já o tinham feito com o seu discurso de esquerda. Mas a crítica 
de Herculano, por vir de dentro do sistema, tinha mais autoridade e abria ca‑
minho às sucessivas ondas de discurso intelectual oposicionista que haveriam 
de cavar a ruína ideológica da monarquia liberal.

Poucos anos depois de Herculano ter escrito isto começou a chegar à maio‑
ridade e a ter acesso ao público leitor uma geração nova. A distância desta em 
relação à dos “pais fundadores” do liberalismo não traduzia apenas um age gap; 
constituía uma profunda ruptura ideológica e cultural, anunciando o triunfo 
do realismo sobre o romantismo na estética e do socialismo e republicanismo 
sobre o liberalismo na política40. Era a geração da Questão Coimbrã, do Cená‑
culo, das Conferências do Casino – a Geração de 70. Foi essa geração nova que 
inaugurou a moda de denegrir a monarquia da Carta e todas as convenções 
institucionais, culturais e sociais em que ela repousava, inscrevendo na agenda 
intelectual portuguesa um mote de luta e militância a que se poderia chamar 
“o mito da revolução inacabada”41. O primeiro liberalismo concebera o Estado 
liberal como uma espécie de superestrutura hierárquica e censitária, que rei‑
nava sobre uma sociedade despolitizada e civicamente alheada42. Para os no‑
vos, em contraste, era preciso romper com esse estado adormecido, aprofundar 
o civismo entrevisto em 1820 e alargar a esfera pública, triplamente entendida 
como debate, participação e consciência de cidadania. De repente, o que os 
liberais monárquicos sempre tinham visto como feitio virtuoso do sistema da 
Carta – que Herculano sempre insistiu ser uma filosofia, ou uma teoria (política 

39 Pires, 1992, pp. 197 ‑198.
40 Pires, 1992, p. 35.
41 Ramos, 2004, p. 127.
42 Ramos, 2004, p. 128. Noutra formulação deste autor, “os radicais salientavam o ca‑

rácter inacabado do Estado Liberal. Os liberais tinham destruído a velha sociedade, negli‑
genciando a construção de uma nova, e substitutiva” (Ramos, 2000, p. 66). Era por isso que 
as ideias da Geração de 70 podiam aparecer como “o culminar, o fecho do liberalismo”, 
como um método de “mobilização do povo para a vida nova”, rompendo com a anomia 
prevalecente e ensaiando um regime mais capaz de “organizar de uma maneira total a vida 
dos indivíduos” (Ramos, 2004, p. 128).
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e social), e não apenas uma forma de governo43 – passou a aparecer, aos olhos 
de muitos, como um defeito. E a partir do momento em que a Monarquia Cons‑
titucional foi julgada defeituosa, abriu ‑se uma brecha na sua credibilidade e 
aceitabilidade públicas e modelou ‑se um discurso que seria, com nuances de cor 
política, o de todos os seus demolidores intelectuais. No fundo, o que a Gera‑
ção de 70 fez foi criar a figura do iconoclasta profissional, do intelectual “do 
contra” – não porque fosse politicamente perseguido, silenciado pela censura 
(que não existia), ou marginalizado por qualquer tradicionalismo excessivo dos 
partidos ou da Igreja (que também não existia), mas por querer outra liberdade, 
diferente daquela que era dada, ou anunciada, pela bonança utilitária dos “me‑
lhoramentos materiais”44.

Os escritos de Joaquim Pedro Oliveira Martins, principalmente o Portugal 
Contemporâneo (datado de 1881), constituíram o mais completo “processo his‑
tórico do liberalismo português” 45 e são ainda hoje a principal fonte da imagem 
crítica com que muitos olham para o século xix46. Foi ele, dentro da Geração de 
70, quem mais desmontou sistematicamente o edifício do liberalismo cartista, 
começando a expor a Monarquia Constitucional a um desgaste público que iria 
em crescendo até 1910. Oliveira Martins não era republicano e ainda hoje 
subsiste a polémica de se saber se não passou, ideologicamente, de um desen‑
raizado do liberalismo, de um dissidente radical que permaneceu todavia den‑
tro dele, sonhando reformá ‑lo através de uma aproximação ao socialismo, ou 
se cruzou a fronteira, podendo aparecer como um dos primeiros antiliberais 
organicistas pela sua crítica cerrada ao individualismo e ao carácter artificial e 
dissolvente do liberalismo oitocentista47. Como quer que fosse, foi ele um dos 
primeiros a declarar que a monarquia da Carta nascera imposta à nação pela 
guerra e pela ditadura, como um produto ideológico exótico e estrangeirado48. 

43 V. Saraiva, 1977, pp. 97 ‑114.
44 Ramos, 2004, p. 126. Dito de outra maneira, a partir dos anos de 1870 os intelectuais 

“sonhavam em escrever livros que dessem à liberdade os ideais e crenças fortes sem os quais 
ela seria apenas permissividade e egoísmo” (Ramos, 2000, p. 54).

45 Valente, 1990, p. 70. Rodrigues de Freitas, numa recensão crítica ao Portugal Contem‑
porâneo pouco depois da sua publicação, escreveria: “o Portugal Contemporâneo vê por toda 
a parte sinais tão claros de decadência, ou de ruína, que julga o país condenado a lavrar 
terras e a emigrar para o Brasil” (Pires, 1992, p. 201).

46 Para uma síntese da crítica martiniana à Monarquia Constitucional, v. Ramos, 2000, e 
Pina, 2003, pp. 37 ‑44. Para a sua biografia e obra (histórica, literária e política), v. Martins, 1999.

47 V. Ramos, 2000, pp. 52 ‑55 e 81 ‑82, e Pina, 2003, pp. 37 ‑38 e 69.
48 Em 1879, Teófilo Braga publicara já as suas Soluções Positivas da Política Portuguesa, 

uma longa obra inspirada pelo positivismo comtiano e pela concepção hegeliana da revolu‑
ção como “marcha dialéctica da História”. Na visão do sábio republicano, a Monarquia 
Constitucional vigente era um estádio menor, de obscurantismo cultural e prepotência po‑
lítica, que um dia a Ciência e a Humanidade se encarregariam de eliminar (v. Braga, 1879). 
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Vitoriosa a partir de 1834, ela apenas criara, com o tempo, um “vazio” e uma 
“grande ilusão”, ao pretender constituir ‑se como ponto de equilíbrio entre o “pa‑
triotismo histórico” do velho Portugal católico mas genuinamente português e a 
“democracia jacobina” de uma possível República49. Misturando a tradição com 
a revolução, procurando modernizar aquela e protelar esta, a monarquia acabava 
por não ser mais do que “uma tirania de fórmulas abstractas”, uma “quimera 
doutrinal” que ninguém pedira e na qual muitos não se reviam, tentando “conci‑
liar o inconciliável”50. Fora por isso que à sombra da Carta e do trono liberal 
nunca tinham florescido cidadania ilustrada ou progresso sustentado. Ao contrá‑
rio, o que mais houvera fora “debate anárquico de todas as individualidades”, 
num ambiente geral de “frases” e de “tiros” até 1851, e de paz “pastosa” e “mole”, 
de “materialismo prático” e “idolatria da utilidade” chegada a Regeneração51. 
“Pagando”, “comprando” e “corrompendo”, o constitucionalismo monárquico 
arrastara sempre vida instável, cavando a “ruína financeira do país” e a “ruína 
moral da sociedade” e mergulhando tudo e todos num “aborrecimento univer‑
sal”, por querer durar quando não poderia nunca ser mais do que uma frágil 
“transição mansa” a caminho de um outro futuro, de maior igualdade sociopo‑
lítica, educação das massas e consciência cívica52. Já antes, em artigos de jornal 
dispersos, Oliveira Martins particularizara este ponto e a sua consequência: 
“A monarquia é uma instituição que, como todas, tem o seu período marcado de 
existência natural. Aparece encostada à burguesia, concreta e absorve em si a 
nação” e por isso mesmo tinha de “dissolve[r] ‑se na própria obra – o povo”53. 
A Monarquia Constitucional fazia de Portugal “um absurdo imenso” e deveria 
“ceder o passo à nova ideia”. E o que quer que esta fosse (socialismo, democracia 
ou república), Martins tinha pelo menos a convicção de que essa “ideia” nova era 
uma “fatalidade impreterível da história contemporânea”54.

As altas elucubrações filosóficas de Teófilo seriam difundidas por um conhecido popula‑
rizador do republicanismo, Consiglieri Pedroso, na sua conhecida Propaganda Democrática. 
A Casa de Bragança, publicada em 1887 (v. Matos, 2002, p. 104).

49 Martins, 1986 (1881), I, pp. 12, 80 e 366 ‑367, e 1957 (1870), pp. 91 e 95 ‑96. Como 
particulariza Rui Ramos, Martins via a Monarquia Constitucional da mesma maneira que 
Pierre Proudhon vira a Monarquia de Julho em França – como “a stopgap between the an‑
cien régime and democracy” (Ramos, 2000, p. 56). Oliveira Martins precisaria melhor a sua 
ideia, num escrito posterior, ao afirmar que o liberalismo da Carta elaborara “sobre o papel 
um Portugal novo e o antigo foi destruído por completo. Cortou ‑se com a tradição e o novo 
edifício, apoiado em revoluções durante anos, não encontrou eixo senão no cepticismo po‑
lítico e no industrialismo económico” [Martins, 1957 (1892), II, p. 312].

50 Martins, 1986 (1881), I, pp. 26, 76 e 343.
51 Martins, 1986 (1881), I, pp. 18 e 372, e II, pp. 233 ‑234.
52 Martins, 1986 (1881), II, p. 233, e 1957 (1870), I, pp. 97 ‑98 e 101 ‑103. 
53 Martins, 1957 (1868), I, p. 9.
54 Martins, 1957 (1868), I, pp. 2 e 9, e 1957 (1874), I, p. 187.
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Tão cerrada denúncia destinava ‑se tanto a demolir quanto a construir. Oli‑
veira Martins achava que o constitucionalismo, por não ter produzido uma 
nova energia ou síntese nacional, agravara a separação entre o governo e o 
povo, “com o descrédito do primeiro e com a miséria do segundo”55. Ora, a 
verdadeira reforma só seria possível se, e quando, essa distância fosse preenchi‑
da com uma nova cultura cívica, um novo ideal colectivo, que arrancasse o 
país profundo ao seu inveterado torpor e resignação. Isso levava ‑o a investir, 
por exemplo, contra o sebastianismo, que considerava ser uma forma de aliena‑
ção colectiva “incompatível com a participação cívica”, em tudo contrária à 
imagem de organismo dinâmico e autoconsciente a que ele, apesar da sua capa 
final céptica de “vencido”, nunca deixou de aspirar56.

Foi também Oliveira Martins, depois seguido de perto por D. José de Arria‑
ga (um assumido republicano), que encetou o registo insultuoso nas referên‑
cias da intelectualidade aos Braganças. Se o sistema era em si mesmo vicioso, 
as cabeças coroadas que o lideravam e o espelhavam só poderiam ser também 
severamente acusadas. Na sua História de Portugal, em 1879, retratou todos os 
monarcas oitocentistas “como representantes degenerados de uma sociedade 
decadente e à deriva”57. E relendo o Portugal Contemporâneo, ou os Oitenta 
Anos de Constitucionalismo Outorgado (opúsculo radical de Arriaga publicado 
em 1905), é difícil não ficar chocado com a abundância da adjectivação nega‑
tiva utilizada. Entre muitas outras apreciações, seguindo a ordem cronológica 
dos monarcas de Oitocentos, D. João VI era “grotesco” e “imbecil”, D. Pedro 
IV “aventureiro” e “vaidoso”, D. Miguel “alucinado” e “fanático”, D. Maria 
“déspota” e “víbora”, D. Pedro V “misantropo” e “ingénuo”, D. Luís “estroina” 
e “folgazão”, e D. Carlos “inconsciente” e “devasso”58.

Entre Oliveira Martins, o primeiro na série dos grandes críticos da monar‑
quia no seu complexo perfil de “radical desapontado”59, e Alexandre Hercula‑
no, o último dos seus defensores, não distaram muitos anos. Mas separava ‑os 
um corte ideológico muito significativo: “Herculano reconhecera que o país 
andava arredado, havia muito, do seu caminho natural, mas enquanto ele vis‑
lumbrou no projecto liberal a resposta para o mal, Martins divisou nele um 
passo mais na nossa decadência”60. Esta ruptura veio para ficar e tornou ‑se um 

55 Martins, 1986 (1881), II, p. 322. Do divórcio entre governantes e governados resul‑
tava uma sociedade de egoísmos na qual o povo, “desprovido de fé”, ou se abstinha “siste‑
maticamente” ou vivia de “explorar o Estado, como um estrangeiro, em seu benefício” [Mar‑
tins, 1957 (1892), II, p. 312].

56 Ramos, 2000, pp. 68 e 78.
57 Matos, 2002, p. 103.
58 V. Sardica, 2009, p. 273.
59 Ramos, 2000, p. 82.
60 Pina, 2003, p. 38. Como desenvolve a autora, “Oliveira Martins destruiu por completo 

a visão liberal de que Herculano fora o principal expoente […] O liberalismo que, para a 
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distintivo identificador de todos os homens das ideias, das letras e da cultura 
que actuaram no espaço público português no último quartel do século xix. 
E se Martins acusava a monarquia da Carta de ser uma impossibilidade, porque 
justamente assentava nos falsos pressupostos do liberalismo clássico, os repu‑
blicanos, mais tarde, viriam declarar que o liberalismo vigente sob o trono era 
incompleto e imperfeito, mas que era aperfeiçoável no dia em que não existis‑
sem reis e em que a República o transformasse numa nova aurora de verdadeira 
democracia. Desta forma, mesmo que com propósitos e posicionamentos dife‑
rentes, o efeito demolidor dos críticos da monarquia era convergente61.

A análise martiniana do liberalismo monárquico tornou ‑se ortodoxia para 
a esquerda do final do século e a sua popularização foi o cimento que uniu 
muitas campanhas contra a realeza. Em 1899, Augusto Fuschini referiria o 
equívoco intrínseco ao próprio sistema, “atendendo à soberania diferente e 
antinómica das duas soberanias, cuja harmonia se procurou estabelecer por 
contrato [na Carta]”62. Por ser uma “fórmula de transacção”, Fuschini vatici‑
nava que a monarquia existente, liberal na forma mas não democrática no seu 
conteúdo, tinha de perder ‑se pela simples razão de que “quando a maioria dos 
cidadãos preferir a República, os direitos da monarquia desaparecerão por este 
facto”, ou seja, pela inevitável diluição do meio ‑termo monárquico na sobera‑
nia popular plena63. Era isso que José de Arriaga também afirmava, em 1905, 
por entre insultos variados ao “liberalismo mindeleiro”, à maldade dos Bragan‑
ças, cujo trono simbolizava “uma contínua e ininterrupta transigência com os 
inimigos da liberdade”, e reivindicações inflamadas de que o futuro natural da 
pátria não se achava “dentro da monarquia”64. Em 1906, seria a vez de Alfredo 
Pimenta (ainda em pleno radicalismo republicano) declarar que, no tempo da 
“ciência positiva” a que o progresso tinha aberto a porta, os povos só por 
“impotência mental” poderiam “tolerar reis”. A simples existência da monar‑
quia liberal repousava sobre uma “contradicionabilidade” (sic): os reis só po‑
diam ser figuras absolutistas, porque para serem liberais tinham de “sair do 
povo”; e do povo jamais sairia uma monarquia65. 

geração de Herculano, fora a vitória do bem contra o mal, para Martins revelava ‑se nega tivo 
do ponto de vista do país” (ibidem, pp. 37 ‑38).

61 V. Pina, 2003, p. 152: “Martins, por um lado, e os republicanos, por outro, desempe‑
nham o papel de verdadeiros iconoclastas, deitando abaixo, sem complexos, a visão de Her‑
culano. O regime liberal consistia, para Martins, num sistema político e económico a ultra‑
passar. Para os republicanos, a monarquia devia ser abolida e o regime parlamentar e toda a 
sociedade amplamente democratizados. A partir desse momento, o debate ganha um dina‑
mismo completamente novo”.

62 Fuschini, 1899, p. 133.
63 Fuschini, 1899, pp. 134 e 421 ‑422.
64 Arriaga, 1905, pp. 7, 11 e 34.
65 Pimenta, 1906, pp. 7, 38, 58 e 62.
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Um pouco mais sóbrio, mas não menos crítico, apareceria Trindade Coelho, 
no seu popular Manual Político do Cidadão Português, em 1908: entre a “monar‑
quia pura” (o absolutismo) e a “democracia pura” (a república), o que existia 
era uma frágil “forma intermédia”, recheada de “imperfeições de mais de um 
género”, que haveria fatalmente de cair tão logo a todos se tornasse evidente 
que ela sobrepunha “à verdadeira soberania, que é a da nação, a soberania do 
imperante”66. Em 1911, já depois do 5 de Outubro, Arriaga voltaria à carga 
para extrair a conclusão que se impunha sobre o oitocentismo: “a proclamação 
da República foi a última palavra da luta persistente de quase um século de 
monarquia, ou governo dos reis, contra a democracia, ou governo da nação 
pela nação. A essa luta se reduz[ira] toda a história do constitucionalismo por‑
tuguês”. O conflito entre os dois princípios, e sobretudo a paralisia do trono nos 
seus derradeiros anos perante uma nação que “avançava para o futuro, dese‑
jando vida nova”, era aquilo que explicava a “revolução democrática” do 5 de 
Outubro, “fatalmente” feita “sob a bandeira republicana”67.

Na mais longa duração, de décadas, foi toda esta desmontagem da Monar‑
quia Constitucional, iniciada a partir da década de 1870 (senão antes) que ali‑
mentou os alicerces mentais da intelligentsia portuguesa, minando a capacidade 
de o regime se defender no dia ‑a ‑dia de agitação, crise e luta política que mar‑
cou os anos anteriores a 1910.

4.  Os “Vencidos da Vida”: pessimismo, apocalipse e 
neurose

Sobre este pano de fundo de dissidência intelectual, os últimos anos da 
monarquia foram um tempo confuso e difícil. Da relativa prosperidade da 
Regeneração passou ‑se a um período de crise económica, de instabilidade so‑
cial e de fragmentação política. Num mundo cada vez mais competitivo, como 
era o da viragem do século, de radical mudança e aceleração internacionais, 
com a chegada da 2.ª revolução industrial e com os fenómenos da urbanização, 
da terciarização e da massificação das sociedades que anunciavam o século xx, 
constatou ‑se que o desenvolvimento oitocentista português não liquidara o 
atraso e a miséria. É verdade que, no seu todo, em 1910, o país estava melhor 
do que em 1850. O problema é que o bem ‑estar chegava apenas a uma pequena 
parte da população e que os contrastes – sociais, económicos, culturais e geo‑
gráficos – eram a face mais visível de um país dual, à procura de um rumo de 
futuro. Na viragem do século, Portugal era ainda esmagadoramente pobre, 

66 Coelho, 1908, pp. 27 e 194.
67 Arriaga, 1911, pp. 11 ‑12 e 238.
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rural e analfabeto. Em 1900, 74,5% da população portuguesa – mais as mulhe‑
res do que os homens e muito mais no campo do que na cidade – não sabia ler. 
Como costumavam lamentar os intelectuais, o país compunha ‑se de “quatro 
milhões de analfabetos sobre cinco milhões de habitantes”, ou “nas cidades  
75 e nas aldeias 90 por cento de analfabetos”68. Por causa do círculo vicioso que 
ligava o atraso cultural e educacional ao atraso social e este ao atraso económico 
não era fácil arrancar o país ao lugar periférico e subdesenvolvido que ele (já 
então) ocupava na hierarquia europeia. E não era fácil, sobretudo, governá ‑lo. 
Mesmo a uma escala mais pequena do que a europeia, o êxodo rural, o cresci‑
mento urbano, a industrialização e a proletarização do pequeno comércio e dos 
serviços geraram dinâmicas novas que se traduziram num clima geral de agita‑
ção e de instabilidade. À pressão de baixo, exercida de forma audível pelo 
mundo laboral e pela pequena burguesia que formava a plebe urbana, juntava‑
‑se também uma pressão de cima, das elites políticas e sociais onde também se 
falava de crise e renovação à medida que se sentia o declínio do status quo 
aristocrático e burguês forjado à sombra do fontismo e dos melhores anos do 
reinado de D. Luís.

Todos os indicadores macroeconómicos do atraso português face à Europa do 
progresso e todas as condicionantes sociais que marcavam o quotidiano da época 
tiveram importantes relações com o plano das mentalidades e do ambiente inte‑
lectual. Em poucos anos, e sobretudo depois do terrível biénio do ultimato e da 
bancarrota, em 1890 ‑1892, o país transformou ‑se numa imensa comunidade de 
“vencidos da vida”, mergulhados no decadentismo e descrentes na possibilidade 
de encontrar um novo rumo para os desafios a enfrentar. Por isso a época foi 
pródiga em teóricos da crise e da decadência nas suas dimensões materiais e mo‑
rais. Amaldiçoar a nação e “farpear” os portugueses tornou ‑se tópico comum no 
discurso da intelectualidade, suscitando e reforçando sentimentos de cepticismo 
e dúvida que enchiam as páginas da literatura, do ensaio, do panfleto ou do jor‑
nalismo. E assim, sendo uma consequência da crise, estes diagnósticos 
aprofundavam ‑na na percepção geral da opinião pública, formando um quadro 
mental que muito favoreceu o 5 de Outubro de 1910.

Enquanto expressão do decadentismo finissecular português, o “vencidis‑
mo” era muito o sintoma da consciência que os intelectuais tinham do mundo 
difícil que estava à sua volta. O darwinismo social, a competição industrial, a 
luta por impérios em África – tudo os convencia, e fazia ‑os dizer em público, 
que Portugal estava rodeado de ameaças e que não tinha recursos, soluções ou 
vontade colectiva que pudessem constituir antídoto contra isso. Mais especifi‑
camente, o “vencidismo” foi a expressão estética e cultural da Geração de 90. 
Esta juntava em si gente de duas proveniências intelectuais. Integrava ‑a, em 
primeiro lugar, uma nova vaga de jovens, resultado de um novo “proletariado 

68 Ortigão, 1916 (1911), p. 20, e Almeida, 1912 (1910), p. 12.
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intelectual”69 produzido pelo alargamento do ensino universitário e que se es‑
treara na agitação do espaço público nos meetings e arruadas patrióticas susci‑
tadas pelo ultimato. A humilhação frente à Inglaterra acordara ‑os para as 
ideias, da mesma maneira que vinte anos antes a Geração de 70 acordara com 
os sons da revolução em Espanha ou da Comuna em Paris. Mas a Geração de 
90 era também a continuação e o ocaso da sua predecessora70. À distância de 
duas décadas, os que tinham começado por acreditar que a revolução cultural 
e das mentalidades era possível vinham agora lamentar o seu fracasso, refor‑
çando a convicção de que os males do país eram profundos e que o sistema 
constitucional – falidos os planos de “vida nova” monárquica da década de 
1880 – era definitivamente obsoleto e incapaz de os resolver.

É mais fácil definir a ideologia da Geração de 70 – positivismo, cientismo, 
republicanismo, socialismo, realismo – do que a da Geração de 9071. O conde 
de Arnoso disse um dia a Silva Gaio que o “vencidismo” era “coisa nenhuma, 
afinal”72. Socialmente vencedores – porque constituíam uma elite pensante 
escutada, reconhecida e consagrada – eram ideologicamente vencidos pela dis‑
tância entre o ideal e o real. Como Eça de Queirós explicaria, “o ser vencido ou 
derrotado na vida depende, não da realidade aparente a que chegou – mas do 
ideal íntimo a que aspirava”73.

O “vencidismo” tinha por força de ser pessimista, catastrofista e sofredor. 
E, de facto, pessimismo, apocalipse e neurose foram as coordenadas mentais da 
intelligentsia dos anos de 1890 a 1910. Poucas semanas antes de se suicidar74, 

69 Ramos, 2001, p. 263.
70 Os “vencidos da vida” portugueses inspiraram ‑se na voga das tertúlias parisienses, 

onde aliás recolheram o nome “battus de la vie”. Existiram como grupo “jantante” durante 
um ano, entre o Verão de 1888 e Maio de 1889, e foram seus membros oficiais (havia os 
vencidos “suplentes”) Eça de Queirós, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, 
António Cândido, o conde de Sabugosa, Bernardo Arnoso, Carlos Mayer, Luís de Soveral e 
Carlos Lobo d’Ávila. Originalmente não era um grupo ainda rendido ao decadentismo; 
ambicionavam carreiras e reformas políticas depositando, para tanto, muitas esperanças na 
ascensão de D. Carlos ao trono, que viria a ocorrer dali a meses. Mas acabaram sem realizar 
os seus intentos e dispersaram ‑se desapontados, dando azo a que a expressão – “vencidos da 
vida” – se popularizasse para designar o pessimismo geral que invadiu a sociedade e a cultura 
portuguesa nos anos seguintes (v. Mónica, 2010, pp. 175 ‑190).

71 Vítor Viçoso oferece uma caracterização possível: “Entre a boémia e a catástrofe, o 
diletantismo e a seriedade, o pensamento vagamente libertário e a poesia libertada, a men‑
sagem social e o egocentrismo esteta, esta geração rebelde parece oscilar entre a festa e o 
apocalipse, numa coincidência de contrários, tão ao jeito das épocas de decadência” (Viçoso, 
2002, p. 123). Sobre a Geração de 90, v. também Real, 2001.

72 Pires, 1992, p. 52.
73 Pires, 1992, pp. 52 ‑53.
74 O “vencidismo” e a transição do século foram especialmente pródigos em suicídios de 

gente ilustre, que apareciam como outras tantas manifestações de aborrecimento, de desis‑
tência e de ruptura radical com uma sociedade considerada perdida. Foram os casos de 
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Antero de Quental confidenciou a Alberto Osório de Castro: “Portugal é um 
país eunuco, que só vive de uma vida inferior, para a vileza dos interesses ma‑
teriais e para a intriga cobarde que é o processo desses interesses.”75 Estava ‑se 
nos finais de 1890, no início do reinado de D. Carlos, na ressaca do vexame do 
ultimato e pouco tempo antes da primeira tentativa de revolução republicana, 
que eclodiria no Porto em Janeiro de 1891. Este seria o ano do Finis Patriae, de 
Guerra Junqueiro, uma sátira lúgubre contra a “mediocridade palúrdia” da 
monarquia – “sem alma, com lama em seu lugar: uma inversão de duas letras, 
ligeiro lapso” que a República viria um dia emendar76. O ano de 1891 foi 
também aquele em que Oliveira Martins elogiou as virtudes do pessimismo: 
“Com este labéu se apodam os que ousam analisar, julgar e dizer com clareza os 
perigos inevitáveis do futuro. Chama ‑se ‑lhes gente azeda, de maus fígados, 
criaturas incómodas, que vêm interromper o ciclo da sociedade. Um dia, po‑
rém, ouve ‑se o dobre de finados; e foram os sempre pessimistas aqueles que 
corajosa e denodadamente souberam encarar a crise.”77

O pessimismo aparecia aos intelectuais como uma espécie de reserva de 
lucidez num mundo a desfazer ‑se, como um sintoma de inteligência e sageza 
mesmo que ele não pudesse já salvar a monarquia. Em 1892, Oliveira Martins 
achava que se o republicanismo vencesse em Espanha “no dia seguinte ele seria 
um facto em Portugal”, com a consequente “unificação política da Península” 
e a diluição da nacionalidade no federalismo republicano ibérico78. Em 1894 
(o ano em que morreu), na introdução à 3.ª edição do Portugal Contemporâneo, 
o tom ainda era mais tenebroso. A “crise financeira”, a “desordem política” e a 
“anarquia social” eram os resultados de um povo “educado tão anormalmente 
para a vida contemporânea” e sem “força e agudeza bastante para se emendar”. 
Ora o “regabofe” não poderia “ir já muito longe”. E sem recursos intelectuais, 
morais e económicos que fomentassem o trabalho e o civismo e reduzissem as 
importações e o endividamento, era duvidoso que Portugal pudesse subsistir 
“como povo autónomo dentro das estritas fronteiras portuguesas”79.

No mesmo ano de 1894, também outro autor, Teixeira Bastos, ecoou a 
atmosfera catastrofista de pessimismo e degenerescência. “Quanto mais avan‑

Soares dos Reis (1889), Camilo Castelo Branco, Júlio César Machado e Silva Porto (1890), 
Antero de Quental (1891), Mouzinho de Albuquerque (1902), Trindade Coelho (1908) e, 
já durante a República, Manuel Laranjeira (1912), para não mencionar, na Geração do 
Orpheu, Mário de Sá ‑Carneiro e Florbela Espanca. A morbidez da intelectualidade portu‑
guesa levou o espanhol Miguel de Unamuno a declarar que Portugal era “um país de suici‑
das” (v. Ramos, 2001, p. 275, e Viçoso, 2002, p. 131).

75 Viçoso, 2002, p. 126.
76 Pires, 1992, p. 208.
77 Martins, 1957 (1891), II, p. 237.
78 Martins, 1957 (1894), II, p. 318. 
79 Martins, 1986 (1894), pp. 9 ‑16.
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çamos para o século xx” – dizia – tanto mais “as nuvens sombrias que se amon‑
toam sobre nós e que ameaçam desfazer ‑se em formidando [sic] temporal 
trazem o susto, a inquietação, o terror”80. Lá fora, o mundo enfrentava os desa‑
fios do progresso rápido, de um novo imperialismo globalizado, de uma aguer‑
rida concorrência entre as potências e da emergência da democracia de massas. 
Periférico pela geografia e frágil pelos seus fundamentos e recursos, Portugal 
assistia com apreensão a essa “época de transição, de efervescência, de fermen‑
tação social”, apresentando, em lamentável contraste, o “desconsolador espec‑
táculo” de uma nação e de um Estado “estrebuchando no esfacelo” (sic)81. Em 
1896, seria J. A. da Silva Cordeiro, num longo estudo sobre “a crise em seus 
aspectos morais”, a reparar no “marasmo da vida colectiva” que mergulhava o 
país num puro “charco de epicurismo”, com “a dose inerente de egoísmo apá‑
tico, frio ou malévolo” que era “talvez o mais grave sintoma do nosso estado”82. 
Portugal só tinha “indiferentes”, “fura ‑vidas” ou “charlatães”; e dessa massa 
não se extraía um futuro83. Em 1899, Augusto Fuschini listaria como “nossos 
actuais males” “o abatimento intelectual na ciência, na arte e na literatura, o 
esmorecimento no trabalho e na produção, a falta de confiança na acção 
honesta e inteligente do Estado”, para concluir desesperado: “ante nós tende a 
abrir ‑se um imenso abismo onde poderá desaparecer a autonomia de um povo 
e, talvez, a liberdade dos cidadãos”84. 

Séria e mensurável no plano económico e social, a crise era fundamental‑
mente o resultado da destruição das “certezas morais” e da inexistência de uma 
energia e educação cívica que as recompusessem85. Assim, nada se resolveria 
sem que os portugueses se reinventassem, e para se reinventarem necessitavam 
de novos quadros políticos e de uma nova identidade nacional que a fina capa 
da Monarquia Constitucional já não conseguiria fornecer. Em Setembro de 
1910, a dias da queda do trono, Raul Brandão resumia o drama existencial da 
sua geração: “A vida antiga tinha raízes, talvez a vida futura as venha a ter.  
A nossa época é horrível – porque já não cremos e não cremos ainda. O passado 
desapareceu, de futuro nem alicerces existem. E aqui estamos nós, sem tecto, 
entre ruínas, à espera…”86

Na galeria dos críticos que oscilavam entre o desânimo mais neurótico e a 
ironia mais sarcástica poderiam alinhar ‑se muitos outros nomes da intelectua‑
lidade do tempo – de Manuel Laranjeira a António Nobre, de Eça de Queirós 

80 Bastos, 1894, p. IX.
81 Bastos, 1894, pp. XXIV e 472.
82 Cordeiro, 1896, pp. 59 ‑60 e 142.
83 Cordeiro, 1896, p. 138.
84 Fuschini, 1899, pp. VIII e 159.
85 Ramos, 2001, p. 275.
86 Viçoso, 2002, p. 124.
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a Ramalho Ortigão, de Eugénio de Castro a Fialho de Almeida. Em diferentes 
registos, toda a literatura do fim do século contribuiu para aprofundar as som‑
bras que os intelectuais lançavam sobre os destinos da pátria. Eça de Queirós é 
um particular exemplo da literatura satírica decadentista, revelando em muitos 
dos seus romances uma aguda crítica política aos vícios da monarquia e da socie‑
dade oitocentista. A Carta Constitucional é um dos alvos preferidos d’As Farpas 
e O Conde de Abranhos um terrível libelo contra a educação “escolástica” 
(a sebenta) e a corrupção política (o compadrio) subjacentes à máquina do 
constitucionalismo87. Quanto à sua obra ‑prima, Os Maias, é possível lê ‑la como 
se de Caetano da Maia a Afonso da Maia e de Afonso da Maia a Carlos da 
Maia se desenrolasse uma decadência familiar que é a antropomorfização da 
decadência nacional registada sob o império da Carta, de 1826 em diante88. 

A Geração de 90 teve uma estética muito própria, a partir da qual produziu 
poesia e prosa que era “política”89 no sentido de militantemente antimonár‑
quica ou apologista de novas ideias organizativas para a comunidade nacional. 
Essa estética, na realidade uma visão sobre o mundo, era o simbolismo e o na‑
turalismo, duas modas literárias importadas de Paris que se compraziam na 
expressão do tédio, do niilismo, do desencanto, da degenerescência e do cepti‑
cismo. Simbolistas e naturalistas expressavam o “desencantamento ante o 
mundo burguês” e a “crença de que a sociedade europeia estava decadente”90, 
buscando, sem jamais o conseguirem, um “novo enraizamento” que permitisse 
superar “a consciência da autoflagelação nacional”91. O decadentismo ‑simbo‑
lismo ganharia um enorme alento com o sucesso de António Nobre e do seu 
livro de poemas Só, de 1892, uma colectânea de versos que expressava o “mi‑
serabilismo existencial” do autor, vertido num certo “saudosismo nacionalista”92. 
Quando o leu, Manuel Pinheiro Chagas, não por acaso um escritor muito ali‑
nhado com o constitucionalismo monárquico, achou que a juventude estava 
perdida (Nobre tinha então 25 anos e Chagas 50): aos seus olhos, a geração do 
ultimato e do protesto era uma geração “decadente, deliquescente, fatigada 
sem ter trabalhado, enervada sem ter lutado […] sifilizada e dessorada, sem 
músculo e sem sangue”93. Fialho de Almeida, o truculento autor d’Os Gatos, 

87 V. Pires, 1992, pp. 198 ‑199.
88 V. Pires, 1992, pp. 203 ‑205.
89 Sobre os “romances políticos” dos finais de Oitocentos, v. Pires, 1992, pp. 217 ‑236.
90 Viçoso, 2002, p. 118, e Ramos, 2001, p. 263.
91 Matos, 2002, p. 113.
92 Viçoso, 2002, p. 128. Em 1898, aquando das comemorações do 4.º Centenário da 

descoberta do caminho marítimo para a Índia, António Nobre haveria de reflectir com 
amargura: “Realmente, só acredito que sou compatriota de Vasco da Gama e do Luís [sic] 
quando olho este nosso mar. País perdido! Para sempre!” (Ramos, 2001, p. 266).

93 Ramos, 2001, p. 261.
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que morreria em 1911 a descrer da nascente República da mesma forma que já 
descrera da velha monarquia, estava entre Pinheiro Chagas e António Nobre. 
Nas vésperas do 5 de Outubro, achava que Portugal (já) não fazia mais do que 
“flutuar sem hélice no mar da vida moderna”, entre estádios alternados “de ex‑
pectação sanguinária ou morrinhenta”94. Não gostando desse estado de espírito, 
o facto é que ele próprio lhe dava corpo e público leitor através da sua prosa.

O “vencidismo” e a decadência não eram puros niilismos. Continuavam a 
ter como referencial a ideia da Geração de 70 de completar o liberalismo atra‑
vés da elevação dos portugueses à maioridade e à consciência cívicas, para 
construir uma sociedade onde imperassem novas certezas e onde se realizasse a 
igualdade, a justiça, a democracia e a ilustração. Era por isso, e para isso, que 
os decadentistas se faziam “reaportuguesadores”, esperando que o investimento 
nacionalista nas raízes da cultura pátria pudesse servir de alimento à ressurrei‑
ção colectiva que sonhavam95. A demanda dos escritores e dos intelectuais 
fazia ‑os entrar numa relação de amor e ódio com Portugal que os induzia à 
ruptura radical com o status quo do constitucionalismo monárquico. O Portugal 
que tinham não lhes servia; mas só teriam outro Portugal mudando – pela 
reforma ou pela revolução – o sistema que o governava. É verdade que muitos 
tiveram carreiras no funcionalismo, no parlamento e até no governo; eram 
dissidentes e críticos, mas não eram excluídos ou marginais96. No fundo, o 
intelectual do tempo “surgia como a má consciência do regime, uma espécie de 
profeta desarmado, destinado a falhar, e a demonstrar pelo seu fracasso, 
 simultaneamente, a necessidade da reforma do Estado liberal e a sua impossi‑
bilidade”97.

5.  Da Monarquia impossível à República inevitável

Todo o registo iconoclasta e catastrofista dos que formavam a opinião pen‑
sante em Portugal tinha por força que contaminar a política e as realizações 
práticas desta. A partir da Geração de 70, quando a irreverência e o radicalismo 
começaram a penetrar no discurso cultural português, mas sobretudo a partir 
do biénio de crise de 1890 ‑1892, fazer política, conduzindo o Estado e a nação, 
tornou ‑se cada vez mais difícil e incerto. Governar deixou de ser administrar 
um país tranquilo e rotineiro e uma balança rotativa que funcionava em circuito 

94 Almeida, 1912 [1909], pp. 111 e 114.
95 Viçoso, 2002, p. 127 e, para a continuidade entre o fim da monarquia e a Primeira 

República na reinvenção da nação portuguesa, Ramos, 2001, pp. 499 e ss.
96 Ramos, 2004, pp. 115 ‑116.
97 Ramos, 2004, p. 131.
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fechado entre as elites e passou a ser ter de enfrentar críticos e adversários que 
faziam ruído com os livros que publicavam, com os jornais em que escreviam, 
com a oposição que moviam ao sistema, a partir de dentro ou cada vez mais fora 
dele, em grémios, clubes, associações, lojas maçónicas ou comícios de rua. Aba‑
lados pela crise económica, pela instabilidade social e pela iconoclastia dos inte‑
lectuais, os mecanismos sobre os quais repousava o constitucionalismo da Carta 
começaram a revelar ‑se estreitos e desajustados para responder às reivindicações 
de reformas, aos confrontos socioeconómicos e às dinâmicas de democratização 
e de massificação da política exigidas por diversos quadrantes. 

Foi isso que a médio prazo deu audiência e credibilidade à alternativa repu‑
blicana mais radical. Na verdade, o reverso do desânimo que grassava em mui‑
tos quadrantes monárquicos era o entusiasmo patente na propaganda do repu‑
blicanismo. Na crise, posto que existente, os republicanos viram sempre mais 
uma oportunidade para acção do que um estado para neuroses paralisantes. 
Entre 1890 e 1910, enquanto alguns monárquicos trabalhavam para encontrar 
uma “vida nova” que repusesse o país nos eixos depois do abalo do ultimato e 
da bancarrota de 1890 ‑1892, os republicanos declararam esse esforço insufi‑
ciente e inútil e trataram de rentabilizar a imagem de que só eles poderiam, 
como já desde 1890 se lia na letra d’A Portuguesa (o futuro hino republicano 
composto por Henrique Lopes de Mendonça e Alfredo Keil), “levantar de 
novo o esplendor de Portugal”. 

O resultado do decadentismo cultural e do esmorecimento monárquico foi 
assim a produção de um ambiente geral de erosão da legitimidade e de confron‑
to e contestação muito instrumentalizado por parte da nova força ideológica 
do republicanismo. Todo o reinado de D. Carlos, desde os governos extra‑
partidários e de salvação nacional de 1890 ‑1892 até ao franquismo de 1906‑
‑1908, passando pelas tentativas de restaurar o velho rotativismo padeceu de 
múltiplos males endémicos, que eram outras tantas expressões da crise na esfera 
da política e suas instituições de topo: a instabilidade dos executivos, a ingo‑
vernabilidade dos parlamentos, a pulverização da classe política em cisões par‑
tidárias, a incapacidade para produzir reformas de fundo ou ainda a revelação 
de inúmeros escândalos de corrupção que não pouco contribuíram para liqui‑
dar a credibilidade dos políticos da monarquia. Todos estes males eram causa, 
mas também consequência, do verdadeiro processo público acusatório – cujos 
fundamentos mais profundos acima se evocaram – já então em curso contra o 
sistema monárquico. O ultimato fora um ponto de viragem decisivo. Revelando 
a impotência de Portugal em fazer face às exigências inglesas e em afirmar ‑se 
no xadrez internacional da “Era do Império”, ele suscitou uma tremenda onda 
de manifestações patrióticas e antimonárquicas. A partir de 1890, ficou assim 
estabelecido “o monopólio republicano do patriotismo”98 e, portanto, a incapa‑

98 Bonifácio, 2010, p. 118.
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cidade de a monarquia travar a massificação do protesto urbano, oferecendo 
um rumo de futuro a Portugal. Consequentemente, os republicanos foram 
aqueles que de entre a vasta e diversificada frente de críticos da monarquia 
mais eficazmente instrumentalizaram o decadentismo e a crise, fazendo ‑os re‑
verter em seu proveito. 

À intelectualidade que lamentava a degenerescência de Portugal e ansiava 
por uma nova cultura que desse autoconsciencialização e gregarismo ao todo 
nacional o republicanismo aparecia como a resposta ideal. Como sintetiza 
Fernando Catroga, nascido como “matriz ontológica”, como um “iluminismo 
actualizado” e um “messianismo social” assentes num “optimismo gnosiológico 
e histórico” e numa “visão laica da vida”, o republicanismo apresentava ‑se 
como o “corolário lógico da democracia” e o telos da perfectibilidade humana99. 
Mais do que uma simples proposta de mudança de regime, era uma “mundivi‑
dência”, uma “demopedia”, um amplo movimento cultural que inverteria o 
atraso nacional em que Portugal e os portugueses vinham mergulhando100. No 
ambiente de “vencidismo” mental reinante, o republicanismo conseguiu apare‑
cer como um contraponto optimista e enérgico – e só isto fez toda a diferença, 
conferindo ‑lhe uma atractividade que nenhum discurso monárquico, por mais 
reformista e esclarecido que fosse, poderia aspirar a ter. O termo “republicani‑
zação” é muitas vezes erradamente reduzido à entrada de gente sem prévia cor 
política para as fileiras do Partido Republicano Português. Na verdade, a repu‑
blicanização era, as mais das vezes, uma simples adesão sentimental ao opti‑
mismo que emanava da “ideia” republicana. O PRP tinha poucos militantes 
políticos; o republicanismo, como discurso genérico de protesto e de projecto, 
é que veio a ter cada vez mais simpatizantes. Como Oliveira Martins um dia 
disse, o republicanismo português era “completamente negativo; é a falta de 
esperança num futuro melhor com a monarquia”101.

Para os teóricos mais moderados da causa, substituir a chefia de Estado 
hereditária por uma chefia electiva seria nada se a ideia não emprestasse à 
substância desse novo regime uma nação educada e mobilizada. A questão é 
que para os republicanos radicais, que acabaram por tomar a dianteira do par‑
tido nos últimos anos da monarquia, só a vitória política e a instalação do novo 
regime haveria de abrir a porta à refundação de Portugal e à reeducação dos 
portugueses que a intelectualidade exigia. Uma nova cultura requeria a tomada 
do poder político, porque só esta permitiria “utilizar o aparelho de Estado como 
instrumento e a comunidade política como quadro”102, com o objectivo de 
ordenar e de ensaiar as transformações globais que superariam a crise e o pes‑

99 Catroga, 1991, pp. 45, 168 ‑169, 179, 196 e 364.
100 Catroga, 1991, pp. 107, 191, 377 e 451.
101 Martins, 1957 (1892), II, p. 314.
102 Ramos, 2001, p. 287.
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simismo, levando Portugal para o século xx. O 5 de Outubro foi simplesmente 
a materialização deste raciocínio.

A data da vitória política republicana ainda vinha longe quando o republi‑
canismo começou a firmar os créditos e a bondade da sua “ideia”. E fê ‑lo apro‑
veitando o facto de contra D. Carlos e D. Manuel II ter havido sempre, no geral 
da opinião pública e da imprensa, um clima e uma retórica marcados pela des‑
confiança e pela crítica, quando não pela pura hostilidade e insulto. Como 
notou Basílio Teles em 1905, “todo o microcosmos do constitucionalismo, arti‑
ficial, ignaro, verboso, ridículo”, estava “exposto à análise desapiedada de 
todos quantos, no espaço público, formavam a opinião”103. O fenómeno mergu‑
lhava as suas raízes nas “campanhas democráticas” contra D. Luís, no final da 
década de 1870, quando se popularizara uma atitude iconoclasta feita de “des‑
dém”, “vaga hostilidade” e “indisciplina” nas camadas sociais mais politizadas e 
mais expostas à mudança e à crise, e às quais os estreitos esquemas de enqua‑
dramento e participação da velha monarquia já não davam resposta104. No 
tempo em que D. Carlos e D. Manuel II foram reis, com as responsabilidades 
que a cultura política do liberalismo e a letra da Carta Constitucional lhes 
exigiam e perante os muitos problemas que o país então enfrentava, ocupar o 
trono tornou ‑se um emprego muito difícil. 

O “estado de graça” de D. Carlos, em quem muita gente depositava muitas 
expectativas de vir a ser o monarca forte e democrático que a modernidade 
política exigia, durou os escassos três meses que mediaram entre a morte do 
pai, D. Luís, em Outubro de 1889, e o ultimato, em Janeiro de 1890. A partir 
desse momento, desde que Guerra Junqueiro reduziu a régia figura a um frí volo 
“caçador Simão” e desde que o jovem estudante António José de Almeida 
alcançou a fama anunciando que aquele seria “o último” Bragança105, houve 
sempre, contra D. Carlos, “um propósito firme de ataque ao Paço”, “uma arre‑
metida geral de baixa prosa”, um tom de “acerbismo crítico, terrível para um 

103 Teles, 1905, p. 47.
104 Teles, 1905, pp. 61 ‑62. É verdade que dentro do sistema, ainda antes do ultimato e até 

ao franquismo, houve quem tentasse, através da dinâmica de “vida nova”, democratizar a 
monarquia com base numa mais estreita ligação entre o rei e a nação, popularizando o trono e 
chamando para o seu apoio “forças vivas” e camadas populares recrutadas no “país real” que 
estava para lá no “país legal” das elites políticas rotativas. O problema é que a “vida nova”, ao 
pretender ser uma espécie de perestroika da Monarquia Constitucional, acabou por fazer a 
acusação e o processo dos rotativos e dos favores que o trono lhes prodigalizava.

105 O poema de Guerra Junqueiro correu célere desde que Rafael Bordalo Pinheiro de‑
cidiu ilustrá ‑lo, em Abril de 1890, no Pontos nos ii. O mesmo jornal publicara já, em Janeiro 
desse ano, um desenho intitulado «Cognomes. D. Carlos 1.º, o último», no qual António 
José de Almeida se terá baseado para redigir o seu artigo, publicado n’O Ultimatum, um 
pequeno jornal estudantil de Coimbra (v. Martins, 1926, pp. 204 ‑205).
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povo que não sabia ler nem discernir”, feito de “ironias, girândolas furibundas, 
satiricismos, sarcasmos e charges sangrentas”106. Este lamento, de Rocha Mar‑
tins, é corroborado por um outro monárquico, Eduardo Schwalbach, que have‑
ria de recordar o fim do regime como um tempo em que a moda mental era “a 
investida de demolição, desacompanhada da ideia de reconstrução”, “a indis‑
ciplina irresponsável” e “o aviltamento de reputação”107. O que é importante 
notar é que tal iconoclastia e retórica insultuosa provinham tanto dos republi‑
canos quanto dos monárquicos. Depois de 1890, por causa do ultimato, da 
crise, da crescente divisão interna dos partidos e da descredibilização das insti‑
tuições nunca mais D. Carlos e D. Manuel se puderam resguardar. Ambos vi‑
veram expostos a uma usura política permanente. Quando a revolução saiu à 
rua, contra D. Manuel, em Outubro de 1910, a Monarquia não tinha defesa 
possível. Quem não se levantou contra ela também não se mexeu para a esco‑
rar e por isso o triunfo republicano – apesar de militarmente improvisado – era, 
naquelas circunstâncias, inevitável. 

Tomás de Mello Breyner (conde de Mafra), um confidente do Paço, repro‑
duziu em 1909 um conhecido lamento de D. Carlos ao notar que “em Portugal 
não há monárquicos”108. O que ele queria dizer é que em Portugal já poucos 
monárquicos tinham uma real paixão dinástica. Depois de anos e anos e de 
páginas e páginas de produção literária, ensaística e jornalística de ataque ao 
trono e às convenções institucionais e culturais em que repousava a monar‑
quia, a deferência em relação ao trono desaparecera e já poucos eram os que 
ainda estariam dispostos ou aptos a defenderem o velho sistema da Carta no 
plano das ideias. Por isso foi neste plano que a necessidade e a esperança na 
mudança se impuseram, permitindo a materialização do republicanismo no re‑
gime político inaugurado a 5 de Outubro de 1910.

6.  Os “demolidores do liberalismo” e a nostalgia do 
poder das ideias

Em 1916, num artigo escrito para um pequeno mensário artístico, literário 
e social – a revista Atlântica – Jaime de Magalhães Lima recordou com saudade 
e admiração a galeria de heróis das letras e das ideias em que incluía Eça de 
Queirós, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Guerra Jun‑
queiro, Teófilo Braga e Camilo Castelo Branco. Tinham sido estes os “elemen‑
tos primaciais” do “tribunal que entre nós julgou e dissolveu o liberalismo bur‑

106 Martins, 1926, prefácio e pp. 47 ‑48.
107 Schwalbach, 1944, pp. 213 ‑214.
108 Breyner, 2004, p. 302.
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guês e o seu numeroso e esplêndido cortejo, gerados e formados nas revoluções 
que iniciámos no princípio do segundo quartel do século xix”; tinham sido 
eles “que com tenacidade, método, conhecimento de causa, suma habilidade e 
caloroso aplauso público” haviam dirigido “a demolição do edifício liberalista 
em que nos havíamos abrigado e que nossos avós reputaram sólido e belo, 
construído para a eternidade dos tempos e da felicidade dos homens”109. Em 
suma, “os demolidores do liberalismo” tinham encontrado, diante de si, “uma 
sociedade exangue e decrépita, caída em certa demência senil, articulando 
vários delírios de liberdade como a recordar ‑se de uma paixão da mocidade e 
de facto abandonada à desgraça de uma grande baixeza e muita inépcia, nas 
quais se cevava, atrofiava e desonrava. Tornara ‑se urgente reanimá ‑la, erguê ‑la 
por um novo baptismo, purificá ‑la e iniciá ‑la em novos reinos, isentá ‑la dos 
seus múltiplos vícios, retemperá ‑la em nova política, nova arte, nova higiene, 
nova religião, novos costumes, novas alegrias e novos padrões de dignidade”110. 
A obra produzida era para admirar: “Foram eles que, ora rindo, ora batendo, 
ora simplesmente analisando e comentando, reduziram a pó a ostentação da‑
quela arquitectura de compromissos, transigências, meios princípios, intenções 
excelentes, pouca coragem e escassa lógica.”111 Mas os “demolidores do libera‑
lismo”, continuava Magalhães Lima, não viam os seus “ferros” e “reagentes” 
apenas como instrumentos de dissolução e de pura “heresia”. Toda a destruição 
era propedêutica da “reconstituição”, e essa reconstituição imaginavam ‑na eles 
como “uma purificação radical, limpando toda a inutilidade, desprendendo todo 
o parasitismo, amputando ou corrigindo a deformidade, purgando toda a podri‑
dão […] Quem destrói é porque quer coisa melhor ou diferente do que tem e 
do que vê”112.

A homenagem de Jaime de Magalhães Lima aos “demolidores do liberalis‑
mo” é o melhor resumo da originalidade e importância da agenda de combate 
intelectual que eles se auto ‑impuseram. As décadas que mediaram entre as 
primeiras manifestações da Geração de 70 e o triunfo político da “ideia” repu‑
blicana foram uma das épocas mais fecundas na vida literária, artística e cultu‑
ral portuguesa. No seu centro e liderança estavam os intelectuais, então enten‑
didos como cidadãos ilustrados, habituados à leitura, à reflexão, à discussão, à 
controvérsia e ao debate e especialmente vocacionados para divulgarem ideias 
e animarem consumos culturais (livros, opúsculos, jornais, espectáculos). 
Achavam ‑se investidos de uma missão que podia passar pela acção política mas 
que não se iniciava nem se esgotava nela. O seu mundo era o da cultura, en‑
tendida latamente como esfera pública, como rede de sociabilidades e comuni‑

109 Lima, 1916, p. 1092.
110 Lima, 1916, p. 1103.
111 Lima, 1916, p. 1092.
112 Lima, 1916, pp. 1096 ‑1097.
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dade de discursos. Do alto das suas capacidades mentais, da sua bagagem de 
saber e da sua capacidade de diagnosticar o que estava mal na vida dos seus 
concidadãos, dirigiam ‑se a um público largo, escrevendo e falando sobre assun‑
tos de interesse comum. Eram um grupo coeso, no sentido profissional do ter‑
mo, porque possuidor, no seu conjunto, de uma forte identidade. Mesmo reu‑
nindo no seu interior uma grande diversidade ideológica, que muitas vezes 
redundava em polémicas azedas, eram uma intelligentsia, sinceramente conven‑
cida de que tinha algo para dizer e que era importante e urgente dizê ‑lo no 
Portugal desorientado e em crise do tempo. Não queriam apenas espelhar a 
sociedade mas conduzi ‑la e mudá ‑la. E foi para isso que apostaram em desmon‑
tar sistematicamente os fundamentos da Monarquia Constitucional, abrindo 
caminho – muitos de maneira inconsciente e indirecta, alguns de maneira 
consciente e directa – à substituição política operada em Outubro de 1910. Ou 
seja: mais do que discutir formas de regime os intelectuais pensavam conteúdos; 
mas foi a acesa discussão acerca do conteúdo – as ideias, as mentalidades, os 
valores, a educação, a sociedade ou a economia dos últimos tempos do consti‑
tucionalismo monárquico – que no fundo aplanou o caminho para a alteração 
da forma em 1910.

A intelectualidade portuguesa era, nesse tempo, um grupo feito de várias 
escolas, na sua maioria provindas do interior do sistema político ‑social monár‑
quico contra o qual se viraram. É certo que a massificação permitiu que ho‑
mens de letras e pensamento se tivessem formado já fora da monarquia. Mas 
estes, os intelectuais republicanos (ou anarquistas), não esgotavam toda a 
intelectualidade nem foram eles que inauguraram a iconoclastia e o radicalismo 
como formas de vida e de pensamento. A história do discurso ideológico repu‑
blicano não é assim a de uma invenção filosófica nunca vista mas talvez mais a 
de uma apropriação política de um sentimento de dissidência, de crítica à liber‑
dade imperfeita e ao civismo incompleto que nascera dentro da monarquia e 
que era património de muita gente fora do PRP. Isto quer dizer que a intelec‑
tualidade portuguesa desta época não era uma intelligentsia à russa, marginal, 
perseguida e exilada; ao contrário, era gente integrada, respeitada, muitos com 
cargos políticos ou candidatos a ocupá ‑los, que dissidia de um mundo que era, 
ou fora pelo menos na origem, o seu mundo113. Contra ele, falaram e escreve‑
ram sempre com ampla liberdade. O seu modernismo vinha ‑lhes de serem de‑
molidores do liberalismo da Carta em nome do positivismo, do socialismo, do 
patriotismo, do republicanismo e de todos os “ismos” possíveis que permitissem 
reorganizar e revitalizar a comunidade nacional.

113 V. Ramos, 2004, pp. 130 ‑133. Para a diferença entre a intelectualidade russa, que 
vivia como “estrangeira” na sua própria terra, em alteridade e oposição a um sistema politi‑
camente opressivo, e as intelectualidades do Ocidente europeu, que viviam em sociedades 
abertas e sob regimes políticos muito mais tolerantes, v. Berlin, 2001. 
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Apesar da vitória republicana em 1910 – ou talvez por causa dela, se se le‑
var em linha de conta que a prática política do regime republicano abafou e 
limitou muitas vezes a generosidade reformista que fora anunciada pela “ideia” 
republicana – aconteceu ‑lhes falhar. Não arrancaram o país ao atraso, não 
reeducaram radicalmente os portugueses, não solucionaram a anomia cívica, 
não enraizaram a democracia plena. Quando a “idade de ouro” dos intelectuais 
portugueses acabou, no final da década de 1920, com a censura salazarista já 
no horizonte, António Sérgio, entre outros, continuava a sustentar que o pro‑
blema português era primordialmente cívico e cultural, e só depois e por causa 
disso social, político ou económico114. Ao cabo de décadas de esforço em prol 
de um processo modernizador os intelectuais continuavam a ter diante de si 
um país adiado – ou seja, “extemporâneo à sua história” e “marginalizado da 
sua realidade europeia”115. 

Este diagnóstico não deve contudo obscurecer uma realidade. Mesmo que 
não tenham mudado o país, os intelectuais dos finais do século xix e dos inícios 
do século xx constituíram a comunidade de reflexão mais activa, mais rica e 
mais fértil de toda a história da cultura e das mentalidades do Portugal contem‑
porâneo. Inaugurada com a Geração de 70, essa chama não cessou aliás em 
1910 mas somente depois de 1926. Toda a Primeira República foi um tempo 
riquíssimo na formulação de novas filosofias, estéticas, literaturas e ideias, que 
produziu a Renascença Portuguesa, o Integralismo Lusitano, o Orpheu, o mo‑
dernismo, o futurismo ou a Seara Nova. Em radical contraponto, depois de 
1926 e durante quase meio século a vida intelectual não desapareceu, mas a 
censura fez impender sobre ela o sentimento que mata toda a vitalidade mental 
e desencoraja todo o debate de ideias – o medo116. 

O que é interessante salientar, numa nota final de continuidade entre o 
clima mental prevalecente antes e depois de 1910, é que a iconoclastia anti‑
monárquica foi apenas a primeira manifestação do relacionamento cultural 
tenso, crítico e dissidente que os intelectuais públicos (filósofos, académicos, 
escritores, jornalistas, artistas, etc.) revelaram ter com as formas ou regimes 
políticos do Portugal contemporâneo. Quer o liberalismo oitocentista, quer o 
republicanismo afonsista, quer, por maioria de razões, o autoritarismo salazarista 
pareceram sempre quadros políticos imperfeitos e insuficientes para todos os 
vultos do pensamento que demandaram novas formas para reorganizar a exis‑
tência colectiva dos portugueses a partir de uma cidadania autoconsciente e 
alargada. Talvez por isso mesmo se possa e deva concluir que os intelectuais 
ainda fazem falta em Portugal.

114 V. Leone, 2005, pp. 70 ‑71.
115 Leone, 2005, p. 486.
116 Leone, 2005, p. 16.
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IX – Fialho de Almeida e a crise da 
moderna cidadania portuguesa

1.  A demanda da educação cultural ou “a primacial 
questão da vida moderna”

Num texto redigido no Verão de 1909, no ocaso da Monarquia e nas vésperas 
da República, Fialho de Almeida lavrou o retrato negativo de um país de quase 
seis milhões de habitantes, vivendo “na expectação sanguinária ou morrinhenta”. 
Segundo ele, “reformas de mil castas” tinham já sido recomendadas ou experimen‑
tadas; mas tudo era interrompido pela política ou copiado acriticamente lá de fora, 
sem nunca se indagar “se o momento social da gente nossa” estava de acordo com 
o que para ele se sugeria. Ao cabo de 75 anos de constitucionalismo, Portugal ago‑
nizava entre “o pessimismo negro dos que pensam” e “a incongruência imbecil dos 
que dirigem”, num “flutuar sem hélice no mar da vida moderna”, só independente 
pelo favor da Inglaterra, ou seja, “por esmola, miserável e vendido”1. 

Na imprensa, no panfletarismo e em geral no espaço público do tempo, aprecia‑
ções deste teor decadentista e quase apocalíptico não eram propriamente originais. 
Desde que a Geração de 70 dera voz literária aos descontentes do materialismo fon‑
tista e desde que a causa republicana começara a conquistar a “rua” com as suas 
diatribes de radicalismo político, a demolição mental da Monarquia ganhara incon‑
táveis adeptos, cuja retórica exprimia, por junto, o sentimento de crise e inadaptação 
de Portugal à modernidade chegada com o fim do século, e de incapacidade de o 
mesmo se reinventar como país e como colectivo na era das massas, da industrializa‑
ção e da democratização2. Em 1909, Fialho não era mais iconoclasta do que O Mun‑
do ou A Lucta, os dois aríetes da imprensa republicana que mais molestavam o frágil 
D. Manuel II, nem mais cáustico do que o radicalismo quase anarquista de um 
Alfredo Gallis ou de um José de Arriaga, por exemplo3. Lidas na sua singularidade, as 
apreciações acima citadas exprimiam a opinião média da intelligentsia antimonárquica 
que desde 1890 vinha inscrevendo na sua agenda a necessidade de substituir o velho 
sistema e cultura política da Carta Constitucional por uma prometedora República 
que, natural e infalivelmente, haveria de concretizar a melhoria sociopolítica, mental 

1 Almeida, 1912, pp. 111 e 113 ‑114 (texto do Verão de 1909).
2 V. Sardica, 2000, pp. 25 ‑26. Para uma contextualização internacional dos pressupostos 

(explosão demográfica, 2.ª Revolução Industrial e globalização da política europeia), desa‑
fios (reestruturação social com integração das massas) e consequências (perturbação inte‑
lectual, revolta cultural e dissolução dos consensos oitocentistas) da nova era trazida pela 
modernidade do final do século xix, v. Gilbert e Large, 2009, pp. 3 ‑34.

3 V. Gallis, 1905, e Arriaga, 1905.
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e cívica de toda a vida portuguesa, enraizando ‑lhe a democracia e abrindo ‑a para um 
futuro de progresso e desenvolvimento. 

Em finais de 1910, contudo, já depois do 5 de Outubro e do triunfo da República, 
Fialho de Almeida escreveu uma série de crónicas sobre a vida portuguesa para o 
Correio da Manhã, um jornal brasileiro. Esperar ‑se ‑ia porventura ler nelas o elogio 
da nova situação e a expectativa benevolente em relação à obra que ela agora 
encetava. Nada disso – e bem ao contrário: o tom azedo, céptico, demolidor, radi‑
calmente oposicionista em relação aos novos líderes políticos demonstra uma assi‑
nalável continuidade mental em relação ao que escrevera em 1909. A Monarquia 
finda não servira os verdadeiros interesses do país; Fialho não acreditava que a 
República sobrevinda fosse fazer melhor – e tinha a coragem lúcida e desassombrada 
de o proclamar bem alto, no meio da festa iniciática que ainda se vivia naquela 
altura4. Nestes textos jornalísticos, de facto, é tão surpreendente o tom quanto o 
timing. As muitas críticas que desfia contra a República não são produto do desen‑
canto do pós ‑Guerra e da década de 1920, como tantos outros que abundam na 
história da deslegitimação final da Primeira República. São escritas escassas semanas 
após o 5 de Outubro, formando um discurso cuja dureza, num anterior crítico da 
Monarquia, apenas se encontrava num punhado de intelectuais e panfletários do 
calibre de Ramalho Ortigão (nas últimas Farpas) ou de Francisco Homem Cristo 
(no incendiário e antijacobino Povo de Aveiro)5.

O que dizia Fialho sobre a nascente República, em Novembro e Dezembro de 
1910? Desde logo, que “o começo do regime novo cheira[va] diabolicamente ao 
fim do velho”. E porquê? Porque o republicanismo vencedor, que há muito estava 
esvaziado de ideias e centrado apenas na luta política imediata, chocava agora de 
frente com “as dificuldades de transformar uma sociedade, sem de antemão se ter 
feito a sua matéria viva transformável”, começando alguns – mas só começando, e 
só alguns – a “aquiescerem em como a liberdade só é dom precioso quando estejam 
os povos feitos para ela” 6. O cerne da crítica de Fialho à República não era político‑
‑partidário. Não havia dúvidas de que a Monarquia vencida não deixava sauda‑
des7. Acontece que a República vencedora também não prometia melhores ama‑

4 Domingos Guimarães, um amigo de Fialho, considerou justamente que as cartas envia‑
das para o Correio da Manhã eram uma forte tomada de posição de alguém que “não se dispen‑
sa de criticar a marcha das novas instituições” (cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 137). 

5 V. Ortigão, 1916, e, sobre o sucesso de Homem Cristo, um ex ‑republicano que se 
zangara com o Directório do Partido, e do seu “tremendo” jornal, Ramos, 2001, p. 55.

6 Almeida, 1912, pp. 7 ‑9 (texto de 1.11.1910).
7 Ramalho Ortigão far ‑se ‑ia eco desta crítica ao lembrar não haver grandes diferenças 

entre monárquicos e republicanos no tocante à inconsequência e esterilidade do “votismo” 
e do “parlamentarismo” que, belos em ideal, “em Portugal, pelo menos”, pareciam ser “os 
agentes mais perniciosamente destrutivos de toda a competência administrativa” (Ortigão, 
1916, p. 25 [texto de Janeiro de 1911]).
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nhãs, sobretudo sob o ponto de vista do reformismo cultural e mental com que 
Fialho sempre avaliou os homens e as coisas portuguesas. Para ele, o problema 
nacional não era político e não se resolvia pela política: “só em Portugal se acredita 
ainda” – explicava Fialho – “que as formas de governo tenham que ver na marcha 
perpetuamente evolucional das sociedades” quando, lá fora, nos países mais civili‑
zados e genuinamente democráticos, “formas de governo e progresso social vivem 
completamente estranhas uma à outra”8. Era esta premissa – a da desvalorização da 
forma do regime em detrimento da sua substância ou conteúdo (uma postura muito 
cara à elite cultural do final de oitocentos) – que levava Fialho a centrar ‑se no que 
realmente lhe importava e o obrigava a distanciar ‑se do regime republicano.

O seu repúdio da República fundava ‑se assim na crença de que apenas “idiotas 
e ingénuos” poderiam supor “que três dias de descargas regeneram povos indolen‑
tes e tardos como o nosso”, achando que assim mudariam “em seara de almas a 
estrumeira de interesses”9. Dada a “incultura do povo” – de que a “massa do partido 
republicano” era retirada e onde não abundavam “cidadãos ilustrados e com um 
lúcido instinto da liberdade e da democracia” – o 5 de Outubro nada mais fora do 
que “a aparência efémera que resulta de algum corte novo de cabelo e do doairo 
trazido por algum casacão que se voltou, parecendo novo”10. Nos dias e semanas 
seguintes, nenhuma luz de pensamento ou progresso redentor tinham descido so‑
bre a pátria: a muito republicana Lisboa aparecia a Fialho como uma cidade pobre, 
arruaceira, grevista, desorganizada e cheia de pedintes, nada mais do que “uma 
imensa cloaca de cidadonismo arremangado e bestiága, emporcalhando as ruas de 
manifestações sem objecto e fazendo consistir a vida cívica num fervilhar de 
escumalha”11. Pedir outra coisa era pedir o impossível. A República só teria êxito se 
tivesse diante de si “uma massa popular educada, instruída, conhecedora dos deve‑
res cívicos, capaz de formar por si uma opinião pública serena e uma consciência 

8 Almeida, 1912, pp. 15 ‑16. Noutra carta para o jornal brasileiro Correio da Manhã, de 
31.12.1910, Fialho voltaria a este argumento declarando que “os povos não progressam 
mudando as tabuletas ao regímen e ficando portas adentro com os relaxamentos e deprava‑
ções de quem não quer mudar coisa nenhuma” (Almeida, 1912, p. 66). Ramalho Ortigão 
seria ainda mais irónico na apreciação feita aos deslumbrados vencedores do 5 de Outubro: 
“Pobres homens, mais dignos de piedade que de rancor, os que imaginaram que é com um 
carapuço frígio, talhado à pressa em pano verde e vermelho, manchado no lodo de uma re‑
volta num bairro de Lisboa, que mais dignamente se pode coroar a veneranda cabeça de 
uma pátria […] não basta mudar um rótulo político, nem remodelar uma Constituição para 
renovar um povo […] [porque] não é pela mudança de governantes, sejam verdes e verme‑
lhos, sejam azuis e brancos, extraídos todos da mesma massa comum de cidadãos de refugo, 
combalidos e avariados, que se transformam as civilizações” (Ortigão, 1916, p. 16 [texto de 
Janeiro de 1911], p. 118 [texto de Julho de 1911], e p. 176 [texto de Março de 1912]).

9 Almeida, 1912, p. 15 (texto de 1.11.1910) e p. 86 (texto de 31.12.1910).
10 Almeida, 1912, pp. 71 e 87 ‑88 (texto de 31.12.1910).
11 Almeida, 1912, pp. 28 ‑41 (texto de 16.11.1910) e p. 64 (texto de 31.12.1910).
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pública pensante, para onde os governos apelassem”12. Ora, num país que tinha 
“nas cidades 75 e nas aldeias 90 por cento de analfabetos”, a imprescindível trans‑
formação do “povilhéu impulsivo e gritador” numa “massa calma, com vontade 
própria e consciência própria” só se fazia através da batalha da alfabetização, da 
instrução e da educação pública13. Era essa – e nunca qualquer espécie de cosmé‑
tica político ‑institucional inconsequente (como o 5 de Outubro) – a única “causa 
justa” e “completamente indispensável ao futuro político da nação”14.

Deveria ter o republicanismo, na fase do assalto ao poder, labutado por essa 
“causa”, preparando “o carácter e o cérebro da multidão para o advento da nova 
fórmula democrática”, habilitando ‑a a “compreender e a amar a liberdade”, e 
refazendo ‑a “de nervos e de músculos, de sentimento e de espírito”15? Sem dúvida. 
Fialho fazia mesmo questão de recordar que “entre os gritadores fui eu um daqueles 
que, vendo as coisas de fora e de mais alto, se não podia iludir com panaceias”16. 
A questão é que o Partido Republicano “não soube[ra] nem quis[era] cerebralizar 
nos seus trinta anos de oposição essa grande força popular”; esgotara ‑se na explo‑
ração de escândalos superficiais e em insultos inconsequentes, desistindo de “coa‑
gir os governos monárquicos, com a poderosa força de oposição de que dispunha, 
a decretarem uma organização escolar progressiva” que, espalhando a instrução 
primária obrigatória, fomentasse a “educação moral e cívica das massas”, transfor‑
mando em “cidadãos” os “adeptos” e em “força inteligente” a “força bruta”17. 

Fialho formulava mesmo contra a República a acusação que já fizera anos antes 
contra a Monarquia: os políticos (na oposição ou no governo) não queriam educar 
o povo “para haver em mãos só gentes fanatisáveis, irreflexivamente crédulas e 
broncas, com as quais fácil chegaria pela arruaça e pelo sangue à conquista do 
mando – quando a parte nobre de tal conquista estaria simplesmente em confiá ‑la 

12 Almeida, 1912, p. 11 (texto de 1.11.1910).
13 Almeida, 1912, pp. 15 ‑18. Ramalho Ortigão ecoava um ponto de vista semelhante 

– “a segurança de um governo do povo pelo povo consiste em criar e educar nos mais altos 
exemplos de civismo um número preponderante de bons patriotas” – bem como uma idên‑
tica reserva e lamento – ao contemplar que Portugal tinha “uma população composta de 
quatro milhões de analfabetos sobre cinco milhões de habitantes” (Ortigão, 1916, pp. 17 e 
20 [texto de Janeiro de 1911]).

14 Almeida, 1912, p. 66 (texto de 31.12.1910).
15 Almeida, 1912, p. 66, e pp. 17 ‑18 (texto de 1.11.1910).
16 Almeida, 1912, p. 66 (texto de 31.12.1910).
17 Almeida, 1912, pp. 11 ‑12 (texto de 1.11.1910). Na análise de António Franco, Fia‑

lho negava a República “não por qualquer ideossincracia inexplicável, mas porque os seus 
homens, os republicanos, privilegiaram as descargas, as intrigas, as maquinações secretas, o 
assalto descarado ao poder e às prebendas, atirando às urtigas a instrução cívica e deixando 
para trás a educação pedagógica e o ensino social, que era o que entusiasmava verdadeira‑
mente este centauro de província bem ‑intencionado” (Franco, 2002, p. 43).
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a uma evolução pacífica e letrada”18. Assim, se havia “segredo para a apatia com 
que em Portugal foi recebido o novo regime”19, ele estava ali revelado: nem a Mo‑
narquia tinha cuidado, nem a República cuidava de reformar Portugal a partir de 
baixo, a partir da campanha da alfabetização e da instrução que haveria de fazer 
florescer uma cultura e uma mentalidade de cidadania participativa, consciente e 
democrática. A democracia e o progresso não se davam, como brindes políticos 
oferecidos pela elite ao povo – ainda mais quando este não estava apto a recebê ‑los 
nem aquela disposta a fazer a oferta20. Era este o verdadeiro problema português 
– não um problema político, mas cultural e na essência educativo –, o estrangula‑
mento de base que invalidava tudo o mais que se quisesse tentar fazer para melho‑
rar a sorte do pobre Portugal. A conclusão estava à vista ainda o jovem regime mal 
começara o seu caminho: “a fúria com que a desorientação legislista dos de cima e 
a anarquia besta dos debaixo uníssono conspiram contra a vida da nação portugue‑
sa” já permitia entrever que “a República há ‑de reproduzir todos, absolutamente 
todos os fracassos da monarquia. Na essência, o país ficará o mesmo. Que digo eu? 
Ficará pior!”21.

Era a profecia apocalíptica de um crítico do republicanismo no poder, depois de 
já ter sido um crítico do republicanismo na oposição e do poder monárquico até 
1910. À primeira vista, portanto, Fialho de Almeida só poderia ter sido um irredu‑
tível e intransigente extremista, quase um anarquista libertário, desconfiado de 
todo o poder político constituído, ou um puro vencido da vida, totalmente desa‑

18 Almeida, 1912, pp. 11 ‑12 (texto de 1.11.1910). Contra a monarquia escrevera mais 
ou menos o mesmo, num texto de 1906, crítico do governo de Hintze Ribeiro então no po‑
der: “Os oitenta e três por cento de analfabetos são a garantia mais sólida do sistema; bulir‑
‑lhes é atentar contra as instituições e a rotundidade farisaica, porque o monstro podia 
acordar com veleidades de partilha e o burguês regalão não quer restituir o património que 
usurpou” (Almeida, 1911, p. 176).

19 Almeida, 1912, p. 12 (texto de 1.11.1910).
20 Como causticava Fialho, os figurões políticos republicanos sabiam que “quanto mais 

culto o público fosse, mais acerada crítica ele faria às demolições de uma propaganda estú‑
pida e desconexa […] queriam o poder, mas sem as canseiras de preparar o país para uma 
melhoria cívica e social” (Almeida, 1912, p. 67 [texto de 31.12.1910]).

21 Almeida, 1912, 19 ‑20 e 67 (textos de 1.11 e de 31.12.1910). Ramalho Ortigão tam‑
bém não esperava muito da recém ‑instaurada República: achava ‑a um simples estado de 
coisas “de fins puramente negativos, a qual não sabe bem o que quer, ou antes, verdadeira‑
mente, não quer nada senão aniquilar a coisa existente para a substituir por outra coisa 
imprecisa e vaga”. Na sua análise, que seguia de perto Fialho, “o problema mudaria inteira‑
mente de aspecto se os republicanos portugueses tivessem tratado de organizar uma demo‑
cracia antes de proclamarem uma república, para sobre essa república edificarem depois 
uma democracia”, porque “a democracia é a coluna de que, nem sempre, mas algumas vezes, 
a república é o capitel”; ora, os republicanos “por um lamentável erro de construção, fizeram 
uma república com os capitéis para baixo e tratam agora de lhe pôr as bases em cima” (Or‑
tigão, 1916, pp. 107 ‑108 [texto de Julho de 1911]).
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lentado e rendido nos últimos tempos ao mais entrincheirado tradicionalismo 
político, sonhando a restauração de Portugal para lá da agenda, da vontade e dos 
recursos do constitucionalismo monárquico ou do republicanismo. Os anarquistas, 
porém, raro pensavam na comunidade e muito menos em educá ‑la civicamente, 
fazendo dela um agregado colectivo actuante em sociedade e para a reforma da 
política – e Fialho não era adepto de bons selvagens, antes ecoando as teorias da 
degenerescência da raça, da eugenia, do darwinismo social e da competição e 
necessário apuramento dos mais aptos, típicas da cultura europeia da transição do 
século22. Quanto aos tradicionalistas ou reaccionários – e basta pensar no credo do 
futuro Integralismo Lusitano ou do salazarismo – não achavam, em definitivo, que 
a educação das massas e a democracia fossem as panaceias para salvar Portugal do 
atraso para que a modernidade europeia o empurrara, embora naturalmente con‑
cordassem com Fialho nas diatribes contra o liberalismo com que a Monarquia 
oitocentista e a Primeira República vinham fechando o “país legal” face ao “país 
real”.

Fialho não era nem uma coisa nem outra. Politicamente, aliás, a sua biografia e 
a sua obra são das mais inclassificáveis e das que revelam mais sinuosidades e infle‑
xões. Tudo porque nele a política jamais foi o fim, nem talvez fosse o princípio; não 
passava de um meio – era o poder que detinha os instrumentos para fazer algo – 
para a causa da educação, da cultura e da cidadania que ele sempre achou ser 
suprapolítica, transversal a regimes e ideologias, eminentemente nacional e colec‑
tiva23. A ele nunca lhe interessou declarar ‑se, nem saber quem o era, monárquico 

22 V. sobre o clima intelectual da época e sobre o relevo assumido, nas elites intelectuais 
europeias, pelas teorias darwinistas, eugenistas e racistas, Watson, 2002, pp. 39 e ss. Fialho era 
um darwinista sui generis: buscou sempre os mais aptos, uma elite feita de homens probos e 
uma massa constituída por cidadãos preparados para o autogoverno e não para a tarefa de 
aniquilarem inferiores (v. Pimpão, 1945, pp. 116 ‑117). Mas o problema da degenerescência da 
raça (à Max Nordau) e a urgência de purificar os portugueses aflora em muitos momentos da 
sua escrita: em 1900, por exemplo, considerava o constitucionalismo vigente uma simples 
“canalhocracia”, porque repousava em “gente mal cruzada, comendo mal, com sangue preto 
(directo ou ricocheteado do cruzamento brasileiro)” (sic) (Almeida, 1915, p. 157); em 1909, 
desesperava por os portugueses serem, “por hereditariedade, uma raça atónita e cansada”, 
“mais cerca do antropóide de Darwin que do Penseur de Rodin”, vivendo “emparedada, em 
imundícies de guetto, bestialidades de cerdo, idolatrias de negróide, falido para toda e qualquer 
reacção purificante” (sic) (Almeida, 1912, p. 160, 176 e 178 [texto de 1909]).

23 Nas palavras de um seu biógrafo, Fialho foi um teórico “da gravidade e complexidade 
de muitos aspectos do nosso problema político, moral e social”, defendendo como “terapêu‑
tica” para o mesmo “a) livrar do contágio a parte sã; b) arrancar até ao fundo as partes que 
a chaga abrange; c) profilaxia das camadas que hão ‑de preencher o vazio da massa extraída; 
[…] como a dita profilaxia só pode ser feita pela educação moral, Fialho trata com enorme 
carinho e amplitude o problema educativo – base em que assenta o edifício do nosso bem‑
‑estar” (Louro, 1929, pp. 3 ‑5 e 9).
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ou republicano; apenas trabalhar, e que outros trabalhassem, para reformar as (pré ‑)
condições da moderna cidadania portuguesa – a alfabetização, a escola, o debate, 
a vida pública, a autoconsciência crítica, exigente e participativa de cada um 
dos seus concidadãos. Na inexistência disto é que residia a verdadeira crise portu‑
guesa – não nas finanças, na economia, nas obras públicas, na diplomacia, nas 
 colónias, na fraude eleitoral ou na paralisia das instituições24. Tudo isto talvez não 
desaparecesse no curto prazo; mas poderia ser minorado no médio e longo prazo 
mediante o que hoje se chamaria a aposta na qualificação dos recursos humanos 
nacionais. Era a reforma da vida nacional através da educação, do esclarecimento 
e da mobilização para a cidadania a sua verdadeira e projectada revolução – por ele 
mesmo definida como “a grande e primacial questão da vida moderna”25 –, a busca 
contínua que confere unidade e coerência a uma vida e obra de outra maneira 
ilegíveis ou confusas26. E era por isso que – como explicou no Verão de 1909, 
 descrente tanto da Monarquia que findava como da República que estava para 
chegar – o patriotismo que interessava era aquele que, para lá das fórmulas da 
 política, antes de buscar “eleitores” se esforçava por formar “cidadãos”: “não nos 
iludamos, amigos meus! Nem deuses, nem decretos, nem revoluções de violência já 
servem neste século para purificar socieddes. É lei inflexível que enquanto o povo 
for ignorante, a revolução será estéril”27.

Na transição do século xix para o século xx, Fialho de Almeida foi um protótipo 
do intelectual público, do pensador culto que teve uma ideia para o seu país, que 
detectou o mal e que lhe imaginou a cura, que tentou que as políticas a acolhessem 
e integrassem e que, como tantos outros antes e depois dele (de Mouzinho da 
Silveira a Passos Manuel, de Rodrigo da Fonseca a Alexandre Herculano, de 
Antero de Quental a Eça de Queirós, de Oliveira Martins a Ramalho Ortigão, da 
Renascença ao Orpheu e dos seareiros a Pessoa), acabou incompreendido, inadaptado 
e vencido. Até ao fim, foi um lutador independente e intransigente, muitas vezes 
solitário mas sempre corajoso – como o intelectual público deve ser, em todos os 

24 Como ele próprio um dia explicou, “o desenvolvimento à moderna”, ou seja, “pela 
agricultura e indústria combinadas”, jamais chegariam, mesmo que existissem recursos fi‑
nanceiros para os comprar, enquanto “pela educação” se não “destruí[sse] a indolência fata‑
lista, sentimental” dos portugueses (Almeida, 1911, p. 208 [texto de 1906]).

25 Almeida, 1912, p. 165 (texto de 1909).
26 Num dos melhores textos analíticos sobre Fialho, António Sardinha afirmou que 

toda a sua obra era mais de “vibração” do que de “definição”, como “um bloco inacabado de 
Rodin”, produto de um “talento feito de arrancos e inquietações arrojadas”, de um “vaga‑
bundo de espírito impressionista” ao qual afinal faltara “o fio de uma ideia condutora, a ideia 
orgânica” (cit. em Barradas e Saavedra, 1917, pp. 42 ‑43 e 47). Sardinha estava certo em 
tudo, menos, porventura, na última afirmação. Ainda que incompleta na execução, a obra 
de Fialho foi norteada por uma ideia; de resto, não é todo o intelectual (António Sardinha 
incluído), por natureza, um Rodin de obra incompleta?

27 Almeida, 1912, p. 189 (texto do Verão de 1909).
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tempos e lugares. É isso que este texto procurará dar conta, recordando o seu itine‑
rário desde o seu ponto ideológico de partida – o da geração portuguesa que chegou 
à maioridade na década de 1870 – até à sua morte precoce, em Março de 1911.

2.  O “maioral das letras contemporâneas” ou a 
aprendizagem do radicalismo

José Valentim Fialho de Almeida foi um dos intelectuais e escritores mais notá‑
veis do seu tempo, com uma obra literária e jornalística imensa. Cultor das letras e 
opinion maker, como outros, deixou dezenas e dezenas de textos de imprensa – ar‑
tigos, crónicas, cartas – de ensaios e contos, muitos deles compilados e republica‑
dos em volumes literários que ele próprio editou ou que outros lhe publicaram 
postumamente28. As apreciações sobre os seus talentos literários, a originalidade da 
sua prosa, o seu modo de ser e o sentido da sua vida são infinitas. No In Memoriam 
que lhe fizeram em 1917, ou noutros escritos biográficos, amigos, discípulos e ad‑
miradores recordaram saudosamente o mestre. Luís de Magalhães, por exemplo, 
achava ‑o, em matéria de linguagem, “um heterodoxo, um rebelde, um libertino, na 
primitiva acepção do termo”29; Guerra Junqueiro respeitava ‑o como “a mais rica 
natureza artística que Portugal tem gerado há duas dúzias de anos”30; Braz Burity 
via nele “o maioral das letras contemporâneas”, um “assombroso colosso do panfle‑
tarismo nacional” que abanara “a melgueira ideossincrática do alfacinha” através 
de uma “prosa musculada, rija, forte, viva, feita de sangue e de espírito, de nervo e 
de alma, com zargunchadas de calão e filigranas de ritmo”31. Psicologicamente, 
Fialho “viveu sempre insatisfeito, por se julgar incompreendido, devido à sua orga‑
nização borboletante”, típica de um intelectual “revoltado” mas “cheio de bondade 
e resignação”, como “um desenganado romântico”, um “português extremo”, cuja 

28 Fialho atirou “pérolas às mãos cheias, pelos jornais, pelas revistas, pelo panfleto, por 
toda a parte enfim” (Gallis, 1903, p. 9).

29 Cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 154.
30 Cit. em Burity, 1931, pp. 20 ‑21.
31 Burity, 1931, pp. 13, 16, 22 e 34. Braz Burity, pseudónimo do republicano intransigen‑

te Joaquim Madureira (um dos homens de mão de Machado Santos), era dos mais enco‑
miásticos: “Cultuamos em Fialho o companheiro glorioso das nossas perdidas mocidades, o 
arauto intrépido das nossas desfeitas ilusões, o paladino triunfal das nossas derrotadas qui‑
meras.” Juntamente com Ramalho Ortigão, Fialho fora, na opinião de Braz Burity, o obreiro 
maior “na tarefa inglória de deitar abaixo, a golpes de chalaça e de inclemências o pardieiro 
constitucional dos dois últimos reinados”; depois da República, ambos, “clarividentes”, se 
“des ‑solidarizaram a tempo, sacudindo, um e outro, nos sarcasmos violentos do Saibam 
Quantos e das Últimas Farpas, a água que em boa verdade lhes encharcava o capote” (ibidem, 
pp. 9 e 47).
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“sensibilidade hiper ‑aguda” se veio a transformar, no fim da sua existência, “em 
pessimismo, em descrença absoluta, em desespero infinito”32.

Nasceu em Vila de Frades, no concelho alentejano da Vidigueira, a 7 de Maio 
de 1857, filho de um modesto mestre ‑escola que lhe ministrou as primeiras letras33. 
Prosseguiu estudos elementares em Lisboa, entre 1866 e 1871, onde arrastou vida 
penosa, afligido por privações económicas e por agudas crises de desenraizamento 
próprias de um jovem aldeão lançado na “grande” cidade. Empregou ‑se depois 
como praticante de farmácia e assim se ocupou até à matrícula na Escola Médico‑
‑Cirúrgica, em 1879. Como recordaria num texto autobiográfico, estragou a saúde 
no balcão da botica farmacêutica, ganhando então, para se compensar, um entra‑
nhado amor às letras, que começou a exercitar em pequenos textos jornalísticos e 
ensaios nos quais se movia “por todas as minhas sedes ásperas de justiça”34. Ter ‑se‑
‑á estreado em periódicos de província, como A Correspondência de Leiria, para a 
qual escreveu entre Setembro de 1874 a Maio de 1877. Também colaborou nessa 
altura, mais esporadicamente, na Aurora do Cávado e na Correspondência de 
Lisboa35. 

Órfão de pai em 1876, perdeu a irmã em Setembro de 1880; a mãe morreria em 
1902, deixando ‑lhe a cargo o irmão, Joaquim Tomás, dez anos mais novo e que 
toda a vida sofreu de doença mental. Em 1885, terminou a licenciatura em Medi‑
cina, profissão que nunca exerceria. A ciência portuguesa perdeu um médico mas 
a cultura ganhou uma pena ilustre e militante36. Durante o curso, colaborara já 
n’O Século, em 1881, numa coluna chamada “ziguezague”, e n’O Occidente, em 
1884, com curtas notas de política e sociedade37. Em 1886, dirigiu um pequeno 
jornal – O Interesse Público – de onde saltou, já em 1888, para o lugar de secretário 

32 Gomes de Carvalho, Xavier Vieira e Henrique Lopes de Mendonça, cits. em Barradas 
e Saavedra, 1917, pp. 130, 136, 217 e 237. Uma apreciação contemporânea estabelece que 
o itinerário temperamental mais próximo do seu terá sido o de Manuel Laranjeira: “ambos 
procuraram compensar uma constituição fortemente melancólica com uma parte de mili‑
tância positiva, mas ambos se desiludiram de tudo” (Franco, 2002, p. 45). O filósofo espa‑
nhol Miguel de Unamuno, que conheceu bem ambos, declarou em 1908 achar que “a força 
de Fialho – que é força – é a força da debilidade, como a de um ataque epiléptico” (cit. em 
Pimpão, 1945, p. 213).

33 Para uma biografia completa de Fialho, v. Franco, 2002, ou Santos, 2003.
34 Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], p. XV.
35 Pimpão, 1945, p. 168.
36 A aprendizagem médico ‑científica ficou ‑lhe contudo no sangue e determinou até a 

sua abordagem mental aos problemas portugueses. Segundo António Franco, Fialho viu ‑se 
sempre como uma espécie de “médico” que aplicava “fármacos” no “corpo doente do país”, 
como “o bacteriologista máximo das patologias sociais portuguesas” – e, de entre todos os 
remédios, “a educação cultural foi o fármaco de resistência que Fialho trouxe na sua baga‑
gem de enfermeiro para robustecer a sociedade portuguesa” (Franco, 2002, pp. 48, 50 e 56).

37 Pimpão, 1945, pp. 190 e 207.
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da redacção d’O Repórter, a célebre folha de Oliveira Martins e da “vida nova”, na 
qual manteve uma secção de crónica sobre o parlamento e os deputados38.

No Verão de 1889, o editor portuense Alcino Aranha, inspirado no êxito que 
bafejara as Farpas, de Eça e Ramalho, contratou ‑o para redigir uma crónica mensal 
sobre a vida portuense. O primeiro panfleto daquela que seria a sua obra ‑prima 
sociopolítica de costumes – Os Gatos – saiu em Agosto. O êxito foi tal que rapida‑
mente a periodicidade dos escritos passou de mensal a semanal, prolongando ‑se 
até Janeiro de 1894 e dando origem a seis volumes impressos. Os Gatos elevaram 
Fialho ao patamar da fama pública: “até então, os seus livros tinham ‑lhe dado a 
voga; aqueles folhetos trouxeram ‑lhe o nome até à multidão”39. No seu conjunto, 
eram um “cutilante inquérito à vida portuguesa”, que veio “sacudir a grandes gol‑
pes a morrinha nacional em que se vivia” e consagrar “o substrato das maravilhosas 
aptidões literárias do escritor”40. Houve logo quem visse nele um novo Eça – uma 
espécie de “Jerónimo Savonarola do seu tempo”, fustigando tudo e todos com um 
“luminoso estilete de ironia”41 – e, em resposta, quem achasse que Os Gatos eram 
inferiores às Farpas. Estabeleceram ‑se comparações e procuraram ‑se especificida‑
des entre Fialho e Eça42 – e entre os dois surgiu uma rivalidade que duraria anos, 
muito típica das capelinhas literárias do Portugal do tempo e dos fãs que cada um 
arregimentava em seu redor43. 

O ultimato de 1890 foi um ponto de viragem na vida e no pensamento de Fia‑
lho de Almeida. Até aí, fora um observador crítico dos seus concidadãos, formu‑
lando, “pela crítica e pela arte, a condenação da burguesia constitucional”44. Com 
a crise diplomática e com a rendição da monarquia dos Braganças à Inglaterra 
despertou para o radicalismo político. Um vago fundo de republicanismo social 
refinou ‑se e veio à tona como republicanismo político e revolucionário, num pro‑
cesso de maturação de convicções muito típico da geração que nascera em torno 
dos meados do século. Lopes de Mendonça, o autor d’A Portuguesa, recordava ter 

38 Burity, 1931, p. 56, e Pimpão, 1945, pp. 35 ‑36. Costa Pimpão considera mesmo que o 
“organicismo” de Oliveira Martins foi uma das principais fontes de inspiração da obra de 
Fialho (ibidem, pp. 106 ‑107).

39 Domingos Guimarães, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 108.
40 Domingos Guimarães, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 108.
41 Gallis, 1903, pp. 11 e 14.
42 De acordo com Martinho Homem de Melo, “Eça observou e descreveu. Fialho viu e 

pintou. Não foi um moralista, não foi um psicólogo; foi um pintor. Realista sui generis, não 
descreve costumes: pinta ‑os. Não analisa caracteres: debuxa ‑os” (cit. em Barradas e Saave‑
dra, 1917, p. 183). Já para Manuel de Sousa Pinto, “talvez As Farpas sejam uns gatos de 
guizo ao pescoço ao passo que Os Gatos me parecem dignos de uma tarde de toiros, com 
muito sol, muita algazarra, música, boléus, pregões e, entre bastidores, algum vinagre e sal” 
(ibidem, p. 178).

43 V. as apreciações de Eça sobre Fialho em Franco, 2002, p. 86.
44 Pimpão, 1945, p. 108.
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visto Fialho à frente “da turba heterogénea e tumultuosa” que insultara o governo 
e o Paço em Janeiro de 189045. Sob o pseudónimo de «Irkan», fustigou os políticos 
e a Inglaterra no Pontos nos ii, de Rafael Bordalo Pinheiro; um ano volvido, perante 
o fracasso da revolta portuense do 31 de Janeiro de 1891, escreveu a pedir “Glória 
aos Vencidos”, a descrer da monarquia, que declarou não servir os portugueses, e a 
sugerir até o “iberismo” como aposta diplomática “fraternal” de futuro46. 

Foi um período de intenso labor jornalístico – além do Pontos nos ii, escreveu 
também para a 2.ª série d’O António Maria e para a Revista de Portugal (de Eça de 
Queirós!)47 – embora ironicamente, por essa mesma altura, execrasse a falta de 
qualidade e de elevação da generalidade da imprensa portuguesa48. Muitos destes 
textos seriam reunidos nos volumes Pasquinadas (1890) e Vida Irónica (1892), 
granjeando ‑lhe farto prestígio de crítico violento da Monarquia Constitucional49. 
Aos amigos, numa vitimização destinada a cativar admiradores, confessava escre‑
ver umas “mil e trezentas páginas por ano” e estar a ganhar fama de “desequilibrado 
indolente e prosador colérico”50. A todos, nessa agitada década de 1890 em que a 
sustentabilidade da monarquia ia sendo minada pela ascensão da vozearia e da 
máquina republicana, Fialho aparecia como um mentor, uma referência e um 
exemplo – com a sua “crítica anavalhante e incisiva”, que apenas desanimava, nas 
palavras de um seu discípulo, “perante o temível analfabetismo que nos devora 
como uma criptogamia cancerosa”51.

A ignorância e indiferença do povo, os inimigos da “civilização” e da “liberdade” 
e os abusos que o “país político” exercia sobre a nação eram, à parte ou por detrás 
da matéria puramente literária, os temas de eleição do volume À Esquina. Jornal 
d’um vagabundo, o nono e último livro da sua exclusiva autoria que editou em vida, 
em 190052. Um dos textos mais exaltados da obra reproduzia um dos clássicos da 

45 V. Pimpão, 1945, p. 118.
46 Pimpão, 1945, pp. 37, 118 e 213.
47 Barradas e Saavedra, 1917, p. 293, e Pimpão, 1945, p. 208
48 V. Almeida, 1890, pp. 209 ‑219 («Os Jornalistas»). A crítica ao jornalismo, presa fácil 

de facções políticas ou vazadouro de bisbilhotices rasteiras, continuaria pelos anos fora 
(v. Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], pp. 162 ‑163). Sobre a relação de atracção ‑repulsa de 
Fialho com a imprensa periódica, v. Franco, 2002, pp. 38 ‑39.

49 V. a biobibliografia de Fialho incluída em Barradas e Saavedra, 1917, pp. 293 e ss., ou 
em Sampaio, 1925.

50 Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], pp. XIII ‑XIV.
51 Gallis, 1903, pp. 6 ‑7.
52 Ainda em vida, Fialho publicou Contos (1881), A Cidade do Vício (1882), Os Gatos, 

6 vols. (1889 ‑1894), Pasquinadas (1890), Lisboa Galante (1890), Vida Irónica (1892), O 
País das Uvas (1893), Madona do Campo Santo (1986) e À Esquina (1900). Postumamente, 
saíram Barbear, Pentear (1911), Saibam Quantos… (1912), Estâncias de Arte e de Saudade 
(1921), Figuras de Destaque (1924), Actores e Autores (1925) Vida Errante (1925) e Cadernos 
de Viagem – Galiza (1996, a partir de um original por ele organizado em 1905) (v. Franco, 
2002, pp. 89 ‑90).
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propaganda republicana – a diatribe anticlerical contra a ressurgência do partido 
católico e do jesuitismo. A educação cientista e positivista de Fialho sempre o ti‑
nha trazido desconfiado da religião, que ele aqui acusava de “deforma[r] os tipos e 
desarquitecta[r] a raça em caricaturas de coisas e de animais”53. Talvez a simples 
crença no divino, conduzindo o homem à projecção metafísica de uma perfeição 
moral pudesse ser aceite como parte da modernidade54. O problema é que o cato‑
licismo português estava demasiado obscurecido pelo jesuitismo e este, por sua vez, 
demasiado imiscuído em tarefas educativas. Por aquela altura, na viragem do 
século, os Jesuítas e outras ordens religiosas (“o beatério português”) andavam a 
revelar o “plano absorvente” de através da educação e das escolas lançar “os ger‑
mes do estrabismo psíquico, desvirilizador da grandeza livre do homem, sonhando 
a roupeta universal, a jesuitação do mundo, na misteriosa soturnidade da sua ideia 
fixa”55. O pior é que os “tentáculos” da “epizootia religiosa” em curso ameaçavam 
envolver “as desbaratadas falanges liberais”, indefesas na exacta medida em que 
Portugal ainda não tinha uma massa populacional que fosse “colaboradora sincera 
da civilização”, mas apenas um “povinho”, que a maledicência de Fialho naquele 
momento definia como “uma desprezível besta mole e acéfala” (sic)56. Por toda a 
parte reinava “uma horrorosa inania colectiva”, “uma cobardia de opinião”, “uma 
indiferença por tudo”, de que tanto se aproveitava a reacção clerical como, no 
terreno político, “os Alpoins, os Joões Francos, os Valbonzinhos e outros declama‑
dores de comício, para, sob o enfático de tribunos”, debitarem a uma nação dor‑
mente “toda a casta de sensaboria ou de esperteza – à la Palisse”57.

3.  Republicanismo, franquismo e regicídio ou a 
demanda de “outra coisa qualquer”

Chegado o século xx, Fialho não abrandou a actividade panfletária e jornalís‑
tica. Ao lado de França Borges, escreveu para A Vanguarda e, quando esta foi 
encerrada pelas perseguições à imprensa decretadas pelo célebre juiz Veiga, para 
O Mundo; em 1905, colaborou na fundação d’O Paiz, de João Alves Correia; no 

53 Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], p. 44. O expressivo título do texto era «A volta dos 
roupetas».

54 Quase um quarto de século antes, em Outubro de 1876, ou seja, com apenas 19 anos, 
num artigo escrito n’A Correspondência de Leiria, Fialho confessara considerar Deus “uma 
ideia conciliadora e essencialmente moral, porque marca o supremo ideal de perfeição para 
que tendem os entes do mundo moderno e produz efeitos salutares na febre do progresso 
civilizador” (cit. em Pimpão, 1945, p. 111). 

55 Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], pp. 46 e 50.
56 Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], pp. 52, 54 ‑55 e 137.
57 Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], pp. 157 ‑158.
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ano seguinte, entrou para a redacção d’A Lucta, o famoso periódico de Brito 
Camacho58. Eram todos títulos republicanos – e dos mais extremistas, no caso 
d’O Mundo. Havia no entanto na sua escrita e nos temas que escolhia algo que o 
singularizava na tribuna dos críticos antimonárquicos. Fialho preferia mais escre‑
ver sobre cultura, sociedade e costumes do que sobre política partidária pura. Daí, 
por exemplo, os muitos textos sobre urbanismo (Lisboa), arquitectura, habitação, 
salubridade, reveladores de uma preocupação filantrópica em melhorar as condi‑
ções de vida dos seus concidadãos mais desfavorecidos. A caminho dos 50 anos, 
a sua vida mudara já substancialmente. Casara, em 1893, com Emília Garcia Pego, 
a filha de um lavrador alentejano de Cuba, e logo enviuvara, no ano seguinte. 
A herança deixou ‑o mais amparado e, vendo ‑se de repente proprietário, o radica‑
lismo dos seus tempos de estudante e de entrada na vida adulta mitigou ‑se. Feito 
burguês, embora nunca com o dandismo de outros, descobriu em si um fundo mais 
conservador que lhe moderou as passadas fúrias revolucionárias. O seu republica‑
nismo deixou de ser o jacobinismo da rua, dos comícios e dos meetings – se é que 
alguma vez o fora – e passou a ser a esperança numa democracia nova, de partici‑
pação informada, geradora de ordem e verdadeiro progresso. Republicano porque 
crítico da Monarquia, Fialho sonhava acima de tudo com o civismo como forma de 
reformar Portugal. 

O tempo apenas acentuou o que estava nele presente desde o início, mesmo 
por detrás da vozearia e das correrias patrióticas de 1890 ‑1891. Como escreveu um 
dia, anonimamente, na Revista de Portugal, “o partido republicano tem ‑se alastrado, 
não porque aos espíritos democratizados aparecesse a necessidade de implantar 
entre nós as instituições republicanas como as únicas capazes de realizar certos 
progressos sociais – mas porque esses espíritos sentem todos os dias uma aversão 
maior pela política parlamentar, tal como ela se tem manifestado, com o seu cortejo 
de males […] de sorte que se vai para a república ou se tende para ela não por 
doutrinarismo, por urgência de mais liberdade e de instituições mais democráticas, 
mas porque numa já considerável parte do país se vai cada dia radicando mais este 
desejo: antes outra coisa qualquer do que o que está”59. Fialho não queria mais li‑
berdade, como prometia a propaganda oficial do PRP; queria outra liberdade e 
melhor liberdade do que a vivida sob o sistema político ‑institucional monárquico. 
A República – se bem ordenada – poderia vir a ser essa “outra coisa qualquer”60. 
Por isso Fialho, no dizer de um amigo, “amou idealmente a República”61, como ideia 

58 Burity, 1931, p. 56.
59 Citado por António Sardinha em Barradas e Saavedra, 1917, p. 51.
60 Ramalho Ortigão era também um republicano fundamentalmente idealista: para ele, 

a República só lhe serviria se materializasse “a coisa que não existe” (um outro Portugal, de 
cidadãos ilustrados e conscientes), e que era evidentemente diferente da “coisa existente” 
(Ortigão, 1916, pp. 107 ‑108).

61 Gomes de Carvalho, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 130 (itálico meu).
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de um Portugal melhor e não como simples alternativa de regime, para no fim des‑
cobrir que a República, sendo apenas outro regime e não outro país, também não 
lhe servia. Estas nuances não apagam o que nele foi sempre essencial. A República 
só seria “outra coisa qualquer” se antes de ser regime político cuidasse de mudar 
mentalidades e de criar melhor povo do que o português médio que ele conhecia. 

O problema da educação e da cultura perpassa nos seus textos de 1906, compi‑
lados no seu primeiro volume póstumo, Barbear, Pentear, dado à estampa em 1911 
e cujas primeiras provas tipográficas Fialho ainda reviu. A conjuntura era a do úl‑
timo governo regenerador de Hintze Ribeiro, que sucedera, sem esperanças de 
melhoria nacional, ao último governo progressista de José Luciano de Castro. En‑
quanto a ordem pública nas ruas desaparecia diariamente, Fialho preferia elaborar 
sobre “as nefandas e humilhantes” condições de trabalho dos “escritores e pensa‑
dores portugueses” perante “o público e as exigências crescentes da vida social”62. 
O problema de base era só um, a saber, a falta da “atmosfera de carinho, indepen‑
dência moral e liberdade de acção que a intelectualidade precisa para nas gerações 
exercer papel pontifical”63. Para que essa atmosfera florescesse, para que a intelec‑
tualidade se elevasse do “nível rasteiro em que se vê”, era necessário alargar “a 
cultura pública” e “criar público”64. O caminho era o de sempre: fazendo “da cam‑
panha do ensino primário obrigatório uma cruzada santa, pregada entre as medidas 
de salvação pública”, e propagando e desenvolvendo “entre as classes pobres o 
gosto pelas leituras e o amor dos livros, das publicações periódicas, das ilustrações 
e magazines educativos”65. Era assim que se fazia lá fora66. Por contraste, em Portu‑
gal, “enquanto só um sexto do total da população souber ler, as pessoas amigas de 
livros quedarão reduzidas à cifra misérrima de duas ou três mil e não poderá haver 
em Portugal literatura ou artes independentes”67. Seguia ‑se o apuramento das 
responsabilidades. Culpados do analfabetismo e da geral “obtusidade do meio 
catequisante”68 eram todos os partidos: “o republicano à frente”, porque era dele 
que mais se esperaria a defesa da cruzada da instrução, e os monárquicos no seu 

62 Almeida, 1911, p. 163 (texto de 1906).
63 Almeida, 1911, p. 163 (texto de 1906).
64 Almeida, 1911, pp. 163, 167 e 175 (texto de 1906).
65 Almeida, 1911, pp. 163 e 165 (texto de 1906).
66 Segundo Fialho, “se na nação portuguesa houvesse o que chamaríamos forças aglu‑

tinantes de raça, espírito de solidariedade, a consciência de um destino histórico ‑social 
em via evolutiva, já pensadores e escritores, reflexo dessa família política, seriam como os 
ingleses, os noruegueses, os franceses, organismos autónomos e completos” (Almeida, 
1911, p. 180).

67 Almeida, 1911, p. 164 (texto de 1906). Mais à frente, Fialho precisava: “Em pleno 
século xx, quatro milhões de analfabetos sobre cinco milhões de criaturas, é forte, e só por 
esta chaga pavorosa devia ser exautorada a monarquia” (ibidem, p. 234).

68 Almeida, 1911, p. 179 (texto de 1906).
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conjunto, porque a “uma classe dirigente de malandros, sob as vistas d’um rei que 
passa 8 meses do ano matando 5 a 6 mil animais” interessava a manutenção de “um 
público bronco e sem curiosidade de espírito”69. 

Sem talvez se dar conta disso, Fialho evoluíra nas suas considerações. Foi por 
esta altura – 1906, no ocaso do rotativismo monárquico e na fase de arranque da 
máquina republicana para o assalto final ao poder – que ele descobriu defeitos em 
ambos os lados da barricada política. Entretidos numa luta fratricida superficial, 
nem monárquicos nem republicanos olhavam para o miserável estado do país 
real – pelo que, concluía Fialho, “enquanto isto assim for, é claro que os intelec‑
tuais nunca serão na vida portuguesa mentores e sugestores, senão carne de escra‑
vos, condenada a esperecer sob as patas do rei, do chefe de partido e do vacão” 
(sic)70. O círculo, desejavelmente virtuoso, ficava à vista: da alfabetização e instru‑
ção viria a educação; desta, o público; do público, a cultura; e da melhoria cultural, 
um reconhecimento dos intelectuais que seria consequência, mas também causa, 
da elevação geral do país. Enquanto assim não fosse, nenhum desenvolvimento 
sectorial seria imaginável, enraizada que estava “a debilidade intelectiva da moci‑
dade escolar” e a sua “ânsia arrivista desvirilizada pela inércia e horror ao trabalho 
sério”; e era isto que explicava “a falência das últimas gerações e o advento desta 
era de mediocridade que a monarquia aproveita para corromper o carácter e 
medrar a barbaria ignorante da nação”71.

As acusações de 1906 foram as últimas que Fialho fez à Monarquia Constitu‑
cional. Demitido Hintze Ribeiro e esgotado o rotativismo entre regeneradores e 
progressistas, em Maio de 1906 D. Carlos entregou o poder à “vida nova” de João 
Franco. O franquismo era um projecto ambicioso de ressurgimento nacional que 
apelava à nação, procurando uma reeducação cívica da mesma para refundar a 
credibilidade do trono e do regime numa nova base cívica e verdadeiramente de‑
mocrática. Para tal, “caçou” no terreno dos republicanos, reduzindo ‑lhes a margem 
de manobra, ao mesmo tempo que evitou o predomínio das tradicionais máquinas 
oligárquicas e caciquistas, na tentativa de disciplinar os “rotativos”. João Franco 
vinha da esquerda e carregava consigo a promessa de uma democracia esclarecida, 
propedêutica de ordem e progresso. Mesmo quando, em Maio de 1907 e até Feve‑
reiro de 1908, trocou o parlamentarismo pela ditadura administrativa, Franco 
nunca perdeu isso de vista: quis reformar o país, envolvendo as massas (ou ao me‑
nos a parte pensante da nação) nas tarefas da governação e só sucumbiu quando a 
aliança táctica dos rotativos e dos republicanos confluiu no crime do Terreiro do 
Paço. E por isso o franquismo ficou como a derradeira tentativa de salvar a Monar‑
quia, não por si mesma e para si mesma mas, recorrendo aos termos de Teófilo 

69 Almeida, 1911, pp. 164 e 258 (texto de 1906).
70 Almeida, 1911, p. 258 (texto de 1906).
71 Almeida, 1911, pp. 272 ‑273 (texto de 1906).
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Braga, com o objectivo de a dotar de condições que lhe permitissem ser uma “solu‑
ção positiva” para a “nacionalidade”.

Na sua obra de saneamento, Franco cortejou vários apoios – das “forças vivas” 
da indústria e da lavoura, às quais acenou com um parlamento de representação 
“orgânica” e “corporativa”, do operariado e classe média urbana, para quem legis‑
lou direitos sociais vários e para quem falou directamente nos comícios e meetings 
por que se desdobrou em Lisboa e Porto, e da imprensa e dos intelectuais, dando 
sedutoras entrevistas à primeira e fazendo ‑se rodear pelos segundos. Entre os mui‑
tos homens de letras e cultura que o franquismo seduziu, converteu e arregimentou 
contou ‑se Fialho de Almeida, ao tempo um opinion maker que Franco estimava 
pessoalmente e em quem viu um reformador aproveitável para o seu projecto 
político ‑social72. O abandono dos arraiais republicanos e a conversão à monarquia 
através do franquismo foi a maior reviravolta do percurso biográfico de Fialho – um 
crime considerado de lesa ‑ideologia, de traição doutrinária ou de vira ‑casaquismo 
que “irritou fundamente os antigos correligionários, muitos dos quais lhe dirigiram 
violentos ataques”73. Como depois recordou António Sardinha, tornou ‑se um “re‑
negado”, acusado a dedo, mesmo depois da morte, por todos os que jamais lhe 
perdoaram o pecado da “deserção”74.

Como em tudo na vida e obra de Fialho, é preciso atender ao essencial e esque‑
cer o circunstancial. As opções político ‑partidárias eram nele secundárias e acessó‑
rias; importante era o que era possível e urgente fazer na base da sociedade.  
É verdade que Fialho mudou de campo em 190775; mas poucos compreenderam, ou 
ainda menos quiseram compreender, o motivo profundo que o levou para as hostes 
franquistas. E poucos repararam que mais do que simplesmente monárquico, na 
fidelidade política a um trono e a um sistema institucional, Fialho se tornou fran‑
quista, ou seja, admirador de uma certa maneira (ou substância) de ser monárquico 
– empreendedora, reformista, ilustrada, moderna, democrática, social e cultural. 
António Sardinha – que fez percurso semelhante, da esquerda para a direita, e que 

72 V. Pimpão, 1945, pp. 120 ‑121. Além de Fialho de Almeida, o franquismo contou com 
o apoio claro ou com a benevolência expectante de homens como Eugénio de Castro, João 
de Deus, Queiroz Ribeiro, Ramalho Ortigão, Gama Barros, Fortunato de Almeida, António 
Feijó, Sena Freitas, Alberto de Oliveira, Alberto Sampaio, Antero de Figueiredo, Júlio de 
Castilho ou Teixeira Lopes, entre outros (v. Cavalheiro, 1963).

73 Domingos Guimarães, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 117.
74 António Sardinha, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 49.
75 Como sumariou um amigo, Fialho “fora um lutador e um ídolo. Trovejara e sentira o 

prazer de infundir terror quasi sagrado. À frente dos homens de acção política avançada, 
crivara de feridas e de ridículo os políticos de aspirações moderadas. Dera piparotes da 
Coroa e abusara da inércia do Altar. Mas, em certo momento, num impulso de cólera, num 
arranco leonino, ergueu a espada e atirou ‑a sobre os primitivos companheiros de armas – 
enfileirando à vanguarda das antigas vítimas” (Sousa Costa cit. em Barradas e Saavedra, 
1917, p. 217).
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estava obviamente interessado, a posteriori, em capitalizar Fialho para o tradiciona‑
lismo político integralista – foi dos poucos que tentou repor a verdade, lembrando 
que Fialho, tal como Ramalho Ortigão, fora apontado a dedo como apóstata “no 
desconhecimento absoluto do que seja psicologicamente uma conversão, que outra 
coisa não é senão a aceitação, pela experiência, do valor de certas verdades indis‑
cutíveis como a religião e a Monarquia”76. Procurando dar coerência retrospectiva 
à conversão, Sardinha acrescentava mesmo que o franquismo de Fialho era o coro‑
lário do seu republicanismo – o republicanismo de 1891, que tinha (à Basílio Teles) 
as “predilecções ditatoriais” depois materializadas em João Franco77.

Talvez Fialho não tenha sentido tudo o que Sardinha postumamente lhe atri‑
buía. Nunca se tornou um devoto ou um místico e não se distinguiu – como muitos 
republicanos desde Basílio Teles à Seara Nova – pela defesa de uma ditadura de 
“salvação nacional”. Mas Sardinha via bem quando teorizava que o republicanis‑
mo de Fialho nunca fora de “acção” mas de “reacção”; não era um fim em si mes‑
mo, ao serviço de uma utopia revolucionária que faria tábua ‑rasa da história nacio‑
nal, mas um meio possível para restaurar “a noção perdida do interesse e da 
consciência nacionais, contra o predomínio desaforado das diversas oligarquias do 
regime constitucional”78. Por outras palavras, Fialho nunca fora um republicano 
por adesão à doutrina e métodos do PRP mas por reacção sentimental contra a de‑
cadência, a desordem e a anomia cívica em que o rotativismo e a modorra monár‑
quica traziam o país do seu tempo. Numa carta a um amigo, datada de Fevereiro de 
1910, Fialho explicar ‑se ‑ia: “Porque me fiz monárquico? Acaso fui eu, alguma vez, 
claramente republicano? Percorrendo as páginas que no decurso da minha vida li‑
terária fui escrevendo, não se infere com precisão que eu tenha sido um adepto da 
fórmula republicana. Sou certamente um descontente indignado da política […] 
um panfletário que nos seus desesperos de inquieto patriota, frequentemente apela 
para outra coisa, e vezes sem conta também faz causa comum com o partido de 
oposição mais intransigente”79. Por tudo isto, como assinala um seu biógrafo, “foi 
fácil fazer de Fialho um republicano; foi mais difícil mantê ‑lo dentro da República”80. 

Quando viu Franco no poder, achou simplesmente que a reorganização nacio‑
nal por ele proposta, dentro dos quadros da Monarquia, era prometedora e poderia 
ser exequível. E, como tantos outros monárquicos, limitou ‑se a pedir a Franco e a 
D. Carlos que salvassem a pátria, atalhando o caminho de “suicídio nacional”81 que 
se trilhava na altura. Todos os textos escritos por Fialho depois de 1907 têm de 
ser vistos à luz desta conversão e sobretudo – porque o franquismo acabou em 

76 António Sardinha, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 47.
77 António Sardinha, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, pp. 49 e 52. 
78 António Sardinha, cit. em Barradas e Saavedra, 1917, p. 50.
79 Cit. em Pimpão, 1945, pp. 123 ‑124.
80 Pimpão, 1945, pp. 102 ‑103.
81 António Sardinha, cit. em Barradas e Saavedra, p. 51.
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fracasso – à luz de um renovado sentimento de cepticismo, de revolta e de vazio. 
Franco e a “Monarquia Nova” dos últimos tempos de D. Carlos foram a derradeira 
esperança que alimentou como solução (mesmo que parcial) para os problemas 
nacionais. Mortos, fisicamente o rei e politicamente o seu presidente do Conselho, 
Fialho descreu de tudo e de todos e mergulhou num pesado e fatal vencidismo.

O mais palpável sinal público de apoio à causa franquista foi a sua colaboração, a 
partir de Julho de 1907, com o Diário Nacional, um dos jornais portuenses do Partido 
Regenerador ‑Liberal. Num dos artigos ali publicados, a 1 de Setembro desse ano, 
traçando o elogio fúnebre de Hintze Ribeiro, recentemente falecido, apareceu a su‑
gerir que os regeneradores se diluíssem nas fileiras franquistas, para juntos virem a ser 
os guardiães de “um princípio dinástico que a maior parte da gente julga compatível 
ainda com o avanço da terra e o desenvolvimento das liberdades cívicas modernas”82. 
N’A Lucta, Brito Camacho exprobou ‑lhe a apologia monárquica. Mas foi Brito Ca‑
macho que mais de perto testemunhou o profundo choque causado em Fialho pelo 
regicídio. A 3 de Fevereiro de 1908, os dois visitaram os corpos dos regicidas. À saída, 
Fialho confidenciou a Brito Camacho que “aquilo” fora “um crime monstruoso” – 
“E para quê?” Camacho achou que o companheiro de lides passadas se estava a peni‑
tenciar pela sua anterior carreira revolucionária e anotou: “Separámo ‑nos à porta do 
Martinho e eu tive a impressão de que, entre nós, velhos e bons amigos, algum laço 
afrouxara, alguma coisa se partira […] a minha paixão política não me deixava cons‑
tatar com indiferença a sua deserção para os arraiais monárquicos.”83

O desaparecimento de D. Carlos e o fim do franquismo deram a Fialho o moti‑
vo e a inspiração para o texto que assinalava formalmente a sua reconciliação com 
a Monarquia. Trata ‑se de «A morte do rei», publicado n’O Portugal em 1908 e 
compilado no volume Saibam Quantos…, em 191284. O tom e conteúdo contras‑
tam vivamente com anteriores apreciações que Fialho fizera de D. Carlos e, anos 
antes, de D. Luís85. É uma reabilitação do malogrado monarca e, para além dela, 
um reiterado diagnóstico cultural e mental da nação, no qual Fialho acabava por 
filiar o fracasso do incompreendido monarca. 

82 Cit. em Pimpão, 1945, p. 122.
83 Brito Camacho, em Barradas e Saavedra, 1917, pp. 64 ‑65. Camacho acrescenta que 

quando foi convidado para ministro do Fomento do Governo Provisório da República, ainda 
disse a Fialho esperar que ele pudesse servir o novo regime “na situação que melhor quadrasse 
às suas aptidões e desejos”. Mas, confessa, “o Fialho nada quis da República” porque ela fora 
feita “quando ele já deixara de ser republicano” (ibidem, p. 66).

84 Na opinião de Sardinha, o artigo «A morte do rei» era “a confissão geral que repõe o 
escritor na serenidade da justiça e do arrependimento”; naturalmente, “custou ‑lhe os apu‑
pos da rua” (António Sardinha, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 53).

85 Sobre D. Luís, v. o artigo «O enterro do rei D. Luís», publicado no Vol. I d’Os Gatos 
no final de 1889. Sobre D. Carlos, ainda em 1906 Fialho escrevia, sarcástico: “sovarei em 
primeiro lugar Sua Majestade, para que se não diga que um republicano não trata o seu rei 
como quem é” (Almeida, 1911, p. 260 [texto de 1906]).
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“Não lancemos sobre a cabeça do rei todas as culpas” – começava por escre‑
ver – “nem tornemos um homem só responsável pelos erros de todo um país […] 
com inveterados vícios de educação e de formação”86. A impopularidade e impo‑
tência do trono tinham causas propriamente nacionais: “Um Vítor Manuel II, ou 
um Kaiser Guilherme, só são possíveis em países onde a cultura elevada e o nível 
moral criaram uma consciência cívica perfeita e uma opinião pública robustecida 
no amor pátrio e na mais alta noção da liberdade e do progresso.”87 Era nisso que 
repousavam as monarquias mais esclarecidas e avançadas da Europa; mas em Por‑
tugal, “onde está a multidão intelectualmente disciplinada e consciente?”88. No 
“povo”? Fialho era demolidor: “não há povo. A turba acéfala, alternadamente feroz 
e sentimental (tarada em todo o caso) que em Portugal faz as vezes de povo é uma 
força de inércia sem a menor consciência de si própria, e que no estado de bestia‑
lidade africana em que jaz, tão cedo pode ter papel na marcha do país, restando ‑lhe 
continuar a ser explorada por caciques, ou levada para o mal por papagaios de 
comício”89. Na “classe média”? Fialho não era mais benevolente: a “burguesia” por‑
tuguesa era “um aglutinado social com escassas luzes de civismo, subalternizado à 
procura do pão, e sem mais virtudes que não sejam uma sórdida defesa de interes‑
ses pessoais”90. Da confluência do povo acéfalo e de uma burguesia inculta resulta‑
va a geral falta de “viricultura social” (sic)91. Esta só seria estimulada por uma larga 
iniciativa no domínio da escolarização e da educação. E enquanto o não fosse, e 
porque o não fora, “o Bragança ficou só”, ilustrando, na vida e com a morte, “o 
fundamental divórcio entre os interesses da política e os interesses da nação”92. 

Sem ligação entre as duas esferas – e apenas a cultura podia estabelecer o neces‑
sário diálogo entre ambas – o monarca acabara por descrer (talvez Fialho se estivesse 
aqui a auto ‑retratar) “do estado apático das gentes”, “do saloísmo geral”, “do ‘não te 
rales’ forrado de sonambulismo asinino que era a expressão da massa plebeia”93. Era 
este o sentido que Fialho descobria por detrás do célebre desabafo de D. Carlos de 
que governava “uma monarquia sem monárquicos”. Ser monárquico, para Fialho, 
era ser cidadão consciente: não havendo estes, aquilo não passava de um rótulo de 
lapela para consumo partidário. Não era essa a monarquia que ele queria. E a que ele 
quisera – a de João Franco, ou seja, o projecto de “transformar no lapso breve de um 
ministério a alquimia moral de um povo inteiro”94 – estava terminada.

86 Almeida, 1912, p. 95 (texto de 1908).
87 Almeida, 1912, p. 96 (texto de 1908).
88 Almeida, 1912, p. 96 (texto de 1908).
89 Almeida, 1912, p. 97 (texto de 1908).
90 Almeida, 1912, p. 98 (texto de 1908).
91 Almeida, 1912, p. 97 (texto de 1908).
92 Almeida, 1912, pp. 100 ‑101 (texto de 1908).
93 Almeida, 1912, p. 103 (texto de 1908).
94 Almeida, 1912, p. 109 (texto de 1908).
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4.  “Bater o analfabetismo” e “empreender a conquista 
da cultura” ou as condições da regeneração nacional

Em 1908, surgiu constituída por iniciativa de alguns homens de letras e peda‑
gogos uma Liga de Educação Nacional. Convidado a colaborar nela, Fialho aceitou 
de bom grado, achando ‑a um sucedâneo do franquismo na área da educação e 
confiando que por ela seria possível rumar contra a incivilidade sociopolítica e 
mental do país. Nos reparos feitos ao que os republicanos poderiam já ter feito, ou 
obrigado a monarquia a fazer, o teor das suas intervenções públicas na Liga era se‑
melhante ao dos pedagogos antimonárquicos como Sampaio Bruno, por exemplo95. 
Para Fialho, não havia já tempo para paliativos gradualistas: “É forçoso sacudir esta 
gente, chicoteando ‑a se for preciso, deitando abaixo toda essa cáfila de inúteis. 
Sim, urge civilizar este povo rude, desbastando ‑o da selvajaria primitiva, dos ins‑
tintos baixos, aclarando a sua alma, centrifugando ‑o das mãos estúpidas e más que 
o exploram.”96

Terá sido dos trabalhos da Liga de Educação Nacional e da sua própria e sempre 
eterna preocupação com as condições mentais de Portugal e com a necessidade de 
reformar o país através da escola e da educação que veio a resultar aquele que é, 
porventura, um dos textos mais marcantes e actuais de toda a obra de Fialho. 
Intitula ‑se «Instrução e Educação Popular» e foi pela primeira vez publicado (antes 
de integrar o Saibam Quantos… a título póstumo) como prefácio a um sermão que 
o cónego Bernardo Chouzal proferiu em Fevereiro de 1909, no primeiro aniversário 
do regicídio. É sintomático que Fialho tenha optado por elaborar um mini ‑tratado 
sobre educação e cultura como forma de introduzir e comentar o elogio de Chouzal 
à figura de D. Carlos – como atrás ficou visto, a tragédia régia era apenas o sintoma 
de uma tragédia maior, silenciosa e estrutural, que minava o país inteiro. Fialho 
ouviu, decerto, o sermão, em Fevereiro de 1909 e trabalhou o seu texto durante os 
meses seguintes, antes de o dar à estampa no final do Verão desse ano97. Do princí‑
pio ao fim, não poupa nem à Monarquia agonizante de D. Manuel II nem aos seus 
ex ‑correligionários republicanos “algumas fortes zargunchadas”98. Partindo de um 
diagnóstico muito negativo da situação escolar e cultural vigente, Fialho desenvol‑
via a sua argumentação abordando sucessivamente, a missão a encetar (ou seja, 

95 V. Pereira, 2007, maxime pp. 271 ‑292. Não por acaso, também Sampaio Bruno, tal 
como Fialho, veio a romper com o poder republicano em 1911, por justamente achar que o 
5 de Outubro criara um regime político mas não dinamizara uma revolução cultural a partir 
da escola.

96 Citado por Silva Teles, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 214.
97 V. Bernardo Chouzal, Regicídio e Regnicídio: o crime do Terreiro do Paço. Um ano depois, 

Lisboa, Livraria Ferreira, 1909, pp. IX ‑XCIV (Prefácio). O texto de Fialho seria incluído no 
volume Saibam Quantos…, pp. 111 ‑262 da 1.ª edição (1912).

98 Domingos Guimarães, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 117. 
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teorizando sobre o lugar do ensino e da educação na obra da regeneração nacio‑
nal), o palco central onde actuar (a escola), e terminando com sugestões concretas 
e práticas acerca dos meios a utilizar.

Para Fialho, o presente e o futuro de Portugal dependiam estreita e drastica‑
mente de se pôr a multidão “em condições de se regenerar por si”99. Não era isso 
que até àquele momento (1909) se tinha verificado. Os portugueses eram “um 
povo embrutecido” que “não esta[va] em condições de compreender e praticar a 
liberdade”; faltava ‑lhe leitura, ciência, arte, filosofia, moralidade, todas as “mani‑
festações da liberdade de espírito” sem as quais nenhuma maturidade cívica seria 
alguma vez alcançável100. Na base estava o problema de um país sem instrução e 
com a escola mergulhada numa profunda crise. As reformas educativas sucediam‑
‑se mas a população escolar, nos seus diversos níveis, continuava a mostrar ‑se re‑
fractária “ao grande valor do estudo intenso”, fazendo do culto e orgulho do co‑
nhecimento “entre nós, coisa episódica”101. As deficiências educativas começavam 
na escola e tinham várias consequências na vida adulta e na sociedade em geral: 
sem a devida qualificação dos recursos humanos na infância e na adolescência 
nenhum desenvolvimento era possível – e por isso Portugal não se distinguia nem 
se recomendava à apreciação internacional pela excelência da sua literatura e arte, 
pelo vanguardismo da sua ciência, indústria ou agricultura, pela solidez do seu 
exército ou marinha, pela diligência da sua mão ‑de ‑obra operária ou pelas luzes do 
seu funcionalismo público e da sua classe política dirigente102. Era o povo ignorante 
que produzia, segundo Fialho, um país importador e um Estado endividado, sempre 
perseguido por credores que esgotavam “os recursos da mesquinha epargne 
nacional”103. E, eternamente ignorante e pobre (as duas realidades estavam interli‑
gadas), o português vegetava na “incultura cívica” de quem nunca “se lembra do 
Estado senão para o maldizer e explorar naquilo que pode”, revelando por isso 
aversão à res publica e a tudo “o que represente autoridade ou obediência a um 
qualquer princípio pairante ou superior”104.

99 Almeida, 1912, p. 165 (texto de 1909).
100 Almeida, 1912, pp. 190 ‑191.
101 Almeida, 1912, p. 146. Fialho particularizava: “A rapaziada vazia quase de noções de 

cultura geral, e desprovida de todo o instinto científico, vai para os cursos superiores como 
que alheia, incapaz de trabalhar por si, de tomar interesse ao estudo […] em manifesta infe‑
rioridade sobre o estudante belga e alemão, que é logo à saída da escola uma máquina de 
precisão de ideias” (ibidem, p. 151).

102 Almeida, 1912, pp. 137 ‑137 e 186 ‑187.
103 Almeida, 1912, p. 187. A Fialho não ocorria, como tem lembrado a mais moderna 

história económica, que a qualificação de recursos não chega só por si para o take ‑off desen‑
volvimentista de um país se acaso faltam nele recursos naturais. Ora, Portugal tinha, e tem, 
um problema macroeconómico de escassa dotação de recursos e riquezas que, por sua vez, 
prejudica a inserção da economia nacional no cenário mais ou menos globalizado da com‑
petição capitalista internacional, agravando o seu atraso.

104 Almeida, 1912, p. 201.
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A adjectivação veemente era a marca do estilo de Fialho mas não falseava a 
realidade. Um curto retrato escolar do Portugal do tempo deve aqui ser introduzido 
para se compreender a sua militância na causa da cultura cívica. A taxa oficial de 
analfabetismo não progrediu, de 1900 para 1911, mais do que 4,4%, descendo de 
74% para 69,6%105. O número era o espelho das desventuras do ensino português 
e um reflexo da própria estrutura rural do país106. À parte esporádicas aulas em 
colégios particulares o ensino infantil não existia ainda em 1909; seria apenas criado, 
tentativamente, pela reforma educativa de 1911 para ocupar as crianças entre os 
4 e os 7 anos. Quanto ao ensino primário – gratuito, obrigatório e com a duração 
de três anos nos termos da reforma escolar de 1901 – apenas umas 300 mil das 655 
mil crianças por ele abrangidas (45,8%) o frequentavam107. No ensino secundário, 
ou liceal, o panorama não era mais animador. A reforma João Franco ‑Jaime Moniz 
de 1894 ‑1895 tinha ‑lhe regulado a duração (7 anos) e a faixa etária (11 aos 17 anos), 
mantendo ‑o contudo facultativo. Pelo censo de 1911, não o frequentavam mais do 
que 11 900 jovens quase exclusivamente oriundos da média e alta burguesia urbana, 
1% do total da população entre 11 e 17 anos; já no ensino secundário técnico (in‑
dustrial, comercial, agrícola) paralelo ao dos liceus andavam, em 1910, não mais 
que 6500 jovens108. Havia finalmente o ensino superior – o Curso Superior de 
Letras e os diversos institutos politécnicos de Lisboa e Porto, e a Universidade de 
Coimbra, cujo monopólio seria apenas quebrado em 1911 com a criação das uni‑
versidades em Lisboa e no Porto. Teoricamente aberto à pequena burguesia urbana 
e até às massas populares, o ensino superior era a escola endogâmica das elites. Por 
alturas do 5 de Outubro tinha pouco mais de 3 mil alunos no seu conjunto e apenas 
1350 em todas as Faculdades de Coimbra109. 

Era (ainda) tempo de agir sobre esta paisagem desoladora – e Fialho aproveitava 
para zurzir a vasta mas inconsequente propaganda republicana que só se lembrava 
da educação nacional para retórica de comício, e também as políticas monárquicas 
que nem com esses lembretes revolucionários se tinham arrancado à inacção110.  

105 Marques, 1991, p. 519, e Ramos, 1998, pp. 46 ‑47. De acordo com o primeiro destes 
autores, o analfabetismo feminino rondaria os 82 a 83% e o masculino 65 a 68%. As únicas 
“ilhas” de maior alfabetização no vasto “oceano” da iliteracia nacional eram Lisboa e Porto 
onde, segundo o censo de 1911, o analfabetismo afectava 43,7% no primeiro caso, e 51,5% 
no segundo (Marques, 1991, p. 519).

106 Como lembra Rui Ramos, “não era fácil escolarizar um país em que, em 1900, mais 
de 80% da população vivia em lugares de menos de 1000 habitantes e cerca de 60% estava 
empregada em trabalhos agrícolas” (Ramos, 1998, p. 54).

107 Marques, 1991, pp. 525 ‑526: o autor calcula que 18% das freguesias portuguesas 
(umas 700 entre quase 4 mil), não tinham sequer escola.

108 Marques, 1991, pp. 536, 538 e 544.
109 Marques, 1991, pp. 556, 558, 561 e 573.
110 Fialho lamentava que o PRP não tivesse nunca seriamente apostado em “refundir o 

português desde a escola primária”, co ‑responsabilizando republicanos e monárquicos pelo 
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A causa da sua vida recebeu neste texto a formulação e defesa mais decididas e 
entusiásticas. A alfabetização, o ensino e a cultura eram a única via para alcançar 
“os desenvolvimentos e avanços da civilização medrada ao sol da liberdade”; em 
Portugal, a questão era “suprema”, devendo “primar até a colonial e financeira, 
sendo um crime de lesa ‑pátria protelá ‑la”111. O século xx fazia adivinhar novos 
tempos “onde cada vez mais os movimentos de opinião dominam”; por isso, argu‑
mentava ele, “entre as obras sociais que solicitam o nosso cuidado, nenhuma é tão 
imperiosa como a construção e educação da massa bruta”112. O desafio educativo 
tinha assim a dignidade e a urgência de “uma cruzada teimosa”, destinada “a arrancar 
vendas a cegos e a curar de catalepsia povos mortos”. A partir da escola, da Uni‑
versidade, dos centros, das oficinas, comícios, conferências, prospectos, periódicos, 
educar era apostolar e converter, sacudindo e reacendendo “o nervo das energias 
vitais amadornadas”113. Só assim Portugal ressurgiria para a “vida moderna” em 
“rápidos galgões”114. 

Fialho insistia sobretudo neste ponto: era necessário “pregar a campanha da 
instrução como os mouros d’Argel pregam a guerra santa, com um fervor fanático 
e violento”, para “bater o analfabetismo, que é uma segunda moirama, desasnar a 
bisonheria nacional, que é uma África em casa, e empreender a conquista da cul‑
tura, que sob o ponto de vista dos lucros é outra Índia e outra América”115. Os fins 
da batalha educativa e os seus resultados mais palpáveis tornavam ‑se claros: quan‑
to aos primeiros, o ensino servia tanto uma “preocupação social”, “que faz cida‑
dãos”, como uma “preocupação moral”, “que faz puritanos”116; quanto aos segun‑
dos, derramando a educação “viria a acontecer com as ideias o que a física 
constata para os líquidos em vasos comunicantes, e vem a ser que em todos, passa‑
do tempo, o nível sobe à mesma altura”117. Ou seja, “virilizado” o povo e instruída 
a nação, Portugal haveria de ter operários mais produtivos, burguesia mais culta e 
políticos mais esclarecidos e competentes – em suma, o protótipo do cidadão “na 
plena posse de uma consciência que o faça livre”, permitindo ‑lhe exercer “todas as 
faculdades nobres do espírito”118.

fracasso da educação e do civismo e concluindo, lúgubre: “quem cotejar os discursos liberais 
de 34, com os jacobinos de 909 […] não deixará de inferir pela decomposição que têm sido 
estes 75 anos de constitucionalismo, e o que seria uma era de república seguindo a turba no 
estado de selvajaria em que ora está” (Almeida, 1912, pp. 183 e 187).

111 Almeida, 1912, p. 165.
112 Almeida, 1912, pp. 238 ‑239.
113 Almeida, 1912, p. 168.
114 Almeida, 1912, p. 167.
115 Almeida, 1912, pp. 168 e 207.
116 Almeida, 1912, p. 152.
117 Almeida, 1912, p. 235.
118 Almeida, 1912, pp. 118 e 160.
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No centro do problema estava a instituição “escola”. Fossem primárias, secun‑
dárias ou superiores Fialho achava que as escolas portuguesas eram, na pior das 
hipóteses, “antros infectos e chavascais improdutivos” (sic) e, na melhor das hipó‑
teses, “mais ‘oficinas de aleijões’ do que ‘focos de luz’”119. O retrato era negro, em 
todo o caso. O estado das escolas e a qualidade do ensino, dos alunos e dos profes‑
sores era a prova mais palpável da “degenerescência portuguesa”120. Era preciso 
repensá ‑las nos seus espaços e valências, colocá ‑las em melhores edifícios, dotá ‑las 
de cantina, ginásio, biblioteca, jardim, e acabar com “o gázio dos alunos e a falta de 
método dos lentes”, que transformavam o ensino em “ociosidade e diversão” quando 
ele tinha de ser um verdadeiro “sacerdócio”121. 

Falando dos alunos, Fialho não se esquecia de levar em linha de conta o que 
rodeava a escola. Num país pobre, onde a esmagadora maioria da população vivia 
nos campos e da agricultura, ou seja, num meio que não valorizava o saber ler como 
requisito de futura integração profissional, ele sabia que aos olhos de muitos a es‑
cola era “um luxo de ricos”, pouco atractivo para quem andava “roto e descalço” e 
empurrado, pelos próprios pais, para “a brutalidade dos labores que rendem 
salário”122. E sabia, portanto, que para romper a ligação entre a falta de atractividade 
da escola e a perpetuação do analfabetismo em meio rural era preciso ser drástico 
na defesa da frequência escolar “rigorosa e eficazmente obrigatória”, sugerindo 
mesmo sanções várias por incumprimento: multa ou cárcere para pais relapsos, 
inibição de desempenho de funções públicas por parte de analfabetos e preferencial 
recrutamento dos mesmos para o serviço militar123.

Quanto ao corpo docente, qualquer que fosse o nível da leccionação havia 
que investir e exigir. Desde o mestre ‑escola – “pedra angular que há ‑de extirpar 
o paludismo ancestral de que são vítimas quasi cinco milhões de criaturas”124 – 
até ao mais especializado lente universitário, havia que “fazê ‑lo sábio, fazê ‑lo 
independente, e depois ser implacável, não o largar de vista, não o deixar resva‑
lar nem descansar”125. Como profetas que “abr[iam] a porta da luz” pela revela‑
ção “da eucaristia científica”, exigia ‑se que os professores cuidassem de actualizar 
matérias e métodos, que fossem submetidos a provas públicas para acesso ao 
professorado em cada nível, que não progredissem na carreira sem avaliação, mas 
que recebessem remuneração condigna, consideração pública e destaque em ce‑
rimónias oficiais126.

119 Almeida, 1912, pp. 160 e 211 ‑212.
120 Almeida, 1912, p. 162.
121 Almeida, 1912, pp. 118 ‑119 e 127 ‑128.
122 Almeida, 1912, p. 133.
123 Almeida, 1912, p. 223.
124 Almeida, 1912, p. 192.
125 Almeida, 1912, p. 174.
126 Almeida, 1912, pp. 148 e 169 ‑174.
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Faltavam meios, sobretudo financeiros, para empreender tudo isto? Fialho não 
desanimava. Talvez o Estado pudesse lançar um imposto sobre as grandes fortunas 
ou heranças aplicável à instrução e beneficência públicas127. Mas se isto fosse fiscal 
ou politicamente impossível era necessário trilhar o caminho daquilo a que hoje se 
chamaria subsidiariedade: não pedir ao Estado que fizesse tudo e pedir à iniciativa 
privada, à sociedade civil, que ajudasse a complementar a oferta educativa esta‑
tal128. Fialho não queria que o Estado e os governos partidários monopolizassem 
todas as funções educativas, da alfabetização dos pobres à Universidade para as 
elites: havia que descentralizar e liberalizar (ou privatizar) o ensino, “deixando ao 
Estado apenas a faculdade executiva, e a organização, construção e custeio escola‑
res pela mor parte à guarda da iniciativa particular dos homens livres”129. Era aqui 
que entroncava, por exemplo, a experiência, importada da observação de modelos 
estrangeiros, da “extensão universitária” e a defesa das “universidades populares”, 
ou seja, da multiplicação de redes privadas e locais de aulas, clubes, tertúlias, tea‑
tros, bibliotecas, revistas e núcleos de “sportismo e excursionismo” que ajudavam a 
espalhar mais eficazmente a instrução130. Esta salutar prática poderia e deveria ser 
replicada do ensino superior para o liceal e talvez até para o primário, através de 
confederações e ligas que criassem e dinamizassem, em cada vila ou aldeia, “socie‑
dades de instrução e educação”131 – sempre na mira do mandamento do pedagogo 
Georges Deherme com que Fialho encerrava o seu longo ensaio: “dar à turba uma 
alma pela formação de individualidades conscientes”132.

127 Almeida, 1912, pp. 202 ‑203.
128 Almeida, 1912, p. 163.
129 Almeida, 1912, p. 204. Neste particular, o pensamento pedagógico de Fialho divergia 

da cartilha pedagógica estatista e centralizadora dos republicanos e da sua cruzada contra a 
escola não estatal, particularmente contra o conjunto de colégios, irmandades e confrarias 
católicas que há muito vinham assegurando tarefas educativas, chegando onde o Estado 
muitas vezes não chegava. A diferença era substancial: Fialho queria alfabetizar (i. e., ensinar 
a ler) e escolarizar (i. e., preparar cidadãos pensantes e cultos para o exercício da liberdade 
plena); a maioria dos republicanos, mais do que criar leitores, apenas queria – e depressa – 
moldar cidadãos através do inculcamento, pela escola, de uma determinada mentalidade 
laica, apostando portanto em escolarizar, mais do que em alfabetizar (Ramos, 1998, pp. 49, 
53 e 58 ‑59). 

130 Almeida, 1912, p. 154. “Extensão universitária” – definia Fialho – “se chama, de uma 
maneira geral, à cruzada de cultura exercida pelas Universidades e grandes escolas fora do seu 
raio de acção oficial […] para elevar o nível social e moral das multidões” (ibidem, p. 226).

131 Almeida, 1912, pp. 166 ‑167. A reforma educativa de 1911 deu um pequeno passo 
neste sentido, criando uma série de “escolas móveis” oficiais que muitas vezes aproveitavam 
estruturas e práticas de iniciativas particulares locais já existentes, onde se ministravam os 
rudimentos da leitura, escrita, contas, geografia, história e educação cívica. Acabariam ex‑
tintas pela Ditadura Militar em 1930 mas, durante quase 20 anos, foram o único instrumento 
de escolarização para umas 200 mil pessoas (Marques, 1991, p. 530).

132 Cit. em Almeida, 1912, p. 240.
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5.  O desgosto mortal ou a pátria “entranhadamente 
amada”

À distância de um século, o manifesto pedagógico de 1909 é de uma actualidade 
indiscutível133. Foi o último grande escrito de Fialho de Almeida que, depois de 
1909, foi rareando cada vez mais as colaborações literárias ou jornalísticas. Como 
já se viu, quando o 5 de Outubro chegou nem o aplaudiu nem lhe augurou o poder 
demiúrgico e transformador com que a propaganda republicana o anunciara e rea‑
lizara. No momento em que a política saía à rua, Fialho isolou ‑se ainda mais, em‑
brenhado em leituras e releituras da sua própria obra. A Antero de Figueiredo 
confessou ‑se arrependido dos “modismos” e “estrangeirismos” modernos e fáceis 
com que enchera a sua escrita e a que sujeitara a língua portuguesa. Ambicionava 
refazer muitas páginas dos seus livros para as limpar das influências estrangeiras, 
particularmente do “francesismo”, que achava ter “inquinado” Portugal nas últi‑
mas décadas. Estava de regresso “a um apego à pátria, que amava entranhadamente” 
e por isso se penitenciava pelas “francesices inúteis” com que durante anos “parvo‑
lejara com fama de ter estilo”134. Não era uma novidade. Desde 1900, pelo menos, 
que Fialho poderia ser incluído na geração dos “reaportuguesadores”135, nutrindo 
consideração e elogiando publicamente a pintura portuguesa de Malhoa, a arqui‑
tectura portuguesa de Raul Lino ou o carácter português do humor de Bordalo 
Pinheiro pelo que eles manifestavam de “ancestralidade e pátria” e pelo que repre‑
sentavam do “ar” e “luz da minha terra”136.

O património conjugal fizera dele um médio proprietário alentejano, com casa 
de lavoura em Cuba. Ali se demorava, cada vez mais misantropo e desiludido, já 
esquecidos os tempos do guerrilheiro revolucionário, do republicano pedagogo ou 
do franquista expectante. Como depois lembraria Brito Camacho, “sendo estrutu‑
ralmente um revoltado, não se poderia adaptar: incapaz de recrutar amigos entre 
os monárquicos e tendo perdido quasi todos os que eram republicanos, o Fialho 
estava condenado a um permanente sequestro na sua aldeia”137. Quando olhava à 
sua volta, só via “falência de carácter, domínio da mediocridade, crise de raça”138. 
Nada o entusiasmava e tudo o desgostava. Em Dezembro de 1910 confidenciou a 

133 Como fez notar um seu estudioso, “são irrefutáveis – e muitos sê ‑lo ‑ão sempre – os 
princípios que estabeleceu como linhas básicas, estruturais, dos problemas mais candentes 
da nossa crise” (Louro, 1929, p. 9).

134 Antero de Figueiredo, em Barradas e Saavedra, 1917, pp. 263 ‑264.
135 V. Ramos, 2001, pp. 499 ‑509.
136 V., por exemplo, Almeida, 1915 [1.ª ed.: 1900], pp. 238 ‑240. Foi aliás a crítica do 

estrangeirismo como recurso estilístico corrente que levou Fialho a polemizar com Eça, 
chamando ‑lhe “o maior desnacionalizador que Portugal teve modernamente” (cit. em Fran‑
co, 2002, p. 36).

137 Brito Camacho, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 66.
138 Sousa Costa, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 217.
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Silva Teles a sua repulsa pelo projecto de bandeira republicana que viria a ser apro‑
vado dali a meses, explicando que “o encarnado e verde fazem ‑me mal à vista e ao 
coração”139. 

No início de 1911, um dos seus editores preveniu ‑o de que os artigos que en‑
viava para o Correio da Manhã, no Brasil – fortemente críticos do novo poder repu‑
blicano –, suscitavam tal celeuma em Lisboa que o governo admitia mesmo a hipó‑
tese de o convidar a expatriar ‑se140. Fialho reagiu com um misto de tristeza e 
sarcasmo: por um lado, divertia ‑o ser “discutido em conselho de ministros”; por 
outro lado, achava triste que ali não se encontrasse nada mais útil para fazer e que 
os presumidos novos “pais da pátria” já tivessem esquecido que, no fim das contas, 
ele fora “um dos maiores demolidores do antigo regímen”141. Nos finais de Fevereiro 
de 1911, numa das raras vindas a Lisboa, encontrou ‑se com Sousa Costa: depois de 
ler ao amigo um excerto das provas tipográficas do Barbear, Pentear que trazia 
consigo, terminou a conversa dizendo ‑lhe que achava todos os políticos “detestá‑
veis” – tanto os monárquicos depostos como os republicanos triunfantes142. Partiu 
para o Alentejo a fechar o testamento. Ali morreu, a 4 de Março de 1911, com 
53 anos de idade – oficialmente de uma síncope cardíaca, possivelmente num puro 
abandono da vida, “descrente, agoniado, a manguitar o bambúrrio demagógico”143, 
que poderá ter sido suicídio144.

Um ano volvido, em Março de 1912, Ramalho Ortigão, recordando a sua ini‑
ciação ideológica na Geração de 70, escreveu numa das últimas Farpas: “eu e al‑
guns do meu tempo entendemos que a sociedade portuguesa encharcava e apodrecia 
na subserviência de um parlamentarismo quasi tão oco como o de agora, e como o 
de agora exercido por ávidos politiqueiros de ofício, sem nenhum conhecimento 
dos interesses e das aspirações nacionais, e deliberámos acordar do seu letargo a 

139 Silva Teles, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 214.
140 Pimpão, 1945, p. 49.
141 Xavier Vieira, em Barradas e Saavedra, 1917, pp. 276 ‑277.
142 Sousa Costa, em Barradas e Saavedra, 1917, p. 215.
143 Burity, 1931, p. 48. Fialho morreu com um estado de espírito semelhante ao auto‑

descrito por Ramalho Ortigão na sua «Carta de um velho a um novo», de 1914 (Ramalho 
morreria em 1915): “os raros homens de letras que a república conseguiu mobilizar dia a dia 
se desagregam da hoste, refugiando ‑se no anacoretismo filosófico, enojados da crassa igno‑
rância dos sarrafaçais a que o regime os emparelhou […] os desiludidos da República portu‑
guesa apetecem, como requeria Nietzsche, que se criem novos ermitérios onde os homens 
que pensam se enclausurem e se separem para todo o sempre dos homens que governam” 
(Ortigão, 1916, p. 294). Além de Fialho de Almeida e de Ramalho Ortigão, é vastíssima a 
quantidade e qualidade dos intelectuais, filósofos, escritores, jornalistas ou artistas que em 
diferentes alturas da Primeira República e por diferentes motivos aborreceram o regime 
político e cortaram com ele: v., sobre essa deserção generalizada, Ramos, 2001, pp. 463 ‑494 
(«A traição dos intelectuais»), e Sardica, 1998.

144 V. Domingos Guimarães, em Barradas e Saavedra, p. 117, e Franco, 2002, p. 46.
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consciência pública, a duches, a ventosas, a pontas de fogo, a buscapés, a empurrões 
e a cartoladas […] os revolucionários das Farpas pareciam ‑se com os da Rotunda, 
na circunstância de tentarem uns e outros a aventura de uma remodelação da 
sociedade portuguesa. Mas há aventura e há aventura e é bom não confundir o 
menestrel que vai com uma flor no chapéu cantar a serenata ao luar debaixo de um 
balcão, com um pilho que escala um muro de jardim para furtar galinhas”145.

O auto ‑retrato de Ramalho e a sua implícita acusação aos homens de 1910 
aplicam ‑se como uma luva ao itinerário da vida e da obra de Fialho de Almeida. 
Também ele quis, numa militância ideológica continuada, acordar e mudar o país 
sem olhar a cores partidárias e indiferente à presumida bondade de um ou outro 
regime político. Também ele fustigou a nação e a opinião pública, não com “farpas” 
mas com os “miados” e “arranhões” d’Os Gatos e das muitas e muitas centenas de 
páginas que espalhou por outros volumes, panfletos e jornais, e que lhe valeram a 
alcunha de “Valentim Demónio”. Também ele sonhou em adaptar Portugal à mo‑
dernidade, reformando o liberalismo oitocentista e refundindo ‑o numa democra‑
cia cívica esclarecida e participada por todos através da vivência de uma “cultura” 
político ‑social nova que seria o garante da prosperidade do regime e do derrama‑
mento do progresso. Também ele achou que a sua época era o momento para criar 
esse Portugal novo – uma última oportunidade talvez, antes que o século xx e os 
desafios da era das massas e da competitividade internacional empurrassem Portu‑
gal para um atraso físico e espiritual irreversível. Também ele compreendeu (apesar 
ou por causa do franquismo e do seu fracasso) que a Monarquia já não ia a tempo 
de o fazer e que a República, pelo seu vanguardismo de importação e pela estreiteza 
de vistas da sua exclusiva luta política, muito possivelmente não lograria fazê ‑lo. 
Revolucionário nas ideias, zangou ‑se com os revolucionários republicanos da rua; 
conservador na portugalidade, zangou ‑se com os conservadores monárquicos do 
Paço. Achava que o macroproblema português era o défice escolar, educativo e 
cultural: só depois vinham a política, as instituições, as finanças, a economia, a 
diplomacia, as colónias, ou a utilidade e oportunidade de, a propósito disto tudo, 
discutir se a pátria deveria ser regida por uma Monarquia ou por uma República. 

Mesmo que se considere que Fialho fracassou na demanda da modernidade 
cívica que foi a razão da sua existência, como homem e como intelectual e opinion 
maker, é justo reconhecer que ele deixou semeadas várias lições que ajudam a com‑
preender a evolução de Portugal durante todo o século xx. Ao querer solucionar, e 
ao descobrir que não o conseguiria, a crise da moderna cidadania portuguesa, 
Fialho diagnosticou o mal – a anomia cívica da nação, consequência e causa do 
analfabetismo e da miséria socioeducativa do país – que minou a Monarquia e que 
ditou a impossibilidade da Primeira República. Acresce que foi esse incurável mal 
que depois abriu caminho à despolitização determinada pelo salazarismo e à longa 

145 Ortigão, 1916, pp. 171 e 175.
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manutenção do Estado Novo, figurando porventura até aos dias de hoje como uma 
das sombras mais persistentes que enegrecem a saúde da democracia instaurada a 
partir de 1974. Ao menos por isso, o estudo de Fialho de Almeida, como o de ou‑
tros intelectuais da sua envergadura reflexiva e da sua beleza literária, pode consti‑
tuir uma introdução útil à história cultural, social e política do país nos últimos 
cem anos.
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X – O franquismo e o regicídio entre a 
“Vida Velha” e a “Ideia Nova”

1. “O caso historiográfico de João Franco”

Em 1955, aquando da comemoração do centenário do nascimento do conselheiro 
João Franco, o último presidente do Conselho de Ministros do rei D. Carlos, Rodri‑
gues Cavalheiro, um nostálgico do franquismo, lamentou que “o caso historiográfico 
de João Franco” fosse ainda um “dos que mais se encontram envolvidos nas brumas, 
quase sempre tendenciosas, das apreciações contemporâneas”1. Já tinha passado 
quase meio século sobre o regicídio – o trágico acontecimento de 1 de Fevereiro de 
1908 que pusera um abrupto ponto final na vida do rei e na existência política do seu 
líder de governo. Mas até então fora sempre difícil, e em boa verdade assim conti‑
nuou a ser até aos dias de hoje, olhar para João Franco através das lentes de uma 
historiografia imune ao peso obscurecedor das polémicas ideológicas que o fran‑
quismo suscitou, na sua época e nos anos seguintes, ou seja, liberta quer do mora‑
lismo jacobino, à esquerda, quer do moralismo conservador ‑salazarista, à direita.

Dos mais de vinte anos de carreira política que João Franco teve, desde a década 
de 1880 até ao regicídio em 1908, a memória da época só se interessou verdadeira‑
mente pelos escassos nove meses da chamada ditadura franquista, iniciada em mea‑
dos de 1907 e encerrada com o assassinato de D. Carlos. Isto, que por si e temporal‑
mente seria já uma enorme injustiça redutora, gerou depois uma outra injustiça 
redutora: a visão maniqueísta que se tem sobre a figura de Franco – alternadamente 
apresentado como o vilão sanguinário da hagiografia republicana ou o mártir injusti‑
çado da fundamentação salazarista, ou seja, como o último dos reaccionários monár‑
quicos, de têmpera miguelista, ou o primeiro dos visionários da redenção da pátria 
pela experiência salvífica da autoridade de um “chefe” forte. Desde 1894, pelo 
menos, até 1908, Franco foi permanentemente um alvo a abater, nas páginas da 
imprensa mais mordaz e satírica. Dezenas de caricaturas e de peças do mais insul‑
tuoso jornalismo escrito atacaram a sua obra e aspectos da sua vida, servindo para o 
denunciar, amesquinhar e liquidar2. Embrulhada no ódio à monarquia e a D. Carlos, 
a campanha antifranquista atingiu o seu apogeu em 1907. Em Junho desse ano, um 
célebre opúsculo do médico Artur Leitão, reproduzido no jornal O Mundo, susten‑
tava, com argumentos supostamente científicos, que o franquismo era “um caso de 
loucura epiléptica”, para o qual se recomendava urgente “internamento” e “vigilân‑
cia” a fim de não gerar “danos individuais ou colectivos”3.

1 Cavalheiro, 1955, p. 13.
2 V. fac ‑similes em Teixeira, 2002, e Freitas, 2002.
3 Leitão, 1907, em O Mundo, 18 ‑6 ‑1907.
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Mais elaboradas, mas igualmente insultuosas, eram as visões dadas pelos grandes 
escritores do republicanismo, como Sampaio Bruno, por exemplo, para quem Franco 
não passara de “um lúgubre personagem”, acolitado por “abomináveis colaboradores” 
que se tinham distinguido por uma “perversidade insolente”, filha da “mais impru‑
dente ignorância”; o governo franquista, rematava Bruno, pela sua política repressiva 
e autoritária, assemelhara ‑se “ao desvairamente de um pesadelo”; Franco mentira, 
apostatara, enganara, caluniara – tal fora esse “candidato a monstro”4. João Chagas 
era ainda mais corrosivo: “Houve em Portugal um homem que lançou a ideia pertur‑
badora da morte em almas puras de todo o crime. Esse homem foi João Franco e não 
me inspira ódio, inspira ‑me horror. Não é um homem; é o Homem, o homem primi‑
tivo, o homem sumário, o homem inimigo do Homem.”5

A lenda negra do franquismo já ia bem vasta, portanto, antes mesmo de o regi‑
cídio a ter oficializado; depois de Fevereiro de 1908, os monárquicos que o expul‑
saram do poder em nome da “acalmação” de D. Manuel II e os republicanos que 
nunca se cansaram de o diminuir só ajudaram a refiná ‑la. Depois do 5 de Outubro 
de 1910, Franco foi sempre um útil factor de legitimação do novo regime pela 
negativa: se nos seus últimos tempos o maior esforço de renovação reformista da 
monarquia aparecera sob a capa do franquismo, então a implantação da República 
fora uma acção inteiramente justificada como restauradora das liberdades até aí 
oprimidas. Na ideia republicana, enquanto as pessoas se lembrassem o que fora, e 
ao que conduzira, o autoritarismo de João Franco a ninguém pareceria politica‑
mente correcto hostilizar o democratismo jacobino de Afonso Costa e seus pares.

Só nos últimos anos do regime republicano a má reputação do franquismo se 
começou a mitigar. A viragem chegou em 1924, quando o velho Franco lançou o 
best ‑seller que foram as cartas de D. Carlos em sua posse, com comentários seus. Num 
livro saído no ano seguinte (em 1925), o jornalista João Paulo Freire recenseou as 
múltiplas reacções, na sua maioria saudosistas e elogiosas, ao reaparecimento cívico 
do ex ‑líder monárquico, interpretando a mudança de atitude e linguagem como 
sintoma de um país pós ‑sidonista, desencantado com o rumo da anarquia republi‑
cana e já desejoso de um regresso “a um passado disciplinado e ordeiro, sem bombas 
nem gases asfixiantes, sem bolchevismos e comunismos modernos”6. À medida que o 
republicanismo ia entrando no beco sem saída onde morreria em 1926, a memória do 
franquismo ia saindo do gueto a que havia anos fora confinada7. 

4 Bruno, 1908, pp. 242, 244 e 271.
5 Chagas, 1908, pp. 430 ‑431.
6 Freire, 1925, p. 186.
7 Nos termos de João Ameal, “a poucos homens de Estado haverá sucedido serem tão 

apaixonadamente atacados e tão geralmente exaltados num espaço de tempo, afinal, muito 
curto. A poucos haverá sucedido fazer ‑se, com intervalo de alguns anos apenas, as mais 
injustas apreciações ao seu vulto e à sua obra – para, afinal, logo se lhe prestar inteira e 
calorosa justiça” (Diário da Manhã, 18 ‑2 ‑1949).



291Portugal Contemporâneo. Estudos de História

A reabilitação foi finalmente feita por muitos dos ideólogos do Estado Novo, 
para quem a legitimação da nova ordem salazarista passava, entre outras origens, 
pela sua filiação naquela outra regeneração nacional que fora interrompida à bala 
em 1908, para ser recomeçada, pelas cifras, a partir de 19288. A morte de Franco, 
em 1929, deu a essa reabilitação o alento de uma homenagem póstuma. Foi então 
que o discurso mudou radicalmente: os gloriosos regicidas tornaram ‑se “sicários 
maçónicos”9 e Franco passou de maldito a herói – tanto mais gigante quando com‑
parado, como passou a ser moda escrever ‑se, “aos inconscientes pigmeus da Mo‑
narquia Constitucional e aos energúmenos ferozes da aventura demagógica, que o 
combateram e lapidaram, sem querer ver o extraordinário sacrifício a que se votara 
[…] para reformar um país que começava a querer libertar ‑se do afrontoso domí‑
nio dos bandos partidários”10. 

Se à boa imagem póstuma do franquismo fabricada pela cultura salazarista se 
somar uma certa revanche antifranquista que dominou, depois de 1974, a historio‑
grafia académica de pendor mais marxizante11, pode então começar por dizer ‑se 
que ao longo de cem anos, por calculado ódio ou abusiva apropriação, João Franco 
foi sucessiva e alternadamente denegrido por aquilo que ele não chegou a ser e 
reabilitado por aquilo que ele não quis ser. Quem o denegriu só parece ter reparado 
no que Franco confidenciou a um jornal brasileiro pouco depois do regicídio: “Em 
política, o resultado é tudo. Uma imbecilidade que casualmente alcança êxito é um 
rasgo de génio. O plano mais admirável, se fortuitamente se gorou, não passa de 
uma imbecilidade.”12 Como o resultado do franquismo acabara por ser desastroso, 
as suas intenções não interessavam e nunca poderiam ter sido boas. Já quem o 
reabilitou optou por escutar um outro Franco – o de 1924, que rompeu o silêncio 
com a declarada intenção de “ser bem julgado quem esteve à frente dos destinos 
nacionais, e não pelo resultado, tantas vezes filho do acaso ou devido à fatalidade, 
[porque] o resultado é o mestre dos parvos”13.

O que Franco diz é essencial para o compreender: nenhum outro político do 
século xx português foi tão radical e rapidamente eliminado, no auge da sua vida 
pública, por uma morte alheia. De tal maneira o mundo desabou sobre a sua cabeça 
em 1908 que é tão tentador especular o que poderia ter conseguido Franco se o 
regicídio não tivesse acontecido, quanto é imprescindível ir do fim para o princípio, 
não atentando apenas ao resultado final, à maneira como o franquismo acabou, 

8 V. Cavalheiro, 1955, pp. 14, 18 e 20, e Carnide, 1955, pp. 26, 141, 214 e 226 ‑227.
9 A Voz, 5 ‑4 ‑1929. Fernando de Sousa, o conhecido intelectual católico autor do editorial 

do jornal, acrescentava que Franco fora “um homem de excepcional valor e incontestável 
honestidade e patriotismo”, cheio de “boas intenções, que as circunstâncias inutilizaram”. 

10 Rodrigues Cavalheiro em Carnide, 1955, Prefácio.
11 V., como exemplo de uma predisposição analítica abertamente antifranquista, Mar‑

ques, 1991, pp. 691 ‑693, e Homem, 1994, pp. 389 ‑399.
12 Cit. em Ramos, 2006, p. 302.
13 Franco, 2006 [1924], p. 65.
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mas à evolução e intenções que chegaram a fazer do franquismo – numa compara‑
ção que não pode ser senão simbólica e de circunstância – um “marcelismo” da 
monarquia, ou seja, e estabelecendo a correlação possível entre 1906 e 1968, um 
esforço de regime para, nos termos usados por D. Carlos, “considerando que as 
coisas não iam bem, fazer uma revolução a partir de cima” e assim evitar “uma 
revolução vinda de baixo”14. A um e a outro, a Franco e a Marcelo, nem faltou o 
toque vitimizante do timing errado: Ramalho Ortigão mais de uma vez receou “que 
o nosso João Franco chegue já um pouco tarde”15; Marcelo, esse, sabe ‑se que 
chegou demasiado tarde.

O presente texto tem como objectivo recapitular o franquismo no seu tempo, 
percebendo a distância cavada entre as motivações e expectativas de João Franco, 
por um lado, e as dinâmicas e efeitos causados pela sua obra governativa, por outro 
lado. Começará por ver quem era e de onde veio João Franco, para depois se 
centrar no decisivo biénio de 1906 ‑1908 e nas intrincadas linhas que, unindo o 
franquismo ao regicídio, permitem aclarar a análise da questão da partilha e atri‑
buição das responsabilidades morais no assassinato do rei D. Carlos. A finalizar, o 
epílogo dará conta dos últimos anos da vida de Franco quando, depois do regicídio, 
se viu politicamente extinto e civicamente descrente.

2.  As origens: “uma vontade ao serviço da mais 
intransigente ambição”

O conde de Carnide, sobrinho de João Franco, legou à posteridade um retrato 
intimista do tio no qual salienta o quanto este fora sempre “idêntico em si mesmo 
durante toda a vida”, “fundamentalmente liberal” e “defensor de um jogo sincero 
das instituições parlamentares”16: “Para João Franco, a constituição vigente era 
estatuto intangível e dentro da sua letra caberia o modo de proceder a todas as 
reformas indispensáveis e à execução de todos os programas do progresso. Os três 
poderes políticos eram sagrados em si e nas suas múltiplas dependências, como por 
lei que regesse a nação por toda a eternidade.”17 Nem sempre a acção política 
franquista fez inteira justiça a este lisonjeiro retrato – mas Carnide, que era um 
salazarista, não exagerava ao recordar: “nunca tivemos discussões políticas, mesmo 
no exílio, em que não lhe perpassassem nos olhos e nas palavras as ideias parlamen‑
tares e os ideais sempre latentes da Regeneração liberal”18.

14 Carta de D. Carlos a Alberto do Mónaco, 2 ‑2 ‑1907, cit. em Ramos, 2006, p. 226.
15 Franco, 2006 [1924], p. 41, e Carnide, 1955, p. 60. Como o próprio Franco diria, “eu 

vim tarde de mais a um mundo demasiado velho” (cit. em Freitas, 1909, p. 9).
16 Carnide, 1955, pp. 24 e 40.
17 Carnide, 1955, p. 34.
18 Carnide, 1955, pp. 25 ‑26.
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A biografia de Franco confirma esta imagem – a de um filho espiritual do libe‑
ralismo oitocentista, sempre fiel à cultura política e ao modelo institucional da 
monarquia da Carta. Nasceu no Alcaide, não longe do Fundão, nas profundezas da 
interioridade beirã, a 14 de Fevereiro de 185519. O pai, fidalgo da Casa Real e rico 
influente eleitoral local, tinha bons contactos e estava bem relacionado. Franco 
cursou Direito, em Coimbra, entre 1870 e 1875, altura em que, como todos os da 
sua geração, mergulhou no radicalismo próprio da Academia, leu os autores positi‑
vistas e privou com muitos dos intelectuais iconoclastas do tempo. Terminada a 
licenciatura, encetou carreira administrativa no funcionalismo local, em 1877, 
como delegado do procurador Régio em diversas comarcas; chegou a Lisboa, para 
um posto no Juízo de Instrução Criminal, em 1883. No ano seguinte, foi pela pri‑
meira vez eleito como deputado, nas listas do Partido Regenerador, pelo círculo de 
Guimarães. A 12 de Janeiro de 1885, no seu discurso de estreia parlamentar, come‑
çou a definir o seu futuro perfil, ao declarar: “a pior de todas as escolas políticas é 
aquela que, tratando as sociedades como entidades abstractas, imagina que há 
teorias absolutas de administração, e factos sociais constantes e uniformes”20. 

Jovem, dinâmico, realista, pouco dado a utopias românticas ou a devaneios de 
desalento pelo atraso pátrio, preenchia todos os requisitos de um discípulo de Fontes 
Pereira de Melo. Quando a esquerda progressista começou a falar de “vida nova”, 
Franco descobriu nesse promissor slogan a sua motivação e o seu programa político21. 
Entre 1886 e 1890, ao mesmo tempo que peregrinava pelos corredores burocráticos 
lisboetas, como Chefe de Serviço das Alfândegas (nomeação de 1885), ou Auditor 
do Contencioso Fiscal Administrativo (cargo para que transitou em 1886), incen‑
diou o parlamento com a sua palavra “agressiva e contundente”22 na oposição ao 
governo progressista de José Luciano de Castro23. Mariano de Carvalho, ministro da 
Fazenda, definiu ‑o então como “uma vontade ao serviço da mais intransigente 
ambição”24. Apesar disso – ou se calhar por causa disso – o líder progressista não só 
não o hostilizou como até o ajudou a promover ‑se, na esperança de que ele se tornasse 
um foco de agitação no interior do fontismo25. Em 1887, na luta aberta pela sucessão 
de Fontes na liderança regeneradora, começou por acompanhar Hintze Ribeiro; 
mas a partir de 1889 transitou para a órbita de Lopo Vaz de Sampaio e Melo, um 

19 V., para a juventude e iniciação política de Franco, Ramos, 2001, pp. 31 ‑41, e Sardica, 
1994, pp. 42 ‑43.

20 Cit. em Cavalheiro, 1955, p. 50.
21 Ramos, 2001, p. 43.
22 Freire, 1925, p. 21.
23 “Ao desabrochar da sua carreira política […] à frente do grupo irrequieto dos depu‑

tados regeneradores […] o Sr. João Franco avultava sempre como o mais ardido” (Cabral, 
1924, p. 236).

24 Cit. em Martins, 1925, p. 25.
25 Ramos, 2001, p. 47.
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ex ‑reformista radical dos tempos da dupla Sá da Bandeira ‑bispo de Viseu, que domi‑
naria a política nacional durante o biénio pós ‑ultimato, em 1890 ‑189226. Foi aliás à 
boleia de Lopo Vaz que Franco se estreou como ministro, ocupando a pasta da Fazen‑
da em 1890 e a das Obras Públicas em 1891 ‑1892. 

Quando Lopo Vaz morreu, em 1892, Franco começou logo a “mostrar ‑se 
irrequieto”27; Hintze Ribeiro, o sucessor oficioso de Fontes (só tinha à sua frente o 
velho Serpa Pimentel), teve de contar apoios, constatando “com tristeza” que não 
faltavam “veleidades insofridas” nas fileiras regeneradoras28. O frenesim legislativo 
e o tremendismo dos seus relatórios como ministro tinham tornado Franco conhe‑
cido na opinião pública; a amizade com Carlos Lobo de Ávila e com o conde de 
Arnoso introduziu ‑o no Paço, onde já reinava o jovem D. Carlos29. Entretanto, 
sendo de família abonada, Franco estabelecera um futuro milionário ao casar, em 
1887, com Maria Lívia Ferrari Schindler, a abastada filha de uma família de ban‑
queiros genovezes estabelecida em Lisboa30.

Em Fevereiro de 1893, quando o rei entregou o poder ao Partido Regenerador, 
Hintze Ribeiro chamou ‑o para a crucial pasta do Ministério do Reino, em recom‑
pensa pelo trabalho de oposição por ele levado a cabo na comissão parlamentar de 
Fazenda, e que muito tinha contribuído para derrubar o executivo precedente, de 
José Dias Ferreira31. Essa escolha constituiu “o maior erro da vida política” de Hintze. 
Júlio de Vilhena, o regenerador que assim o ajuizou, profetizou ao chefe “que nunca 
mais teria um momento de sossego, porque não poderia ter confiança no homem 
que estava a seu lado”32. Em Dezembro de 1893, com a entrada de Lobo de Ávila 
para o governo, consolidou ‑se o predomínio de João Franco na equipa ministe‑
rial – “e desde então Hintze teve apenas um quinhão, e não o maior, no poder […] 
era uma espécie de consulado, em que os dois regulavam em comum a adminis‑
tração”33. Quando em Janeiro de 1895 abriu uma vaga no Conselho de Estado, foi 
D. Carlos quem impôs a escolha de Franco para o lugar; Hintze Ribeiro, que preferia 
Vilhena, “não viu com prazer a imposição”34. Tudo isto significa que foi no governo 
presidido por Hintze Ribeiro, entre 1893 e 1897, que Franco atingiu “a senioridade 
política”; foi ele, e não o presidente do Conselho, o responsável directo por “um dos 
maiores conjuntos de reformas políticas” levadas a cabo “desde a fundação do regime 

26 Ramos, 2001, pp. 50 ‑51.
27 Vilhena, 1916, p. 264.
28 Vilhena, 1916, p. 264.
29 Ramos, 2001, pp. 51 ‑52.
30 Ramos, 2001, p. 56.
31 Vilhena, 1916, p. 267. Hintze terá dito a Júlio de Vilhena: “Nota tu que foi ele [Franco] 

que fez cair o José Dias [Ferreira]” (ibidem).
32 Vilhena, 1916, pp. 265 e 268.
33 Vilhena, 1916, p. 269.
34 Vilhena, 1916, p. 285.
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liberal”35. As chamadas reformas de 1895, reorganizando a administração local, o 
sistema eleitoral e o funcionamento da Câmara dos Pares destinavam ‑se, por junto, 
a reordenar e a reorganizar o faccionalismo político reinante, restabelecendo uma 
voz de comando e uma margem de iniciativa para o Partido Regenerador, perante 
um establishment ainda abalado pela recente crise económica pós ‑ultimato36. 

Foi nesses combates políticos que emergiu a especial personalidade de João Franco 
no âmbito da elite liberal da época. Tal como outros jovens reformistas, mas mais 
audivelmente do que eles, Franco apareceu aos olhos de todos – no dizer de António 
Cabral, um dos colaboradores mais próximos de José Luciano de Castro – como 
“exemplarmente honesto, mas de ânimo dominador, imperativo e violento; extraor‑
dinariamente pertinaz e obstinado; arrebatado por temperamento; querendo que 
prevaleça e vingue sempre a sua opinião; ambicionando o primeiro lugar”; no parla‑
mento “a sua eloquência torrencial entusiasmava os ouvintes, que se lhe prendiam ao 
verbo inflamado, magnetizador, enlevados, absortos”37. Júlio de Vilhena, por seu turno, 
achava que “a sua palavra era cortante como o fio de uma espada” e que “rasgava de 
alto a baixo as carnes do adversário”, evidenciando o “defeito político” de ter “pressa 
de mais”, que era sintoma claro do reverso de tanto brilhantismo38. 

Como superministro do Reino, Franco contrastava com o excessivo formalismo 
e a frieza cerebral do seu líder Hintze Ribeiro. Quis começar “uma era nova”; 
achou ‑se, simultaneamente, um novo Saldanha e um novo Fontes, como em 
1851, encabeçando uma nova Regeneração que reorganizasse o sistema partidário, 
saneasse as finanças e relançasse a monarquia para anos de estabilidade e progresso 
ordeiro39. Para ele, isto era governar à esquerda e, ao mesmo tempo, reforçar o 
prestígio da Monarquia; era a isso que Franco chamava o “engrandecimento do 
poder real” e a “vida nova”, recordando o “aperto de mão directo” entre o rei e o 
povo de que Oliveira Martins costumava falar nos anos 8040.

No Verão de 1896, quando a situação económica deu sinais de preocupante 
abrandamento e quando Franco se apercebeu que o seu repetido apelo às “forças 
vivas”, para que puxando pela sociedade civil vencessem o alheamento cívico por‑
tuguês e lhe dessem uma nova plataforma de apoio eleitoral ‑parlamentar, falhara, 
o executivo começou a perder o seu elán. Correram rumores de que Franco se 
preparava para tomar o leme do barco, substituindo Hintze, ou para o abandonar, 
juntando ‑se a José Luciano; especulou ‑se igualmente que talvez pudesse arregi‑
mentar alguma esquerda de ex ‑radicais para com ela formar um partido para si41. 

35 Ramos, 2001, p. 65.
36 V. Ramos, 2001, pp. 66 e ss., e Sardica, 1994, pp. 44 ‑46.
37 Cabral, 1924, pp. 29 ‑30 e 239.
38 Vilhena, 1916, pp. 314 ‑315.
39 Ramos, 2001, p. 88.
40 Ramos, 2001, p. 91.
41 Ramos, 2001, pp. 98 ‑100.
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Quando os progressistas sucederam aos regeneradores, em Fevereiro de 1897, José 
Luciano não lhe estendeu a mão. No Verão de 1898, de volta à oposição, Franco 
anunciou que estava decepcionado com a política e que não voltaria mais ao po‑
der42. Contudo, pôs ‑se a cortejar republicanos, indo ao ponto de professar uma 
mútua amizade com Afonso Costa43, ao mesmo tempo que se aproximava de um 
grupúsculo conservador (onde pontificavam Luís de Magalhães e Mouzinho de 
Albuquerque) a que a imprensa pôs o nome de “endireitas”44. Era uma tertúlia de 
inspiração martiniana, rapidamente desfeita quando, por alturas de 1900, Franco 
declarou a Mouzinho, o vencedor do Gungunhana, que o projecto por este acalen‑
tado de uma ditadura militar era uma “enormidade”45.

3.  O interregno: “o tempo do meu ostracismo político”

Em Março de 1900, quando Hintze Ribeiro foi finalmente empossado líder do 
Partido Regenerador por morte de Serpa Pimentel, Franco deve ter pensado que a 
sua carreira política acabara ali. As suas relações com o chefe já tinham azedado. 
Sempre que guerreavam, Hintze fazia de Júlio de Vilhena “uma espécie de vazo 
lacrimatório em que destilava as suas desditas”46; em resposta, Vilhena avisava 
Hintze de que Franco “com o seu temperamento irrequieto, não nascera para obe‑
decer senão o tempo necessário para poder mandar”47. Em Junho, quando o líder 
regenerador foi chamado a formar governo após a queda do executivo progressista, 
Franco recusou qualquer pasta, avisando que não aceitaria voltar a governar “sem 
que uma forte corrente de opinião” o solicitasse48. Foi para o parlamento chefiar a 
bancada da maioria com o provocador plano de “falar contra mas votar a favor”49. 

Era o prenúncio da cisão partidária que o haveria de afastar para sempre de 
Hintze Ribeiro, ferindo de morte o Partido Regenerador. Franco já teria dito a um 
confidente que “não estava em idade de sofrer o Hintze”50 – para além de achar que 
o político açoriano era “fundamentalmente estúpido”51. A cisão deu ‑se a propósito 

42 Ramos, 2001, p. 103. Tal não era a opinião de António Cabral: segundo o seu testemu‑
nho, ao abandonar o governo, em 1897, Franco já patenteava irreprimíveis ambições pessoais, 
que o teriam levado a desabafar com o sobrinho de Camilo Castelo Branco: “agora, só me 
tornas a ver subir estas escadas como Presidente do Conselho” (cit. em Cabral, 1946, p. 48).

43 Ramos, 2001, p. 102.
44 V. Cabral, 1924, pp. 26 ‑27, e Sardica, 1994, p. 47.
45 Ramos, 2006, p. 215.
46 Vilhena, 1916, p. 316.
47 Vilhena, 1916, p. 314.
48 Cit. em Carnide, 1955, p. 57.
49 Cit. em Sardica, 1994, p. 48.
50 Cabral, 1924, p. 30.
51 Ramos, 2001, p. 106.
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de uma votação parlamentar em Maio de 1901. Franco levou consigo 22 deputa‑
dos, um desfalque à maioria suficiente para Hintze pedir e obter de D. Carlos a 
dissolução parlamentar. Nas eleições desse Verão, regidas por nova lei eleitoral 
– que a oposição baptizou com o pitoresco nome de “Ignóbil Porcaria” –, Franco 
ficou fora do parlamento52. Não teve então outro remédio senão “ir passar dois 
anos no deserto”53, para preparar o regresso e a desforra. Começou então para ele 
o que o próprio depois recordaria como “o tempo do meu ostracismo político”54.

O regresso à ribalta não demorou. A 16 de Maio de 1903, Franco lançou o seu 
novo Partido Regenerador ‑Liberal, com a inauguração do seu primeiro centro, 
num salão da baixa lisboeta. No discurso ‑programa pronunciado diante de uns 
500 ouvintes, Franco reafirmou o seu monarquismo, situou o seu liberalismo “no 
respeito sagrado pelas garantias individuais” e “na prática de um verdadeiro sistema 
representativo”, pediu instrução pública e equilíbrio orçamental ao governo e 
maior devoção cívica aos portugueses55. Pelo meio, tratou de ajustar contas com 
Hintze Ribeiro, protestando que a lei eleitoral que o excluíra do parlamento em 
1901 fora um “crê ou morres” lançado sobre os franquistas e declarando, com sen‑
sação, que o país caíra num “miserável e torpe regímen de arbítrio ministerial, que 
só deita abaixo de nós os povos levantinos e algumas Repúblicas da América 
espanhola”56. No dia seguinte, o Jornal da Noite, recém ‑criado órgão de imprensa 
franquista, noticiava a concorrida sessão inaugural partidária e resumia a biografia 
do novo líder; Franco distinguia ‑se, e distinguira ‑se ali, pela “grande fluência”, pela 
“vibração comunicativa de sinceridade”, mostrando o seu sistema de sempre: 
“lutar sempre de frente, cara a cara, com os adversários, sem trucs nem fintas trai‑
çoeiras”, assim ganhando “essa auréola de prestígio que só o carácter sabe 
conquistar”57.

Nos meses e anos seguintes, entre 1903 e 1906, Franco e os amigos desenvolve‑
ram “pasmosa actividade”58: peregrinaram e exibiram ‑se pelo país, pronunciando 
conferências e discursos “em barda”59, multiplicaram centros (“eleitorais”, “popu‑
lares” ou “operários”, consoante a ocasião) e cativaram adeptos. Foi um frenesim 
que levou Franco para a rua, numa dinâmica de masspolitik monárquica que chegou 

52 Sardica, 1994, pp. 48 ‑49. A “Ignóbil Porcaria” reforçava os círculos plurinominais 
previstos na lei eleitoral de 1895 com o efeito calculado de diluir o voto urbano – republicano 
e franquista – em grandes circunscrições com termo rural e voto mais conservador (ou seja, 
rotativo).

53 Ramos, 2001, p. 106.
54 Franco, 2006 [1924], p. 74.
55 Franco (1903), em Frazão, 1905, pp. 23, 26, 37 e 41.
56 Franco (1903), em Frazão, 1905, pp. 19 e 25 ‑26.
57 Jornal da Noite, 17 ‑5 ‑1903, cit. em Frazão, 1905, pp. 13 e 15. V. Sardica, 1994, 

pp. 49 ‑50.
58 Cabral, 1924, p. 37.
59 Cabral, 1924, p. 231.
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para assustar os rotativos e também, pela similitude de métodos e pela “caça” de 
adeptos no mesmo terreno, os republicanos60. Em três anos, abriu cerca de 40 cen‑
tros, 9 deles em Lisboa; juntos, totalizavam uns 10 mil sócios; o maior jornal fran‑
quista, o Diário Ilustrado, venderia uns 15 mil exemplares diários61. Seduziu a aris‑
tocracia lisboeta, os empresários, os militares, muitos pequenos lojistas e incontáveis 
republicanos e radicais62. João Chagas reconheceu que “o seu programa era o de 
toda a gente […] que mais queria o país, perguntava ‑se”, e chegava até a exprimir 
admiração: “o Sr. João Franco saíra das praxes ministeriais, invocara a opinião, 
promovera reuniões eleitorais, fizera discursos […] era outra coisa, era outra vida, 
eram outros processos de governar” 63. A todos os que o ouviram nesses anos, Franco 
retratava o franquismo como “uma congregação de vontades e de inteligências 
numa obra de reabilitação política e administrativa”, e jurava falar pela “maioria da 
nação”, por “todos os homens sinceros e bem ‑intencionados que, embora sob di‑
versas bandeiras, estão cansados de ver arruinar e espezinhar um partido inteiro”64.

Os responsáveis por essa ruína e por esse espezinhamento eram, à vez, os dois 
líderes dos dois partidos da rotação, Hintze Ribeiro e José Luciano de Castro. Desde 
1901, pelo menos, esclarecia Franco, que Portugal vivia em “ditadura eleitoral” 
porque o governo, qualquer que ele fosse, era “o único eleitor”65. Daqui derivava o 
“insustentável estado actual da política portuguesa”, que reduzia a nação a ser 
“escrava submissa e vil dos caprichos de dois homens”66. Num crescendo de protes‑
to político que chamava a si os muitos descontentes da sociedade portuguesa dos 
alvores do século xx, Franco apostou em denegrir o rotativismo do “bloco central” 
que monopolizava o poder. “Somos pessimamente governados” exclamava um dia, 
para noutra ocasião precisar: “o rotativismo tem vindo a agravar dia a dia os seus 
vícios, a requintar na deturpação do regímen parlamentar, a distanciar ‑se cada vez 
mais da nação e da opinião pública”, degenerando os partidos em “puras clientelas 
de fâmulos, de particulares e de parentes, movidas apenas por interesses”67. Longe 
de representaram a voz da nação, representavam apenas “o placet do Presidente do 
Conselho”68.

60 Franco chegou a ironizar com esta contiguidade de espaços de acção e público ‑alvo 
entre os franquistas e os republicanos: “O facto de procedermos assim, longe de criar des‑
confianças, rivalidades e mau humor por parte de um partido que se diz feito sobretudo para 
o povo, devia ser ‑lhe grato […] não tem direito de achar mau, por ser feito por outros, o que 
feito por eles próprios acharia bem” (Franco [1905), em Frazão, 1905, p. 74).

61 Ramos, 2006, p. 240, e 2001, p. 118.
62 Ramos, 2001, pp. 119 ‑120.
63 Chagas, 1907, p. 153, e 1908, p. 31.
64 Franco (1905), em Frazão, 1905, pp. 64 e 99.
65 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 65.
66 Franco (1905), em Frazão, 1905, pp. 69 ‑70.
67 Franco (1905), em Frazão, 1905, pp. 80 e 96.
68 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 51.
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Para muitos monárquicos, Franco tinha o atractivo ético de ser um crítico que 
ao contrário dos sectarismos extremistas (sobretudo o campo anarco ‑republicano), 
actuava a partir do interior do campo liberal monárquico. Nessa condição, era 
como que um regresso ao passado dos anos de 1860 ‑1870: um novo reformismo 
lançado contra uma nova “fusão” (o eixo Hintze ‑José Luciano)69. Chamavam ‑lhe 
o “Fervilha”, o “Messias”; admiravam ‑lhe “a energia de fé apostolisante” e viam no 
seu programa político – de economias, moralidade, responsabilidade política e 
abertura democrática à nação – “um raio de luz numa noite caliginosa”70. Para os 
rotativos seus adversários, mesmo reconhecendo que o franquismo passara “a sorrir 
a muitos como uma esperança radiosa, em meio das sombras espessas da política 
portuguesa”71, tudo não passava de despeito e inveja: Franco fora para a rua e para 
o protesto simplesmente porque reconhecera “que não podia rotativar”72.

José Luciano, o menos odiado da parelha rotativa denegrida pelos franquistas, 
tentou cooptar Franco a partir de 1904, quando Hintze Ribeiro decidiu apoiar José 
Maria de Alpoim, o rival oficial de José Luciano nas fileiras progressistas que haveria, 
dali a um ano, de cavar na esquerda constitucional uma dissidência semelhante à 
que Franco já cavara nas fileiras regeneradoras. De olho no poder quando o governo 
de Hintze caiu, em Outubro de 1904, Franco acolheu com expectativa e esperança 
o novo gabinete progressista então empossado. Mas os resultados das eleições de 
1905 foram uma desilusão: é verdade que Franco conseguiu ser eleito; mas a repre‑
sentação parlamentar dos Regeneradores ‑Liberais apenas subiu de um para três 
deputados.

Foi então que os franquistas se radicalizaram e que Franco atingiu o paroxismo 
anti ‑rotativo. Colou ‑se à dissidência de Alpoim (constituída em Maio de 1905), 
andou na companhia de republicanos – levando Afonso Costa a considerá ‑lo então 
“um excelente homem e um amigo afectuosíssimo”73 –, atreveu ‑se, pela primeira 
vez, a atacar publicamente o rei, avisando ‑o que manter José Luciano no poder 
seria “o maior erro do seu reinado”74 e que, por essas e por outras, “el ‑Rei” era “já 
hoje o homem mais discutido do seu país”75. E sempre pelas piores razões. A dou‑
trina política franquista refinou então a sua crítica: “o regímen parlamentar 
desaparece[ra] por completo”, porque “a vontade [dos cidadãos] nada vale perante 
o arbítrio de meia dúzia de politicantes” e porque “fora da panelinha rotativa não 
ha[via] meio de chegar ao poder”; “se formos comparar este período político dos 
últimos anos aos anteriores vemos que as dissoluções e, sobretudo, os actos ditatoriais 

69 Ramos, 2001, pp. 125 ‑127.
70 Martins, 1925, pp. 18 ‑19 e 26.
71 Cabral, 1924, p. 231.
72 Cabral, 1924, p. 35.
73 Ramos, 2006, p. 251.
74 Ramos, 2006, p. 247.
75 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 108.
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são hoje incomparavelmente mais ameudados e numerosos do que então”76. Ora o 
problema, explorava Franco, é que o arbítrio e o abuso governamentais, além de 
ferirem de morte do rotativismo, mostravam ao país descontente o quanto os exe‑
cutivos viviam “exclusivamente da confiança e do favor da Coroa. Por isso é sobre 
ela que recaem as acusações, e que a opinião pública faz incidir as responsabilidades”77. 
Era uma linha de raciocínio certeira, mas perigosa na boca de um monárquico, por 
pôr a descoberto a figura do rei – e além de tudo arriscada como arma de afirmação 
política, pois bem poderia vir o dia (e veio) em que seria o próprio Franco a escudar 
um seu governo no favor régio e a cometer, portanto, o pecado de expor a Coroa 
ao julgamento da opinião pública. Franco não o podia saber aqui, mas as suas pala‑
vras de 1905 seriam, pela contradição, o pior antecedente possível para a sua expe‑
riência de ditadura administrativa de 1907 ‑1908. 

Num discurso de Agosto de 1905, Franco fora já taxativo: “Está provado que 
quanto mais força a Coroa dá a um governo menor apoio ele encontra no país […] 
quanto mais força os governos pedem à Coroa, mais força perdem no país.”78  
O tema ressurgiria meses depois, em Novembro: “A opinião, com a lógica simplista 
das multidões, conclui que, onde não há parlamento, onde não há lei, onde o arbí‑
trio impera, tudo o que existe vem de uma única força, que é o rei.”79 E se a queixa 
dos rotativos era o obstruccionismo parlamentar, para que pediam eles ao rei a 
dissolução ao invés de porem os seus deputados na ordem? Simplesmente porque 
os ministros “preferem comprometer a Coroa a arriscar a própria pele”80. D. Carlos 
não deve ter gostado de ouvir, na boca de um ex ‑ministro, estas sibilinas referências 
à maneira como fazia uso legal do seu privativo poder moderador, nem a vozearia 
franquista de que o país não deveria continuar a ser “ludíbrio de regeneradores e 
progressistas”81. Aos seus confidentes, costumava gracejar, dizendo “o João retirou‑
‑me a sua confiança”82.

Afundado na questão dos tabacos, o executivo progressista de José Luciano de 
Castro caiu em Março de 1906. O rei voltou a chamar Hintze Ribeiro para um 
governo regenerador que queria de “acalmação”, pressentindo que o rotativismo 
não sobreviveria a mais nenhum sobressalto. Não é impossível que a projectada 
acalmação de D. Carlos, nesta altura, pudesse chegar à conveniência de meter no 
regime (e até no governo, a prazo), republicanos como Afonso Costa, Manuel de 
Arriaga ou Bernardino Machado83. No início de 1906, a única coisa que D. Carlos 

76 Franco (1905), em Frazão, 1905, pp. 103 e 107.
77 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 94.
78 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 84.
79 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 109.
80 Franco (1905), em Frazão, 1905, pp. 109 ‑110.
81 Franco (1905), em Frazão, 1905, p. 113.
82 Cabral, 1924, p. 44.
83 Ramos, 2001, p. 134.
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e Franco tinham em comum era a crença de que o republicanismo ainda não assus‑
tava e que não passava de um lóbi radical cooptável84. Mas Hintze, que um dia 
D. Luís definira como sendo ainda mais monárquico do que o próprio rei, escrupu‑
lizou decerto o plano; essa reserva, somada ao caos nas ruas, levou ‑o a reconhecer 
que não conseguia governar com as Cortes abertas e a pedir ao monarca a dissolu‑
ção. A 16 de Maio de 1906, D. Carlos comunicou ‑lhe a sua recusa e, por conse‑
quência, a demissão do governo regenerador85. Tendo queimado em dois meses os 
seus dois líderes rotativos, a D. Carlos restava uma de duas vias: um executivo 
extrapartidário transitório, à moda de 1890 ‑1892, ou um tudo ‑por ‑tudo de “vida 
nova” monárquica, apostando no ressuscitado João Franco86.

Preferiu, corajosamente, a segunda hipótese, ajudado por uma circunstância 
política que entretanto se desenvolvera. Tão logo os progressistas passaram à opo‑
sição, em Março de 1906, Franco tratara de se distanciar de Alpoim ou de Afonso 
Costa e de moderar as suas diatribes políticas; no início de Abril, estabeleceu com 
José Luciano um acordo de “Concentração Liberal” vantajoso para ambas as par‑
tes: para o líder progressista, os franquistas seriam um útil aliado para conter e 
enfraquecer Alpoim e Hintze; para Franco, a amizade política com José Luciano 
dar ‑lhe ‑ia os Pares e influentes locais que o tornavam primoministeriável87. Foi esta 
aliança entre franquistas e progressistas que formou governo a 19 de Maio de 1906: 
Franco segurou a Presidência e o Reino e compôs a restante equipa com gente sua; 
José Luciano, apesar de ter declinado qualquer pasta ministerial para os progressis‑
tas, assegurou ‑lhe apoio eleitoral e parlamentar.

4.  O poder: “uma revolução a partir de cima”

No seu livro de 1924, Franco recorda que no momento em que fora chamado 
ao poder o sistema político português atingira um “impasse”: “urgia uma reforma 
nos costumes políticos e nas práticas administrativas, [e] preferível era fazê ‑la 
espontaneamente o poder a recebê ‑la de uma imposição da rua”88. Com os partidos 

84 Ramos, 2001, p. 89. Em Maio de 1905, no parlamento, Franco declarara ‑se “repugna‑
do”, “como monárquico”, que “a monarquia pudesse recear ‑se dos deputados republicanos” 
(cit. em Frazão, 1905, p. 49).

85 V. a versão integral da carta do Rei a Hintze Ribeiro em Franco, 2006 [1924],  
pp. 215 ‑216.

86 Ramos, 2001, p. 136.
87 Ramos, 2001, pp. 135 ‑136. António Cabral referia ‑se à “Coligação Liberal” como 

“uma aliança ofensiva e defensiva entre as duas agremiações partidárias, com absoluta 
independência de cada uma delas” (Cabral, 1924, p. 42). Porém, para o jornal O Século, 
“a ninguém escapava que, no acordo anunciado, o Partido Regenerador ‑Liberal era, fisiolo‑
gicamente, a cabeça e o coração” (cit. em Coelho, 1908, p. 607).

88 Franco, 2006 [1924], p. 75.
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rotativos desacreditados, o franquismo impunha ‑se a D. Carlos como a única força 
monárquica capaz de dar novo alento ao regime e, do mesmo passo, neutralizar a 
outra grande força política que começava a erguer ‑se fora das fronteiras do status 
quo – o republicanismo89. Foi neste âmbito que se inseriu desde logo a famosa pro‑
messa programática franquista de “caçar no terreno dos republicanos”: tratava ‑se 
de “governar à inglesa” (i. e., pela esquerda, sendo popular e democrático, para 
“arrancar o país ao seu inveterado torpor”90), com a secreta esperança de conseguir 
o que Hintze Ribeiro não quisera fazer, ou seja, conquistar parte da opinião pública 
republicana para o lado do rei91. 

Parecia, portanto, que o país se preparava para assistir a uma segunda Regene‑
ração: com uma política moderna, que penetrava nos grandes grupos de interesses 
ao mesmo tempo que seduzia as classes populares urbanas Franco, à semelhança do 
que se conseguira no passado, a partir de 1851, conseguir ‑se ‑ia o duplo objectivo 
de reforçar a monarquia e de satisfazer os radicais, trazendo ‑os para a órbita cons‑
titucional92. D. Carlos não queria outra coisa. Os primeiros meses da governação 
franquista correram sobre rodas. Franco viveu tempos de “estado de graça”: “sentia‑
‑se em sua roda quase um endeusamento […] vivia rodeado de uma idolatria [que] 
gerava fetichismos”93. Os amigos levavam ‑no em ombros: “Temos governo; resta 
saber se temos país”, dizia um94. Até os republicanos começaram por reconhecer 
que os primeiros tempos do franquismo tinham dado liberdade – nas ruas, nas 
opiniões, nos jornais –, contrastando com um ambiente que, até Maio de 1906, 
fora de asfixia95. 

89 Franco mantinha essa percepção em 1924: na sua análise, no reinado de D. Carlos, 
uma vez fraccionados os regeneradores (a partir da sua dissidência em 1901), e “desnatados” 
os progressistas (a partir da dissidência de Alpoim em 1905), só havia, de vulto, “dois grupos 
de homens”, “um dentro das instituições” (os franquistas), “o outro fora e contra elas” (os 
republicanos) (Franco, 2006 [1924], pp. 180 ‑181).

90 Franco, 2006 [1924], p. 76.
91 Júlio de Vilhena foi taxativo: “É sabido que quando o Sr. João Franco foi chamado ao 

poder, o intuito era a conquista dos republicanos para o lado do rei” (cit. em Ramos, 2006, 
p. 268). V. também, sobre os planos de cooptação dos republicanos, induzidos e elogiados 
por D. Carlos nas eleições de Agosto de 1906, Franco, 2006 [1924], pp. 81 ‑83. Sampaio 
Bruno logo falou pelos republicanos, alarmados com a possível concorrência, dizendo que o 
objectivo franquista de democratizar a monarquia era “fazer tomar por ouro de lei o mais 
avariado pechisbeque” (sic), porque “monarquia democrática significa[va] o mesmo que 
círculo quadrado. Não é uma doutrina; é uma contradição” (Bruno, 1908, pp. 70 ‑71).

92 Ramos, 2001, pp. 137 e 140. V., sobre a nostalgia exercida pela Regeneração fontista 
em Franco, o que o próprio disse em 1924 (Franco, 2006 [1924], pp. 187 ‑188).

93 Martins, 1925, p. 80.
94 Agostinho de Campos, cit. em Cavalheiro, 1955, p. 23.
95 “Os primeiros dias do franquismo foram de liberdade. Asfixiava ‑se. Respirou ‑se. As 

primeiras manifestações consentidas, os jornais dando à língua, à solta, a polícia metida na 
ordem, a tribuna desembaraçada de censores e de inquisidores, deram ao país uma desafo‑
gada impressão de ar livre que ele há muito não gozava” (Chagas, 1907, pp. 59 ‑60).
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As eleições de Agosto deram à “Concentração Liberal” uma larga maioria, 
composta de 70 deputados franquistas e 43 deputados progressistas96. Reaberto o 
parlamento, em Setembro, Franco lançou ‑se num frenesim legislativo: mas ao tra‑
zer à luz a célebre questão dos adiantamentos à Casa Real (no âmbito da discussão 
do projecto ‑lei sobre contabilidade pública), provocou a ávida reacção das oposi‑
ções – dos rotativos, preocupados com a extensão do escândalo que inevitavelmen‑
te os afectaria, e dos republicanos, que adivinharam estar ali uma eficaz arma de 
arremesso contra a credibilidade e moralidade da monarquia e da sua elite ministe‑
rial97. Os tumultos parlamentares de Novembro, que levaram à expulsão de Afonso 
Costa da Câmara dos Deputados por ofensas ao rei, marcaram um primeiro ponto 
de viragem na governação franquista: a partir daí, as preocupações de Franco e o 
vigor das oposições foram em crescendo – por causa da questão da imprensa, ao 
abrir o ano de 1907, por causa da greve académica em Coimbra, na Primavera de 
1907, por causa dos repetidos tumultos de rua, tudo culminando na crise governa‑
mental de Abril ‑Maio de 190798. 

A 11 de Abril, perante um parlamento ingovernável, onde regeneradores e re‑
publicanos não lhe davam trégua, Franco obteve do rei o encerramento da Câmara 
– medida legal, pois a sessão parlamentar já ia em seis meses ininterruptos – e 
tentou, junto de José Luciano, uma remodelação governamental que metesse no 
executivo alguns nomes progressistas. A recusa de José Luciano e a consequente 
dissolução do acordo de Concentração Liberal compreende ‑se à luz do que era, 
provavelmente, a secreta intenção de Franco: acelerar a fusão entre franquistas e 
progressistas, diluindo estes num novo e grande partido liberal de que ele seria o 
chefe natural, ou seja, substituir José Luciano na liderança da esquerda constitu‑
cional e começar a preparar um novo rotativismo entre franquistas e regenerado‑
res99. Confrontado com a recusa progressista em colaborar no refrescamento do 
governo, Franco teve de o fazer com amigos seus, após o que apresentou a demissão 
a D. Carlos, declarando ao monarca não ser sua intenção “caminhar fora do cons‑
titucionalismo existente”100.

96 Sardica, 1994, p. 56. A oposição elegeu 30 deputados regeneradores e 4 deputados 
republicanos. Note ‑se que maioria era composta pelos deputados da Concentração Liberal, 
ou seja, pela soma de franquistas e progressistas. Quando José Luciano rompeu com Franco, 
em Abril de 1907, os franquistas ficaram em minoria.

97 V. sobre a actividade parlamentar de Franco em 1906, Sardica, 1994, pp. 56 ‑57.
98 Sardica, 1994, pp. 58 ‑59.
99 V., sobre os planos fusionistas de Franco e a reacção progressista, Cabral, 1924,  

pp. 128 ‑129, Cabral, 1931, pp. 132 e 138, e Ramos, 2001, p. 138. Em 1924, Franco negou as 
suas intenções de aniquilar partidariamente José Luciano (Franco, 2006 [1924], p. 116). Por 
sua vez, os progressistas que o haviam abandonado em 1907, como António Cabral, have‑
riam de lamentar essa opção: “Não teria havido ditadura, não se teria cometido o regicídio, 
não teria vindo o tremendo castigo da república” (Cabral, 1924, p. 106).

100 Carnide, 1955, p. 181.
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O rei mantinha os cálculos e esperanças políticas que nutria em relação a Franco 
desde o ano anterior: não só não lhe vislumbrava nenhuma alternativa como ficou 
agastado com a forma como os rotativos pareciam estar a fechar o cerco ao seu 
governo101; por outro lado, demitir Franco era porventura lançá ‑lo a ele também no 
número dos descontentes e dos despeitados. Tudo considerado, decidiu arriscar, 
concedendo ‑lhe, por decreto datado de 10 de Maio de 1907, o que um ano antes 
recusara a Hintze: a dissolução parlamentar e os poderes ditatoriais. O seu intuito 
era o mesmo de 1906: Franco era homem para domar os republicanos, para fazer 
um grande partido monárquico e assim recriar o rotativismo e proteger a figura do 
rei, agora demasiado exposta102.

Para tentar calar as críticas mais ou menos radicais que de imediato se levanta‑
ram a este passo – a troca de um governo “liberal”, “à inglesa”, por um outro governo, 
apodado de “liberticida”, “reaccionário”, “à turca” – Franco apressou ‑se a explicar 
que a sua ditadura iria ter um simples carácter administrativo: tratava ‑se, somente, 
de publicar em decretos “as providências pelo governo apresentadas às Câmaras, 
umas em discussão, outras já apreciadas pelas respectivas comissões; e a umas e 
outras se ajuntariam as mais que as circunstâncias aconselhassem ou se mostrassem 
necessárias para viver durante o interregno parlamentar”103. Considerando que a 
ditadura “é de sua natureza meio extraordinário e transitório de governar”, prome‑
tia mesmo que ela terminaria naturalmente “quando a situação geral da política 
oferecesse as condições e as garantias de um útil e regular funcionamento das 
câmaras”104. Ainda que isto fosse a verdade da praxe constitucional, ninguém, quer 
entre os rotativos, despeitados com o favor régio dado a Franco, quer entre os re‑
publicanos, interessados em subverter a ordem constitucional, aceitou acreditar 
nisto, por razões de pura luta política.

Em Junho de 1907, no regresso de uma viagem ao Porto, tumultos e violência 
física no Rossio e na Baixa lisboeta (dos quais resultaram 5 mortos e cerca de 
100 feridos) deram a Franco a medida da sua crescente impopularidade105. Dali em 
diante, Lisboa, que era o macromundo da política portuguesa, nunca mais deixou 
de “febricitar em plena agitação”106. Franco e, por detrás dele, um rei cada vez mais 
exposto e contestado viram ‑se crescentemente isolados e denegridos por uma am‑

101 V. um resumo do próprio Franco das razões de D. Carlos para o manter no poder in 
Franco, 2006 [1924], pp. 125 ‑129. O rei ter ‑lhe ‑á mesmo dito, referindo ‑se criticamente aos 
rotativos: “Não somos nós que vamos, por simples expediente ou maior facilidade, à ditadura; 
são eles que a isso nos obrigam, cortando ‑nos o caminho da legalidade, em que desde o 
primeiro dia desenganadamente marchávamos […] repito, não me deixaram outra maneira 
de governar” (ibidem, pp. 128 ‑129).

102 Ramos, 2001, p. 150.
103 Franco, 2006 [1924], p. 131.
104 Franco, 2006 [1924), pp. 131 ‑132 e 145.
105 Sardica, 1994, p. 62.
106 Cabral, 1924, p. 202.
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plíssima fronda oposicionista, que ia da extrema ‑esquerda radical, anarquista e 
carbonária, até à extrema ‑direita nacionalista, passando pelo “bloco central” rota‑
tivo, de regeneradores e progressistas, pelos dissidentes de Alpoim e pelo Partido 
Republicano, que medrava a olhos vistos a cada tumulto ocorrido ou a cada escân‑
dalo político revelado. De entre estes últimos, o mais decisivo para a desgraça de 
Franco foi o da liquidação, por decreto de Agosto de 1907, da questão dos adian‑
tamentos à Casa Real. Ao forçar a resolução da questão – até perante D. Carlos, 
que duvidou da sua oportunidade107 – Franco terá querido, além de “deixar mal 
colocados perante o país” os rotativos, “ter o rei mais preso a si”108, conseguindo por 
essa via convencer todos de que num país onde nenhum presidente do Conselho 
existia sem o favor activo do Paço, e dado que D. Carlos estava com ele, só ele 
poderia governar “dentro do corrente regime”109.

A liquidação dos adiantamentos foi o princípio do fim. Em Novembro, a cha‑
mada entrevista Galtier – um depoimento dado pelo rei ao jornal francês Le Temps, 
na qual o monarca reafirmava em termos veementes o seu apoio a Franco, por ser 
o único homem de “carácter” em Portugal capaz de poupar o rei ao “gachis” parla‑
mentar110 – foi mais uma acha para a fogueira. Nos últimos meses de 1907 e nos 
primeiros dias de 1908 sentia ‑se, por toda a parte, “um ambiente de irritação e de 
cólera”111; a imprensa “crescia em ousadia, discutindo e atacando a Coroa”112. Em 
Lisboa, anarquistas, republicanos, dissidentes e rotativos andavam “em enlace não 
pouco edificante, mas até criminoso”113, discutindo planos de conspirações, conju‑
ras, sequestros e atentados. Confrontado com estes rumores, que o davam como 
principal alvo, Franco desvalorizava a ameaça parecendo concentrado apenas na‑
quele que era o seu principal objectivo político: segurar ‑se no poder, consolidar o 
partido franquista, preparar as eleições e, ganhando ‑as, vencer a batalha. 

Em entrevista ao mesmo Joseph Galtier que conversou com o rei, Franco con‑
firmou tudo isto. Relativizou primeiro os rumores de um atentado contra si114: 

107 V. a carta de D. Carlos a Franco, 23 ‑6 ‑1907, em Franco, 2006 [1924], pp. 135 ‑136.
108 Cabral, 1924, p. 167.
109 Ramos, 2001, p. 161.
110 Sobre a entrevista régia a Joseph Galtier, v. Cabral, 1924, pp. 184 ‑188, e Martins, 

1925, pp. 367 ‑374. Júlio de Vilhena declarou que o “efeito da entrevista foi como o de um 
explosivo arremessado ao arraial inimigo” (Vilhena, 1916, p. 395).

111 Cabral, 1931, p. 242.
112 Cabral, 1931, p. 193
113 Cabral, 1931, pp. 205 ‑206.
114 Franco nunca concebeu a hipótese de o alvo poder ser D. Carlos e não ele. Por isso 

diria a posteriori: “o regicídio fulminou todos de surpresa […] nunca a qualquer momento do 
governo passou pela mente a possibilidade de um atentado contra el ‑Rei” (Franco, 2006 
[1924], p. 199). Rocha Martins conta que Franco chegou a correr efectivo risco de vida, 
quando a polícia afugentou uma patrulha armada que o esperava, de noite, na estrada de 
Carnide, por onde Franco se deslocava para casa de familiares (Martins, 1925, p. 383).
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“Nem todos os atentados têm êxito. E depois eu tenho nos meus projectos tanto 
em conta uma morte violenta como a febre tifóide ou a difteria. Sei que morrerei 
um dia. Em boa verdade, essa apreensão, esse medo, não têm poder sobre mim.” De 
seguida, sumariou os planos a curto prazo: queria fazer eleições, obter maioria, 
“instalar no meu país o regímen parlamentar”; estaria no poder dezoito meses ou 
dois anos, o suficiente para refazer o rotativismo a partir da futura alternância entre 
ele e Teixeira de Sousa (o mais activo dos regeneradores após a morte de Hintze 
Ribeiro, em Agosto de 1907115); depois, ia ‑se embora116. Em suma, como resumiu 
Rocha Martins, “meditava na legalidade, o tão combatido ditador”117.

E foi a pensar na legalidade e no pós ‑ditadura, e não em atentar contra as 
garantias do sistema ou contra as liberdades de cidadania, que Franco decretou 
o seu último pacote legislativo: a 12 de Dezembro de 1907, substituiu as verea‑
ções municipais por comissões nomeadas pelo governo, para privar os rotativos 
dos seus tradicionais canais de influência caciquista sobre as eleições; a 23 de 
Dezembro, reformou a Câmara dos Pares, permitindo de novo ao rei a nomeação 
de “fornadas” para a Câmara Alta (onde o franquismo nunca penetrara lar‑
gamente, dado que ela estava “cheia até à telha” com “gente” dos rotativos118);  
a 24 de Dezembro, finalmente, convocou eleições gerais para 5 de Abril de 1908: 
“era o sinal definitivo de que D. Carlos decidira ajudar Franco a montar um novo 
partido de governo”119. Mas era mais, como muitos logo perceberam: era a prova 
de que “a partida [para Franco] estava indiscutivelmente ganha”120; de que, 
como o próprio se vangloriava, “a ditadura tocara no seu termo, e com êxito”, 
porque “o governo ia encontrar ‑se munido, em breve, de todos os elementos para 
se voltar ao funcionamento sério e útil do parlamento, artigo primordial do seu 
programa e fim capital da ditadura”121.

Deve ter sido isso mesmo – a iminência da vitória e não a proximidade da der‑
rota, a força da aliança D. Carlos ‑Franco e não o poderio da vozearia partidária de 

115 António Cabral afirma que o plano de Franco para as eleições a fazer dali a alguns 
meses era já claro: deixar Teixeira de Sousa eleger uns 40 deputados, ajudando ‑o assim a 
desalojar Júlio de Vilhena da chefia do Partido Regenerador e preparando ‑se, no futuro, 
para “rotativar” com ele (Cabral, 1924, p. 226).

116 Martins, 1925, p. 366.
117 Martins, 1925, p. 362.
118 Franco, 2006 [1924], p. 122.
119 Ramos, 2001, p. 163. Nos termos de um monárquico do tempo, era o sinal de que 

D. Carlos se preparava para reedificar “a política monárquica com novos chefes, em novos 
alicerces” (Dias, 1912, p. XXXIV).

120 Cavalheiro, 1955, p. 25: “As eleições, já convocadas para Abril, a que se seguiria a 
viagem, que se anunciava apoteótica, do Soberano ao Brasil, consolidariam por largo tempo 
o gabinete de João Franco, que retomaria, de acordo com as futuras câmaras, a sua obra de 
renovação política e administrativa” (ibidem, p. 25).

121 Franco, 2006 [1924], p. 175.
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oposição – que ditou o desfecho trágico do regicídio122. A esquerda revolucionária, 
que começava na fronteira da monarquia, com os dissidentes de Alpoim, e que se 
prolongava, cada vez mais sem distinções, na frente republicana, maçónica, anar‑
quista e carbonária não parava de reclamar contra “o jugo do despotismo 
franquista”123, pela simples razão de que esse “jugo” era a sua sentença de morte 
política. Pela mesma razão, também “os dirigentes dos partidos monárquicos” (Júlio 
de Vilhena pelos regeneradores e José Luciano de Castro pelos progressistas), “não 
se resignavam a perder assim as posições que, de certeza, sabiam que lhes iam ser 
arrancadas na próxima consulta às urnas”124.

Na atmosfera que se respirava – “pesada e densa, tal era a inquietação que 
agitava os espíritos, excitados e abalados pela acuidade da questão política”125 – 
não foi decerto difícil conferir realidade à célebre profecia/ameaça que Júlio Vi‑
lhena estampara no seu jornal O Popular, a 20 de Outubro de 1907: “isto termina 
fatalmente por um crime ou por uma revolução”126. Veio primeiro a revolução, 
abortada embora, a 28 de Janeiro de 1908: uma intentona civil e militar, encabeça‑
da pelos principais chefes republicanos e dissidentes, que terminaram presos 
(António José de Almeida ou Afonso Costa), ou foragidos (José Maria de Alpoim, 
para Espanha)127. Veio depois o crime, a 1 de Fevereiro de 1908128: na tarde desse 
sábado, quando a família real regressava de Vila Viçosa, ao dobrar do Terreiro do 
Paço para a Rua do Arsenal, a caminho das Necessidades, o landau descoberto em 
que seguia foi emboscado pela “crepitação de um rápido e nutrido tiroteio”129, dis‑
parado por um mínimo de quatro atiradores, dos quais só dois – Manuel dos Reis 
Buíça e Alfredo Luís da Costa – foram identificados e executados in loco pela polí‑
cia. Terão sido disparadas pelo menos 24 balas: 17 cravadas no landau130, 3 que 
mataram D. Carlos pelas costas, 2 que mataram o príncipe real, D. Luís Filipe, pela 
frente (peito e face esquerda), uma que feriu o infante D. Manuel no braço direito, 
e ainda uma que feriu na mão o cocheiro, Bento Caparica.

122 Nos termos do conde de Carnide, “de facto, foi o êxito da ditadura que provocou o 
atentado […] a absoluta certeza da vitória de João Franco foi a razão do recurso ao atentado 
pessoal na pessoa do chefe do Estado” (Carnide, 1955, pp. 87 e 219 ‑220).

123 Ramos, 2001, p. 166.
124 Cavalheiro, 1955, p. 25.
125 Cabral, 1924, p. 199. Malheiro Dias descreve a Lisboa dos últimos tempos do fran‑

quismo sob um clima de “normalidade feito de anomalias”, em que um silêncio enganador 
ocultava uma paz armada (Dias, 1912, pp. 22 ‑23).

126 V. o editorial do jornal em Vilhena, 1916, pp. 376 ‑378. Vilhena proferira pela primeira vez 
a frase no Conselho de Estado de 26 de Agosto de 1907: “El ‑Rei olhou fixamente para João 
Franco. Este, na sua resposta, atenuou quanto pôde a situação, dizendo que havia anarquistas 
em toda a parte, e que não era a ditadura que entre nós os tinha criado” (Vilhena, 1916, p. 366).

127 Sobre a revolução de 28 de Janeiro de 1908, v. Martins, 1925, pp. 413 ‑439, e Ramos, 
2006, pp. 311 ‑315.

128 Sobre o Regicídio, v. Baena, 1990, e Ramos, 2006, pp. 315 ‑334.
129 Franco, 2006 [1924], p. 161.
130 Martins, 1925, p. 512.
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Tão logo o landau com as duas vítimas reais se refugiou no portão do Arsenal, 
a vox populi e o sentimento dos políticos confluíram para estabelecer a ortodoxia 
sobre o regicídio, a saber, que se tratara do corolário lógico, inevitável e até justifi‑
cável das arbitrariedades e repressões da ditadura franquista, que oprimira toda a 
gente e que, no fim, não soubera prever a catástrofe, dando ouvidos aos rumores de 
um atentado contra o rei, e recusara “coalhar” o Terreiro do Paço de escolta poli‑
cial131. Como depois resumiu António José de Almeida, “O Buíça e o Costa são 
quase nada. São os rótulos de um facto colectivo; símbolos de uma explosão siner‑
gética que pertenceu a todos”132. 

No Conselho de Estado de 2 de Fevereiro, reunido de emergência a pedido de 
Franco e sob a presidência do novo rei, D. Manuel II, José Luciano de Castro, ao 
que parece com a activa conivência da ressentida rainha D. Amélia, intrigou junto 
do monarca para a imediata demissão do ministério franquista e para a formação 
de um governo de “acalmação”, feito de progressistas e de regeneradores (presidido 
pelo apartidário almirante Ferreira do Amaral), que assim restabelecia a tutela dos 
rotativos sobre o Paço. Foi aí que a história do biénio franquista começou a ser 
reelaborada: como o novo reinado “precisava da lenda do monstro sanguinário”133 
– para que os rotativos aparecesssem puros e simpáticos e porque a “acalmação” 
queria mesmo aniquilar o franquismo – Franco foi “desdenhosamente abando‑
nado”134, sumariamente demitido (ele e todos os seus ministros) e condenado à 
proscrição política e ao exílio fora de Portugal. 

Ninguém quis ouvir a tímida voz de Júlio de Vilhena, o único rotativo que lem‑
brou que a demissão do adversário poderia constituir “prova de cobardia”, nem o 
profético aviso da duquesa de Palmela, para quem a queda de Franco prenunciava 
“a queda da monarquia”135. Outros, como o progressista António Cabral, só mais 
tarde reconheceriam o erro então cometido136. Era preciso um bode expiatório para 
justificar o regicídio e para oferecer à execração pública. O próprio crime em si – a 
execução à queima ‑roupa do chefe do Estado e do seu legítimo herdeiro – foi cui‑
dadosamente ignorado137. Como se percebe nas fontes da época, ninguém chorou 

131 V. Cabral, 1931, pp. 242 ‑244, e Martins, 1925, p. 492. Para as justificações de Franco 
para não ter “enchido de tropas o Terreiro do Paço” v. Franco, 2006 [1924], pp. 199 ‑204.

132 Cit. em Rego, 1986, p. 16.
133 Ramos, 2001, p. 173.
134 Martins, 1925, p. 506. Rocha Martins declara que os rotativos, particularmente o 

ressuscitado José Luciano de Castro, queriam o franquismo “banido, esmagado” (Martins, 
1925, p. 494).

135 Martins, 1925, pp. 494 e 500.
136 Cabral, 1924, pp. 222 ‑223.
137 “Cada vez que se falava em investigar o regicídio rompia um clamor irritado, como 

se quisessem demonstrar a legalidade daqueles tiros de cilada” (Martins, 1925, p. 523). 
Como depois reconheceria António Cabral, “a justiça cada vez se fez mais cega e a noite 
cada vez se tornou mais escura em volta do monstruosíssimo crime” (Cabral, 1924, p. 215).
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as duas vítimas reais e muitos alimentaram até uma campanha de glorificação dos 
dois regicidas “mártires”, com romarias às suas campas e com venda popular dos 
seus retratos138. Em contraste com a imprensa portuguesa, que “aplaudia a exclusão 
[de Franco] sem que tentasse parar o furor da rua em torno dos regicidas”, só os 
jornais estrangeiros “condenavam o atentado com severíssimas palavras”139. Em 
Inglaterra perguntava ‑se mesmo se quem mandava agora em Portugal eram “os 
senhores assassinos”140.

Sem o dizer na época, era isso mesmo que João Franco pensava. Quando o rei 
foi morto, faltavam nove semanas para as eleições que fariam o país entrar na 
normalidade: estivera “a centímetros de ganhar a partida”141, para em menos de 
24 horas se ver maldito e proscrito por todos, sem lhe darem púlpito possível para 
defesa. Só em 1924 chegaria o seu juízo severo sobre a lógica política da “acalma‑
ção” de D. Manuel II. A “demolição do governo” começara logo no Arsenal, recor‑
dou ele, porque “morto el ‑Rei” ficara imediatamente claro “que o governo morrera 
com ele”142. Depois veio a “glorificação” dos regicidas, “comparados na imprensa 
[…] aos heróis de 1640”, prova de que o poder se subalternizou “em concessões e 
transigências repetidas”143. No apuramento da verdade sobre o regicídio, Franco 
perguntava “Não se pôde? Não se soube? Ou não se quis?…”144. E vinha depois o 
seu julgamento sobre a “rigorosa e implacável lógica” dos acontecimentos do efé‑
mero reinado de D. Manuel II. Com o desaparecimento de D. Carlos “começou 
desabando tudo. Viu ‑se primeiro que a monarquia era ele. E abriu ‑se logo depois 
um episódio de aventuras, incertezas e sofrimentos […] o que devia ter acabado de 
perder os revolucionários e agitadores de todos os matizes, salvou ‑os”145. E isto 
porque “o cabo da vassoura ficara desde Fevereiro nas mãos dos republicanos, que 
não perdiam ocasião de o ir achegando mais e mais a si […] os republicanos come‑
çaram desde logo a governar sob alheia responsabilidade […] então, de verdade, 
conseguira ‑se fazer de Portugal uma monarquia sem monárquicos”146. Franco pare‑
cia aqui fazer jus à apreciação um dia feita por João Chagas de que ele era o único 
monárquico existente em Portugal147. Encarando a acalmação de D. Manuel II 
como nada mais que uma penosa demissão colectiva da monarquia nas mãos dos 

138 Martins, 1925, pp. 507 e 522.
139 Martins, 1925, p. 504.
140 Cavalheiro, 1955, p. 27.
141 Ramos, 2001, p. 176.
142 Franco, 2006 [1924], pp. 165 e 168.
143 Franco, 2006 [1924], p. 163.
144 Franco, 2006 [1924], pp. 164 ‑165.
145 Franco, 2006 [1924], pp. 68 e 161.
146 Franco, 2006 [1924], p. 183. 
147 Cit. em Cavalheiro, 1955, p. 15.
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seus inimigos148, Franco tirava a conclusão lógica e amargurada: “É que os regimes 
sucumbem e desaparecem menos pela força do ataque que pela frouxidão da 
defesa. Só tem direito à vida quem sabe fazer por ela.”149

5.  O franquismo e o regicídio: “ditaduras dentro da 
legalidade não as há”

Comentando o regicídio e a culpa por todos atribuída a Franco, Rodrigues 
Cavalheiro notou “a monstruosa desproporção entre os terríveis efeitos obtidos” 
(a morte do rei e do príncipe real), “e a causa que servira de pretexto para os alcan‑
çar” (os alegados desmandos opressores da ditadura franquista)150. Vale a pena 
então perguntar: teria havido regicídio se acaso não tivesse existido João Franco, e 
se João Franco não tivesse governado em ditadura? Terá sido a didatura a causa 
única e suficiente para o crime perpetrado sobre a família real? Em que consistiu, 
afinal, a ditadura franquista?

Governar ditatorialmente no quadro da Monarquia Constitucional não era, em 
1907 – quando Franco deitou mão do expediente –, nada de muito novo nem nada 
que atentasse contra os fundamentos da ordem legal vigente. Significava apenas 
governar com o parlamento encerrado, através de decretos ‑lei que a prazo seriam 
submetidos ao parlamento para receberem ratificação (às vezes rectificação) retros‑
pectiva, através da figura da votação de um bill de indemnidade151. Era isso que Franco 
queria dizer quando declarava que a sua ditadura seria meramente administrativa e 
transitória, à maneira de um simples governo de gestão. Desde 1834, várias vezes o 
sistema político português assim funcionara152: dava ‑se até o caso de muitos dos gran‑

148 Como dissera Carlos Malheiro Dias, ao “rotativismo” de D. Carlos sucedera o “hibri‑
dismo” de D. Manuel, ou seja, a estratégia suicidária de apaziguar os republicanos até ao 
ponto de lhes morrer às mãos (Dias, 1912, p. XXXVI). É o mesmo que dizer que “a monar‑
quia sem monárquicos” (a célebre frase atribuída a D. Carlos) se tornara, “depois de 1 de 
Fevereiro, também uma monarquia sem monarca” (dada a tibieza e abstencionismo político 
do jovem D. Manuel II) (Ramos, 2006, p. 336).

149 Franco, 2006 [1924], p. 163. João Paulo Freire diria mais ou menos o mesmo: “O que 
veio depois [do Regicídio] foi o óleo indispensável à lubrificação do maquinismo republicano, 
já em marcha e sem travões” (Freire, 1925, p. 197). Franco chegou a comparar D. Manuel II 
a um marquês de Pombal enganado: “Era enterrar os mortos e cuidar dos vivos” sem se 
pensar se “fazendo ‑se assim, a função do coveiro não poderia vir a ser dupla e, da mesma 
enxadada, enterrar mortos e vivos” (Franco, 2006 [1924], p. 167). 

150 Cavalheiro, 1955, p. 15.
151 V. Ramos, 2001, p. 153, e 2006, p. 306. Como esclarece este autor, a “ditadura libe‑

ral” era uma actualização da “instituição romana do dictator, o magistrado que, numa emer‑
gência, era encarregado de exercer todos os poderes da República” (Ramos, 2001, p. 76).

152 “Uns setenta por cento da legislação portuguesa durante o período parlamentar libe‑
ral é toda proveniente de decretos promulgados em ditadura” (Carnide, 1955, p. 34).
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des pacotes legislativos e reformadores do Portugal liberal terem sido decretados em 
ditadura – a legislação de Mouzinho da Silveira, nos Açores, em 1832; as reformas 
setembristas de Passos Manuel, em 1836; ou o “pacotão” legal, criador da Regenera‑
ção, decretado por Saldanha, Rodrigo da Fonseca Magalhães e Fontes Pereira de 
Melo, em 1851 ‑1852. Das três revisões constitucionais, ou Actos Adicionais, à Carta 
Constitucional apenas uma (em 1885) fora feita pelas vias legais, com o parlamento 
reunido. Franco lembraria isso mesmo em seu abono: “Tão larga e correntemente 
isto se tem feito em Portugal, desde o início do regímen, que uma grandíssima parte 
da nossa legislação se deve a essa origem, ou às solenas autorizações parlamentares, 
que são a fórmula hipócrita e manhosa de igual absorção do legislativo pelo 
executivo.”153 O reinado de D. Carlos, aliás, fora fértil em adiamentos ou dissoluções 
parlamentares que redundavam em outras tantas ditaduras e na prática da “governa‑
ção por decreto”154. No total, o seu reinado teve 11 dissoluções; só contabilizando os 
anos imediatamente anteriores ao biénio franquista, Hintze Ribeiro obtivera três 
dissoluções, em 1900, 1901 e 1904, e José Luciano duas, em 1904 e 1906.

A teorização apoiando a bondade e a utilidade deste tipo de ditaduras liberais 
também era algo bastante enraizado na elite monárquica. O regenerador Júlio de 
Vilhena representava bem a classe política do tempo quando declarava aceitar 
ditaduras “rápidas e de ordem administrativa” que se destinassem “a emendar os 
erros dos partidos”, ou seja, a crónica ingovernabilidade dos parlamentos portugue‑
ses155; encarava ‑as como “uma trégua para reformar legislação”156 e ia ao ponto de 
em 1907 – ao mesmo tempo que vociferava contra a ditadura franquista – reconhe‑
cer que aceitara a chefia dos regeneradores, após a morte de Hintze Ribeiro, por ter 
na cabeça um vasto plano de reformas institucionais e financeiras… a executar 
ditatorialmente: “Tudo seria transformado […] e toda a grande obra que eu sonhava 
se poderia fazer em pouco tempo. Preparada ela, bastavam dois dias de ditadura 
para ser publicada no Diário do Governo.”157 Também aos progressistas a prática não 
repugnava: a ditadura era lógica e aceitável, defendia António Cabral, “quando a 
pátria corre perigo, quando a anarquia ulula em trágicas arremetidas, quando o 
estado social padece de enfermidade tão grave que é preciso recorrer aos meios 
extremos e vigorosos”158.

Porque ganhou então a ditadura de Franco cores tão especiais e únicas? Não 
por qualquer especial essência repressiva, mas sobretudo pelo momento em que 
aconteceu. Franco (e Hintze) já tinham governado em ditadura em 1895 ‑1896 – 
durante mais tempo até (praticamente dois anos ininterruptos) do que os nove 
meses de 1907 ‑1908. O problema, como explicou António Cabral, é que o que até 

153 Franco, 2006 [1924], p. 129.
154 Carnide, 1955, p. 52.
155 Vilhena, 1916, pp. 302 ‑303.
156 Vilhena, 1916, p. 364.
157 Vilhena, 1916, p. 353.
158 Cabral, 1924, p. 115.
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aí se pudera fazer “socegadamente” já não era possível nos alvores do século xx, 
quando “os tempos eram já outros e no país alguma coisa estava mudada”159. Foi 
isso que Franco terá subestimado e por isso ele entrou para a história maldito por 
aqueles mesmos que recordavam as boas ditaduras do “romântico” Mouzinho, do 
“bondoso” Passos Manuel e dos “intrépidos” Saldanha e Fontes, no início da Rege‑
neração. É então possível especular até que ponto sem o regicídio, a ditadura de 
1907 ‑1908 não teria desaparecido da memória de todos como qualquer outro in‑
terregno parlamentar anterior160. 

Toda a gente confluiu na leitura de que a ditadura de Franco fora má, por con‑
traposição a outras. Os progressistas foram os campeões deste esforço, tentando 
apagar as suas responsabilidades na origem da mesma, aquando da falhada remo‑
delação governamental de Abril de 1907. António Cabral achava que a ditadura 
franquista fora “mesquinha e estéril”, “sem grandeza, sem esplendor, sem fertilidade”; 
“compreende ‑se Cromwell depois da dissolução do parlamento, Robespierre depois 
da execução de Luís XVI, Bonaparte depois da revolução sanguinária. Não se com‑
preende João Franco depois de uns barulhinhos de segunda ordem na Câmara dos 
Deputados”, rematava ele161. 

Teria a ditadura franquista atingido um grau de repressão novo e especialmente 
inusitado? Não parece ter sido esse o caso, à excepção de um ou outro episódio de 
maior radicalismo governamental. Como resume Rui Ramos, o suposto “autorita‑
rismo” franquista nunca significou “uma ruptura com a tradição liberal”162. Franco 
não fez muito mais, mas fê ‑lo numa época mais difícil, do que no passado Costa 
Cabral fizera: maximizar as faculdades do poder régio para blindar o poder do go‑
verno, recorrer à administração para influenciar as eleições, vigiar e cercear a im‑
prensa e evitar manifestações de rua; todavia, nunca suspendeu as garantias, nun‑
ca negou à oposição direitos de existência, nunca contestou o lugar do parlamento, 
das eleições e do voto; nunca desejou, em suma “um regime não liberal”163. É óbvio 
que no calor da refrega política diária, por reacção defensiva ou por acção ofensiva, 
o franquismo se excedeu: foram os casos da repressão de rua nos tumultos de 18 de 
Junho de 1907, não obstante, por exemplo, ter morrido mais gente em Abril de 
1908 (nas primeiras eleições realizadas pela “acalmação”) do que durante todo o 
franquismo, ou de alguns episódios de perseguição à imprensa, não obstante a ge‑
neralidade do jornalismo ter sempre podido escrever o que queria e bradar contra 
uma ditadura que acusava de o silenciar, com a certeza de que os julgamentos por 
eventuais abusos nunca chegariam ao fim164. 

159 Cabral, 1924, p. 229.
160 Ramos, 2001, p. 193.
161 Cabral, 1931, p. 13.
162 Ramos, 2001, p. 26.
163 Ramos, 2001, pp. 26 ‑28.
164 “Os jornais clamavam contra uma tirania que nunca explicaram qual era e que nunca 

qualquer cidadão apolítico percebeu ou sentiu” (Carnide, 1955, pp. 63 ‑64). Já para Rocha 
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No que toca à repressão física pura e dura – a “ditadura de sangue” e o “regímen 
do terror” que apregoavam as manchetes dos jornais rotativos ou republica‑
nos165 – vale a pena registar o cândido e elucidativo relato feito por Afonso Costa 
da sua prisão na sequência da intentona revolucionária de 28 de Janeiro de 1908. 
Conduzido ao quartel do Carmo, foi encerrado num “aposento decente”, com “pavi‑
mento sobradado” e “arejamento perfeito”, “uma janela para o lado da rua” e “uma 
ampla sacada para o lado da parada” – e “se não fosse o edifício das casernas, o sol 
dava aqui todo o dia”; não faltava o “socego, durante a noite”, uma vez que “a senti‑
nela que vigia no corredor anda pé ante pé”; nas horas mortas, recebia no seu “cala‑
bouço” alguns “oficiais”, que mantinham com ele animada “cavaqueira” e de quem 
Costa obtinha que telefonassem “para minha casa, dizendo que estou bem e pergun‑
tando como estão todos”; levantava ‑se às 10 ou 10.30 da manhã, “tomando um 
 cálice do Porto e biscoitos”; durante o dia passeava, lia romances, conversava, escre‑
via; deitava ‑se às 23.30 ou meia ‑noite. Finalmente, as refeições vinham do Restau‑
rante Tavares: o almoço do dia 31 de Janeiro constara de “uma omelete aux fines 
herbes, linguado frito com batatas cozidas, costeleta de vitela, espinafres, queijo da 
Serra, pão, maçã, laranja e tangerina”166. Como se depreende sem esforço, depois de 
1910 a noção e a prática da repressão política mudariam drasticamente: não há 
 memória de alguma vez a “formiga branca” de Afonso Costa, a “traulitânia” de 
Solari Allegro ou a PVDE/PIDE do Estado Novo terem encerrado as suas vítimas 
em bons aposentos, alimentado ‑as com linguado, vitela ou omeletes aux fines herbes!

É aliás curioso constatar como muitos dos que atacavam a ditadura franquista 
como causa imediata do regicídio depois tenham paradoxalmente lamentado que 
Franco não tivesse continuado a governar após 1 de Fevereiro de 1908… como 
ditador. “Nesse dia funesto” – ajuizou António Cabral – “o Sr. João Franco não 
soube ser audacioso. Era aí que se queria ver o ditador […] o momento era gravís‑
simo […] contra essa ditadura salvadora ninguém protestaria […] mas o ditador 
falhou ali, entibiou ‑se, sucumbiu. É bem certo: não é ditador quem quer…”167. 
Além de a Cabral não ocorrer a natureza contraditória do seu argumento, face ao 
que vociferara contra Franco até àquela tarde no Terreiro do Paço, o ministro pro‑
gressista ocultava duas coisas: que Franco não fora para aquele tipo de ditadura 
(possivelmente militar) que era necessário após o regicídio por ser demasiado afeito 
às praxes constitucionais e que ainda que ele o tivesse querido isso teria sido impos‑

Martins, “dizia ‑se que havia fome de liberdade; gritava ‑se que não se respirava. [Mas] não 
paravam os comícios” (Martins, 1925, p. 253).

165 Os dois títulos citados foram manchetes de 1.ª página do Correio da Noite, diário 
progressista, de 4 ‑7 ‑1907.

166 Freire, 1925, pp. 108 ‑109 e 146 ‑148. Todas estas mordomias nunca impediram Afonso 
Costa, uma vez esquecida a amizade que mantivera com Franco até 1906, de o retratar como 
“um bárbaro nevrótico, sem equilíbrio e sem destino” (cit. em Martins, 1925, p. 183).

167 Cabral, 1924, pp. 219 ‑221. 
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sível pelo ostracismo a que todos o tinham votado. António Cabral continuaria, 
durante anos, a lamentar que Franco não tivesse estado à altura da emergência 
nacional de 1908, mesmo depois de o próprio lhe ter dito que se fora embora, depois 
do regicídio, porque era do rei D. Carlos, e só dele, que lhe vinha a legitimidade 
política para governar168.

Ninguém colocaria tão bem a questão da natureza da ditadura de Franco quando 
o seu sobrinho, o conde de Carnide – significativamente comparando, e logo distin‑
guindo, a acção de Franco e a acção de Salazar. Na sua análise, o tio estabelecera 
“uma situação por si própria indecisa e sujeitava ‑se assim a todos os rótulos que os 
seus adversários políticos lhe quisessem pôr. Sucedia ‑lhe como sucede à ameaça que 
os próprios ameaçados sabem de certeza nunca vir a ter efeito […] Ou se vai para a 
ditadura ou não se vai: ditaduras dentro, ou próximo, da legalidade, não as há.  
É contraproducente todo o regime forte que tenha o seu calcanhar de Aquiles. A dita‑
dura de João Franco faliu politicamente porque não era uma ditadura […] El ‑Rei e 
João Franco não tinham espírito ditatorial, esse espírito que só o berço dá e só a 
tumba leva; tinham demasiado civismo […] as habilidades políticas não eram pró‑
prias de El ‑Rei nem do seu primeiro ‑ministro; nem as violências o eram tampouco”169.

6.  O regicídio possível: “D. Carlos 1.º, o último”

A ditadura franquista não terá portanto sido a causa primeira e suficiente, nem 
muito menos a causa única, explicativa do assassinato do rei e do seu herdeiro.  
A esta luz, a questão da partilha das responsabilidades morais do regicídio 
apresenta ‑se muito mais complexa do que a tradicional historiografia quer fazer 
crer. Para as apurar, o melhor método será então o de detectar sucessivos níveis e 
agentes de culpa, que se entrelaçaram para a catástrofe final.

Toda a história do reinado de D. Carlos, pelo ambiente político, institucional e 
cultural vivido na intelligentsia e nas ruas – muito particularmente em Lisboa – tornava 
a ocorrência de um atentado contra o rei algo possível. D. Carlos subira ao trono num 
momento particularmente excitado da opinião pública. Nas semanas seguintes ao 
ultimato, em 1890, a imprensa encheu ‑se de caricaturas, dichotes e ameaças, dizendo 
que aquele seria “o último” dos Braganças a reinar170, e que talvez não reinasse por 
muito tempo, se alguém decidisse – como sugeriu Gerra Junqueiro num famoso poe‑
ma – “caçar o caçador Simão” (um dos nomes próprios do monarca). As ameaças 
físicas contra D. Carlos começaram logo ali. No Verão de 1891, ao que parece, os 
republicanos tinham pronto um plano para raptar o rei e expulsá ‑lo do país, 

168 V. Cabral, 1931, pp. 13 e 250.
169 Carnide, 1955, pp. 210 ‑211.
170 “D. Carlos 1.º, o último” era o título de uma caricatura de Bordalo Pinheiro publicada 

no jornal Pontos nos ii, em Janeiro de 1890 (v. Ramalho, 2001, p. 9).
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obrigando ‑o a abdicar; foi por isso que o ministro Lopo Vaz insistiu então que a famí‑
lia real deveria passar o Verão em Mafra e não em Sintra, para grande desgosto da 
rainha D. Amélia171. Depois disso, D. Carlos fora sujeito a mais algumas ameaças 
reais, em Abril de 1893, na Avenida da Liberdade, em Janeiro de 1896, na Baixa 
lisboeta172, e em ocasião incerta, em Sintra173, sempre na forma de um sujeito isolado 
que se lhe atravessava no caminho para lhe gritar impropérios ou atirar uma pedra. 
D. Carlos nunca revelou ter medo, nem nunca quis acreditar que a sua vida pudesse 
correr perigo; nunca deixou de se passear em landau aberto nas ruas de Lisboa, para 
testar e saborear a sua popularidade174. Mas o facto é que a sua época – os últimos 
anos do século xix e os primeiros do século xx – já não era a dos tempos bonançosos 
da pax fontista. O assassinato de reis e de chefes de Estado tornara ‑se uma moda 
anarquista além ‑fronteiras175; era uma questão de tempo até que a agitação portuguesa 
finissecular a aclimatasse – uma hipótese de resto sempre potenciada por uma 
imprensa e uma opinião pública cada vez mais sensacionalistas, assestando baterias 
sobre um monarca que, tanto na sua vida pública como na sua vida privada foi 
exposto, conhecido e escrutinado como nenhum outro antes dele. 

Todo o reinado de D. Carlos foi vivido numa crescente “atmosfera de ódio”, 
produto de uma difusa “irreverência antidinástica” e de uma “insolência geral” que 
remontavam, nos seus primórdios, à iconoclastia da Geração de 70 e à incendiária 
“campanha democrática” contra D. Luís (levada a cabo pelos progressistas, sob 
aplauso republicano)176. Eduardo Schwalbach declarou que toda aquela época fora 
dominada pela “indisciplina e bota ‑abaixo”, no meio da maior condescendência 
das autoridades177. Isto era particularmente visível na Lisboa da viragem do século. 
João Franco notou um dia que a capital “começava a exercer em Portugal politica‑
mente uma ditadura semelhante à que por muito tempo Paris exerceu na França”178. 
Ora Lisboa, sob o efeito da industrialização fontista e da explosão urbana ditada 
pelo êxodo rural, tornara ‑se um mundo altamente politizado, repleto de gente anó‑
nima e desenraizada, que sentia em cheio a contracção económica, o espectro do 
desemprego, da miséria social e da crise das subsistências. Entre 1878 e 1890, a 
população da capital aumentou de 187 mil habitantes para 301 mil (+60,9%); 

171 Vilhena, 1916, pp. 257 ‑258.
172 Ramos, 2006, pp. 324 ‑325.
173 Cabral, 1924, p. 52.
174 Ramos, 2006, p. 140.
175 V. uma lista de todos os grandes estadistas e políticos assassinados entre 1894 e 1905 

– Sadi Carnot, a imperatriz Sissi, o presidente norte ‑americano William Mckinley, o rei 
Humberto de Itália, o rei Alexandre da Sérvia, entre outros – em Cabral, 1924, p. 207. Em 
1914, o assassinato do herdeiro austro ‑húngaro, o arquiduque Francisco Fernando de Habs‑
burgo, seria o detonador para a I Guerra Mundial.

176 Ramos, 2006, pp. 13, 62 e 122 ‑123.
177 Cit. em Ramos, 2006, p. 124.
178 Franco, 2006 [1924], p. 119.
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entre 1890 e 1911, galgou de 301 mil para 435 mil (+44,5%)179: para estas multi‑
dões novas (na cidade e em idade), o republicanismo, mais do que expressar uma 
integração e militância numa organização estruturada (como o PRP demorou  
a ser) significava “a sua disponibilidade para contestar a ordem estabelecida”180. 
Não é de estranhar que ao cabo de alguns anos, mergulhada num caldo de repu‑
blicanismo, anarquismo, maçonismo e carbonarismo, uma certa Lisboa rufia, 
radical ‑operária ou lojista e pequeno ‑burguesa – 140 mil modestos empregos que 
significavam 70% da população activa da cidade181 – tenha refinado argumentos e 
imaginado métodos de acção contra a “corja”182 dos políticos e acima deles contra 
a figura real. Foi em parte o desenvolvimento desta cultura urbana de contestação 
e radicalismo que serviu de cenário para os rumores e finalmente para a execução 
do atentado contra o inimigo público a abater – D. Carlos, o rei, retratado pelos 
seus muitos críticos como um Bragança obeso, adúltero, dissipador e corrupto, 
politicamente irresponsável e somente interessado na caça, na oceanografia e na 
pintura diletante, em suma, como um chefe de Estado ausente e distante dos muitos 
problemas, de desemprego, de habitação, de condições laborais, de conflitualidade 
social, de ameaça de pobreza, que marcavam o quotidiano da vida urbana para a 
maior parte dos lisboetas da transição do século183. 

7.  O regicídio provável: “desqualificar ‑me ‑ei política e 
moralmente”

Sobre este pano de fundo, João Franco foi, em 1907 ‑1908, “um factor especial 
de irritação”184. A sua personalidade não facilitava consensos nem despertava sim‑
patias – muito pelo contrário. Sempre fora um político conflituoso e desabrido e 
tudo isso se exacerbava quando – como foi então o caso – se sentia cercado e con‑
testado. Apesar de não ser um parvenu na elite política liberal, nunca teve o estilo 
federador e a gentlemanship que tinham consagrado o seu mestre Fontes Pereira de 
Melo. Com o tempo, as suas maneiras rudes, o seu ar espartano, o seu tom ríspido 

179 Ramos, 2006, pp. 71 e 229. Em 1910, Lisboa detinha 46,8% de toda a população 
urbana do continente, ou seja, praticamente metade dos portugueses com morada urbana 
(ibidem, p. 229).

180 Ramos, 2006, p. 71: “Para aqueles que deixavam as suas pequenas comunidades da 
província e chegavam a Lisboa […] o republicanismo oferecia novas identidades e novas 
solidariedades” (ibidem, p. 249).

181 Ramos, 2006, p. 150.
182 A Corja era o título de um conhecido jornal de caricaturas antimonárquicas, da 

autoria de Leal da Câmara, fundado em 1898. 
183 V. Sardica, 2000, pp. 31 ‑35. 
184 Ramos, 2001, p. 192.
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e a sua personalidade impaciente vieram à tona185 – revelando a todos “uma ambi‑
ção desmedida” e “uma combatividade exagerada” que não pouco alimentaram um 
“ambiente de irritação e de cólera” à sua volta186. 

A isto se juntava o seu passado, o mesmo é dizer, a contradição entre o que fi‑
zera e dissera até Maio de 1907 e que passou a fazer e dizer depois e até ao regicídio. 
Como muitos disseram, Franco era o menos legítimo e o mais atacável de todos os 
candidatos a governarem em ditadura. Toda a gente o podia fazer; o problema é 
que só ele se arvorara em especial apóstolo das virtudes parlamentaristas, durante 
os anos da sua campanha contra os rotativos e a caminho do poder. Fora ele quem, 
em Fevereiro de 1904, jurara: “se amanhã for governo e desmentir o meu programa 
de oposição, desqualificar ‑me ‑ei política e moralmente”187; fora ele quem, já na 
presidência do Conselho, em Julho de 1906, asseverara: “Eu só existo para os meus 
correligionários por encarnar princípios a que liguei a minha honra pessoal e polí‑
tica, tomando compromissos na oposição e no governo a que não poderia faltar 
sem faltar a mim próprio”188; fora ainda ele quem, num inflamado discurso na 
Câmara dos Pares, em Novembro de 1906, considerara a prática da ditadura “um 
crime constitucional”, por “ir contra a nação” e por só “produzir resultados contra‑
producentes […] porque as manifestações reprimidas hoje repetem ‑se amanhã, 
com mais violência, até que tudo levam de vencida”189.

Naturalmente, muita gente tratou de lembrar o muito que ele pregara, nos 
jornais e nos centros do Partido Regenerador ‑Liberal, entre 1903 e 1906, contra a 
prática governamental de viver de dissoluções, de se esconder atrás do rei, de expor 
o monarca à usura da opinião pública. Chegado ao poder, e sobretudo a partir de 
1907, sem um largo partido que o sustentasse, Franco viveu com o rei e do rei. 
Colou de tal maneira ao seu destino o do monarca que os ódios antigovernamen‑
tais facilmente transitaram da sua pessoa para a de D. Carlos. Acabou assim enre‑
dado na quadratura do círculo: não querendo sair do sistema, precisou, para 
 encontrar espaço político, de criticar abertamente esse sistema, envolvendo o rei 
nessa cruzada190. O efeito foi óbvio: “os progressos dos republicanos”, lamentava 

185 O Pe. Sena Freitas, um seu amigo, retratava ‑o como “um Mouzinho em tempo de 
paz, um gladiador sem divisas militares […] blindado de aço […] rígido no viver como um 
cenobita”, ou seja, pouco simpático no trato e, como revelam outras fontes, facilmente irri‑
tável e dado a grandes fúrias (Freitas, 1909, pp. 8, 16 ‑17).

186 Cabral, 1931, pp. 222 e 242.
187 Cit. em Cabral, 1931, p. 202.
188 Cit. em Cabral, 1931, p. 202.
189 Cit. em Cabral, 1931, pp. 70 ‑71
190 Ramos, 2001, p. 191. O problema, como desenvolve Rui Ramos, é que quanto mais 

“criticava e vexava os políticos instalados” mais os alienava quando, não possuindo uma 
máquina política muito alargada, precisava justamente deles para governar “com a legalidade 
e o consenso que legitimavam o poder no Estado liberal” (ibidem, pp. 144 ‑145).
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António Cabral, deveram assim muito “ao descrédito lançado pelos franquistas 
sobre os grandes partidos da monarquia”191. João Chagas nunca cessou de explorar 
o efeito corrosivo que a propaganda franquista tinha sobre o sistema monárquico. 
Na sua óptica, Franco criara “uma situação sem pés nem cabeça”: “colocou a mo‑
narquia em posição de réu e, coisa absurda, arvorou ‑se ao mesmo tempo em seu 
defensor”192. Por isso mesmo, ao falar “sob a monarquia como se tivesse proclamado 
a república”193, João Franco consubstanciava na sua pessoa “uma revolução a que 
eles [os monárquicos] se submeteriam se fosse feita pela república, mas que eles 
não suportam sendo feita pela monarquia”194.

Talvez tenha sido mesmo isto, ou seja, a necessidade de se mostrar forte contra 
os rotativos e de prender o rei a si que o levou por vezes a extremos impensados de 
provocação. De entre todos os “tiros no pé” dados por Franco, o mais importante e 
decisivo terá sido a liquidação ditatorial dos adiantamentos à Casa Real, pelos ecos 
de imprensa produzidos195. António Cabral considerava que Franco dera assim aos 
republicanos “uma nova e poderosa arma”, tornando ‑se, “sem o querer”, “um dos 
mais diligentes obreiros da República”. O juízo é exagerado, mas é sintomático que 
até franquistas da redacção do Diário Ilustrado, como Álvaro Pinheiro Chagas, 
tenham sentido necessidade de reconhecer que fora por causa da polémica dos 
adiantamentos “que maior incremento tomou a propaganda revolucionária, e que 
maior desenvolvimento tomaram as associações secretas, cuja organização até essa 
data estava apenas vagamente esboçada”196. E é igualmente sintomático que 
Vasconcelos Porto, o todo ‑poderoso e muito querido (para Franco e para o rei) 
ministro da Guerra franquista, tenha expressado reservas à publicação da entrevista 
de D. Carlos com Joseph Galtier197 – uma outra clara, e porventura desnecessária, 
provocação, que deu à imprensa mote para “crescer em ousadia, discutindo e ata‑
cando a coroa”198, e cujo efeito foi o de convencer muita gente que Franco era 
inamovível enquanto inamovível o rei estivesse no seu posto.

191 Cabral, 1924, p. 140.
192 Chagas, 1908, pp. 59 ‑60.
193 Chagas, 1907, p. 38.
194 Chagas, 1907, p. 37.
195 Sirva de exemplo o jornal republicano A Lucta, de 6 ‑9 ‑1907: fazendo manchete com 

o decreto ‑lei que liquidava os adiantamentos à Casa Real, Brito Camacho declarava que o 
diploma fora “escrito com lama das ruas, molhada a pena na sargeta mais próxima”, e estava 
elaborado em termos tais “que o devedor [o rei] pagasse sem despender um vintém e o credor 
[o Estado] se considerasse pago sem receber um real”.

196 Álvaro Pinheiro Chagas, cit. em Vilhena, 1916, p. 365.
197 Vilhena, 1916, p. 395. É curioso constatar que no livro publicado por Franco em 

1924, coligindo as cartas recebidas do rei D. Carlos, não haja uma única menção à entrevista 
Galtier, nem mesmo nos comentários pessoais que Franco intercala com a reprodução da 
correspondência real.

198 Cabral, 1931, p. 193.
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8.  O regicídio inevitável: “o mundo às avessas”

Pela sua personalidade e pela contradição entre o seu passado de protestante 
anti ‑rotativismo e o seu presente de ditador valido do Paço, Franco sobreaqueceu 
demasiado o sistema e o ambiente político, criando um excessivo dramatismo à sua 
volta – com isso contribuindo para tornar um atentado que já era possível num 
atentado que, no biénio de 1906 ‑1908, se tornou cada vez mais provável. Resta 
saber como se tornou ele inevitável, naqueles tensos meses que precederam o dia  
1 de Fevereiro de 1908.

Franco tornou ‑se um outsider do rotativismo monárquico a partir de 1901, 
quando rompeu com Hintze Ribeiro para encetar carreira política a solo. Nos anos 
seguintes, prosperou a dizer mal dos rotativos; a partir de 1906, como notava João 
Chagas, “foi ao encontro da oposição [republicana] e, estando no governo, fez a 
sua obra”; querendo reabituar o país à monarquia, “completamente o desabituou 
dos governos monárquicos [rotativos]. Disse ‑lhes tanto mal deles, mostrou ‑os tão 
nocivos e anunciou ‑os tão perigosos, que o país definitivamente não os suporta 
mais”199. Aquela não era, claro, a primeira vez que dentro da elite política monár‑
quica havia querelas intestinas e ataques de parte a parte. Sem ser necessário 
remontar ao período de 1834 ‑1851 – o “reinado da frase e do tiro”, na pitoresca 
expressão de Oliveira Martins – basta lembrar o furor com que os progressistas 
tinham investido contra os regeneradores e contra o rei D. Luís, acusado de favo‑
ritismo pró ‑fontista, na chamada “campanha democrática” de 1878 ‑1879. O que 
foi novo em 1906 ‑1908 foi a unidade de todos os rotativos e de todos os partidos 
monárquicos estabelecidos na oposição a Franco e ao rei. Dito de outra maneira, 
esta foi a primeira vez que o monarca e o seu governo tiveram de enfrentar a fúria 
do establishment rotativo, com a agravante de este não escrupulizar fazer causa 
comum com o radicalismo das oposições anti ‑sistema – republicana, anarquista ou 
maçónica. Isto, por sua vez, estabelece a diferença e a novidade dos tempos da 
governação franquista face à outra grande conjuntura adversa que D. Carlos tivera 
de enfrentar, no início do seu reinado, sob o fogo da reacção patriótica ao ultimato. 
Dessa vez, a opinião pública, a intelligentsia cultural e estudantil e o republicanismo 
tinham estado unidos – mas o rei tinha a defendê ‑lo a barreira dos políticos rota‑
tivos, solidários com o Paço na questão inglesa. Em 1906 ‑1908, não: D. Carlos não 
tinha quem o protegesse e junto a si só tinha quem contribuía ainda mais para 
aumentar a sua impopularidade.

Em 1924, era à oposição dos rotativos, mais do que à oposição dos republica‑
nos, que Franco endossava as responsabilidades da catástrofe de 1908. Segundo 
ele, tinha sido a elite monárquica a criar em torno do rei “a atmosfera de ódios e de 
revoltas de onde partira o raio”: “as oposições, não levando nisso a palma a repu‑

199 Chagas, 1907, pp. 143 e 42.
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blicana às monárquicas”, faziam “libelo formidável contra as instituições”; “era o 
mundo às avessas”200. Particularmente a partir de Maio de 1907, quando se iniciara a 
ditadura, “dera ‑se começo a uma longa e continuada journée des dupes, em que os 
monárquicos da oposição, a que em breve outros se iriam juntar, buscavam tirar a 
castanha do lume com a mão de gato dos republicanos”201. Conluiados, rotativos e 
republicanos, “uns, numa cegueira ignara, outros, porventura, na lúcida previsão de 
que uma vez abatida e aniquilada essa força [a do governo e do rei] tudo o mais viria 
a terra por si mesmo, contra D. Carlos empreenderam uma campanha destruidora”202. 

É claro que Franco forçava a nota da vitimização pessoal, omitindo que se havia 
“combate de monárquicos contra monárquicos”203, não era apenas porque os rota‑
tivos o odiavam mas porque ele também os provocara, depois de os ter denegrido 
no passado; mas não deixava de ser verdade que a sua governação fora atacada por 
um arco de oposição como nunca se vira em Portugal – que começava à direita, 
com os nacionalistas católicos, continuava no centro e na esquerda monárquicos, 
com o “bloco” ou “coligação liberal” de que falava Vilhena204, juntando regenera‑
dores, progressistas e dissidentes, e que terminava, através das fronteiras porosas da 
esquerda monárquica, na rua, no republicanismo, nas lojas maçónicas e nas células 
anarquistas e carbonárias. Até a Corte moveu entranhada oposição a Franco: 
tirando o seu amigo conde de Arnoso, secretário do rei, toda a gente no Paço tinha 
a opinião de D. Amélia – que ele “não passava de um Alpoim mais vivo, a falar de 
monarquismo, mas a querer açambarcar o poder”205. Assim, a história do franquismo 
mostra, sobretudo nos seus últimos meses, a solidão do poder de Franco, isolado no 
país pela mais vasta fronda oposicionista da história da Regeneração e, em parti‑
cular, do reinado de D. Carlos. E foi esta tenaz, a aliança contra ‑natura do conser‑
vadorismo rotativo com a rua radical, que acabou, como se de uma inevitabilidade 
se tratasse, por esmagar Franco e assassinar o rei.

Na Primavera de 1907, quando os progressistas ainda estavam na Concentra‑
ção Liberal que apoiava o governo “à inglesa” de Franco, já Hintze Ribeiro, José 
Maria de Alpoim e os republicanos andavam lado a lado, amotinando o parlamento 
e as ruas206. Quando Franco foi para a ditadura, e ao longo de todo o segundo se‑
mestre de 1907, não só “a onda republicana subiu” como se notou crescentemente 
“que o vento que a encrespava soprava do lado dos monárquicos”, com os parceiros 
da rotação – regeneradores e progressistas – já lado a lado no ataque ao governo207. 

200 Franco, 2006 [1924], pp. 168 e 136.
201 Franco, 2006 [1924], p. 107.
202 Franco, 2006 [1924], p. 52.
203 Franco, 2006 [1924], p. 51.
204 Vilhena, 1916, pp. 383 ‑384.
205 Martins, 1925, p. 35.
206 Ramos, 2001, p. 147.
207 Martins, 1925, p. 274.
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Reconciliados, Hintze e José Luciano esqueceram os tempos em que eram, à vez, os 
validos de D. Carlos e acusaram ‑no de ter feito um autêntico “golpe de Estado” ao 
escorar Franco208. Na sua imprensa, o líder regenerador anunciou “guerra, guerra 
sem tréguas, intransigente”; por seu turno, o Correio da Noite, progressista, dizia 
que Franco fora “para o absolutismo”: “como homem público, suicidou ‑se”209.

Depois da morte de Hintze, em Agosto, o seu sucessor, Júlio de Vilhena, não 
abrandou a sanha antifranquista. Os editoriais do seu jornal, O Popular, foram em 
crescendo de estilo incendiário. A 20 de Outubro, Vilhena declarava estar disposto 
a ir “até onde a ditadura nos levar”, afirmando que “entre nós e o Sr. João Franco 
há um abismo” e que “a paciência dos partidos está esgotada”210; a 29 de Outubro, 
constatava estar “estabelecida a guerra civil entre a coroa e os partidos monárqui‑
cos”, ameaçando que “a luta feroz” só terminaria, “ou pelo aniquilamento dos par‑
tidos monárquicos […] ou, pelo menos, pela renúncia espontânea e livre do rei às 
suas funções constitucionais”211. E dizia mais: enquanto os republicanos quisessem 
o que os regeneradores queriam – o fim do franquismo – encontravam ‑se ambos 
“pela própria natureza das coisas no mesmo terreno restrito”212. A 19 de Novem‑
bro, atacava sem rebuços o rei: era D. Carlos que parecia não querer “ser sagrado, 
nem inviolável, nem indiscutível […] Quer ser discutido? Pois contra o nosso de‑
sejo e contra os nossos princípios, obedeceremos, como súbditos fiéis, à sua 
vontade”213. No dia seguinte, Vilhena avisava Franco que ele tinha nas mãos “a 
existência constitucional do rei, a dinastia e até a forma de governo. E não tome 
isto como ameaças: tome ‑o apenas como uma previsão de futuros acontecimentos, 
para os quais a nossa colaboração será nula ou quasi nula, mas que hão ‑de natural‑
mente surgir”214.

Pelo meio, a amigos políticos, Vilhena explicava as razões da sua terminante 
intransigência com o franquismo. O problema, para os regeneradores, não estava 
em Franco ser ditador; estava no facto de ele fazer uma ditadura que “atacava os 
partidos existentes” e que estava em vias de formar um partido que viria, se consti‑
tuído, “atentar contra a existência dos outros”215. Quando, nos finais de Dezem‑

208 Ramos, 2001, p. 152.
209 Martins, 1925, pp. 230 e 232.
210 Vilhena, 1916, pp. 377 ‑378.
211 Vilhena, 1916, pp. 380 ‑381. Dali a dias, em Novembro, o periódico progressista 

Novidades, de Emídio Navarro, iniciaria uma campanha em prol da abdicação pacífica de 
D. Carlos na pessoa do filho, D. Luís (II) (Cabral, 1931, pp. 89 ‑90).

212 Vilhena, 1916, p. 381.
213 Vilhena, 1916, p. 397.
214 Vilhena, 1916, p. 399.
215 Vilhena, 1916, p. 303. “A ditadura já eu a defendera em 1902 […] mas frisava bem 

que se não lembrasse de afeiçoar os organismos existentes a um partido novo, porque então 
estava perdida” (ibidem, p. 364).
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bro de 1907, Franco publicou o decreto de reforma da Câmara dos Pares que lhe 
permitia solicitar ao rei “fornadas” de gente sua, foi o desespero para os regenera‑
dores: Vilhena jamais poderia aceitar uma reforma que, “alargando o quadro vi‑
talício, tivesse por fim a constituição de um partido novo, sem raízes na tradição e 
que impossibilitaria os governos futuros de governar com ela”216, ou seja, uma re‑
forma que destruiria o monopólio até aí exercido pelos rotativos sobre a Câmara 
Alta. A partir daí, o tradicional, prudente e moderado Partido Regenerador, sólido 
esteio das instituições monárquicas, estava por tudo: “O nosso compromisso de 
[…] não auxiliarmos os republicanos devia moderar a acção do governo. 
Enganámo ‑nos. Os partidos vão ser esmagados por todos os processos ainda os 
mais violentos e ilegais. É natural e nada estranhável que se defendam por todos os 
processos.”217 Conclusão: João Franco que não estranhasse se dali em diante hou‑
vesse coligação “de todos os elementos da oposição, ainda os mais radicais”218. 

Mesmo que depois Vilhena tenha jurado que tinham sido os dissidentes de 
Alpoim a irem para a revolução – e não ele ou José Luciano – e que a sua profecia 
de “um crime ou de uma revolução” não era uma ameaça real mas uma simples 
previsão219, isso não invalida o facto de ter havido, por parte do Partido Regenerador, 
uma contínua e clara instigação das sensibilidades partidárias e da opinião pública 
em geral contra Franco e contra o rei. “Ligados os dois chefes adversários pelo ódio 
comum a um terceiro” – explicava ainda Vilhena, anos depois do regicídio, refe rindo‑
‑se à sua aliança com José Luciano – “a ditadura tinha forçosamente que sucumbir, 
e se fosse teimosa, como realmente foi, havia de ser mais ou menos trágica”220.

Os regeneradores “aborreciam” Franco porque este se separara deles; os pro‑
gressistas, e José Luciano de Castro em particular, “odiavam” Franco porque este 
“se emancipara do seu domínio” e se dispusera, em Maio de 1907, a “governar sem 
ele, e só com o apoio do rei”221. O flirt entre os progressistas e o radicalismo extra‑
monárquico não era propriamente novo. Desde os tempos do setembrismo, pas‑
sando depois pela patuleia, pela “unha negra” do Partido Histórico e pela vozearia 
do Partido Reformista a esquerda da monarquia sempre vivera à custa de uma 
chantagem implícita sobre o Paço: radicalizar ‑se, dar a mão à rua, diluir ‑se até nos 
antimonárquicos, no dia em que estivesse certa de que refaria a vida e a existência 
à cabeça destes222. O que foi novo, durante o franquismo, foi a acumulação de 

216 Vilhena, 1916, p. 411 (carta a Pimentel Pinto, 19 ‑12 ‑1907).
217 Vilhena, 1916, p. 411 (ibidem).
218 Vilhena, 1916, p. 412 (ibidem).
219 Vilhena, 1916, pp. 412 e 416.
220 Vilhena, 1916, p. 367.
221 Vilhena, 1916, p. 367.
222 “A força do Partido Progressista […] estava em ser uma espécie de Partido Republi‑

cano da monarquia, que precisava de ser mimado para não assumir por despeito a sua natu‑
reza subversiva” (Ramos, 2006, p. 154).
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sinais de que, desta vez, José Luciano estava disposto a levar o bluff até onde nunca 
levara. Ao jornal Heraldo, de Madrid, declarou sensacionalmente: “Se isto tem que 
ser a monarquia em Portugal, ela não me serve”; ao Mundo, de França Borges, 
prometeu que estava “disposto a ir até ao fim”223 – embora nunca tenha esclarecido 
(porque também não o podia fazer se queria salvaguardar algum futuro numa situa‑
ção monárquica pós ‑franquista) em que consistia esse “fim”. Em Novembro, numa 
carta a Júlio de Vilhena, José Luciano explicou ‑lhe a necessidade de manter Franco 
e D. Carlos em estado de aperto e sobressalto: “enquanto a coroa estiver conven‑
cida que no momento em que se quiser desfazer do actual gabinete tem logo à sua 
disposição, humildes e agradecidos, regeneradores e progressistas […] zombará de 
todos e aguardará impassível a hora da nossa capitulação. Se souber, ou chegar a 
convencer ‑se, que a manutenção do statu quo a tornará incompatível com todos 
nós […] então o caso mudará de figura e a situação política assumirá outro 
aspecto”224. Ora a coroa só se convenceria disto se os rumores de qualquer coisa 
muito grave se tornassem assustadoramente reais. Era isso que José Maria de Alpoim, 
o rival dissidente dos progressistas tornado cúmplice deles na cruzada antifran‑
quista, dizia abertamente ao falar de “um grande desastre que arrase tudo”225; esse 
“desastre” era a única barreira a opor a uma futura vitória de Franco nas eleições que, 
dirigidas por ele, “equivaleriam a uma revolução” que a todos aniquilaria226.

A irresponsabilidade, ou a leviandade, com que os rotativos e os dissidentes 
manejavam a arma da calúnia contra Franco e da ameaça, mais ou menos velada, 
contra o rei e as instituições ilumina assim o quanto a história da ditadura franquista 
não era tanto “a da revolta de uma nação contra a imposição de uma tirania”, mas 
mais a de “uma querela doméstica da elite política”227. Simplesmente, ninguém 
aceitava a forma como D. Carlos estava a apoiar e a engrandecer Franco contra 
eles: por isso, o verdadeiro “pesadelo” dos rotativos “não era a ditadura, mas o fim 
da ditadura, com Franco no poder”228. Ora a ditadura já tinha data de termo anun‑
ciada desde o Natal de 1907: seria o dia das eleições, a 5 de Abril de 1908. Foi esse 
calendário que tornou o atentado inevitável – sobretudo naqueles dramáticos dias, 
no final de Janeiro de 1908, depois de a revolução ter abortado. 

Significa isto que houve colaboração dos monárquicos rotativos com os regici‑
das? Não, decerto, colaboração directa e declarada; mas não é inverosímil pensar 
que os regicidas Buíça e Costa eram os últimos elos de uma cadeia de comando 
oficiosa que começava bem a montante deles, nas altas esferas da elite liberal.  
É mesmo possível que o ataque à família real, ainda que concebido nas fileiras 

223 Martins, 1925, pp. 287 e 328 ‑329.
224 Vilhena, 1916, p. 390.
225 Martins, 1925, p. 288.
226 Martins, 1925, p. 288.
227 Ramos, 2006, p. 273.
228 Ramos, 2006, p. 276.
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republicano ‑maçónicas, nunca tivesse sido executado sem a disseminação prévia 
deste clima de ressentimento, de deserção e de ódio de quase todos os monárquicos 
contra o seu próprio rei. Foi por se sentirem compreendidos, escudados, e com a 
certeza da impunidade numa futura investigação que os regicidas actuaram – arre‑
gimentados, motivados, armados e até hipoteticamente colocados no Terreiro do 
Paço por vozes que partiram de dentro da monarquia. 

Sinais disto abundam nas fontes da época e em testemunhos posteriores. Dias 
antes do 28 de Janeiro, um ex ‑ministro da Monarquia telefonou a uma redacção de 
um jornal republicano perguntando “se era verdade terem morto a tiro o porco” 
(sic)229. O “porco” era D. Carlos e o insulto era apenas um dos muitos – como 
“suíno”, “javardo” ou “negrão” – que por aqueles dias enchiam as páginas da im‑
prensa republicana e monárquica falando do rei230. Horas depois do 28 de Janeiro, 
um destacado rotativo foi ouvido a declarar a quem falava em atentar contra Franco: 
“Há que visar mais alto.”231 E se por acaso alguma voz mais prudente lembrava que 
uma fatalidade ocorrida com o rei poderia redundar na imediata implantação da 
República muitos monárquicos, mesmo “os mais ferrenhos”, não hesitavam em 
argumentar ao jeito do que fazia José Luciano quando estava na oposição – “eu, em 
princípio, sou republicano”, ou “como ideal, prefiro a República”232. 

Depois do regicídio, o socialista Martins Santareno contou à imprensa que no 
final de 1907 fora aliciado para um complot a realizar “por uma mescla de exalta‑
dos de diversos credos políticos (dizia ‑se que até legitimistas)”, cujo plano era 
matar o rei uma noite “à saída duma casa da Avenida da Liberdade, passando a 
Calçada da Glória, onde ele ia a desoras”233. Por seu turno, José Maria Nunes, o 
serralheiro que terá também atirado sobre o landau real no Terreiro do Paço, 
perguntado uma vez se tinha havido políticos monárquicos “metidos nisso”, res‑
pondera, misterioso: “Aí é que bate o ponto…”234 E não faltou mesmo quem  
tenha encarado a amnistia concedida pelo novo governo monárquico de “acal‑
mação”, após o regicídio, aos presos do 28 de Janeiro, como “um acto lógico de 
entendimento [leia ‑se, de prévia e estabelecida cumplicidade] monárquico‑
‑republicano”235. Pouca gente, em suma, gostava de D. Carlos em Fevereiro de 
1808 e escassíssimos seriam os monárquicos rotativos dispostos a defendê ‑lo. 
Alfredo Pimenta, que era um jovem radical, republicano e ateu em 1908 (fora 
um dos “intransigentes” da greve académica de Coimbra em 1907), antes de, 
durante a Primeira República, se ter convertido à monarquia e ao catolicismo, 

229 Freire, 1925, p. 93.
230 Freire, 1925, pp. 97 ‑98.
231 Cavalheiro, 1955, p. 26.
232 Freire, 1925, pp. 97 ‑98.
233 Santareno cit. em Freire, 1925, p. 129.
234 Freire, 1925, p. 127.
235 Freire, 1925, p. 169.
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conta que um alto dignitário do Paço lhe confidenciara sem rebuços, nos primei‑
ros tempos do reinado de D. Manuel II: “Criei a fama de ladrão ao pai; vou criar 
a fama de imbecil ao filho.”236

A percepção de que havia culpas morais, se não mesmo materiais, dos rotativos e 
dissidentes monárquicos no regicídio237 revela, por outro lado, a irresponsabilidade 
suicidária a que chegara a rivalidade dentro do establishment da Monarquia Constitu‑
cional. Como notou Rui Ramos, a competição entre os chefes rotativos “adquiri[ra] 
uma nova intensidade” a partir do início do século xx238. E porque até muito tarde, 
porventura até 1908, o Partido Republicano nunca constituiu uma séria ameaça ou 
uma séria alternativa ao sistema, Hintze, Vilhena, José Luciano, Alpoim e Franco 
nunca se deram conta de que a sua disputa interna era o caminho para a implosão 
final; consequentemente, denegriram ‑se tanto uns aos outros e envolveram tanto o 
rei nas suas lutas pessoais que dessacralizaram e gastaram o trono239.

As responsabilidades monárquicas dos rotativos no regicídio não pararam de ser 
apontadas nos anos subsequentes à morte de D. Carlos e de D. Luís Filipe. Em 1912, 
Malheiro Dias, criticando os rotativos que, “locupletados de ditaduras, moviam guerra 
em nome de uma liberdade que tinham prostituído”, era da opinião de que o anti‑
franquismo do status quo deixara de ser uma luta “contra o ditador subalterno” para 
passar a ser uma “luta contra o trono responsável”: “eram barões feudais contra o 
soberano: o feudalismo político em guerra contra a coroa”240. Era o que o republicano 
João Chagas também pensava, ao lembrar o quanto os partidos monárquicos tinham 
tratado o rei “como sans ‑culottes, qualificando ‑o com os piores termos e ameaçando‑
‑o de o destituir”; e isto, acrescentava, “não foi um crime ou um incidente: foi toda a 
história do reinado de D. Carlos, desde o princípio ao fim”241. 

Seria também essa a tónica dos testemunhos recolhidos no fim da Primeira 
República por João Paulo Freire entre ex ‑republicanos ou conservadores de sempre. 
Alfredo Pimenta declarou que a análise do regicídio tinha dois aspectos: “o acto 
em si, que é o menos; e os antecedentes – que é o principal. Em 1 de Fevereiro, 
verdadeiramente quem morreu foi o príncipe real. O Rei já estava morto – desde 
aquela hora em que a sua honra andava esfarrapada e suja, por obra dos monárqui‑

236 Pimenta cit. em Freire, 1925, p. 92.
237 Como resumiu Rocha Martins, “os monárquicos não viam a onda que rebentaria 

sobre eles, e ajudavam ‑nos [aos republicanos] pela vulgaridade dos processos” (Martins, 
1925, p. 216).

238 Ramos, 2006, p. 237.
239 Ramos, 2001, pp. 189 ‑190. Como particulariza o autor, na medida em que “o Partido 

Republicano nunca deu aos políticos um motivo para se unirem na defesa da monarquia”, 
eles “puderam dedicar ‑se às lutas entre si com um sentimento de impunidade, e até usar a 
agitação republicana a seu favor” (Ramos, 2006, p. 251). 

240 Dias, 1912, p. XXXV.
241 Cit. em Ramos, 2006, p. 293.
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cos”. Por isso, concluía desabridamente: “bem poucos foram os monárquicos que 
não deitaram na carabina do Buíça um grão de pólvora que havia de fazer explodir 
a bala que matou o Rei”242. Trindade Coelho era mais sucinto. “Não havendo um 
princípio sagrado a defender, o que restava era o homem coroado a eliminar. E to‑
dos o eliminaram. Todos. Conscientemente uns [os republicanos]; insconsciente‑
mente os outros [os monárquicos].”243

É claro que a participação de regeneradores, progressistas e dissidentes (se não 
mesmo de nacionalistas e legitimistas) no avolumar do ambiente de calúnia, de 
ódio, de indisciplina e de incitamento à conspiração não deve fazer esquecer o in‑
discutível quinhão de responsabilidades morais (e ainda mais as exclusivas respon‑
sabilidades materiais) no acto dos elementos ligados à máquina republicana e às 
solidariedades maçónico ‑anarquistas que pululavam na Lisboa radical do tempo. 
Nem é possível imaginar que os republicanos tenham actuado simplesmente man‑
datados pelos dissidentes (ou “buissidentes”) de Alpoim (cuja participação activa 
no 1 de Fevereiro é hoje praticamente assente), ou por outros rotativos. O que 
sucedeu foi uma confluência de vontades e de energias monárquico ‑republicanas 
como nunca durante o reinado de D. Carlos tinha sucedido – como não acontece‑
ra, por exemplo, no agitado ano de 1890 ‑1891. Por isso João Paulo Freire pôde es‑
crever que, durante o franquismo, “os jornais republicanos eram, no insulto, uma 
pálida sombra dos insultos vindos nos jornais monárquicos contra a família real”244; 
que quem matara D. Carlos fora “o destrambelhamento monárquico”245; e que o rei 
fora morto não pela “ditadura” de Franco – que Freire considerava ter sido “uma 
treta” (sic) – mas porque sobre ela desabara “uma tempestade de calúnias e de in‑
sinuações por parte das quadrilhas políticas constitucionais, que deram às quadri‑
lhas políticas republicanas o ambiente necessário e indispensável para que o crime 
fosse possível”246. “El ‑Rei D. Carlos” – sentenciava finalmente Freire na sua recen‑
são ao livro de Franco – “foi morto porque maus monárquicos conluiados com 
ambiciosos sem escrúpulos armaram a mão de Buíça e Costa para o crime hediondo 
do Terreiro do Paço”247.

242 Pimenta cit. em Freire, 1925, p. 92.
243 Trindade Coelho cit. em Freire, 1925, p. 118.
244 Freire, 1925, p. 94.
245 Freire, 1925, p. 38.
246 Freire, 1925, p. 107. A argumentação de João Paulo Freire ecoava o que Alfredo 

Pimenta andava então a teorizar na Acção Realista: “que é mais fácil levar os partidos mo‑
nárquicos a acamaradar com os partidos republicanos, em homenagem à democracia, do 
que a hostilizar a democracia, por amor do Rei e da Nação”; ou “que há mais afinidade entre 
os partidos monárquicos e os partidos republicanos do que entre os partidos monárquicos e 
o Rei”; e que, por dedução lógica de tudo isto, “o sistema parlamentar, liberalista, constitu‑
cional foi, de facto, a condição essencial para o estabelecimento do regime republicano” 
(ibidem, pp. 188 ‑189).

247 Freire, 1925, p. 111.
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Tudo visto e repartido, no que às responsabilidades morais do regicídio diz res‑
peito, a Franco e à sua ditadura cabem uma parte da culpa – mas apenas uma 
parte, na teia de factores explicativos e causas que se entrelaçaram no caminho que 
conduziu ao crime do Terreiro do Paço. João Franco pode ter tornado provável um 
qualquer atentado, fosse contra si mesmo ou contra o monarca; mas esse plano não 
só era já perfeitamente possível antes de Franco ter chegado ao poder, pela própria 
situação portuguesa da transição do século, como nunca se teria tornado inevitável 
sem a campanha radical dos rotativos e a mão estendida destes aos republicanos. 
Num certo sentido mesmo, Franco até terá sido uma vítima, quer da sua própria 
forma de ser e de agir quer ainda mais do momento histórico em que lhe foi dado 
governar – uma época já demasiado republicanizada para aceitar “socegadamente” 
mais uma “ditadura liberal” – e dos homens que compunham a elite que o rodeava 
ou que conspiravam sem rebuços para substituir o regime – uns e outros firmemente 
decididos a não o deixar fazer as eleições que, a 1 de Fevereiro, já estavam agenda‑
das. Por isso Rodrigues Cavalheiro veio a escrever que a história do franquismo e 
do seu desfecho trágico no regicídio só se compreendiam cabalmente se se atentasse 
que Franco e D. Carlos estavam solidários numa obra de reforma e relançamento 
da Monarquia Constitucional que afrontava, simultaneamente, a “Vida Velha” 
dessa mesma monarquia, ou seja, o tradicional rotativismo, falido em 1906, e a 
“Ideia Nova” que a combatia desde sempre, ou seja, a doutrina republicana248. Foi 
a colaboração tácita e táctica da “Vida Velha” e da “Ideia Nova” a combinação 
 fatal que liquidou politicamente Franco e fisicamente o Rei.

9.  Epílogo: “um sobrevivente a mim próprio”

Em 1923, numa carta a Rocha Martins, João Franco recordou “esses longos e 
breves vinte meses vividos com tal intensidade que ao fim se me extinguiu e apa‑
gou para sempre a vida”, confessando que experimentava “um misto de orgulho e 
melancolia” ao contemplar “a visão em globo desse bocado amargo”: “orgulho de 
ter sido um homem, melancolia do por tão ‑pouco em que o sucesso disso tudo 
esteve”249. Quase a completar 70 anos, 15 volvidos sobre a tragédia do Terreiro do 
Paço, Franco dizia ter ‑se rendido a “uma psicologia nova”, em que “a antiga com‑
batividade” se convertera “numa verdadeira indiferença”, “metade desdém, metade 
indulgência para com aqueles que tanto me atacaram”250.

248 Na formulação de Rodrigues Cavalheiro, “o regicídio surgiu como a resultante de um 
conjunto de vontades, de palavras e de acções, provindas de origem vária, mas acordes num 
objectivo comum: suprimir, de qualquer maneira, o obstáculo que se erguera, para uns ao 
regresso à Vida Velha, para outros ao triunfo da Ideia Nova” (Cavalheiro, 1955, int.).

249 Cit. em Cavalheiro, 1955, p. 30.
250 Cit. em Cavalheiro, 1955, pp. 30 ‑31.
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Nenhum vulto da história contemporânea de Portugal terá sido tão rapidamente 
expulso do poder e mergulhado na absoluta proscrição pública como João Franco o 
foi, em Fevereiro de 1908. O seu funeral político começou a 4 de Fevereiro, dia em 
que tomou posse o governo de acalmação de Ferreira do Amaral e em que ele pró‑
prio foi intimado, pelo juiz de Instrução Criminal Alves Ferreira, a sair de Portugal. 
A quarentena posta ao franquismo era de tal ordem que Rocha Martins recorda 
não terem os ministros do novo reinado recebido, como era da praxe, as pastas dos 
ministros cessantes: “Instalaram ‑se como se viessem de uma revolução e supose‑
ram em fuga os adversários derrotados.”251 Franco embarcou no comboio, em Sete 
Rios, na manhã do dia 5, a caminho do exílio em Itália, onde a mulher era proprie‑
tária na região de Rapallo252. José Maria de Alpoim, regressado a Lisboa depois de 
ter andado foragido durante alguns dias, caluniou ‑o n’O Primeiro de Janeiro, dizendo 
que Franco partira às escondidas e disfarçado para o estrangeiro não porque a isso 
o tivessem condenado, mas simplesmente ao ver “falir o seu plano de tomar parte 
no ministério de concentração”253. No Mundo, os maiorais republicanos carica‑
turizaram ‑no “de luto, medroso, rodeado de polícias, trémulo, de rastos nas Igrejas, 
de bigode rapado, fugindo aos jornalistas”254.

É verdade que Franco evitou a imprensa portuguesa; mas falou ao redactor do 
Le Temps no comboio, entre Hendaya e Bordéus, para declarar laconicamente que 
“a tragédia” fora “um golpe doloroso”, mas que conservava “a esperança de ver o 
meu país refeito do abalo que experimentou”. Tinha boas expectativas em relação 
a D. Manuel II e prometia que os seus amigos dariam ao novo governo “o apoio 
mais leal, mais completo”. Terminava dizendo querer “no futuro viver ignorado, 
longe da política, que abandono definitivamente”255. Esta promessa seria cum‑
prida256; já o apoio a D. Manuel II e à “acalmação” afrouxaria com o passar dos 
meses e com o avolumar das transigências do novo reinado às mãos do inimigo repu‑
blicano. Em Pisa, no Verão de 1908, já Franco vaticinava qual seria o destino de 
Portugal: “Por ora, uma anarquia; depois a República.”257 E porquê? Porque “um 
regímen que se apoia em baionetas oscilantes, arrisca ‑se a espetar ‑se”258. 

A implantação da República não o surpreendeu – e obviamente não o entusias‑
mou. “Nada sei do 5 de Outubro de 1910. Sou ‑lhe indiferente. Morri no dia 1 de 
Fevereiro de 1908”, disse então a Rocha Martins259. Estando nesa altura em Lisboa, 

251 Martins, 1925, p. 507.
252 Martins, 1925, pp. 507 e 512.
253 Cabral, 1931, p. 264.
254 Martins, 1925, p. 513.
255 Martins, 1925, p. 514.
256 Para os últimos anos da vida de Franco, v. Ramos, 2001, pp. 171 ‑181, e Sardica, 

1994, pp. 69 ‑71.
257 Franco, 2006 [1924], p. 207.
258 Franco, cit. em Dias, 1912, p. XXXVII.
259 Martins, 1925, introdução.



329Portugal Contemporâneo. Estudos de História

Franco foi preso por ordem do Governo Provisório do novo regime e conduzido ao 
Tribunal da Boa ‑Hora, com base na acusação pronunciada por Afonso Costa num 
discurso na Câmara dos Deputados, em Julho de 1908. Após o interrogatório saiu, 
sob fiança de 200 contos de réis, por uma porta que dava para a Calçada de  
São Francisco, para evitar o encontro com “uma multidão ululante” que “o teria 
enviado para o Hospital de S. José, com passaporte seguro para a morte”260. O pro‑
cesso seria arquivado nos finais de 1910, dias antes de Franco partir novamente 
para o exílio, agora em Biarritz. Ali se manteria até ao Verão de 1912, trocando 
correspondência com D. Manuel II, entretanto deposto e exilado em Inglaterra. 
O filho de D. Carlos estaria arrependido pela forma como cedera às pressões dos 
rotativos em Fevereiro de 1908 para o demitir e procurava reconquistá ‑lo “para a 
acção política que à sua volta se pretendia iniciar com vista a uma restauração”261. 
Franco nunca quis saber de tal coisa. Aos conspiradores monárquicos, como o seu 
ex ‑ministro Aires de Ornelas ou como Paiva Couceiro, que o contactaram, respon‑
deu sempre: “Ressuscitem ‑me o rei e o príncipe.” Em Março de 1911, enviou mesmo 
ao jornal Le Temps um desmentido formal de que tivesse dado o seu apoio a qual‑
quer tipo de incursão monárquica; em Setembro desse ano, escrevia amargurado a 
D. Manuel: “A minha ocasião passou; poucos a têm nesta vida e ninguém duas 
vezes.”262

Franco regressou definitivamente a Portugal em 1913, para assistir ao casamen‑
to do filho, Francisco Schindler Castelo Branco. Foi refugiar ‑se no Alcaide, a sua 
terra natal, onde se entregou à vida de lavrador bucólico e à filantropia para com 
os seus concidadãos mais pobres; passou a medir o seu contributo para a prosperi‑
dade pátria através do número de espigas de trigo que colhia nas suas proprieda‑
des263. Descreu de tudo e de todos; aos parentes e amigos recomendou que ficassem 
“politicamente inertes” ou que colaborassem com o regime264. Durante a I Guerra 
Mundial, nunca perdeu a esperança de ver chegar novamente uma “era de paz e 
sincera democracia”265; preocupava ‑o sobretudo a Revolução Russa, que ele previu 
vir a ter “sintomas maus” que a tornariam “pior que a Revolução Francesa de 
1793”, sobretudo pela dinâmica do imperalismo comunista no continente euro‑
‑asiático266.

Arrancou ‑se ao seu mutismo político apenas em 1924, para publicar o livro 
com as cartas que D. Carlos lhe escrevera. Posto à venda a 29 de Julho desse ano, 
a obra alvoroçou Lisboa e vendeu 5 mil exemplares só no primeiro dia; “monárqui‑

260 Freire, 1925, pp. 31 ‑32.
261 Cavalheiro, 1970, p. 37.
262 Cavalheiro, 1970, pp. 47 e 61.
263 Carnide, 1955, pp. 228 ‑237.
264 Ramos, 2001, p. 178.
265 Carnide, 1955, p. 40.
266 Carnide, 1955, p. 112.
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cos, republicanos, avançados e indiferentes” disputavam uma cópia para revisi‑
tarem o proscrito e o crime de 1908267. Muita gente reconciliou ‑se então com ele. 
O progressista António Cabral, contudo, ressumando o velho ódio rotativo contra 
Franco, achou o livro “cheio de apostilhas, retaliações, queixas injustas, ataques, 
paixão e azedume”, e filosofou que quem tinha “largos telhados de vidro” não devia 
“impunemente e a salvo estilhaçar os da vizinhança”268. No Mundo, Mayer Garção 
estremeceu, temendo que Franco quisesse, com a publicação do livro, voltar à 
política, para engrossar ou liderar os muitos desiludidos do regime republicano269. 
Franco ter ‑lhe ‑á respondido indirectamente nesse mesmo ano, no funeral de 
Vasconcelos Porto, quando, instado a prestar colaboração na causa monárquica, 
declarou: “não poderá andar para diante quem, como eu, sente o peso de dois 
cadáveres acorrentados aos pés”270.

No seu livro de 1924, retratava ‑se como “um sobrevivente a mim próprio” que 
descera “politicamente à sepultura” com D. Carlos271. Nas «Palavras Finais», con‑
templando o Portugal tardo ‑republicano, “perturbado” e “parcialmente desorgani‑
zado”, arriscava apontar alguns antídotos para a decadência geral do país – família, 
religião, patriotismo, trabalho e África272 – mas dizia não aos “super ‑homens” que 
“conduzem os povos”, e sim ao redespertar e ao envolvimento da nação no seu 
autogoverno, porque “nada de bom e eficaz se alcançará sem um movimento 
extenso, resoluto e prático da opinião pública”273. Em 1925, seria ainda mais pessi‑
mista: a história da Primeira República nada mais fora do que “os tempos fratrici‑
das de Caim e Abel, época infeliz de dispersão e de isolamento primitivos, pelas 
guerras das classes, negação e ataque do sentimento patriótico”274. Talvez tenha 
aplaudido, como muitos liberais desiludidos fizeram, o golpe militar de Gomes da 
Costa, em 1926. Mas depois disso nunca flirtou com o fascismo, nem nunca viu em 
Salazar mais do que um administrador competente275 ou “homem raro de sinceri‑
dade e valor”276. Debilitado há muito por um tumor no estômago, João Franco 
morreu em Lisboa, a 5 de Abril de 1929.

267 Freire, 1925, p. 11.
268 Cabral, 1924, pp. 11 ‑12.
269 Freire, 1925, p. 193.
270 Carnide, 1955, p. 176.
271 Franco, 2006 [1924], pp. 41 e 45.
272 Franco, 2006 [1924], p. 189.
273 Franco, 2006 [1924], pp. 191 ‑192.
274 Cavalheiro, 1963, p. 36.
275 Ramos, 2001, pp. 179 e 15 ‑16.
276 Cavalheiro, 1970, p. 98.
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XI – Os últimos tempos da monarquia  
e o triunfo da revolução republicana

1. 1910, um ano para a história

No seu editorial de 1 de Janeiro de 1910, o influente jornal O Século propunha‑
‑se prosseguir, na opinião pública portuguesa, o combate pela vitória da “democra‑
cia” contra “um simbolismo grosseiro incompatibilizado com a nação”. Esse simbo‑
lismo era a monarquia vigente e o ano seria, portanto, de luta. O mesmo anunciava 
o jornal O Mundo, porta ‑voz do radicalismo republicano, apelando a que o país 
entrasse “no ambiente de acção criado no mundo contemporâneo pela derrocada 
dos deuses e a aposentação da providência”. Em contraste, o periódico monárquico 
Diário Ilustrado narrava a recepção de ano novo no Paço e dela retirava a lição de 
“quanto o povo ama e respeita as instituições monárquicas”. Um ano volvido, no 
primeiro dia de Janeiro de 1911, enquanto os jornais monárquicos fechavam 
portas, O Mundo destacava o grande facto do ano findo: “Entramos hoje em 1911. 
Em igual dia do ano de 1910, estava certamente longe do espírito do país a crença 
de que daí a doze meses já a República se encontraria implantada em Portugal.” 
A transição de regime “era do livro dos destinos. Ignorava ‑se o dia, mas não se 
desconhecia a iminência do acontecimento”. 

De um ano para o outro, e sobretudo nos dias e semanas que se seguiram à 
vitória republicana em Lisboa, a 5 de Outubro de 1910, muita coisa tinha na ver‑
dade começado a mudar em Portugal. O ano de 1910 foi um dos mais importantes 
do século xx português, constituindo um ponto de viragem que só tem paralelo em 
1926 e 1974. Alargando a perspectiva a toda a história de Portugal, é mesmo uma 
das datas com presença obrigatória na mais sumária de todas as cronologias – a par, 
talvez, de 1143, de 1385, de 1640 ou de 1820. Isto porque o mais importante acon‑
tecimento do ano foi também um dos mais importantes acontecimentos de toda a 
longa história de Portugal. O triunfo republicano pôs fim a quase 770 anos de regi‑
me monárquico, ao cabo de quatro dinastias e 34 monarcas, e ao fazê ‑lo inaugurou 
o século xx político ‑institucional português. Em domínios como a economia, a 
sociedade, a cultura ou as artes os ritmos não são necessariamente coincidentes 
com os da política: nos dois primeiros casos, por exemplo, o século xx remonta à 
explosão da crise em 1890 ‑1892; nos dois últimos, a transição do século tem de 
avançar para os anos da I Guerra Mundial e do pós ‑Guerra, quando a geração lite‑
rária e artística do Orpheu estilhaçou as convenções oitocentistas e inaugurou a 
expressão da vida moderna em Portugal. 

Ao desterrar D. Manuel II para o exílio, o país tornou ‑se a segunda república 
no mapa europeu a seguir à francesa, e descontando o caso suíço, que remontava à 
Idade Média. Portugal deu assim um ar de novidade numa Europa que não via 
revoluções desde a Comuna de Paris, em 1871, antecipando a moda da queda dos 
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regimes monárquicos oitocentistas que chegaria como consequência das transfor‑
mações da I Guerra Mundial. Sendo um ponto de partida para novos tempos, a 
dinâmica do ano de 1910 não se percebe contudo sem um quadro que trate esta 
data como um ponto de chegada. Depois do 5 de Outubro, Carlos Malheiro Dias 
lembrou que a revolução não surgira em “escassos meses”: “A questão dos tabacos 
[1904] inaugurou ‑a. A cisão do partido progressista animou ‑a [1905]. A queda do 
ministério Hintze [1906] agravou ‑a. A ditadura do conselheiro João Franco [1907] 
precipitou ‑a. O regicídio [1908] é a baliza trágica de um naufrágio. D. Manuel é 
apenas um náufrago que se sustenta ao lume d’água três anos [1908, 1909 e 1910].”1 
Isto é o mínimo para contextualizar 1910. Mas a força do impasse que matou a 
Monarquia Constitucional e a força da promessa que abriu as portas à república 
mergulham mais fundo no tempo, obrigando a um olhar conjuntural que remonte 
a 1890 e a uma visão de conjunto estrutural sobre todo o século xix português.

2.  A Monarquia Constitucional: ascensão e queda de 
uma cultura política

Em 1911, o republicano José de Arriaga escreveu um trabalho cuja conclusão 
teórica encerrava uma importante leitura do oitocentismo português: “A procla‑
mação da República foi a última palavra da luta persistente de quase um século de 
monarquia, ou governo dos reis, contra a democracia, ou governo da nação pela 
nação. A essa luta se reduz toda a história do constitucionalismo português.”2 Esta 
visão era um resumo da lenda negra construída em torno da Monarquia Constitu‑
cional a partir da crítica a ela feita pela Geração de 70 e pelos “Vencidos da Vida” 
do final do século, e propagandeada pelo discurso republicano mais inflamado. 

Implantado em 1820 e definitivamente triunfante em 1834, o constitucionalismo 
monárquico reproduzia em Portugal o tipo de regimes que por toda a Europa pós‑
‑napoleónica constituíam o paradigma do liberalismo clássico. O fundamento da 
Monarquia Constitucional oitocentista era a ideia do meio ‑termo: nada queria com 
o velho absolutismo, com o qual rompera através de revoluções em todo o mundo, 
mas também nada pedia ao radicalismo à sua esquerda, desde sempre imbuído de 
uma retórica (proto)republicana3. Era entre estes dois extremos que se situava o 
liberalismo monárquico, gradualista e aristocrático ‑burguês. Os liberais oitocentis‑
tas achavam que este tipo de regime era o que melhor servia uma sociedade de ordem 
em movimento, em que o governo estava nas mãos de cidadãos instruídos e indepen‑
dentes que viam na vida política uma forma de serviço ao bem comum. O progresso, 
económico, social, cultural e político de que esta elite se dizia obreira consistia em ir 

1 Dias, 1912a, p. 16.
2 Arriaga, 1911, p. 238.
3 Bonifácio, 2010, p. 16.
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alargando as condições de cidadania a um maior número de cidadãos, numa demo‑
cratização feita a partir de cima, sem concessão ao furor revolucionário das massas e 
por integração gradual dos excluídos nos quadros da participação cívica4.

A Monarquia Constitucional sempre se viu a si mesma como um sistema dinâ‑
mico, que derramava progresso e democracia anti ‑revolucionária. Sendo liberal e 
constitucional, e porque existia para criar uma comunidade nacional de razão, pa‑
triotismo, independência e participação, a monarquia era até “republicana” por 
referência ao imaginário clássico de uma cidadania virtuosa que inspirava o bom 
governo da Polis5. Era isto que José Luciano de Castro, o maior líder partidário 
monárquico depois da morte de Fontes Pereira de Melo, queria dizer ao afirmar, 
“eu, em princípio, sou republicano” ou “como ideal, prefiro a república”6. No fundo, 
a cultura política dos liberais oitocentistas já antecipava o que depois o Partido 
Republicano haveria de reivindicar para si: “o projecto de inverter o processo de 
suposta decadência do país desde o século xvi, fazendo os portugueses constituírem‑
‑se como corpo colectivo com uma vontade única e mais uma vez consciente da 
sua força”7. O que aconteceu foi que, com o aproximar do fim do século xix e apro‑
veitando a crise em que a monarquia mergulhou, os republicanos convenceram a 
opinião pública de que somente eles seriam capazes de dar a Portugal o progresso e 
o futuro que arrancariam a nação à decadência. 

A história da construção da ideologia republicana é assim menos a de uma in‑
venção filosófica do que a de uma apropriação partidária, sobretudo nas décadas de 
1870 e 1880, altura em que a “galáxia de organizações e de grupos mais ou menos 
informais”8 de militantes republicanos convergiu para a órbita de um centro coor‑
denador chamado PRP, Partido Republicano Português. Este não se constituiu 
completamente antes de 1883, na sequência do impulso cívico das comemorações 
camonianas de 18809 e nunca teve um programa único de acção, hesitando sem‑
pre, até 1910, entre “uma via eleitoral, para uma vitória a médio e longo prazo”, e 
“a acção revolucionária, para o derrube imediato da monarquia”10. Em todo o caso, 
e na sua base mais profunda, o programa republicano tinha pontos de contacto 
com a cultura cívica monárquica atrás evocada, só divergindo – e seria uma diver‑
gência crucial – pela sua futura tónica cientista, positivista, anticlerical e laica. 

4 V. Ramos, 2004, pp. 15 ‑17, e Bonifácio, 2010, pp. 15 ‑17.
5 V. Ramos, 2001a, pp. 21 ‑26, 2001b, pp. 292 ‑296, e 2006, pp. 25 e 342 ‑343. No sumário 

mais recente deste autor, “os liberais definiram geralmente a Monarquia Constitucional 
como a ‘melhor das repúblicas’, combinando o princípio da igualdade e da soberania 
nacional com o respeito prudente pela tradição dinástica e católica, de modo a não suscitar 
reacções […] como muitos concluíram, a Monarquia Constitucional era já, de facto, ‘uma 
república com um rei’” (Ramos, 2009, pp. 580 ‑581).

6 Freire, 1925, pp. 97 ‑98.
7 Ramos, 2009, p. 581.
8 Samara, 2009, p. 69.
9 Catroga, 1991, pp. 52 ‑53.
10 Serra, 2009, p. 47.
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A maioria dos monárquicos tratava o republicanismo como um radicalismo 
cooptável pela esquerda da monarquia. Desde o “oportunismo” político de Fontes 
Pereira de Melo até à “acalmação” de D. Manuel II, passando pelas “caçadas” de 
João Franco no terreno dos republicanos, o sistema monárquico nunca parou de 
cortejar os moderados do PRP. Entre as duas tácticas da monarquia para vencer a 
revolução, a da transigência pareceu sempre mais produtiva do que a da intransi‑
gência11. Acontece que também a revolução tinha duas tácticas para vencer a mo‑
narquia. O republicanismo moderado achava que se chegaria um dia à república 
sem golpes de mão, infiltrando a monarquia e nela entrando eleitoralmente. Mas à 
sua esquerda, fora de qualquer perspectiva colaboracionista, estava a “rua” republi‑
cana, o radicalismo dos líderes e da multidão anónima intransigente que na políti‑
ca monárquica apenas viam um falso liberalismo e uma real forma de opressão 
antidemocrática.

Foi sobretudo esta esquerda que elaborou a lenda negra da Monarquia Constitu‑
cional, criando o clima radical que viria a dar o seu fruto no 5 de Outubro. No último 
quartel do século xix, Oliveira Martins inaugurou a moda de (des)tratar o constitu‑
cionalismo da Carta como um produto ideológico exótico e estrangeirado, imposto à 
nação pela guerra e pela ditadura, que apenas teria criado um “vazio” e uma “grande 
ilusão”. O constitucionalismo monárquico cavara a ruína financeira e moral do país 
ao querer constituir ‑se perenemente, quando não era mais do que uma “transição 
mansa” a caminho de um futuro de democracia e república12. A Monarquia Cons‑
titucional era portanto uma impossibilidade político ‑filosófica. Em 1906, Alfredo 
Pimenta declarava que no tempo da “ciência positiva”, da “actividade pacífica e 
 industrial” e do “progresso mental” que tinham chegado com o século xx, a era das 
monarquias passara já, em virtude da “contradicionabilidade” (sic) que as sustentava: 
todo o rei só podia ser absolutista, porque para ser liberal tinha de “sair do povo”, e o 
que saía do povo jamais se chamaria monarquia13. Na mais longa duração, de déca‑
das, foi esta desmontagem da Monarquia Constitucional que minou a capacidade 
de o regime se defender no dia ‑a ‑dia de agitação e luta política anterior a 1910. 

A “contradicionabilidade” de que Alfredo Pimenta falava interligava ‑se com 
outros factores, também explicativos da erosão progressiva sofrida pelo regime. Se 
a monarquia era a Carta, a Carta era o rei, e os monarcas constitucionais eram 
grande parte do regime e do país que tinham diante deles. Mas eram uma parte, ou 
um elo, instrumental. A sua aceitação pública entre os políticos monárquicos de‑
pendia da forma como o trono os favorecesse no jogo de rivalidades que alimenta‑
vam entre si. Ora, além de exígua, a Corte portuguesa não tinha, por circunstan‑
cialismos económicos e sociais vários, riqueza nem recursos para se impor à 

11 V. Valente, 1974.
12 Martins, 1986 [1881], I, pp. 12, 18 e 80, e II, pp. 233 ‑234, e 1957 [1870], pp. 95, 97 

e 101 e 103.
13 Pimenta, 1906, p. 58.
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consideração pública. Tomás de Mello Breyner, um confidente do Paço, ecoou em 
1909 um conhecido lamento de D. Carlos, ao notar que “em Portugal não há 
monárquicos”14. O que ele queria dizer é que em Portugal os monárquicos eram ‑no 
mais por conveniência ou inércia cívica do que por real devoção dinástica15. Os 
últimos Braganças eram apenas os árbitros da luta política entre os partidos da 
monarquia. E como a luta era cada vez mais acirrada, suscitaram inimizades sempre 
que intervieram mais activamente no jogo (como aconteceu com D. Carlos), ou 
quando se abstiveram de intervir (como optou por fazer D. Manuel II). O efeito é 
que, num crescendo de competição entre si e de escalada verbal – desde as “cam‑
panhas democráticas” contra D. Luís ao “bloco conservador” contra D. Manuel, 
passando pelas cíclicas crises dos “rotativos” contra D. Carlos – a elite monárquica 
foi expondo os reis a uma usura que se revelou fatal. 

3.  Portugal no início do século xx: crise, 
estrangulamentos e desafios

A crise da Monarquia Constitucional e o triunfo do republicanismo em 1910 
não se compreendem sem uma atenção às transformações por que Portugal estava 
a passar na transição do século xix para o século xx. Os últimos anos da monarquia 
foram um tempo confuso e difícil. Da prosperidade da Regeneração passou ‑se a 
um período de crise económica e de instabilidade social em que se descobriram os 
limites do desenvolvimento oitocentista. O último quartel do século xix e os anos 
até à I Guerra Mundial foram uma época de radical mudança e aceleração na 
Europa e no mundo. A chegada da 2.ª Revolução Industrial trouxe novas interde‑
pendências internacionais, com a globalização do comércio, dos investimentos, das 
tecnologias, dos transportes ou dos fluxos migratórios. Ora, para mal de Portugal, 
este foi exactamente o período em que se registou a maior divergência de rendi‑
mentos em relação à generalidade dos outros países europeus em toda a história 
contemporânea16. A descoberta do atraso português foi a grande novidade dos 
 últimos monárquicos e da propaganda republicana – e dela se retiraram os devidos 
dividendos políticos.

Na economia nacional, o século xx português começou por volta de 1890, 
quando o modelo desenvolvimentista da Regeneração, iniciado em 1851, entrou 
em colapso. Durante quarenta anos, o país vivera um longo período de relativa 
estabilidade política e expansão económica. Mas esse ciclo pouco sobreviveu à 
morte, em 1887, do seu inspirador, Fontes Pereira de Melo. Na viragem para a 

14 Breyner, 2004, p. 302.
15 Ramos, 2001b, pp. 93 ‑94.
16 Reis, 1993, p. 9, e Ramos, 2009, p. 596.
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década de 1890, uma violenta crise vinícola somou ‑se a uma drástica redução das 
remessas monetárias dos emigrantes portugueses no Brasil e a uma contracção dos 
próprios mercados financeiros internacionais, com dificuldades sentidas por muitos 
dos bancos estrangeiros que emprestavam a Portugal. De repente, a balança co‑
mercial agravou ‑se, o défice disparou e a dívida pública revelou a sua dramática 
dimensão. Em 1851, ela era de 83 mil contos; em 1890, ascendia já a 539 mil con‑
tos. Em quatro décadas, mais do que quintuplicara. Nos vinte anos entre 1890 e 
1810, aumentaria ainda para 670 mil contos (71% do produto nacional), revelando 
portanto um agravamento de mais 24%17. Com os credores à porta e incapaz de se 
financiar, Portugal viu ‑se impossibilitado de amortizar os juros da dívida e obrigado 
a drásticas medidas de austeridade. Em 1891, abandonou ‑se o padrão ‑ouro; em 
1892, declarou ‑se a bancarrota parcial. Durante dez anos, até à renegociação da 
dívida externa realizada em 1902, o país não conseguiu aceder a crédito no estran‑
geiro, secando ‑se assim as fontes do modelo fontista18. Para cúmulo, em 1898, In‑
glaterra e Alemanha chegaram a assinar um convénio secreto, nos termos do qual 
dividiriam entre si a África austral portuguesa se Portugal se mostrasse incapaz de 
saldar um novo empréstimo disponibilizado por Londres e Berlim. A renegociação 
do Tratado de Windsor, no ano seguinte, cortou a aproximação anglo ‑germânica, 
mas ficou o sobressalto de que a economia da metrópole poderia vir a ser um dia a 
causa da perdição do Império. 

Há sinais de que, passada a tempestade, Portugal recuperou parte da sua pros‑
peridade no final da década de 1890 e nos primeiros anos de 1900, ao abrigo da 
protecção pautal, que permitiu expandir a produção cerealífera e animar as expor‑
tações vinícolas, e sobretudo de um incremento industrial importante19. Mas a 
bonança fontista nunca mais voltou e a recuperação não chegou para conferir a 
Portugal a competitividade macroeconómica de que o país precisaria para fazer 
figura no aguerrido capitalismo internacional. Ainda em 1910, Portugal tinha um 
nível de industrialização calculável em 46% da média europeia20. A limitada pro‑
dução industrial era a face mais distinta de um crescimento feito no meio de muitos 
sobressaltos e que, mudando o país, fazia ‑o a uma velocidade inferior à da Europa21. 
Em 1860, o PNB português era 86% da média dos países mais desenvolvidos; em 
1913 recuara para 45%; e em 1950 para 37%22. Foi portanto na passagem da mo‑
narquia para a república que Portugal ficou para trás, como um caso de subdesen‑
volvimento, não conseguindo aproveitar o embalo criado pela globalização que 
animou o mundo até à I Guerra Mundial. 

17 Mata, 1993, p. 255.
18 Garrido, 2005, p. 454, Fernandes, 2005, p. 416.
19 Ramos, 2001b, p. 210, e Fernandes, 2005, p. 416.
20 Ramos, 2001b, p. 26.
21 Reis, 1993, p. 10, e Ramos, 2009, p. 596.
22 Reis, 1993, p. 9. 
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Os indicadores macroeconómicos colocavam Portugal numa terceira divisão 
europeia – a Europa do Sul, onde também estavam a Itália, a Espanha e a Grécia – 
muito longe das grandes potências (a Grã ‑Bretanha, o Império Alemão e a França), 
abaixo do Noroeste europeu (Bélgica e Holanda), da Escandinávia e da Áustria‑
‑Hungria, e só acima da quarta divisão do velho mundo, onde estavam as econo‑
mias da Rússia, dos Balcãs e do Leste23. Se pelo tipo de sistema político se aproxi‑
mava dos grandes, com os quais partilhava também o facto de ter um Império em 
África, pela economia e pela sociedade ficava à margem do clube dos mais ricos24. 
Excepto pelo Império, que já não existe – mas cuja mística esteve ao rubro, depois 
do ultimato, quer no africanismo monárquico quer no nacionalismo antibritânico 
republicano25 – o quadro de há cerca de um século permanece inteiramente actual. 
É verdade que, no seu todo, o país estava melhor e mais rico em 1910 do que déca‑
das antes, no tempo da implantação do liberalismo. Nos principais centros urbanos 
estavam a chegar ou a popularizar ‑se novidades tecnológicas de largo futuro, como 
o carro eléctrico, o telefone ou o automóvel. Mas não é menos verdade que o bem‑
‑estar chegava apenas a uma pequena parte da população e que os contrastes – so‑
ciais, económicos, culturais e geográficos – eram a face mais visível de um país 
dual, à procura de um rumo de futuro. 

Um retrato de conjunto do que era Portugal nos primórdios do século xx não 
escapa à tradicional imagem de um país pobre, rural e analfabeto. Em 1910, a po‑
pulação portuguesa totalizava 5,9 milhões de habitantes, mostrando uma distribui‑
ção demográfica e estrutura socioprofissional predominantemente rurais: cerca de 
84% da população vivia nos campos; os citadinos não ultrapassavam portanto os 
16%, e desses, dois terços viviam em Lisboa e Porto, as únicas cidades dignas desse 
nome no Portugal de então26. A população camponesa era o estrato demográfico de 
base: a agricultura ocupava cerca de 57% de toda a população activa; os sectores 
da indústria e dos serviços, por seu turno, dariam emprego, cada um, a cerca de 
21,5% da população activa27. O crescimento do emprego industrial e do sector dos 
serviços engendrou, apesar da persistência muito maioritária da habitação rural, 
cidades maiores, onde novos estratos sociais e nascentes comunidades operárias 
fizeram emergir uma masspolitik mais radical e ruidosa, cuja dinâmica de luta seria 
muito explorada pelos monárquicos da “vida nova”, pelos centros republicanos e 
pelo nascente anarco ‑sindicalismo. Entre 1864 e o fim do século a população urba‑

23 Ramos, 2001b, p. 26.
24 Ramos, 2001b, p. 33.
25 Desde as operações de pacificação em Moçambique, em 1894 ‑1895, que culminaram 

na captura do Gungunhana, até às campanhas em Angola, em 1904 ‑1907, Portugal esteve 
permanentemente envolvido num esforço militar em África, destinado a reafirmar direitos 
patrimoniais que o ultimato enfraquecera e que por junto fixaram a fisionomia do Império 
Ultramarino que a Primeira República legaria ao Estado Novo (v. Alexandre, 2000).

26 Vieira, 1999, I, p. 214, e Ramos, 2001b, pp. 26 e 201. 
27 Ramos, 2001b, p. 26. 
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na portuguesa quase duplicou, passando de cerca de 475 mil no total para cerca 
de 810 mil; entre 1878 e 1911, Lisboa passou de 187 mil habitantes para 435 mil; 
o Porto de cerca de 105 mil habitantes para cerca de 194 mil28. 

Graças ao êxodo rural, à terciarização e à massificação o espaço urbano estava em 
amplo crescimento, rasgando ‑se novas avenidas, inspiradas nos boulevards parisien‑
ses, para a gente endinheirada da média e alta burguesia, e “pátios” (em Lisboa) ou 
“ilhas” (no Porto) para os estratos mais pobres – no fundo, bairros boémios, operários 
e populares, onde se sobrevivia em habitações insalubres, com uma dieta alimentar 
miserável e à mercê das doenças típicas do tempo (o tifo ou a tuberculose). O choque 
social entre estes dois mundos tornou ‑se claro, agudizando os focos e motivos de 
conflitualidade entre os interesses das forças vivas do establishment e os desenraizados 
de muitas proveniências e matizes ideológicos. Por causa dos baixos salários da maio‑
ria da população, da desvalorização monetária e da carestia de vida toda a gente, no 
início do século xx, estava familiarizada com os gritos de ordem em torno da “questão 
social”, da “democracia política” e da agitação grevista. Portugal era também um 
dos países europeus que mais exportava gente através da emigração: nos últimos 
vinte anos da monarquia deixaram o país cerca de 584 mil portugueses (quase 10% 
da população de 1911); nos primeiros anos da República (até ao início da I Guerra) 
saíram mais 292 mil; o seu destino era, em 95% dos casos, o Brasil, os Estados Unidos 
da América e a Argentina29. Outra característica dominante da realidade portuguesa 
de há cem anos era o analfabetismo: 74,5% da população não sabia ler em 1900; 
em 1910, a percentagem descera 4,2% para 70,3%30. 

O Portugal do princípio do século xx era um país em que as transformações 
económicas e sociais produzidas pelo êxodo rural, pela industrialização, pela urba‑
nização e pela terciarização se traduziam num clima geral de agitação e de instabi‑
lidade. À “pressão de baixo”, exercida de forma audível pelo mundo laboral e pela 
pequena burguesia que formavam a plebe urbana, juntava ‑se uma “pressão de 
cima”31, porque também entre as elites se começou a falar de crise e renovação. Os 
poderes sociais tradicionais – a alta burguesia da política e das finanças – começa‑
vam a diluir ‑se entre novos ‑ricos e arrivistas, que lhes copiavam padrões de socia‑
bilidade, diversão e veraneio, desde as soirées e garden ‑parties ao camarote no São 
Carlos ou à frequência das recepções reais em Cascais ou em Sintra. Modas e men‑
talidades estavam a transformar ‑se. Uma das coisas que desceu então socialmente, 
por exemplo, foi o gosto pelos desportos, à medida que ao elitismo da vela, da es‑
grima ou do ténis se foram somando os mais populares ciclismo e futebol. E pese 

28 Ramos, 2001b, p. 36, e 2006, pp. 71 e 229. Para comparação, Madrid tinha cerca de 
600 mil habitantes na transição do século, Paris 3,3 milhões de habitantes e Londres, a 
maior cidade do mundo, 6,6 milhões. 

29 Leite, 1987, pp. 474 e 478.
30 Ramos, 2009, p. 599. 
31 Rosas, 2009, pp. 17 ‑20.
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embora o formalismo das relações de namoro, noivado, casamento e sexo, a cres‑
cente feminização da sociedade, do ensino e do espaço público e a mais precoce 
emancipação dos jovens através do trabalho estavam a mudar os ritmos da vida 
familiar, sobretudo nos microcosmos urbanos. O resultado disto tudo era uma 
sociedade dominada por um sentimento de mudança rápida e de necessidade de 
redefinição colectiva. Era essa, aliás, a tendência em toda a Europa, onde a Belle 
Époque marcou o declínio do status quo aristocrático ‑burguês oitocentista e o 
nascimento de uma nova sociedade de massas e de consumo, agitada e volátil nas 
suas bases, à medida que a política se democratizava, que o sufrágio se alargava, 
que mais gente ia acedendo à instrução, lia jornais e tinha opinião. Todos os indi‑
cadores do atraso português face à Europa do progresso e todas as condicionantes 
sociais que marcavam o quotidiano nacional na época tiveram amplas consequên‑
cias no ambiente intelectual. Em poucos anos, um país de alegres e despreocupados 
fontistas transformou ‑se numa pátria de “vencidos da vida”, cultores teóricos da 
crise e da decadência que expunham os seus cepticismos na literatura, no panfleto 
e no jornalismo, como Oliveira Martins, Teixeira Bastos, Silva Cordeiro, Augusto 
Fuschini, Manuel Laranjeira, António Nobre, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro 
ou Fialho de Almeida. 

O registo catastrofista em que se compraziam os que formavam a opinião pen‑
sante em Portugal tinha por força que contaminar a política que então se fazia. 
Conduzir o Estado e a nação tornou ‑se cada vez mais difícil e incerto. Abalados 
pela crise económica, pela instabilidade social e pela iconoclastia dos intelectuais, 
os mecanismos tradicionais sobre os quais repousava o constitucionalismo da 
Carta começaram a revelar ‑se estreitos para responder às reivindicações de refor‑
mas e às dinâmicas de democratização e de massificação da política oriundas de 
diversos quadrantes. Foi isso que a médio prazo fez colapsar a legitimidade do 
regime monárquico, dando audiência e credibilidade à alternativa republicana 
mais radical. Na verdade, o reverso do desânimo que grassava em muitos qua‑
drantes monárquicos era o entusiasmo patente na propaganda do republicanismo. 
Entre 1890 e 1910, enquanto os monárquicos trabalhavam para encontrar uma 
“vida nova” que repusesse o país nos eixos depois do abalo do ultimato e da 
 bancarrota de 1890 ‑1892, os republicanos declararam esse esforço insuficiente ou 
inútil e trataram de rentabilizar a imagem de que só eles poderiam, como já desde 
1890 se lia na letra da Portuguesa (o futuro hino republicano português), “levantar 
de novo o esplendor de Portugal”.

O resultado do decadentismo cultural e do esmorecimento monárquico foi 
 assim a produção de um ambiente geral de erosão da legitimidade e de confronto e 
contestação, sobretudo orquestrados por parte da nova força ideológica do republi‑
canismo. Todo o reinado de D. Carlos padeceu de múltiplos males endémicos: a 
instabilidade dos executivos, a ingovernabilidade dos parlamentos, a incapacidade 
para produzir reformas de fundo ou ainda a revelação de inúmeros escândalos de 
corrupção que não pouco contribuíram para liquidar a credibilidade dos políticos. 
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A tudo isto se somou a pulverização da classe política em cisões partidárias. Em 
1901 e 1903, João Franco e Jacinto Cândido abandonaram o Partido Regenerador 
(liderado por Hintze Ribeiro), fundando os seus próprios partidos, Regenerador‑
‑Liberal, no caso do primeiro, e Nacionalista (católico), no caso do segundo. Em 
1905, foi a vez de José Maria de Alpoim abandonar o Partido Progressista (liderado 
por José Luciano de Castro), criando uma “dissidência progressista” de inspiração 
radical na extrema ‑esquerda da monarquia. É verdade que houve, dentro do siste‑
ma, quem tentasse, através da dinâmica de “vida nova”, democratizar a monarquia 
com base numa mais estreita ligação entre o rei e a nação, popularizando o trono e 
chamando para o seu apoio forças vivas e camadas populares recrutadas no “país 
real” que estava para lá no “país legal” das elites políticas rotativas tradicionais.  
O problema é que a iconoclastia da “vida nova”, ao pretender ser uma espécie de 
perestroika da monarquia, acabou por fazer a acusação e o processo dos rotativos e 
dos favores que o trono lhes prodigalizava. 

4.  Os últimos anos da vida monárquica: franquismo, 
regicídio e acalmação

A última expressão política dessa “vida nova” foi o governo de João Franco, 
entre Maio de 1906 e Fevereiro de 1908. Ao romper com o tradicional rotativismo, 
D. Carlos investiu Franco da missão que o rei sempre tinha tido como linha de 
acção: “fazer uma revolução a partir de cima, para um governo de liberdade e de 
honestidade, para que um dia não me façam uma revolução a partir de baixo, que 
seria certamente a ruína do meu país”32. Os primeiros meses de governação fran‑
quista foram auspiciosos. Actuando “à inglesa”, como saudava a imprensa, seduzindo 
a rua e as forças vivas, Franco resolveu questões que se arrastavam (como as do 
contrato dos tabacos ou a questão do Douro), publicou leis populares (como a do 
descanso semanal), e amnistiou querelas a jornais. Mas a partir do Outono de 
1906, a frente unida de oposição regeneradora e republicana regressou em força. 
Em Novembro, o parlamento foi palco de cenas pouco edificantes durante a dis‑
cussão dos adiantamentos à Casa Real. Nos primeiros meses de 1907, o projecto 
para a nova lei de imprensa e a greve académica de Coimbra (altamente politizada) 
começaram a enfraquecer a posição franquista. 

No início de Maio, compreendendo que o apoio aos franquistas começava a ser 
o seu próprio suicídio político, José Luciano rompeu com João Franco. Entregue a 
si próprio, este obteve do rei a dissolução do parlamento e a ditadura administrativa. 
Foi o ponto de partida para que regeneradores, progressistas, dissidentes (o grupo 
de Alpoim) e republicanos dessem tacitamente as mãos. Em Outubro, Júlio de 
Vilhena, um dos mais importantes nomes do Partido Regenerador, profetizou que o 

32 Ramos, 2006, p. 226.
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franquismo terminaria por um crime ou por uma revolução. Veio primeiro esta, a 
28 de Janeiro de 1908, quando republicanos e dissidentes tentaram em Lisboa uma 
sublevação antimonárquica. Veio depois aquele, a 1 de Fevereiro de 1908, quando 
Manuel dos Reis Buíça e Alfredo Luís Costa assassinaram a tiro, no Terreiro do 
Paço, D. Carlos e o príncipe D. Luís Filipe, ferindo ainda o infante D. Manuel.

Nunca como nas horas e dias que se seguiram ao regicídio, em Fevereiro de 
1908, a evidência de uma monarquia sem monárquicos foi tão clara. “Se seis tam‑
bores fossem rufar para diante do Paço, a Monarquia acabava hoje mesmo”, anotou 
Raul Brandão no dia da morte do rei33. Os “régios funerais”, acrescentou o progres‑
sista António Cabral, “pareciam já os funerais da monarquia”34. Foi sob maus 
auspícios que se iniciou o reinado daquele que seria o último rei de Portugal –  
D. Manuel II. O filho mais novo de D. Carlos e de D. Amélia tinha então 18 anos. 
Não estava preparado para reinar, como ele mesmo reconheceu. Mas havia quem 
estivesse, desde sempre – o velho José Luciano de Castro, líder do Partido Progres‑
sista. Dos seis governos do curto reinado de D. Manuel, não chefiou nenhum; mas 
apenas um, o último, no Verão de 1910, existiu fora da órbita dele. Por isso José 
Luciano foi o grande poder oculto entre 1908 e 1910 – o que ficou logo visível na 
transição ministerial e no programa governativo com que D. Manuel começou a 
sua atribulada vida política no trono português.

Com o apoio da enlutada rainha D. Amélia, José Luciano intrigou para a ime‑
diata demissão do ministério franquista e para a formação de um governo de “acal‑
mação”, feito de progressistas e regeneradores, cujo presidente ele próprio indicou ao 
monarca – o almirante Ferreira do Amaral, um vulto apartidário. A “acalmação” de 
D. Manuel assentou assim num raciocínio simples: a fase ditatorial do franquismo 
fora um lamentável excesso e D. Carlos a sua primeira vítima. Removido João Franco, 
a vida regressaria à normalidade. Mais: o regicídio só acontecera porque D. Carlos 
erradamente apostara em intervir, em manobrar, em governar pela interposta pessoa 
do seu odiado caudilho. Assim sendo, a monarquia de D. Manuel apostaria em não 
intervir, em não se expor, deixando que fosse o livre jogo do rotativismo a governar, 
e em não perseguir nem molestar o adversário republicano. 

Muita coisa estava errada neste raciocínio. Desde logo, o rotativismo de 1908‑
‑1910 foi um falso rotativismo, na realidade pouco mais do que um “hibridismo”, com 
situações estruturalmente precárias, de conciliação ilusória, assentes em partidos “es‑
facelados” em “incicatrizáveis cisões”35. Acresce que a “acalmação” foi uma “política 
do medo” e que “essa política prevaleceu sempre no Paço até ao dia 5 de Outubro”36. 
A partir de Fevereiro de 1908, a monarquia riscou da Carta Constitucional o poder 
moderador, enveredando por uma longa demissão, por um apaziguamento suicida em 

33 Brandão, 1991, I, p. 124.
34 Cabral, 1931, p. 251.
35 Dias, 1912b, pp. XXXVI ‑XXXVII.
36 Vilhena, 1916, p. 38.
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relação às falanges radicais do PRP. Além de rebaixarem as defesas do regime, as 
transigências liquidaram o que restava de prestígio do trono, porque o poder mode‑
rador era o que elevava o rei acima dos partidos. Não o usando, o rei deixou de ser o 
árbitro da política; e não o sendo, ele era inútil aos rotativos37. 

De todos os governos de D. Manuel, o presidido por Ferreira do Amaral foi 
ainda assim o que durou mais tempo – quase onze meses, entre o início de Fevereiro 
e o dia de Natal de 1908. Amaral era um “liberalão”, um “bonzo político”38, uma 
criatura que José Luciano impôs para arredar Júlio de Vilhena (líder dos regenera‑
dores após a morte de Hintze Ribeiro em 1907) da liderança do executivo. A sua 
política “para agradar aos avançados” fez logo os republicanos “exultarem”39. Bem 
oleada no combate contra o franquismo, a máquina republicana conheceu notável 
salto organizativo a partir de Fevereiro de 1908. Isto para não falar da multiplica‑
ção, também nesta derradeira fase de assalto ao poder, das comissões distritais, 
municipais e paroquiais, dos jornais detidos pelo PRP (cerca de uma centena em 
1910), e da capacidade por ele revelada de infiltrar associações, sindicatos, clubes, 
grémios, etc.40 Foi esta ascensão e a ânsia do “amaralismo” em comprar a trégua dos 
republicanos que explicam a vitória do PRP na eleição para a Câmara Municipal 
de Lisboa, em Novembro de 1908. E foi invocando esta vitória republicana que, em 
Dezembro, Júlio de Vilhena declarou retirar o seu apoio a Amaral, confiando em 
vão que D. Manuel o chamaria a formar governo. A partir desse momento, as 
situações ministeriais não mais pararam de “trambulhar”, umas atrás das outras, 
“atiradas à terra como bonecos de pimpampum”41. A Ferreira do Amaral sucedeu 
Campos Henriques (Dezembro de 1908 a Abril de 1909), depois Sebastião Sousa 
Teles (Abril e Maio de 1909), Venceslau de Lima (Maio a Dezembro de 1909), e 
Francisco Veiga Beirão (Dezembro de 1909 a Junho de 1910). Em Abril de 1909, 
João Chagas não tinha já dúvidas: “A monarquia não está dividida. Está – emietté 
[…] É caliça.”42 O reinado de D. Manuel nunca conseguiu libertar ‑se desta sensa‑
ção geral de provisoriedade e de inevitabilidade do fim.

O ano de 1910 começou agitado. José Luciano esperava que D. Manuel dissol‑
vesse o parlamento, deixando o governo progressista de Veiga Beirão fazer eleições 
e construir uma maioria disciplinada. No dia 30 de Janeiro, o Directório do PRP e 
uma importante assembleia de militantes reuniram ‑se no Centro Democrático do 
Largo de São Carlos. Falou ‑se de tudo, às claras, reafirmando ‑se a legitimidade e a 
imprescindibilidade da acção revolucionária pela qual se haveria de “afirmar o va‑
lor do Partido Republicano”43. Nos fins de Abril começou a revelação de casos que 

37 Ramos, 2001b, pp. 295 ‑296, e Bonifácio, 2010, pp. 149 ‑150.
38 Vilhena, 1916, pp. 130 e 356.
39 Cabral, 1931, pp. 354 e 264.
40 Ramos, 2001b, pp. 298 e 300.
41 Schwalbach, 1944, p. 276.
42 Chagas, 1909, p. 282.
43 Relvas, 1977, pp. 189 ‑199.
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comprometiam altos políticos do regime. No parlamento, Afonso Costa explorou a 
chamada “questão Hinton”, um caso de alegada corrupção em que um oficial do 
Paço favorecera a concessão de um negócio de monopólio de açúcar na Madeira a 
um inglês. Em Maio, rebentou o escândalo do Crédito Predial, cujo director era 
José Luciano de Castro. Sem surpresas, a queda do patrono arrastou a do discípulo, 
levando o governo de Veiga Beirão a demitir ‑se. A crise de liquidez do Crédito 
Predial teve repercussões políticas mas também sociais. Muita gente perdeu pou‑
panças e o pânico momentâneo afectou mesmo outros bancos. Os políticos, e não 
só José Luciano, passaram a ser olhados (ainda mais) de soslaio. Como Guerra 
Junqueiro explicou, “foi então que os burgueses, vendo ‑se roubados, nos deixaram 
fazer a República”44. Enquanto a monarquia ia triturando presidentes do Conselho 
e líderes partidários, o republicanismo tratava de fazer o seu caminho. No fim de 
Abril de 1910 reuniu no Porto novo Congresso do PRP. Mandatado pelos con‑
gressistas, o Directório preparou e enviou uma embaixada às potências (França e 
Inglaterra) para testar a aceitabilidade da república no xadrez internacional. 
Integraram ‑na José Relvas, Magalhães Lima (o grão ‑mestre da maçonaria) e Alves 
da Veiga. Quando foram recebidos no Foreign Office, o governo inglês tranquilizou 
a delegação republicana: a Inglaterra só hostilizaria a República se a revolução 
fosse feita com excessos e derramamento de sangue45. 

5.  O impasse final: D. Manuel II entre a “reacção” e a 
revolução

No Verão de 1910, parte dos monárquicos tomou finalmente consciência de 
que a “acalmação”, com a sua política liberal e transigente, tinha o efeito contrário 
do pretendido: em vez de cooptar e meter o radicalismo na extrema ‑esquerda mo‑
nárquica apenas diluía a monarquia a caminho da revolução. Ora, se a esquerda da 
monarquia poderia facilmente refazer a vida numa república, a adesivagem teria 
limites e para muitos não haveria lugar. Foi este cálculo que levou à criação, no 
Verão de 1910, de um bloco conservador monárquico que procurou travar as sim‑
patias esquerdistas do regime e solidificar o periclitante trono de D. Manuel. Além 
dos progressistas de José Luciano de Castro, o bloco conservador agregaria o Partido 
Nacionalista (católico), de Jacinto Cândido, os restos do Partido Franquista (lide‑
rado agora por Vasconcelos Porto), e as facções do desagregado Partido Regenera‑
dor chefiadas por Júlio de Vilhena e Campos Henriques. De fora ficaram apenas os 
regeneradores “teixeiristas” (a facção de Teixeira de Sousa) e o grupo dos dissiden‑
tes de José Maria de Alpoim46. 

44 Brandão, 1991, I, pp. 224 ‑225.
45 Relvas, 1977, pp. 222 e 227, e Valente, 1999, p. 81.
46 Vilhena, 1916, pp. 284 e 375.
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Obrigado a escolher entre o bloco conservador e a continuação da política de 
transigência e conciliação com os revolucionários, D. Manuel optou pela segunda 
via e entregou o poder a António Teixeira de Sousa, que formou governo – o último 
da monarquia – a 26 de Junho de 1910. O rei achava que o centro ‑esquerda de 
Teixeira de Sousa conseguiria adormecer a extrema ‑esquerda radical, esperando 
que as suas reformas satisfizessem Afonso Costa e os amigos sem comprometerem 
a ordem pública. O tempo que restava à monarquia revelaria o erro de cálculo régio. 
Em 1910, não havia nada ao centro; a ideia do meio ‑termo estava esgotada. Só 
podia haver reacção ou revolução. A história dos últimos meses do regime foi a da 
luta entre estes dois pólos. Para os republicanos, o rei era o último dos monárquicos; 
para o bloco conservador ele era o primeiro dos republicanos, incapaz de ocupar o 
lugar que detinha. Como escreveu Mello Breyner, “os monárquicos declararam 
ódio ao monarca por ele ter ido para a esquerda e portanto adeus monarquia”47.

Por mais de uma vez Teixeira de Sousa teve de negar a sua propalada amizade 
com Afonso Costa, mas não negou que era seu plano “desarmar o movimento contra 
as instituições” através de um rumo tão liberal que pôs mesmo a correr a promessa 
de que, com ele, viria uma nova lei de imprensa, o alargamento do sufrágio, uma 
legislação penal mais suave, o registo civil obrigatório e até, um dia, uma lei de 
separação48. Mas poucos mantinham as ilusões: “Era tão tarde para a violência 
como para a transigência.”49 De modo que a oposição ao governo veio tanto da 
esquerda, apostada em engoli ‑lo com a revolução, como da direita, apostada em 
trocá ‑lo por uma solução mais conservadora e de força contra a rua. 

Nas eleições de 28 de Agosto de 1910, as últimas da monarquia, Teixeira de 
Sousa conseguiu 89 deputados (regeneradores seus e os dissidentes de Alpoim), 
contra 41 “bloquistas” e 14 republicanos50. Mesmo produzindo maioria governa‑
mental, a ninguém escapava que o sufrágio agravara o imbróglio político e a radical 
divisão do país. Para a esquerda, os 41 “bloquistas” eram a prova de que havia, e se 
movia, uma direita reaccionária; para a direita, os 14 republicanos em São Bento, 
ligados que estavam aos dissidentes de Alpoim, eram a prova de que era já a revo‑
lução que ditava as regras a Teixeira de Sousa. Nas derradeiras semanas do regime, 
todos os políticos conspiravam, enquanto se multiplicavam as greves dos operários 
e a classe média se encolhia, entre o desalento e a expectativa, perante um poder 
frágil. Henrique de Paiva Couceiro emergiu então como o paladino da reacção dos 
conservadores contra a fraqueza revelada pelo rei: declarando o país “ingoverná‑
vel” depois das eleições, imaginou deitar mão de uma “ditadura plebiscitária” que 
superasse a vigente e pouco edificante “liga monárquico ‑republicana” (o governo 

47 Breyner, 2004, p. 306.
48 Sousa, 1912, II, pp. 77, 108 e 129.
49 Schwalbach, 1944, p. 280.
50 Sousa, 1912, II, pp. 6 ‑7.
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de Teixeira de Sousa). A 3 de Outubro, a possibilidade de um golpe de direita ainda 
era bem real: nesse dia, um dos seus prováveis cabecilhas, Álvaro Pinheiro Chagas, 
revelou que havia já listas de prisões a efectuar51. O que aconteceu, simplesmente, 
foi que a revolução republicana se antecipou à contra ‑revolução conservadora52.

A esquerda tinha a vantagem de estar melhor preparada e apetrechada para a 
revolução. O Directório do PRP, só por si, nada teria conseguido. Mas o Directório 
era somente a face mais visível de uma rede revolucionária tão mais decidida a agir 
quanto mais humildes eram os mobilizados para o seu serviço, e ramificada em cen‑
tros, sociedades, grémios, lojas comerciais e maçónicas, sindicatos e fábricas, redac‑
ções de jornais e tipografias. E se é certo que a carbonária nunca teve as dezenas de 
milhares de “bons primos” que alguns imaginaram, não deixava de arregimentar 
umas largas centenas de civis armados, ou armáveis, que constituíam a tropa urbana 
do PRP. Paralelamente a esta rede de sociabilidades e contactos revolucionários civis, 
a causa do republicanismo fizera o trabalho de sapa de infiltrar as forças armadas, sem 
cujo concurso, ao menos parcial, seria impossível derrubar o trono. Em Lisboa, onde 
tudo se decidiria, a guarnição militar tinha 10 regimentos – 7 deles estavam infiltra‑
dos pela carbonária; na marinha, a situação era ainda pior para o regime dado que 
praticamente todos os oficiais da armada eram republicanos53. 

6.  Três dias em Outubro: o triunfo republicano em 
Lisboa

No sábado, 1 de Outubro de 1910, Tomás de Mello Breyner anotou no seu 
diário: “Temos chinfrim qualquer dia não muito distante.”54 Não se enganou.  
O plano das operações revolucionárias ficara finalizado uma semana antes, a 25 de 
Setembro, na última reunião do comité militar do Directório republicano, que ava‑
liara locais e estudara a distribuição das forças revoltosas e suas respectivas missões. 
A ideia era fazer os corpos militares sublevados nos quartéis e secundados por civis 
armados tomarem as Necessidades, para aprisionar o rei, e o quartel da Guarda 
Municipal, no Carmo, para neutralizar a principal força leal à monarquia. O de‑
sembarque dos marinheiros na linha do Tejo completaria a subjugação de Lisboa e, 
portanto, a proclamação da República na capital, a que se seguiria a adesão de todo 
o país55. 

51 Baptista, 1964, pp. 190 ‑192.
52 Ramos, 2001b, p. 346.
53 Valente, 1999, pp. 86 e 96, e Ramos, 2001b, p. 329.
54 Breyner, 2004, p. 323.
55 Para as operações militares dos dias 3, 4 e 5 de Outubro de 1910, v. sobretudo Santos, 

1911, Abreu, 1912, e, de entre a historiografia, Valente, 1999, pp. 93 ‑123, Ramos, 2001b, 
pp. 330 ‑345, Serra, 2009, pp. 55 ‑60, ou Magalhães, 2009, pp. 353 ‑387.
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A queda da monarquia começou na manhã do dia 3 de Outubro, e paradoxal‑
mente com o que pareceu ser a derrota dos intentos revolucionários, quando um 
dos principais chefes civis da conjura, o médico Miguel Bombarda, foi morto a tiro 
por um dos seus pacientes. A morte de Bombarda acirrou os ânimos. A redacção 
d’O Século afixou logo placards a anunciar a tragédia e a acusar a reacção clerical e 
os monárquicos mais conservadores de estarem por trás dela. Quando soube do 
sucedido, ao final da tarde, Teixeira de Sousa mandou pôr a tropa lisboeta de 
prevenção, antes de partir para o Palácio de Belém, onde naquela noite haveria 
jantar de gala, com D. Manuel e o presidente do Brasil, marechal Hermes da Fon‑
seca, que estava de visita a Portugal. Ali chegado, deu instruções aos ministros da 
Guerra e da Marinha e informou o rei. D. Manuel apenas determinou encurtar a 
duração do banquete, após o que se retirou para as Necessidades. Entretanto, a 
essa hora, o Directório do PRP tinha uma última reunião; a ela já não compareceu 
o comissário naval Machado Santos, que reservara para si o início das operações, 
marcado para a 1 hora da manhã de dia 4. 

Machado Santos esperou por esse momento para, comandando uma meia 
centena de carbonários mal armados, tomar Infantaria 16, em Campo de Ourique, 
ao mesmo tempo que o capitão Afonso Pala ocupava Artilharia 1. As colunas 
revoltosas foram todavia emboscadas, na sua marcha para as Necessidades, pela 
Guarda Municipal, o que as obrigou a convergirem e a barricarem ‑se, durante a 
madrugada desse dia 4, na Rotunda, no alto da Avenida da Liberdade. Enquanto o 
comissário naval e os dois capitães marchavam por Lisboa, à beira ‑rio os tenentes 
Ladislau Parreira e José Carlos Maia tiveram êxito na sublevação do Quartel dos 
Marinheiros. Pouco depois viram que, dos três barcos de guerra fundeados no Tejo, 
o Adamastor fora tomado por Mendes Cabeçadas e o São Rafael por Tito de Morais; 
mas o navio ‑almirante, o D. Carlos, não estava nas mãos dos republicanos. Este 
meio fracasso desesperou sobretudo o almirante Cândido dos Reis. Convencido de 
que tudo falhara, e contemplando a cidade estranhamente calma quando era 
suposto a carbonária e muito povo já terem ocupado as ruas entorpecendo a capa‑
cidade de manobra dos monárquicos, desapareceu. Suicidou ‑se pouco depois numa 
rua de Arroios. Quando os revoltosos entrincheirados na Rotunda souberam da 
morte de Cândido dos Reis, também eles desesperaram. Às 9 e meia, Afonso Pala 
e outros oficiais desertaram; só Machado Santos cometeu a “heróica loucura” de 
decidir ficar56. Podia facilmente ter sido vencido. Mas, para sorte dos revoltosos, a 
monarquia não tinha vontade nem determinação em vencê ‑los.

O plano de defesa da monarquia estava desenhado para uma pura insurreição 
civil, não prevendo a hipótese de ter de enfrentar artilharia e regimentos suble‑
vados. Por isso, o comando monárquico reagiu defensivamente: levou toda a ma‑
nhã do dia 4 para organizar uma coluna com peças de artilharia, despachada para 

56 Relvas, 1977, p. 72.
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o alto do Parque, na zona da Penitenciária, de onde abriria fogo sobre a Rotunda. 
O comando desta força foi entregue a Paiva Couceiro, que fez fogo sobre Machado 
Santos durante algumas horas. Mas este ripostou e obrigou o paladino monárquico 
a retroceder, tanto mais que não tinha infantaria para carregar sobre a Rotunda. 
Por esta altura, ainda não havia República mas também já não havia propriamente 
governo monárquico, até porque não era possível contar com reforços para as 
(poucas) tropas fiéis em Lisboa, dadas as comunicações com a província estarem 
sabotadas pelos revoltosos. 

Foi a partir do meio do dia 4, enquanto Couceiro tentava desalojar Machado 
Santos da Rotunda, que as coisas começaram verdadeiramente a pender para o 
lado republicano. O passar das horas levara para o alto da Avenida muita gente. 
Os magros efectivos da manhã foram crescendo e, depois de Couceiro debandar, 
Machado Santos tinha já uns 500 militares e uns 500 civis armados. Entretanto, no 
Tejo, o São Rafael e o Adamastor bombardearam as Necessidades, pondo D. Manuel 
em fuga apressada para Mafra, e abriram fogo sobre o Terreiro do Paço. Ao cair da 
noite de dia 4, o tenente José Carlos da Maia tomou finalmente o cruzador  
D. Carlos. Às 6 da manhã de 5 de Outubro, Machado Santos rompeu fogo contra 
o Rossio, sendo contra ‑atacado, sem grande convicção, por Paiva Couceiro, que 
fora nessa noite postar ‑se no jardim do Torel. Foi a última reacção monárquica. 

Uma hora mais tarde, o encarregado de negócios da Embaixada da Alemanha 
solicitou ao Quartel ‑General monárquico (situado no Largo de São Domingos, na 
Baixa), um armistício de uma hora para que os estrangeiros que o desejassem 
pudessem abandonar Lisboa em segurança. O general Manuel Gorjão, comandante 
das tropas monárquicas, concedeu a trégua e ordenou que se hasteasse a bandeira 
branca no Rossio, o que logo serviu para que o povo rompesse em confraternização 
com os soldados que ali estavam, e que muitos destes, interpretando a bandeira 
branca como sinal de rendição monárquica, desertassem. O encarregado alemão 
subiu a Avenida para pedir a trégua também a Machado Santos. O comissário 
naval receou que o armistício pudesse ser aproveitado pelo inimigo para se reorga‑
nizar e decidiu agir antes mesmo de começar a trégua. Desceu a Avenida e chegado 
ao Rossio aos ombros dos populares foi levado à presença do general Gorjão. Tendo 
este visto da janela as suas tropas passarem ‑se para o lado dos populares que davam 
vivas à república percebeu a inutilidade de resistir, até porque já lhe tinham chegado 
boatos de que o rei pedira asilo à Legação Inglesa. A meio da manhã dessa quarta‑
‑feira, 5 de Outubro de 1910, o Directório republicano, apressadamente reunido 
na gloriosa tarefa de anunciar uma vitória para a qual, afinal, pouco tinha contri‑
buído, concentrou ‑se na Câmara Municipal de Lisboa. Da varanda dos Paços do 
Concelho, Eusébio Leão, o secretário do Directório (que logo seria investido como 
novo governador civil de Lisboa), anunciou estar abolida a monarquia, proscrita a 
casa de Bragança e proclamada a República. 

Em 48 horas, através de um golpe muitas vezes à beira do fracasso e outras 
tantas tendo de se reinventar, o “esforço heróico de meia dúzia de patriotas”, con‑
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jugado com a “inacção de centenares de descrentes”57, pusera um ponto final num 
trono com séculos de história. Em bom rigor, o desfecho do 5 de Outubro é mais 
explicável pela desorganização e demissão da monarquia do que por um grande 
triunfo militar e civil republicano. Nas fileiras do exército, havia uma invencível 
relutância em lutar por um regime que todos consideravam falido. Couceiro justi‑
ficou a sua própria derrota perante Machado Santos com a “indiferença” e o “abor‑
recimento” que descobrira nos soldados sob seu comando58. O próprio rei depressa 
compreendeu que não lhe restava outro caminho que não o do exílio. D. Amélia e 
D. Maria Pia partiram de Sintra para Mafra na manhã do dia 5. Pelas 4 da tarde, 
as duas rainhas e D. Manuel embarcaram, na Ericeira, no iate real Amélia, que ali 
aportara, vindo de Cascais, com D. Afonso (o irmão de D. Carlos) a bordo. O iate 
rumou primeiro para Gibraltar. A 19 de Outubro, o monarca deposto e a rainha 
D. Amélia desembarcaram em Inglaterra, para o exílio, enquanto a rainha  
D. Maria Pia e o filho, D. Afonso, se estabeleceram em Itália. 

José de Azevedo Castelo Branco (o ministro dos Negócios Estrangeiros de 
Teixeira de Sousa), classificou a dêbacle do 5 de Outubro como uma pura demons‑
tração de incompetência: “Se os da Rotunda e os do Rossio se sentam em cadeiras 
e esperam três dias a República estava proclamada.”59 A severidade aliviava ‑lhe 
talvez a alma, mas limitava ‑se a constatar o óbvio e o inevitável. Por intriga e cons‑
piração durante meses, e por pura omissão naqueles dias de Outubro, os monárqui‑
cos tinham deixado o seu rei completamente isolado, expressando, com isso, o 
quanto aquela monarquia deixara de lhes servir. Como o jornal britânico Morning 
Post concluiu: “Toda a Europa se admirou da facilidade com que a monarquia por‑
tuguesa foi aniquilada; mas a revolução foi menos a afirmação de sentimentos do 
que um protesto contra os processos dos políticos com que a monarquia se 
identificara.”60

7.  Os primórdios da República: da Rotunda ao 
“afonsismo”

Antes do 5 de Outubro, durante os anos da propaganda antimonárquica, o 
poeta Guerra Junqueiro pedira sempre que a república a fazer fosse “não uma repú‑
blica doutrinária, estupidamente jacobina, mas uma república larga, franca, nacio‑
nal, onde caibam todos”61. Foi esse entendimento do regime que o grande tribuno 

57 Abreu, 1912, p. 5.
58 Valente, 1999, p. 109.
59 Relvas, 1977, p. 148, e Brandão, 1991, II, p. 35.
60 Brandão, 1991, II, p. 40.
61 Costa, 1903, p. 27.
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António José de Almeida anunciou a 16 de Outubro de 1910, perante os milhares 
que assistiram aos funerais de Miguel Bombarda e de Cândido dos Reis. “O mo‑
mento da luta passou. Que os vencedores se conduzam magnanimamente, fazendo 
esquecer que houve vencidos […] o dia de hoje deve fechar o período propriamente 
revolucionário da República.”62 A história dos últimos meses de 1910, os primeiros 
da Primeira República, mostrou porém que não foi bem isso que se passou. No 
dia 5 de Outubro toda a gente estava de acordo em relação ao que acabara de 
acontecer – a proscrição de um trono. Mas ainda ninguém definira o que se segui‑
ria e que tipo de república afinal se iria construir. Machado Santos, como Salgueiro 
Maia no 25 de Abril de 1974, foi o herói tenaz que forçou o golpe de mão e que, 
postado no sítio certo, derrubou a velha ordem. Mas enquanto em 1974 houve um 
PREC que durou dois anos e que teve um claro fecho com a Constituição de 1976, 
a Primeira República nunca fechou o seu PREC. Viveu de ser revolucionária e só 
como regime revolucionário se conseguiu afirmar, num Portugal que nunca mudou 
à velocidade com que os notáveis lisboetas do PRP sonhavam. 

Ora foi o PRP radical, e não o PRP liberal e moderado, que se guindou ao poder 
imediatamente a seguir ao 5 de Outubro. Mais importante do que isso, foi essa 
concepção radical e sectária, que em toda a diferença via uma dissidência e em 
toda a dissidência uma ameaça a suprimir, que alastrou pelas massas revolucioná‑
rias, chamadas a servirem de povo armado da revolução triunfante. Não surpreende 
que neste caso as rupturas tivessem que sobrelevar qualquer continuidade entre o 
antes e o depois do triunfo do novo regime. O caso era ainda mais assim quanto, a 
5 de Outubro de 1910, os vitoriosos tinham conquistado o coração político de 
Lisboa. Mas não controlavam o país, onde eram uma pequena minoria em face da 
nação pobre, rural, analfabeta e conservadora que Portugal há muito era e conti‑
nuaria a ser. Em 1910, o PRP reunia talvez uns 100 mil verdadeiros militantes, num 
país com quase 6 milhões: “a 20 km de Lisboa e a 10 km do Porto, os republicanos 
rareavam. A 50 km só se encontravam por acaso”63. 

Aos republicanos que, como António José de Almeida, com a sua política de 
“atracção”, estavam dispostos a acolher ex ‑monárquicos ou simples convertidos à 
causa sem anterior militância conhecida para alargarem a base social do regime, os 
republicanos radicais respondiam que fazer isso era exactamente diluir a república 
no velho liberalismo64. Por isso o republicanismo radical nunca se quis abrir, porque 
sabia ser minoritário e porque nunca conseguiu libertar ‑se do complexo de cerco 
que o exacerbava, preferindo ao contrário uma política de repulsão. O campeão da 
intransigência foi Afonso Costa, personagem central da história do regime republi‑
cano português, dentro do qual, aliás (e à semelhança de Sidónio Pais), se criou 

62 Almeida, 1934, III, p. 6.
63 Valente, 1997, pp. 9 e 11.
64 Valente, 1997, pp. 11 ‑12.
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mesmo um substantivo político a partir do seu nome – o “afonsismo”. Só na tarde 
do dia 3 de Outubro é que os colegas do Directório o colocaram a par dos prepara‑
tivos revolucionários. Mas no dia 5 de Outubro, Afonso Costa renasceu na esquerda 
do PRP, chamando a si a crucial tarefa de fabricar o Governo Provisório que lide‑
raria o regime durante onze meses, até Setembro de 1911. Sugeriu, assim, Teófilo 
Braga para a Presidência, Bernardino Machado para os Estrangeiros, António José 
de Almeida para o Interior, Correia Barreto para a Guerra, segurando ele próprio a 
pasta da Justiça e Cultos (o antigo Ministério dos Eclesiásticos e da Justiça).

Foi sob a batuta do Governo Provisório que a República iniciou a sua vida po‑
lítica. Era difícil, na excitação revolucionária vigente, conseguir que as massas se 
portassem “magnanimamente”, como recomendara António José de Almeida. Nos 
dias, semanas e meses que se seguiram ao 5 de Outubro a revolução não saiu da 
rua, sendo difícil destrinçar nela a parte que era comandada pelo governo, no seu 
desejo de se firmar no poder contra reais ou putativos inimigos, e a parte que era 
puramente incontrolável, por ser dispersa, anónima e inconsciente. O império da 
rua começou por incomodar os monárquicos mais odiados pelo povo, assaltou, 
saqueou ou fez encerrar a generalidade dos jornais afectos ao regime deposto, 
vingou ‑se em alguns guardas e polícias e perseguiu sobretudo a Igreja Católica65. 
O anticlericalismo à solta revelava as primeiras manifestações do que depois  
se chamaria a “questão religiosa”. Mas a “questão religiosa”, que nos anos da 
propaganda tivera foros de um combate entre a ciência positiva e a “superstição” 
teológica, entre as “luzes” do progresso e as “trevas” do atraso reaccionário, 
tornou ‑se, depois do 5 de Outubro, essencialmente uma forma de luta política com 
argumentos religiosos. 

Paralelamente à revolução popular à solta, a obra legislativa do Governo Provi‑
sório foi abundante e diversificada. Logo em Outubro, saíram os decretos de aboli‑
ção da Câmara dos Pares, do Conselho de Estado e dos títulos nobiliárquicos, de 
demissão de todos os funcionários da Casa Real e de proscrição, para sempre, da 
família de Bragança, bem como os decretos repondo em vigor o Código Adminis‑
trativo de 1878, de índole descentralizadora, e revogando a legislação franquista de 
imprensa ainda subsistente. Encetou ‑se também uma revolução simbólica, substi‑
tuindo selos e moedas, dando o nome de vultos republicanos a ruas e avenidas 
monárquicas em Lisboa e todo o país e aprovando a Portuguesa como hino nacional 
e o pavilhão verde ‑rubro como bandeira nacional. No domínio da política religiosa, 
Afonso Costa começou a firmar créditos e a aparecer como o grande obreiro do 
desígnio republicano. A 8 de Outubro, foram repostas em vigor as leis monárquicas 
de expulsão das ordens religiosas; seguiu ‑se a abolição de todas as fórmulas de 
juramento religioso (18 de Outubro), a supressão do ensino da doutrina cristã 
nas escolas primárias (22 de Outubro) e a extinção da Faculdade de Teologia 
de Coimbra (23 de Outubro). Na legislação sobre a família, avultou, também da 

65 Valente, 1999, pp. 115 ‑118.
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autoria de Afonso Costa, a introdução do divórcio (3 de Novembro) e a redefi‑
nição do casamento como um contrato civil (25 de Dezembro). A obra do jacobi‑
nismo laicista culminaria, já em 1911, com a implantação do Registo Civil obriga‑
tório (18 de Fevereiro) e com a Lei de Separação do Estado e da Igreja (20 de 
Abril). Comparativamente com esta legislação política e religiosa, a legislação 
social foi quase inexistente. Os notáveis do Governo Provisório começaram assim 
a cavar as primeiras desinteligências com o mundo laboral. A prova disso é que nos 
quatro meses que decorreram entre a revolução e o final de 1910 houve dezenas de 
greves em todo o país, numa escalada de agitação, confronto e desordem pública 
que, conjugada com as incertezas económicas e a instabilidade institucional, logo 
começou a suscitar críticas de vários quadrantes. 

O que é interessante notar é que os críticos não eram só monárquicos despedi‑
dos, nem eram sobretudo estes. Distintos vultos do republicanismo começaram a 
julgar negativamente a prática do regime para cuja vitória também tinham contri‑
buído. Ramalho Ortigão, por exemplo, referia ‑se aos políticos do Governo Provisó‑
rio e às massas urbanas do PRP como um conjunto de “pobres homens, mais dignos 
de piedade que de rancor, que imaginaram que é com um carapuço frígio, talhado 
à pressa em pano verde e vermelho […] que mais dignamente se pode coroar a 
cabeça de uma pátria”66. Já Raul Brandão cedo apareceu a lamentar que a ainda 
curta história da república já fosse toda ela feita de “excitações”, “boatos”, “greves” e 
de “um inferno de papéis de manifestos, de declarações, de panfletos”67. Há eviden‑
temente uma relação entre o crescimento do número de desiludidos e o reforço, no 
interior do novo regime, do modelo “afonsista” de gerir a res publica. Foram causa e 
consequência um do outro – e ambos marcaram o essencial do arranque do regime. 
O radicalismo político encetado e a desordem pública que ele instigou, ao mesmo 
tempo que isolavam o poder republicano no cenário mais vasto do país tiveram o 
condão de, literalmente, fabricar “monárquicos” onde eles não existiam68. A ques‑
tão é que se para alguns, como António José de Almeida, os reparos críticos contra 
o sectarismo da política republicana convidavam a repensar o radicalismo, para 
outros apenas exacerbavam ainda mais essa visão, abrindo o caminho ao rumo 
político tomado pela República nos seus anos iniciais – o do reforço do “afonsismo” 
como barreira de defesa da República contra os seus velhos, e novos, inimigos. 

O ano de 1910 foi aquele em que Portugal assistiu à mais importante mudança de 
regime da sua história, deixando de ser uma monarquia, como sempre fora desde a 
fundação do país no século xii, para passar a ser uma república, a primeira das três 

66 Ortigão, 1916 [1911], p. 16.
67 Brandão, 1991, II, p. 64.
68 Nos termos de Francisco Homem Cristo, um dos mais conhecidos republicanos anti‑

‑afonsistas, “se os republicanos não têm praticado a tolice de repelir a pontapés as adesões 
monárquicas, a república estaria hoje mais do que consolidada […] quem fez os monárquicos, 
caída a monarquia, foi a imbecilidade republicana” (Cristo, 1928, p. 276).
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que até hoje nos regeram e regem. Na mais curta duração da histórica contempo‑
rânea portuguesa, o 5 de Outubro – a data e facto capitais desse agitado ano – 
pareceu ‑se com o 24 de Agosto de 1820, o 28 de Maio de 1926 ou o 25 de Abril de 
1974. Foi um dia em que um punhado de militares audaciosos, actuando em nome 
de uma elite civil de portugueses pensantes, agiu motivado por um programa míni‑
mo com um apoio máximo. Em 1910, toda a gente sabia o que não queria: uma 
política monárquica mergulhada num impasse, gerida por governos instáveis e por 
um rei tíbio e inconsequente, que parecia adiar o futuro. O que faltava saber era 
que tipo de futuro iria emergir da acção daqueles portugueses que, de entre a mas‑
sa geral, tinham condições para expressar a sua vontade – e se esse futuro seria de 
democratização e progresso, como tinham querido vários reformistas monárquicos 
e como há muito prometia a propaganda republicana.
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XII – Ideologia da escola e ideologia na escola 
durante a Primeira República portuguesa

1.  O “fetichismo do alfabeto” na contemporaneidade 
portuguesa

Uma das características mais estruturais da época contemporânea em Portugal 
foi a centralidade do debate em torno da educação e do ensino. Desde o vintismo 
até à actual democracia sucederam ‑se livros, folhetos ou artigos de opinião e muita 
oratória sobre a escola, além de um sem ‑fim de leis e reformas educativas. O alar‑
gamento da alfabetização e da escolarização1 foi sempre visto como parte de uma 
história mais vasta, que era a da luta contra o atraso e a da convergência do país, 
por meio da qualificação dos seus recursos humanos, com as nações europeias mais 
desenvolvidas. Ao lado de outros indicadores, o número de cidadãos que sabia ler 
e que frequentava os diferentes níveis de ensino constituiu ‑se, desde há quase dois 
séculos, como um espelho do desenvolvimento nacional, ou da falta dele. 

É natural que assim fosse. Desde que pela Revolução Liberal de 1820 se substi‑
tuiu o súbdito pelo cidadão, o Estado e a sociedade foram repensados à luz de novas 
ideias políticas, que traziam para o primeiro plano a necessidade de um e outro 
contarem com indivíduos activos, participativos, culturalmente informados e pro‑
fissionalmente formados. É claro que não foi a modernidade liberal que inventou o 
ensino e a escola; mas esta e aquele ganharam um significado novo nos séculos xix 
e xx, marcados por dinâmicas de democratização, industrialização e massificação 
desconhecidas no Antigo Regime. A simples ideia de ensinar o povo a ler não cessou 
assim, durante estes duzentos anos, de ser complexificada por outras interrogações: 
ensinar o quê, com que métodos e com que objectivos? Ensinar em sistema estatal 

1 Neste texto adopta ‑se a distinção entre “alfabetização” e “escolarização” proposta, 
entre outros, por António Candeias. A alfabetização é o estabelecimento de “um tipo de 
relação funcional com a leitura e por vezes com a escrita, frequentemente de origem 
voluntária, geralmente esparsa, superficial e informal”; a escolarização é o estabelecimento 
de “uma relação estrutural e progressivamente exigente com um modo de cultura escrita”, 
que implica “a socialização imposta e aplicada através de uma instituição construída 
expressamente para o efeito, a escola” (Candeias, 2007, p. 42). A escolarização pressupõe 
obviamente a alfabetização, mas a inversa, muitas vezes, sobretudo no Portugal oitocentista, 
não era verdadeira: podia aprender ‑se a ler fora da escola, rudimentarmente, e sobretudo 
ainda não havia a ideia, que será uma inovação do republicanismo, que a alfabetização era 
inútil ou insuficiente se ao ensino da técnica da leitura não se somasse a inculcação – através 
da escola e do processo de escolarização – de uma determinada mentalidade dita iluminada 
e progressista, orientada para a defesa de uma particular ideologia política (v. também 
Ramos, 1998, para esta distinção entre “alfabetização” e “escolarização”).
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monopolista, na escola pública, ou em liberdade concorrencial, reconhecendo e/ou 
incentivando a iniciativa privada da sociedade civil? Ensinar conhecimentos ou 
incutir valores? Na base de todos estes temas esteve sempre a esperança no poder 
demiúrgico da escola para mudar as mentalidades que depois iriam mudar o país, 
fazendo do ensino um permanente “factor de ressurgimento nacional” como um 
dia escreveu António Sérgio2. 

De forma mais ou menos empenhada e com diferentes leituras e usos político‑
‑sociais, construiu ‑se assim uma ideologia da escola, que teve a sua época mais im‑
portante ao longo das décadas que mediaram entre o reformismo da Geração de 70 e 
a fixação do que seriam as bases da educação salazarista no início do Estado Novo, 
com particular realce para o debate educativo durante a Primeira República. Como 
se lia num jornal escolar republicano, em Setembro de 1910, “os tempos actuais 
marcam uma época que, na história da humanidade, se chamará a época da escola”3. 
Era isso que o pedagogo João de Barros evocara já, em 1908, ao declarar que “a ins‑
trução é sempre a causa mais directa e imediata do avanço de um país” e que, por essa 
mesma razão, “gastar dinheiro com ela é, positivamente, semear dinheiro”4. 

Foi nesses anos, entre 1910 e 1926, que o “fetichismo do alfabeto”5 e a ideologia 
da escola atingiram o seu auge, suplantando em intensidade o debate educativo da 
Monarquia Constitucional. Paralelamente, os homens de 1910 instrumentalizaram 
o sistema educativo para através dele fazerem também ideologia na escola, estabe‑
lecendo uma relação entre o poder político, a sociedade e as mentalidades através 
do sistema educativo muito mais estreita do que a Monarquia alguma vez imaginara. 
Depois de 1926, o regime militar e o Estado Novo moderariam os furores da ideo‑
logia da escola mas não desdenhariam continuar a utilizar o sistema escolar para 
difundir uma outra – a sua – ideologia na escola. 

Com diferentes nuances ideológicas e graus de intensidade, se alguma linha 
contínua existiu assim entre a Monarquia, a República e o Estado Novo foi a ideia 
de que o sistema educativo era uma das principais instâncias de mediação e de 
ligação entre o poder e o povo, fosse para formar cidadãos e introduzi ‑los na dinâ‑
mica da vida liberal (como na Monarquia), fosse para fabricar adeptos e eleitores 
para alargar uma base de poder (como na República), fosse para educar almas 
conservadoras nas virtudes da resignação e da obediência (como no Estado Novo). 
Na verdade, em Portugal – como porventura em todos os Estados dos séculos xix 
e xx – a educação foi sempre uma questão demasiado importante para ficar confi‑
nada ao espaço escolar e com demasiadas implicações para que muita gente resis‑

2 V. Sérgio, 2008 [1918].
3 Cit. em Nóvoa, 1987, p. 528.
4 Barros, 1911, pp. 76 ‑77 [texto de 1908, itálico no original]. Já durante a República, 

voltaria a afirmar: “o dinheiro gasto com a educação e a instrução é sempre abençoado” 
(Barros, 1913, p. 33).

5 Nóvoa, 1988, p. 53.
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tisse a opinar sobre ela. É disso que este texto procura dar conta, centrando ‑se 
sobretudo numa análise da ideologia republicana e do regime de 1910 ‑1926, mas 
procurando, antes e depois deles, estabelecer algumas comparações com a Monar‑
quia Constitucional e o Estado Novo.

2.  O lugar da educação e da escola na Monarquia 
Constitucional

Foi na primeira metade do século xix, no vintismo, nas lutas políticas entre 
liberais e absolutistas e na lenta consolidação da nova ordem político ‑social entre 
a Guerra Civil e a Regeneração que a cultura liberal começou a fixar as suas prin‑
cipais ideias sobre a instrução pública: que ela era um valor fundamental da moder‑
nidade, um direito (e um dever) dos cidadãos e um instrumento estatal para derra‑
mar liberdade, progresso e felicidade. Nos escritos desta geração fundadora, a 
educação – ao tempo praticamente sinónimo de alfabetização – aparece celebrada 
como um veículo imprescindível para a regeneração individual e social e como o 
mais sólido garante da defesa e alargamento do civismo e do constitucionalismo. 
Nas Cortes Constituintes de 1821 ‑1822 quase toda a gente falou sobre a questão. 
“Ler, escrever e contar e[ra] cousa que todos devem saber”, porque a todos parecia 
óbvio que “nenhum povo pode ser livre sem ser civilizado e que nenhum povo pode 
ser civilizado sem instrução”, uma vez que “o adiantamento das artes e ciências é o 
termómetro por onde se avalia a civilização dos povos”6. Isto, dito no parlamento, 
era amplificado no nascente espaço público de opinião pelos jornais. Para o Miner‑
va Constitucional, “sem instrução pública não pode haver liberdade, [porque] sem 
instrução pública os homens não podem apreciar a bondade e a utilidade de um 
governo liberal”7. Para o Astro da Lusitânia, porta ‑voz do vintismo, o povo tinha 
necessidade de ser instruído “porque a ignorância só é apetecível onde os governos 
querem autómatos e não homens”8. Em 1823, Luís Mousinho de Albuquerque, 
num escrito intitulado Ideias sobre o Estabelecimento da Instrução Pública dedicadas à 
Nação Portuguesa, identificava “luzes” e “progresso”, endossando ao povo a exigência, 
e ao governo a responsabilidade, pela educação e pelo seu “derramamento”9. 

Esta retórica daria o tom à ideologia da escola durante todo o século xix, ao 
mesmo tempo que abriu a porta à primeira legislação e esboços de reformas educa‑
tivas. Por lei de Junho de 1821, ficou consagrada a liberdade de ensino que vigora‑
ria durante todo o constitucionalismo monárquico, com a excepção do interregno 

6 Intervenções dos deputados Soares Franco, Soares de Azevedo e Morais Sarmento, 
18.6.1821 e 29.3.1822, cits. por Sardica, 1993.

7 Artigo de 5.4.1823, cit. em Sardica, 1993.
8 Artigo de 31.3.1821, cit. em Sardica, 1993.
9 Cit. em Sardica, 1993.
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miguelista. Em 1835, na reforma de Rodrigo da Fonseca Magalhães, estabeleceu ‑se 
a gratuitidade, a universalidade e a obrigatoriedade do ensino primário oficial. Na 
longa história do pensamento pedagógico oitocentista, Almeida Garrett e Alexandre 
Herculano foram os grandes teóricos de um reformismo educativo infelizmente 
falho de grandes resultados palpáveis, mas cuja importância e urgência passariam 
intactos para a agenda da Geração de 70 ou para os lamentos cépticos e desencan‑
tados do “vencidismo” fim ‑de ‑século, visíveis, entre outros, no maldizente mas 
lúcido Fialho de Almeida ou n’As últimas Farpas de Ramalho Ortigão.

Almeida Garrett achava que o fim geral de toda a educação era a formação 
integral de membros úteis e felizes da sociedade. Mas não reconhecia, contudo, o 
direito à igualdade de oportunidades, admitindo que a hierarquia social introduzisse 
níveis diferenciadores no aparelho educativo10. Alexandre Herculano, que escre‑
veu sobre a escola como o mais eficaz meio de “melhoramento moral” por contra‑
ponto ao simples utilitarismo dos “melhoramentos materiais” fontistas, considerava 
que a educação individual era a base de qualquer regime de liberdades e que o 
progresso económico teria de assentar na qualificação, tanto cívica como técnica, 
da mão ‑de ‑obra11. Reconhecia a liberdade de ensino, sob um sistema de inspecção 
estatal, mas rejeitava a gratuitidade com o argumento de que um serviço público 
tem um preço, e fazia depender a obrigatoriedade da frequência escolar da capaci‑
dade de o Estado colocar ao alcance de todos os cidadãos os meios de a fazer cum‑
prir12. A sua ideologia da escola resumia ‑se na máxima de que “um povo ilustrado 
facilmente se governa, sendo ao mesmo tempo difícil oprimi ‑lo”13.

“Sob o ponto de vista macroscópico”, resume Rogério Fernandes, “a instrução 
pública mov[eu] ‑se durante o século xix no interior de um ciclo amplo de 
reestruturação.”14 Mas apesar de todos os alertas dos intelectuais e pedagogos e dos 
esforços políticos o sucesso da alfabetização e da escolarização foi limitado, ficando 
no geral bem aquém do que sonhariam os mais optimistas15. Mesmo que as verbas 

10 Fernandes, 1978, pp. 97 e 102.
11 Valente, 1974, p. 31.
12 Fernandes, 1978, p. 108. No tocante ao ensino da religião – tema central em todo 

debate educativo moderno em Portugal –, Alexandre Herculano considerava que ele deveria 
ser uma escolha facultativa no currículo do ensino primário oficial, o que não era 
contraditório com as suas tomadas de posição públicas no sentido de evitar a clericalização 
dos estabelecimentos de ensino (Fernandes, 1978, pp. 112 e 114). Neste aspecto, era bem 
menos radical e mais conciliador do que o jacobinismo vintista do Astro da Lusitânia, para o 
qual havia uma absoluta incompatibilidade entre a escola e a religião, porque “a história 
claramente mostrou que a religião não nos veio ensinar as ciências” (Astro da Lusitânia, 
1.12.1821, cit. em Sardica, 1993).

13 Cit. em Fernandes, 1978, p. 105.
14 Fernandes, 1978, p. 42.
15 Entre 1843 e 1899, o número de escolas primárias por cada 10 mil habitantes subiu 

apenas de 3,2 para 8,3 – uma progressão escassa num país em que “a falta do Estado” (leia‑
‑se, de meios financeiros), “era a falta de tudo” (Ramos, 1988, pp. 1100 e 1103).



361Portugal Contemporâneo. Estudos de História

estatais ou os recursos e acção da iniciativa privada tivessem sido abundantes – situa‑
ção que nunca se verificou – era à partida muito difícil escolarizar um país em que, 
como lembra Rui Ramos, “em 1900, mais de 80% da população vivia em lugares de 
menos de 1000 habitantes e cerca de 60% estava empregada em trabalhos agrícolas”16. 
Este autor tem chamado a atenção para um aspecto crucial no entendimento da 
história da alfabetização e do sistema escolar português, a saber, que ela não pode ser 
vista apenas a partir de uma taxa bruta, a inscrever num rol estatístico da história do 
progresso liberal/industrial, mas como um “modo de vida”, que atraía as populações 
e produzia resultados consoante as pré ‑condições do meio local. Acontece que na 
base e à partida estas eram pouco favoráveis em Portugal. Independentemente dos 
esforços de políticos e intelectuais e dos investimentos em escolas e equipamentos, a 
incapacidade para ler e escrever nunca constituiu um problema que tivesse de ser 
resolvido; o povo não precisava de saber ler para o emprego agrícola em que maiori‑
tariamente se inseria e o Estado ou as elites também nunca precisaram de ensinar o 
povo a ler para que ele exercesse direitos civis – num sistema como o do cartismo que 
sendo liberal não era democrático nem pressupunha o exercício universal do voto – 
ou para, através do uso uniformizado da língua, resolver separatismos étnico ‑políticos 
ou regionalismos linguísticos que nunca existiram em Portugal17. Como resultado, 
num país em que a maioria dos pais não via vantagens em mandar os filhos à escola, 
é preciso levar em linha de conta a falta de atractividade da mesma – a “cultura de 
analfabetismo” muito dominante – e reconhecer que não bastava dar a escola para 
que o povo acorresse a ela em massa18.

16 Ramos, 1998, p. 54. V. para a ligação entre baixo nível de urbanização e analfabetismo, 
Reis, 1993, p. 29.

17 V. Reis, 1993, pp. 30 ‑35. Para Jaime Reis, o problema da persistência do analfabetismo 
pode ser equacionado encarando a educação elementar “como um bem sujeito às leis da 
oferta e da procura”, sendo que no caso português o que terá escasseado foi precisamente a 
procura. Assim, “no contexto de uma Europa onde persistiram até tarde no século [xix] os 
afrontamentos étnicos, as lutas sociais, as dissidências políticas e constitucionais e o impacto 
das guerras externas, Portugal sobressai pela tranquilidade que caracterizou as cinco ou seis 
décadas subsequentes ao estabelecimento da Regeneração. A coincidência disto com uma 
prolongada apatia em relação à difusão do ensino elementar e da alfabetização, tendo em 
mente o carácter ‘civilizador’Atribuído então à educação, não pode deixar de suscitar a 
hipótese de uma ligação causal entre as duas circunstâncias. A sua demonstração cabal e 
irrefutável será talvez impossível mas é tentador julgar que, num quadro de maiores tensões, 
mais forte teria sido a vontade de educar e mais rápido teria sido o progresso da alfabetização 
em Portugal” (Ibidem, pp. 22 e 35). 

18 Ramos, 1988, pp. 1068, 1079, 1106 e 1109, e 1998, pp. 46 ‑48. Nos termos de Maria 
Filomena Mónica, a enorme (e rural) maioria silenciosa do país nunca percebeu a ideologia 
da escola porque os que a integravam, “forçados a preocuparem ‑se acima de tudo com a 
sobrevivência quotidiana, num país de pobreza generalizada, não dispunham de muito 
tempo para ouvir as arengas dos militantes que pregavam as bênçãos do alfabeto. Para todos 
aqueles que viviam isolados nos campos, ou tinham de labutar duramente pela subsistência 
diária, a instrução continuava a ser uma quimera distante” (Mónica, 1980, p. 504).
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A prova disto está nos números e nas apreciações dos intelectuais dos últimos 
anos da Monarquia. Em 1850, a taxa de alfabetização portuguesa rondaria os 15%; 
era idêntica à da Rússia e à dos Balcãs. A Espanha ou a Itália já contavam com 25% 
de população alfabetizada, a França com 55%, a Inglaterra com 70% e os países 
nórdicos e a Alemanha ou a Holanda com 95%. Em 1900, Portugal aumentara a 
alfabetização para 25%, quando a Espanha já ia em 40%, a França em 80%, a In‑
glaterra em quase 90% e os países nórdicos em 98%19. Isto significa que há pouco 
mais de 100 anos Portugal ainda tinha “nas cidades 75 e nas aldeias 90 por cento 
de analfabetos”, calculava Fialho de Almeida20, ou seja, uma realidade nacional 
composta de “quatro milhões de analfabetos sobre cinco milhões de habitantes”, 
precisava Ramalho Ortigão21 – quando já havia países europeus com analfabetismo 
residual. As taxas de escolarização não apresentavam um panorama muito melhor: 
13% do total da população em 1870, 22% em 1890 e 19% em 1910, um retrocesso 
explicável mais pelo aumento demográfico do que pelo recuo da escola. A Espanha 
registou taxas de 42%, 52% e 35%, respectivamente, para aquelas três datas; a 
Alemanha de 67%, 74% e 83%, a França de 57%, 83% e 86% (sendo aqui claros os 
efeitos da política escolar maciça levada a cabo pela III República), e os Estados 
Unidos, campeão mundial da escolarização, 72%, 97% e 97%22.

Era à luz desta distância entre Portugal e o progresso que um Fialho de Almeida, 
por exemplo, avaliava criticamente a obra educativa da monarquia e as perspecti‑
vas cívicas da República que se anunciava, embora não renunciasse nunca à ideo‑
logia da escola e aos seus putativos resultados. Fialho achava que a transformação 
nacional só se faria através da batalha da alfabetização, da instrução e da educação 
pública23. Era essa, e não qualquer cosmética político ‑institucional que os monár‑

19 V. os números em Candeias, 2007, quadro p. 34.
20 Almeida, 1912, p. 15 [texto de Novembro de 1910]. Na alfabetização, como em 

muitos outros aspectos, a litoralidade e o contraste entre a cidade e o campo eram óbvios: 
em 1890, Lisboa e Porto tinham 22,8% de toda a população alfabetizada do país (mas apenas 
9,4% do total da sua população), e taxas de alfabetização superiores à média nacional:  
c. 56% em Lisboa e 50,6% no Porto em 1890 (Ramos, 1988, pp. 1072 e 1115 ‑1116). Na 
alfabetização das massas, “as cidades destacaram ‑se quase sempre, quer porque nelas 
houvesse mais gente em ocupações em que era provável encontrar letrados, quer porque as 
instituições de ensino alcançavam melhor a população acumulada em meio urbano” (ibidem, 
p. 1072). Naturalmente, existiam também grandes desníveis entre o número de homens e de 
mulheres que sabiam ler, com vantagem para os primeiros (v. Candeias, 2007, pp. 96, 105, 
112 e 120, ou Ramos, 1988, pp. 1115 ‑1116).

21 Ortigão, 1916, p. 20 [texto de Janeiro de 1911].
22 V. os números em Candeias, 2007, quadro p. 37. Vasco Pulido Valente e Rui Ramos, 

que analisaram números da população em idade escolar (maiores de 7 anos), indicam que 
em 1864 (data do primeiro Censo português), a taxa de escolarização seria de 18,8%, em 
1900 de 22,1%, e em 1910, no final da Monarquia, de pouco mais de 29% (Valente, 1973, 
pp. 112 e 114, e Ramos, 2009, p. 599).

23 Almeida, 1912, pp. 15 ‑18 [texto de Novembro de 1910].
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quicos ainda tentassem, ou que os republicanos viessem a realizar, a “única causa 
justa” e “completamente indispensável ao futuro da nação”24. Em 1909, num 
ensaio intitulado «Instrução e Educação Popular», em que abordava a importância 
da educação na reforma colectiva da sociedade portuguesa, a causa da sua vida 
recebeu a defesa mais decidida e entusiástica. Fialho não tinha então dúvidas de 
que o alargamento da alfabetização e da escolarização eram “a grande e primacial 
questão da vida moderna”25, enfatizando o programa (afinal incumprido) de quase 
um século de liberalismo: era preciso “bater o analfabetismo, que é uma segunda 
moirama, desasnar a bisonheria nacional, que é uma África em casa, e empreender 
a conquista da cultura, que sob o ponto de vista dos lucros é outra Índia e outra 
América”26. Só por este caminho Portugal haveria de ter operários mais produtivos, 
burguesia mais culta e políticos mais competentes, fruto de cidadãos “na plena 
posse de uma consciência que os faça livres”27. Por ora, contudo, o retrato das 
escolas existentes era negro: o seu estado, bem como a qualidade do ensino ali 
ministrado, dos seus alunos e dos professores eram o sinal mais imediato da “dege‑
nerescência portuguesa”; tal como existiam, nunca elas seriam o espaço idealizado 
para “dar à turba uma alma pela formação de individualidades conscientes”28. 

O discurso crítico de Fialho sobre o muito que faltava cumprir na ideologia da 
escola era partilhado pele elite portuguesa do seu tempo. Em 1901, Agostinho de 
Campos, um pedagogo conservador que haveria de ser director ‑geral da Instrução 
Pública durante o governo de João Franco, abordara o problema da educação 
nacional para constatar que “todo o movimento científico do século xix, que 
remodelou de alto abaixo a civilização”, se fizera lá fora, no estrangeiro, “sem que 
o nosso cérebro colectivo tenha contribuído para ele, a não ser com alguma insig‑
nificante parcela”29. Em 1897, comentando o analfabetismo, João Simões Dias 
desesperava: “Isto lê ‑se e não se compreende; é preciso ler ‑se segunda e terceira 
vez para se acreditar.”30 O parque escolar era paupérrimo e estava no geral muito 
degradado; em 1906, o Estado gastava 880 contos com a instrução pública, muito 
pouco quando comparados com os cerca de 13 600 contos gastos com as forças 
armadas e a polícia31. Já em 1903 Agostinho de Campos calculara que para ter 
ensino primário comparável a países com dimensões próximas da portuguesa, como 
a Suíça, a Bélgica, a Holanda ou a Suécia, o país precisava de gastar 7 mil contos 

24 Almeida, 1912, p. 66 [texto de Dezembro de 1910].
25 Almeida, 1912, p. 165 [texto de 1909].
26 Almeida, 1912, p. 207 [texto de 1909].
27 Almeida, 1912, pp. 118 e 160 [texto de 1909].
28 Almeida, 1912, pp. 162 e 240 [texto de 1909].
29 Campos, 1922a, p. 236 [texto de 1901].
30 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 32. Em 1908, 18% das freguesias existentes em Portugal (702 

de um total de 3968) não tinham uma única escola primária (Marques, 1991, p. 526).
31 Fernandes, 1998, p. 44. 



364 Ideologia da escola e ideologia na escola durante a Primeira República

anuais na escola primária. E logo comentava, realista, contrastando com os apelos 
de João de Barros: “financeiramente, é ‑nos impossível ter uma boa instrução pri‑
mária, pela razão óbvia de que não temos dinheiro para a pagar”32. 

Sem grandes meios para fazer obra, embora reconhecesse os ganhos cívicos que 
adviriam para a sociedade se a realizasse, e governando um país onde a esmagado‑
ra maioria da população não comungava do optimismo das elites em relação aos 
benefícios da educação, o Estado monárquico também não deixou de investir, em‑
bora de forma muito progressiva, na inserção da aprendizagem da cidadania nos 
seus planos escolares, apostando em fazer da escola uma ocasião para a inculcação 
de valores33. Nenhum sistema educacional moderno pode dispensar esse esforço. 
Mas há que salientar que durante o período monárquico a ideologia na escola foi 
mais difusa e menos engagé num projecto ideológico que aparecesse – como depois 
aconteceu com o republicanismo – como a concretização, desde a mais tenra ida‑
de, de uma muito particular e sectária mundividência nova.

A ideologia monárquica na escola consistiu fundamentalmente na tentativa de 
suscitar e desenvolver um sentimento de pertença a uma comunidade cívica liberal 
que partilhava valores bebidos em fontes diversas, mais do que uma vontade de 
servir de esteio a um único projecto político ‑partidário. Garrett achava que a esco‑
la devia servir para ensinar a ler e tornar as pessoas mais felizes; Fialho de Almeida 
considerava que ela deveria ser um “foco de luz”, pela qualificação cultural e téc‑
nica que providenciaria, transformando os que por ela passavam em gente compe‑
tente para enfrentar os desafios que a modernidade e competitividade internacio‑
nais impunham a Portugal. Mais do que um instrumento para formatar consciências 
e mobilizar massas, a escola monárquica tentou ser um simples espaço “preparador 
do que se gostaria que fosse o futuro: patriota, ordeiro, organizado, hierarquizado e 
capaz de adaptar o povo [a] novas formas de vida”34. Era portanto o civismo tole‑
rante, pluripartidário, aberto à presença e influxo da religião e da doutrina católi‑
cas a base do entendimento pedagógico monárquico. Em nenhuma reforma educa‑
tiva do liberalismo oitocentista o peso curricular da formação específica para a 
cidadania liberal implicou qualquer espécie de laicismo radical, estatismo monopo‑
lista ou ataque à liberdade de ensino. Mesmo as perseguições e exclusão de elemen‑
tos julgados reaccionários limitaram ‑se ao afastamento, em 1820, 1826 e 1834, do 
professorado mais conspicuamente absolutista e miguelista, e a episódicos comba‑
tes contra a excessiva presença clerical no ensino – embora se reconhecesse muitas 
vezes que ela era inevitável perante a incapacidade de o Estado erguer sozinho uma 
rede pública de educação35. 

32 Campos, 1922a, p. 13.
33 Gonçalves, 2002, p. 220.
34 Candeias, 2007, p. 43.
35 Passada a fase mais difícil das relações Estado ‑Igreja na primeira metade do século xix, 

e sobretudo na sequência da acalmia conseguida após a assinatura da Concordata de 1848, o 
papel da Igreja no ensino começou a ser olhado de forma mais benevolente por alguns sectores 
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A componente mais ideológica e política da escola monárquica é mensurável 
pela presença, nos curricula das escolas primárias, de disciplinas que ensinavam os 
direitos e deveres da nova ordem político ‑social fazendo, em determinados mo‑
mentos, da sala de aula uma oficina de cidadãos. Em 1835, Rodrigo da Fonseca 
Magalhães aprovou na sua reforma escolar o ensino de «Direito Político, Civilidade, 
Moral e Religião». No ano seguinte, a reforma de Passos Manuel previa a lecciona‑
ção de «Civilidade, Moral e Doutrina Cristã» e de «Breves Noções de História, 
Geografia e Constituição». A reforma de Costa Cabral, em 1844, eliminava a com‑
ponente mais política da formação cívica, deixando subsistir apenas «Doutrina 
Cristã e Civilidade». Em 1870, D. António da Costa, titular do recém ‑criado (em‑
bora efémero) Ministério da Instrução Pública, preferiria a disciplina de «Direitos 
e Deveres do Cidadão», designação que se manteve na reforma de 1878, a cargo de 
Rodrigues Sampaio, e que só seria alterada, já em Dezembro de 1901, para «No‑
ções Primeiras de Educação Cívica»36. Nesta última reforma, levada a cabo pelo 
governo regenerador de Hintze Ribeiro, autorizava ‑se a suspensão, ainda antes da 
abertura do competente inquérito, de todos os professores de instrução primária 
que ensinassem doutrinas contrárias à religião do Estado, à moral, bons costumes e 
leis do Reino, uma medida de defesa justificada pela conjuntura de ascensão do 
discurso radical republicano37. 

Uma continuidade oitocentista foi portanto a presença da doutrina católica, 
muitas vezes através de uma disciplina específica, como quadro formador da edu‑
cação cívica transmitida às crianças no ensino primário38. Neste particular, o regime 
republicano não desistiria, bem pelo contrário, de inscrever a educação cívica 
como matéria nuclear do seu projecto político e pedagógico. Mas fá ‑lo ‑ia num 
quadro muito mais militante, como parte de um plano mais vasto de laicização das 
mentalidades e da sociedade conducente, no limite, à liquidação da liberdade de 
ensino da religião católica em Portugal. Para os republicanos, educar e laicizar se‑
riam uma e a mesma coisa, pelo que não concebiam a educação senão como uma 
tarefa essencialmente cometida ao Estado e alheia a qualquer contacto com a esfera 
do religioso39.

da sociedade liberal – sobretudo no tocante à figura do pároco local, que escapava mais 
facilmente à desconfiança em relação às ordens religiosas (como é paradigmático nas 
intervenções públicas de Alexandre Herculano, por exemplo). Não espanta assim que num 
relatório do Conselho Geral de Instrução Pública de 1859 se escrevesse: “A classe e a paróquia 
são dois pilares da sociedade. Logo, o sacerdócio do cura e o sacerdócio do professor devem 
prestar ‑se mútuo auxílio”; ou que a Junta Escolar de Bragança tenha determinado mesmo, em 
1860, que, à falta de mestres leigos na região e em vista das habilitações escolares dos párocos 
locais, fossem estes obrigados a tornarem ‑se professores, a fim de suprir as carências de 
instrução ali sentidas (V. Nóvoa, 1987, pp. 377 ‑378).

36 V. Gonçalves, 2002, pp. 90‑91.
37 Nóvoa, 1987, p. 525.
38 Gonçalves, 2002, p. 161.
39 Gonçalves, 2002, p. 221.



366 Ideologia da escola e ideologia na escola durante a Primeira República

3.  O projecto educativo do republicanismo

Para o republicanismo, a escola foi sempre muito mais do que um local onde se 
aprendia a ler e a escrever40. A alfabetização, mesmo que importante, era apenas 
um primeiro patamar de uma educação integrada e completa – um processo de 
escolarização, portanto – cujo objectivo era a transformação total dos portugueses 
e a criação de um “homem novo”, inteiramente devotado ao serviço da causa 
ideológica que o formara41. É pelos próprios componentes da “ideia” republicana 
que é possível compreender isto, situando assim melhor a centralidade que a ques‑
tão educativa tinha para a nova mundividência antimonárquica.

Na análise de Fernando Catroga, o republicanismo deve ser entendido não como 
uma mera alternativa de regime político mas como uma proposta de “matriz ontoló‑
gica”, um “iluminismo actualizado”, assente num “optimismo gnoseológico e histó‑
rico” e numa “visão laica e prometeica da vida”, que transformavam a República no 
sinónimo perfeito da democracia e na melhor via para o aperfeiçoamento humano42. 
Imbuídos do cientismo positivista próprio da segunda metade do século xix, os repu‑
blicanos acreditavam que o seu triunfo aconteceria inevitavelmente, para concre‑
tizar uma tendência diacrónica da evolução. Uma vez vitoriosa, a República seria 
sinónimo do império da razão e da harmonia definitiva entre os homens. Era em 
nome destes valores e aspirações que os republicanos da propaganda defendiam ser a 
questão política (ou social, ou económica), uma questão cultural e educativa; e era 
para os cumprir que a dinâmica de acção republicana se materializava num “veemente 
e frequente apelo à participação política” e num “investimento doutrinal em ordem 
a que os indivíduos se assumissem como cidadãos”43. Por isso, com o seu apelo totali‑
zador de uma verdadeira “panaceia salvadora”, a promessa republicana tinha contor‑
nos de uma “demopedia”, de uma “cultura cívica” sacralizada em símbolos e ritos e 
dotada de instrumentos destinados a regenerar e a revivescer uma pátria e uma 
comunidade que se achava estarem decadentes e adormecidas44. A República não se 
confundia com a simples substituição da chefia de Estado hereditária por uma chefia 
electiva; implicava sobretudo dar corpo a uma comunidade nacional de igualdade, 
razão, patriotismo, independência e participação cívicas, em que a qualidade da 
democracia se aferia pela intensidade e pela dimensão do debate e capacidade de 
autogoverno dos membros da res publica45.

40 Ramos, 2001, pp. 361 e 366.
41 Nóvoa, 1988, p. 31, e Proença, 1998, p. 69. Como resume a última autora, “a ideologia 

republicana foi profundamente marcada pela crença no papel indispensável da educação e 
do ensino para a construção do ‘homem novo’ e de uma nova sociedade”.

42 Catroga, 1991, pp. 168 ‑169 e 179.
43 Catroga, 1991, pp. 309 e 320.
44 Catroga, 1991, pp. 107, 191, 377 e 451, e Ramos, 2001, pp. 349 ‑375.
45 Ramos, 2009, p. 582: “O objectivo do PRP não era derrubar simplesmente a dinastia 

mas transformar Portugal num novo tipo de comunidade política […] pela afirmação pública 
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O carácter abrangente do republicanismo fazia com que a questão política 
remetesse para a questão cívica; a questão cívica para a questão cultural e das 
mentalidades; e esta para a questão do ensino e da escola, sempre muito interligada 
com a questão religiosa e com o combate à influência da religião católica no quo‑
tidiano dos portugueses. A ideologia republicana partia, claro, de alguns dos 
 princípios gerais já avançados pelo liberalismo monárquico, como a ideia de que a 
instrução era a melhor base para a moralidade pública e para o desenvolvimento 
económico. Mas isso não chegava. Para além de ser instrumento para a realização 
do bem comum – e exactamente porque era a grande via para a sociabilização dos 
indivíduos – a escola republicana tinha de ser um local onde se reformatassem 
consciências, destruindo qualquer vestígio de monarquismo ou de educação de 
influência religiosa. A isso se chamava emancipação ou libertação, acreditando ‑se 
que “uma vez ‘esclarecidas’ as massas populares seriam as primeiras a desejar a 
implantação da República”46. Como resume Fernando Catroga, “na linha do jaco‑
binismo francês, a educação republicana, mensageira das ‘luzes’, incarnava, através 
da escola e de outras práticas educativas, o poder inocular da sociedade sobre a 
consciência dos indivíduos, procurando extirpar ‑lhe todos os preconceitos e fana‑
tismos que lhes impediriam de alcançar a cidadania”47.

Num país como Portugal, em que o catolicismo era o quadro de referência 
mental mais importante, qualquer nova mundividência ou projecto global de reor‑
ganização da vida colectiva teria de confrontar ‑se com os valores religiosos estabe‑
lecidos. Isto era tanto mais patente, no caso dos republicanos, quanto o catolicismo 
era logo associado à Monarquia Constitucional, como o aliado ideológico de um 
sistema político tido por reaccionário e oligárquico. Para abater o trono, era neces‑
sário lutar contra o altar. O caminho de secularização e de anticongreganismo 
 encetado pela Monarquia não chegara para enraizar a mentalidade positiva e 
 racionalista que era necessária à democracia e ao progresso. Por isso o republica‑
nismo tinha obrigatória e inevitavelmente que ser laicista. Só a laicização de toda 
a vida pública e também de todas as consciências individuais permitiria eliminar 
de forma completa – e desejavelmente para sempre – a influência do elemento 
metafísico que, aos olhos do radicalismo republicano, “desvirilizava” os homens, 
ensinando ‑os a serem reverentes e passivos, o contrário do homem novo com que 
se faria a República, a democracia e o futuro. Na visão republicana, a Igreja e o 
catolicismo eram os principais responsáveis pelo obscurantismo, pela reacção, pela 
decadência e pelo atraso. E porque era na velha escola que esta influência era ino‑
culada, teria de ser através de uma nova escola que se libertaria e se emanciparia a 
infância e juventude, combatendo assim a incultura e o analfabetismo. 

de uma perspectiva racionalista […] Os líderes do PRP acreditavam que era possível 
transformar o mundo através de uma acção colectiva e confiavam no poder político para 
desencadear essa acção.”

46 Mónica, 1980, p. 500.
47 Catroga, 1991, p. 408.
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No final do século xix, o sistema de ensino vigente era visto pelos republicanos 
como o “último reduto da Igreja para dominar a sociedade civil”48. Tal como exis‑
tia, a escola estava cheia de “jesuitismo”, de “enciclopedismo”, de pedantismo lite‑
rário, de matérias e métodos desnacionalizadores e obsoletos, não abrindo espaço 
para conhecimentos úteis e para as novas e promissoras ciências, e ainda para mais 
perpetuando desigualdades sociais no seu acesso e frequência49. A tudo isto, os 
republicanos opunham o ideal da escola gratuita, laica e obrigatória que não fosse 
apenas um instrumento fomentador da igualdade social, mas também um local 
renovado de educação cívica, numa palavra, “o lugar onde se prepara o futuro do 
país na condição de ser desembaraçada do obscurantismo clerical”50. A inspiração 
vinha da França republicana, com destaque para o positivismo pedagógico de 
Augusto Comte, para a doutrinação de Ferdinand Buisson e para a acção política 
de Jules Ferry51.

Assim sendo, a ideologia da escola no republicanismo concebia a educação 
mais como política do que como simples pedagogia. As matérias a ensinar nos 
curricula escolares interessavam menos do que o efeito político e ideológico que se 
conseguia junto das crianças e jovens que frequentavam o ensino e que eram a 
matéria ‑prima de que se queria fazer o futuro cidadão republicano. Mais do que 
reproduzir conhecimentos ou formar profissionalmente, era preciso ministrar uma 
educação dotada de uma forte carga ideológica, que fosse alternativa ao sistema de 
valores e pensamento que até aí sustentara o constitucionalismo monárquico e a 
sua sociedade elitista e conservadora52. Era nesse sentido que para os republicanos 

48 Proença, 2009, p. 171.
49 Proença, 2009, p. 171, e Costa, 1993, pp. 269 ‑270. Para um resumo das críticas feitas 

pela propaganda republicana à escola monárquica, v. Correia, 1907.
50 Costa, 1993, p. 269.
51 Catroga, 1991, pp. 381 ‑383. Jules Ferry foi o primeiro ‑ministro e ministro da Instrução 

que laicizou a escola francesa e que estabeleceu a gratuitidade e obrigatoriedade do ensino 
primário, nas célebres leis de 1881 ‑1882. Ferdinand Buisson, o grande inspirador destas leis, 
era filósofo e pedagogo. Em 1867, quando vivia no exílio suíço, foragido do II Império, 
redigira um «Programa para a abolição da Guerra pela Instrução», juntamente com o próprio 
Jules Ferry e com o bem conhecido Victor Hugo. Entre 1879 e 1896, foi inspector ‑geral da 
Instrução Pública em França, tendo coordenado, em 1887, um Dicionário de Pedagogia e 
Instrução Primária que rapidamente se tornou uma espécie de “bíblia” da escola laica 
republicana, havendo mesmo quem lhe atribua a autoria do substantivo “laicidade”. Em 
1890, tornou ‑se professor de pedagogia na Sorbonne. Foi depois presidente da Liga Francesa 
dos Direitos do Homem, entre 1913 e 1926, partidário da SDN e da reconciliação franco‑
‑alemã após a I Guerra Mundial, e Prémio Nobel da Paz em 1927.

52 Nóvoa, 1987, p. 539: entre os republicanos, “o interesse consagrado à realidade 
educativa não tem por origem um impulso essencialmente pedagógico, mas a convicção 
profunda de que a verdadeira República, e não a continuação da monarquia sob um outro 
nome, não seria possível senão através de uma outra educação, porque as novas instituições 
não se poderiam fundar sobre um sistema escolar caduco”.
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a alfabetização era um meio e a escolarização, ideologicamente orientada e politi‑
camente controlada, o fim, fazendo da escola um espaço instrumental privilegiado 
para a difusão dos seus ideais53. 

O facto de a questão escolar ser central na ideologia e na política do republica‑
nismo tinha importantes consequências que dariam ao futuro sistema de ensino 
republicano características específicas. Já se viu o quanto a divergência entre a 
República e a Monarquia era tida, no fundo, como um confronto entre duas cultu‑
ras (razão e ciência contra religião e ignorância)54. Ora assumindo que havia esse 
confronto e que ele tinha de ser vencido nas salas de aula, os republicanos 
tornaram ‑se defensores acérrimos do ideal da escola pública, ao lado da gratuiti‑
dade, obrigatoriedade e laicidade da mesma. Mais: a escola pública significava, na 
prática, a defesa de uma quase estatização do ensino, porque seria ao futuro Estado 
gerido pelos republicanos que competiria velar pela inoculação e reprodução esco‑
lar da visão cientista e laica da vida, assim tornada ideologia oficial55. O resultado 
desta aposta foi a liquidação da liberdade de ensino em Portugal ou, quando isso 
não foi possível, a sujeição de todas as escolas particulares à alçada fiscalizadora de 
um Estado que prescrevia para o ensino nacional um programa geral e obrigatório 
baseado na laicidade. 

É interessante constatar que em França o positivismo comtiano não perfilhava 
o monopólio escolar estatal56, aceitando o princípio da livre concorrência. Em 
Portugal, o republicanismo foi mais longe procurando, de facto, estatizar o ensino 
e orientá ‑lo ideologicamente, eliminando da escola qualquer conteúdo religioso, 
politizando os programas com uma determinada “moral”57 e instrumentalizando 
os professores como agentes reprodutores de um projecto específico de regime e 
de sociedade58. Não por acaso, o professor (laico) foi sempre uma das figuras so‑
ciais mais acarinhadas pelo republicanismo, gerando ‑se em torno dele uma miti‑
ficação cívica que o transformava, em substituição do padre, no “único legítimo 
‘meneur’ de homens”, “sacerdote da religião cívica” (a educação popular), “após‑
tolo das ideias liberais”, “cultor da razão”, “mensageiro da ilustração” e “soldado 

53 Mónica, 1980, p. 505.
54 V. Costa, 1993, p. 296. 
55 Costa, 1993, p. 267.
56 V. Catroga, 1991, p. 393.
57 Nos termos de Rui Afonso da Costa, a “moral da escola laica” tinha “um fim 

exclusivamente imanente: ensinar o futuro cidadão a ser feliz e bom, sem perder de vista a 
felicidade da humanidade inteira” (Costa, 1993, p. 273).

58 Como exortaria António José de Almeida na Câmara dos Deputados, em Abril de 
1907, “a Pátria identifica ‑se com os professores de instrução primária que, desde hoje, são 
um factor de propaganda para a transformação política e serão amanhã um formidável 
elemento de reconstrução nacional” (cit. em Nóvoa, 1987, p. 527).
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do progresso”59. Para João de Barros, “nas mãos deles” – dos mestres ‑escola – 
“está uma grande parte do futuro de um país e a possibilidade de o tornar mais 
digno, mais forte e mais cultivado”60.

O carácter laico da ideologia escolar republicana fazia com que a apregoada 
neutralidade da escola tivesse acabado por ser um princípio subvertido na prática. 
A “escola neutra” foi um slogan muito usado durante a fase da propaganda quando 
o republicanismo, na oposição, lutava contra o domínio da Igreja no sector educa‑
tivo. Pese embora até 1910 algumas vozes antimonárquicas tivessem defendido a 
descentralização escolar, pela entrega de algumas responsabilidades ao poder local 
ou pela valorização de experiências privadas ou associativas de ensino “livre”, 
o objectivo dos republicanos jamais poderia ser o fomento de um sistema de ensino 
autónomo, de livre concorrência entre a iniciativa estatal e a iniciativa particular. 
Como desenvolve Maria Filomena Mónica, a estatização do ensino conduzia à 
negação da neutralidade: uma vez alçados ao poder “os republicanos jamais he‑
sitaram em usar a escola para doutrinar as suas massas nas virtudes do republica‑
nismo, apenas retomando a polémica em torno da ‘escola neutra’ quando a Igreja 
empreendia qualquer acção no sentido de reconquistar a influência perdida”61. Em 
suma, os republicanos achavam que a escola deveria ser “neutra” quando nela 
ainda mandavam os monárquicos e sobretudo a Igreja católica; tão logo chegou o 
momento de a República tomar posse do aparelho escolar português, passaram a 
achar que ela deveria ser militantemente laicista62. 

4.  O discurso escolar da propaganda republicana

O laço, sempre muito estreito, entre o republicanismo e a escola remonta à pri‑
meira geração da causa – a do patriarca e “pai fundador” José Félix Henriques No‑
gueira, nos meados do século xix63. Mas foi nas últimas décadas de Oitocentos, à 
medida que a crise monárquica se ia revelando e acentuando, que mais se reforçou a 
ideologia da escola republicana, sempre em estreita conexão com o plano mais vasto 
de um dia vir a difundir a ideologia na escola. Entre 1890 e 1910, a monarquia ainda 

59 V. Nóvoa, 1988, pp. 42 ‑43. Na abertura ao Congresso Pedagógico de 1912, o 
presidente Manuel de Arriaga afirmaria: “Os grandes mentores, os pais espirituais da nova 
geração, são os professores. Saúdo ‑vos com emoção. A pátria conta convosco; a minha 
soberania é a vossa” (cit. em Nóvoa, 1987, p. 531). 

60 Barros, 1911, p. 236.
61 Mónica, 1980, pp. 514 ‑515.
62 Mónica, 1980, p. 516: “A partir de 1910, a República iria usar o aparelho de Estado 

central para transformar o sistema escolar a partir de cima, libertando deste modo as massas, 
mesmo as mais relutantes, da perniciosa propaganda religiosa.”

63 V. Proença, 1998, p. 48, e mais extensamente Catroga, 1991, pp. 167 ‑192.
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ensaiou algumas mudanças significativas na área do ensino, tentando modernizar ‑lhe 
conteúdos e métodos, por mimetismo com o de mais progressista se fazia lá fora: o 
ensino primário foi remodelado em 1901 e o ensino secundário em dois momentos, 
na reforma de João Franco ‑Jaime Moniz, em 1895, e dez anos mais tarde, com os 
retoques acrescentados por Eduardo José Coelho. Sem surpresa, nenhuma das refor‑
mas mereceu o aplauso ou o apoio da pedagogia republicana, porque nenhuma delas, 
consideravam os antimonárquicos, libertava a escola para a razão e para a ciência, 
em detrimento do dogma e da cultura de repetição livresca. Enquanto a monarquia 
legislava o que podia para a instrução pública, a questão era avidamente explorada 
pelos republicanos da geração da propaganda, num discurso tipo onde abundavam os 
temas acima referenciados – obrigatoriedade, gratuitidade e laicidade da escola – e 
onde se distinguiram algumas das vozes políticas mais sonantes do PRP ou da peda‑
gogia positivista e republicana. 

A obrigatoriedade do ensino ao nível primário estava já consagrada na lei e fora 
sempre um pilar da ideologia da escola monárquica. Os republicanos não inventa‑
ram a reivindicação, mas apropriaram ‑se dela. O país analfabeto era a prova do 
fracasso das políticas educativas vigentes. Podia até imaginar ‑se que a monarquia 
não se esforçara em combater esse flagelo propositadamente. Como acusou Antó‑
nio José de Almeida num discurso parlamentar em Abril de 1907, “à monarquia 
convém a ignorância e o boçalismo do povo [porque] instruir o povo é o mesmo 
que incitá ‑lo a que se revolte […] com a República e com a liberdade está sempre 
a instrução e só com a reacção monárquica se dá bem e adapta a ignorância e a 
degradação intelectual dos povos”64. Daqui vinha a crença republicana de que a 
escola seria a melhor aliada da sua causa. Talvez nem fosse preciso tomar politica‑
mente o poder. Os mais optimistas acreditavam no que um republicano confiden‑
ciou a Afonso Costa no tempo do franquismo: “Tenho fé que no dia em que a 
percentagem de analfabetos for inferior a 40% há ‑de ser proclamada a República.”65 
Sucede que nem os analfabetos diminuiriam nem, por consequência, se chegaria a 
depor a Monarquia enquanto não se republicanizasse tanto quanto possível o siste‑
ma escolar. É por isso que no caso republicano a ideologia da escola era inseparável 
da ideologia na escola, sendo esta, por sua vez, sinónimo de formatação escolar de 
acordo com o civismo laicista que era uma segunda natureza da ideia republicana. 

O grande porta ‑voz da campanha em prol da laicidade escolar era o jornal  
O Mundo, criado por França Borges em 1900 e que rapidamente se tornaria um 
dos grandes instrumentos com que o PRP republicanizou o espaço de opinião 
português nos primórdios do século xx66. Em Novembro de 1901, num artigo  

64 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 29.
65 Cit. em Ramos, 2001, p. 366.
66 V., sobre a doutrina escolar veiculada pel’O Mundo, Costa, 1993. Segundo o autor, 

durante anos a fio, antes e depois de 1910, O Mundo hiperbolizou os poderes demiúrgicos da 
escola laica, nacional, gratuita e obrigatória, culpabilizando a Igreja e o Estado monárquico 
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d’O Mundo, Heliodoro Salgado escrevia: “O Estado não pode ter partido nem reli‑
gião. O Estado não vê monárquicos nem republicanos; vê cidadãos iguais perante 
a lei. Pode a maioria ser católica. Mais uma razão para que haja todo o cuidado em 
não violentar a consciência da minoria.”67 A ninguém escapava que só como sim‑
ples tópico de retórica Heliodoro Salgado aceitava como verdadeiramente neutra 
a “escola neutra”; na prática, tratava ‑se de relativizar a neutralidade para depois 
combater a presença da religião na escola68 – segundo o princípio dos pedagogos 
republicanos franceses de que a escola poderia ser, em teoria, neutra mas que o seu 
“instituteur” (o Estado, e quem nele mandava) não o deveria ser69. E tanto que um 
ano volvido, noutro artigo d’O Mundo intitulado «Felizes os pobres de espírito», 
Salgado não hesitava em declarar que o ensino clerical era todo “improgressivida‑
de”, “imutabilidade” e “dogma”, e que “um povo instruído” era “um povo sem fé”, 
o contrário da “geração de idiotas, marcados pela vesania religiosa” (sic), que exis‑
tia em Portugal70. Um outro republicano, Feio Terenas, n’O Vintém das Escolas (um 
pequeno jornal que secundava O Mundo na defesa do ensino laico71), expressava o 
desejo de opor “o ensino secular” ao “ensino congreganista”, “a educação cívica” à 
“educação clerical”72. Bernardino Machado, falando numa festa escolar em 1908, 
chegou a estranhar que ainda existissem em Portugal professores monárquicos, 
dado tratar ‑se de gente em tudo estranha ao cientismo e à República: “o progresso 
do espírito humano” – dizia ele – “tem consistido positivamente na sua republi‑
canização. Hoje as ciências são republicanas”73. Ficava assim clara a interligação 

confessional por todos os atrasos e obscurantismos que entravavam a educação dos 
portugueses. Por isso, falando sempre em nome da ortodoxia republicana, o jornal 
“preconizava piamente o intervencionismo estatal e a instrumentalização da escola para 
impor as concepções racionalistas e cientistas do homem e do mundo e desalienar as 
consciências do espírito jesuítico e religioso. A escola laica seria fundamentalmente o 
instrumento da socialização política e da coesão nacional; o lugar da inculcação dos novos 
valores éticos e cívicos, que repousavam na exigência da virtude baseada na razão e na 
ciência” (Costa, 1993, p. 277).

67 Cit. em Gonçalves, 2002, pp. 162 ‑163.
68 V. Costa, 1993, pp. 265 ‑266.
69 V. Ferdinand Buisson, cit. em Catroga, 1991, p. 388. Buisson achava que “a escola, 

em vez de fazer antes de mais bons católicos, dev[ia] fazer sobretudo bons franceses”. Ficava 
ainda assim aquém do laicismo português, porquanto afirmava também que ninguém 
impediria esses “bons franceses” de “serem católicos, protestantes ou livres ‑pensadores” 
(ibidem, p. 387).

70 Cit. em Costa, 1993, pp. 274 e 276.
71 V. Gonçalves, 2002, p. 162.
72 Cit. em Gonçalves, 2002, p. 163. Pela mesma altura, em 1902, um outro periódico 

escolar, A Academia de Coimbra, escrevia que o ensino religioso significava o “desaparecimento 
das virtudes cívicas, sendo a sua obra uma ameaça permanente contra a liberdade, a 
civilização e a ciência” (cit. em Costa, 1993, p. 269). 

73 Cit. em Costa, 1993, pp. 266 e 277.
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entre a questão escolar e a questão religiosa, e o quanto a teorização acerca da 
primeira alimentava a segunda. Empregando os termos de Maria Filomena Mónica, 
“os republicanos sustentavam que, quando não contaminado pela perniciosa 
 influência do clero, o povo mandaria espontânea e entusiasticamente os seus filhos 
às novas escolas progressistas. O facto de, por vezes, não o fazer, só provava, mais 
uma vez, a existência de uma conspiração da Igreja contra a luz da Razão”74. Nunca 
ocorreu aos antimonárquicos que o analfabetismo tinha causas não ideológicas – 
económicas, sociais, geográficas, etc. Tudo se resolveria desde que o Estado tomasse 
em mãos a resolução firme de fazer passar todas as crianças por escolas onde o 
império da ciência positiva reinaria, e de onde para todo o sempre tivessem sido 
expulsos Deus, os padres e os monárquicos.

Este voluntarismo militante contra tudo o que se imiscuísse no caminho da 
republicanização das consciências levava até a considerações sobre o monopólio 
da escola no processo de educação e sociabilização dos mais novos. Um dos seus 
teóricos foi o médico Miguel Bombarda. Em Agosto de 1908, homenageando a 
memória de Joaquim António de Aguiar, o “mata ‑frades”, Bombarda não hesitou 
em lembrar que, “numa sociedade bem constituída, a criança nem ao pai pertence. 
A criança pertence ao Estado. O pai não pode ser o educador. Há o pai ignorante, o 
pai imbecil, o pai fanático, o pai criminoso. Só ao Estado compete modelar as forças 
vivas da nação. Só ele sabe fazê ‑lo e só ele tem recursos para o fazer”. Seguia ‑se a 
conclusão: “É preciso acabar em Portugal com todo o ensino livre.”75 Em Bombarda 
portanto – que ecoava de perto os ensinamentos de Ferdinand Buisson76 – ensino 
laico significava ensino estatal exclusivo, sendo que a estatização deveria produzir 
uma espécie de integração total do aluno numa máquina ideológica impermeável a 
qualquer influência exterior, mesmo a da família. Era com esta parcialidade que 
ele escrevera já n’O Mundo, em 1901, que todo o ensino clerical tinha por fim “o 
afogamento das inteligências em oceanos de ignorância e superstição”, que decla‑
raria, em 1909, preferir uma instrução laica, mesmo deficiente, à instrução que 

74 Mónica, 1980, p. 510.
75 Cit. em Costa, 1993, p. 267.
76 Ferdinand Buisson já escrevera, em França, que “a criança não pertence 

exclusivamente à família” e que, sendo assim, “era direito natural dela receber os elementos 
de instrução e dever não menos natural da sociedade garantir ‑lhos” (cit. em Catroga, 1991, 
pp. 383 ‑384). Por sua vez, quer Miguel Bombarda quer Buisson, no fundo, ecoavam o que 
Rui Ramos chama o “método maçónico”, de acordo com o qual “o partido acreditava que, 
se não se falasse às crianças em Cristo, elas nunca seriam cristãs” porque, relembrando a 
psicologia e pedagogia rousseaunianas, a criança era um ser moldável (v. Ramos, 2001,  
p. 362 e, mais extensamente, uma teorização da pedagogia infantil em Barros, 1913,  
pp. 179 ‑223). Assim, um pai católico moldaria negativamente o filho; em contraste, o 
Estado laico não deixaria de o moldar positivamente, com o carácter que convinha aos 
homens novos da razão e do progresso. 
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existia nas escolas monárquicas, e que chegaria a 1910 a jurar que com “boa edu‑
cação” (leia ‑se, laica e pública), Portugal poderia igualar em vinte anos a França, a 
Inglaterra ou a Holanda77.

Nenhuma obra é tão ilustrativa da pedagogia laicista do republicanismo nem 
exerceu sobre ela tanta influência quanto a de João de Barros, o mais conhecido e 
influente pensador educativo do regime inaugurado em 191078. Em toda a sua re‑
flexão escrita sobre a questão do ensino e da escola – que ele significativamente 
considerava serem “livros de propaganda”79 – avultava a ideia central de que a 
instrução pública era a melhor e mais directa via para operar a republicanização do 
país a partir de baixo80. “Sem educar e sem instruir as novas gerações, dentro de um 
critério republicano, que seja ao mesmo tempo um critério pedagógico, ninguém 
poderá garantir o futuro da República e da Pátria”, explicava ele81. “Os portugueses 
são”, acrescentava, “de um modo geral inteiramente desvirilizados, sobretudo os 
das chamadas classes dirigentes”; daí ser imperativo “republicanizar o país”, ou 
seja, “republicanizar a escola”, porque “fazer educação republicana é inspirar a 
nossa pedagogia nos princípios educativos absolutamente contrários àqueles que 
dantes seguia e adoptava a escola portuguesa”82. A educação tinha de ser “patrió‑
tica” – o que para ele era sinónimo de “eminentemente republicana” – constituindo‑
‑se como um curso de cidadãos que, mais do que limitar ‑se a transmitir conheci‑
mentos, educasse “as crianças de hoje para que elas sejam os republicanos e os 

77 Cit. em Costa, 1993, pp. 273, 266 e 271.
78 Nascido em 1881, João de Barros começou a leccionar em 1905, com 24 anos. Após 

o 5 de Outubro, ocupou vários cargos na estrutura do Ministério da Educação e foi, já em 
1924 ‑1925, ministro dos Negócios Estrangeiros. Com o advento do Estado Novo regressaria 
à condição de professor liceal e de escritor, tendo morrido em 1960, com 79 anos. Uma das 
maiores ironias da vida deste republicano convicto é o facto de ele ter sido sogro de Marcelo 
Caetano, em virtude do casamento deste com a sua filha, Teresa de Barros. Na produção 
escrita de João de Barros avultam sobretudo os livros A Nacionalização do Ensino (1911),  
A República e a Escola (1913), A Educação Moral na Escola Primária (1914), e Educação 
Republicana (1916). V., sobre a pedagogia de João de Barros, Valente, 1974, pp. 195 ‑229, e 
os estudos mais exaustivos de Fernandes, 1971, e de Araújo, 1994.

79 Barros, 1916, p. 11.
80 Valente, 1974, pp. 198 ‑199. Não obstante a preferência de João de Barros pelo 

sistema público de ensino, o seu filho, Henrique Teixeira Queirós de Barros (1904 ‑2000), 
engenheiro agrónomo, docente do Instituto Superior de Agronomia, activista republicano 
durante o Estado Novo, militante socialista após o 25 de Abril de 1974, presidente da 
Assembleia Constituinte (1975 ‑76) e ministro (1977 ‑78), costumava lembrar que tinha 
feito o ensino primário em casa, com professoras particulares, por ser esse o hábito da classe 
social a que pertencia. O facto de o filho do grande teorizador da escola primária pública 
nunca a ter frequentado – exactamente nos anos da Primeira República – não deixa de ser 
um pormenor que merece ser realçado.

81 Barros, 1916, pp. 23 ‑24.
82 Barros, 1913, pp. 9, 11 e 13.
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patriotas de amanhã” 83. Esse curso de cidadãos, definido como “tarefa imensa a 
que não deve regatear ‑se nem energia nem dinheiro”84, seria o oposto do velho 
carácter livresco e estrangeirado do “ensino jesuítico”: Barros imaginava edifícios 
escolares novos, desenhados de preferência pelo bem português Raul Lino, onde se 
dessem a conhecer os textos do bem português Afonso Lopes Vieira e se ensinasse 
segundo o método do bem republicano João de Deus, e onde as crianças tivessem 
uma educação em permanente interactividade com o exercício físico e o meio na‑
tural envolvente85. 

Por aqui se vê que na pedagogia, como em muitos outros aspectos, “reaportu‑
guesar” significava “republicanizar” e “nacionalizar” o ensino significava colocá ‑lo 
ao serviço da nova ideia política, como arma de combate a religião e a monar‑
quia86. Sobretudo a primeira não merecia qualquer consideração ou contempori‑
zação: era imperioso “proibir, em absoluto, a educação e o ensino religioso nos 
estabelecimentos educativos”87, exactamente porque era o ensino religioso, mui‑
to em particular o exercido por Jesuítas, o mais atacado pelo republicanismo 
como desnacionalizador e entorpecente. Por causa do tradicional domínio cle‑
rical sobre a escola, visível nos muitos padres ‑professores e na presença de con‑
teúdos e valores católicos nas matérias leccionadas, a educação e o ensino portu‑
gueses eram, na sua visão, “absolutamente falhos de carácter e de orientação 
nacionais”, necessitando por isso “de se nacionalizar, para que verdadeiramente 
se tornem proveitosos e fecundos”88. Barros recuperava aqui a velha ideia do 
anticlericalismo radical oitocentista, de que as congregações religiosas obede‑
ciam a autoridades supranacionais (os Jesuítas, directamente a Roma), utilizando 
a escola para enfraquecer o sentimento da pátria cívica, autónoma e indepen‑
dente. No ódio ao Jesuíta misturavam ‑se assim argumentos pedagógicos e argu‑
mentos político ‑nacionalistas: todo o elemento clerical era mau português, por‑
que só escutava as ordens de autoridades estrangeiras, além de mau professor, 
porque era retrógrado nos seus métodos e nas suas atitudes. À educação religio‑
sa, e sobretudo jesuítica, devia então endossar ‑se a responsabilidade da “deca‑
dência portuguesa durante quase quatro arrastados séculos”; tudo nos religiosos 
que ensinavam era obsoleto e condenável: “não despertam energias nem sensibi‑

83 Barros, 1913, pp. 8 e 33 ‑34, e 1916, p. 40. Em 1917, o deputado e futuro ministro João 
Soares afirmaria, num manual de Educação Cívica de que era autor, que “a educação só 
pode ser bem patriota quando for bem republicana” (cit. em Catroga, 1991, pp. 426 ‑427).

84 Barros, 1913, p. 34.
85 Barros, 1911, Prefácio, e 1913, pp. 90 ‑96 e 129 ‑134.
86 Catroga, 1991, p. 426: em João de Barros, “a republicanização da escola era 

apresentada como sendo equivalente à nacionalização do ensino”.
87 Barros, 1913, p. 15.
88 Barros, 1911, p. 11. Sobre a “nacionalização do ensino” v. também Barros, 1914, 

pp. 37 e ss.
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lidades para a vida: fazem autómatos […] à custa do desenvolvimento normal, à 
custa da individualidade do educando, à custa da liberdade da consciência e de 
pensamento”89.

Consequentemente, a escola não podia ser neutral devendo, ao contrário, 
dotar ‑se de uma forte carga ideológica laicista. João de Barros não se cansava de 
insistir nisto, forçando uma pretendida indistinção entre “neutral” e “laico” e por 
essa via diluindo a liberdade de ensino. Em 1913, explicava: “A educação primá‑
ria e toda a educação devem ser neutras – eu preferia que se dissesse laicas – por‑
que só assim respeitarão o desenvolvimento normal do aluno. Eis uma afirmação 
que não pode ser contraditada, nem pelos mais apaixonados defensores do que é 
d’uso chamar ‑se (com tão manifesta impropriedade!...) liberdade de ensino.”90 
Um ano volvido, em 1914, a posição era ainda mais clara: “Antes de mais nada 
farei notar […] que a educação na escola primária tem de ser laica, empregando 
esta palavra laica, de modo algum contrária à disposição da Constituição, que 
preceitua que o ensino nas escolas públicas deve ser neutro. Estudando com efei‑
to o significado d’uma e d’outra palavra, não só etimologicamente mas através da 
sua evolução histórica, verificamos que o termo laico não é senão uma delimi‑
tação, uma melhor definição de neutro.”91 “Laico”, em Barros, não era “neutro”: 
a neutralidade suporia a indiferença, ou seja, um sistema educacional público sem 
qualquer posição sobre a esfera do religioso. O que ele queria era que a escola 
pública, bem ao contrário, tomasse uma posição e se assumisse como instrumento 
contra a religião. No republicanismo, a laicidade foi sempre muito mais do que 
uma simples secularização. E tanto mais que ela era prescrita não apenas ao 
 ensino estatal, legalmente sob a alçada do Estado, mas a todas as escolas, o que 
supunha uma ingerência deste em instituições de direito privado. Ou seja: “lai‑
cismo”, na Primeira República, não significava o que hoje por ele se entende 
quando se diz que a Constituição (de 1976) estabeleceu um Estado laico (i. e., 
sem religião oficial), nem sequer uma simples posição de agnosticismo; significava 
“ateísmo” e, portanto, o endosso ao Estado de uma missão de combate à existên‑
cia da religião, quer nas instituições quer na própria esfera da sociedade civil, da 
cultura e das mentalidades. 

Começando na ideologia da escola e no elogio das maravilhas epistemológicas 
que através dela se operariam, Barros acabava na defesa de uma muito clara ideo‑
logia na escola, afirmando que “a solução do problema pedagógico” só se atingiria 
com uma educação “de carácter nitidamente, tendenciosamente republicana”92. 
O resultado, segundo Vasco Pulido Valente, é que a noção de “educação nacional” 

89 Barros, 1916, p. 134,
90 Barros, 1913, pp. 15 ‑16.
91 Barros, 1914, p. 19.
92 Barros, 1913, p. 3.
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em pouco tempo se transformara “numa educação sectária”93. Em Maio de 1909, 
quando a Monarquia ainda reinava sobre a escola, João de Barros achava que uma 
disciplina de «Educação Cívica» seria algo inútil – um “espantalho” – já que falar 
em assuntos cívicos a uma criança era o mesmo que “falar ‑lhe chinês” (sic). Depois 
do 5 de Outubro, quando o republicanismo se tornou regime, Barros passou a de‑
fender a «Educação Cívica» como uma presença fulcral e indispensável no currículo 
primário94. Era através dela, dos valores que ela incutia, dos exemplos de civismo 
republicano que ela dava e da propaganda anticlerical que a coberto dela se fazia 
que as gerações mais novas seriam formadas na adesão à República. 

Um dos amigos de João de Barros, César da Silva, também ele adepto do laicis‑
mo e da ideologia escolar como a nova “religião” cívica da humanidade95, cunhou 
um dia uma célebre expressão – a de que a escola (republicana) devia ser “a oficina 
em que se fabrique o cidadão”96. Era na verdade mais do que isso. A preocupação 
com a educação popular em massas geralmente ignorantes escondia a esperança, 
mais vasta, e o programa, mais ambicioso, de “transformá ‑las expeditamente num 
eleitorado ordeiro, informado e activo”97, sem o qual a viabilidade do regime repu‑
blicano estaria sempre comprometida. Assim, na realidade, João de Barros conside‑
rava que a escola tinha de ser muito mais do que uma modesta “oficina” em que se 
fizessem “cidadãos”, devendo assumir as dimensões de uma verdadeira fábrica de 
eleitores. Era esse o fim último da educação republicana, bem de acordo com o 
princípio (de Ferdinand Buisson) de que “a escola não faz eleições, mas faz 
eleitores”98. De nada serviria alfabetizar as multidões, escolarizá ‑las no ensino pri‑
mário, especializá ‑las numa instrução profissional, esperando eventualmente – em‑
bora isso para Barros não fosse prioritário – que alguns depois seguissem para o 
ensino secundário (Liceu) ou para o ensino superior (Universidade)99, e no fim 

93 Valente, 1974, p. 207. Como explica o autor, “a ‘educação portuguesa’ é assimilada 
por Barros à ‘educação republicana’ […] ou seja, de regime nacional, a República começa a 
confundir ‑se no pensamento de João de Barros com a nação mesma e os seus interesses com 
os interesses desta. Assim, a obra de ‘nacionalização do ensino’, que nos primeiros livros ele 
justificava pela sua utilidade a Portugal, nos últimos ele justifica ‑a pela utilidade às 
instituições vigentes” (Ibidem, p. 205).

94 Barros, 1911, pp. 37 ‑38 [texto de 1909]. V. também Valente, 1974, pp. 206 ‑207.
95 Para César da Silva, a instrução popular tinha de ter a dimensão de “uma cruzada”, 

uma vez que ela era “o farol que há ‑de conduzir a democracia à realização dos seus mais 
belos ideais” e que “as vinte e quatro letras do alfabeto alumiam mais do que todas as 
constelações do universo” – isto, claro, desde que se transformassem as escolas vigentes “de 
pequeninas inquisições da infância, que são agora, em verdadeiros templos de civismo” 
(Silva, 1912, pp. 8, 11 e 14).

96 Silva, 1912, p. 14.
97 Valente, 1974, p. 162.
98 Cit. em Catroga, 1991, p. 387.
99 Segundo Vasco Pulido Valente, a pedagogia republicana de João de Barros centrava‑

‑se sobretudo, como adepta da educação para as massas e crítica de qualquer educação das 
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disto tudo obter cidadãos conformes a uma moral ou ética pública de civismo100. 
O essencial é que esses cidadãos se sentissem compelidos a apoiar, por palavras e 
actos, na vida quotidiana, na rua, no emprego e na urna o regime político que os 
fabricara. O imaginário aqui evocado era o do cidadão virtuoso e atento, devotado 
à prossecução dos ideais da res publica e à defesa desta contra todos os inimigos que 
pudessem, pelo reaccionarismo político ou pela superstição religiosa, ameaçar a sua 
verdade “positiva” e material. Ao lado de Afonso Costa, João de Barros era o peda‑
gogo do jacobinismo. A herança era aliás perfilhada pelo próprio. “A educação é 
um produto directo das nossas concepções sociais”, explicava ele em 1916; “a cada 
novo ideal da humanidade corresponde um novo ponto de vista pedagógico.  
A revolução francesa, de cujo impulso formidável ainda hoje vivemos, trouxe con‑
sigo Rousseau; e, pedagogicamente, é de Rousseau que ainda hoje vive também o 
nosso pensamento e a nossa sensibilidade”101. Na escola sem Deus, o ensino das 
letras, da ciência (positivista e materialista) e do patriotismo (republicano) promo‑
veriam uma aprendizagem cívica integral, que daria os seus devidos e justos frutos 
(políticos) na criação de uma massa de cidadãos adeptos da nova ordem encarnada 
no regime republicano. Era essa escola concebida como fábrica de eleitores, como 
“sistema de mobilização e de propaganda em benefício do Estado republicano”102, 
que viria a ser “a espinha dorsal do sistema educativo que se iria implantar após a 
tomada do poder em 1910”103.

5.  A obra educativa da Primeira República

Poucos dias depois do 5 de Outubro, Afonso Costa declarou que a República 
estava “disposta a sacrificar ‑se pela instrução” e que era intenção do novo regime 
espalhá ‑la a todos “em ondas”104. Alçada ao poder em Portugal, a nova ordem re‑
publicana tinha agora diante de si a tarefa de gerir uma nação de quase seis milhões 
de indivíduos maioritariamente alheios ao mundo das letras e da cultura, e que sem 
esses instrumentos de emancipação cívica jamais seriam convocáveis para o apoio 
ao PRP letrado e urbano a quem competia liderar o país. Por isso a ideologia da 
escola continuou a ser, como já o fora nos anos da oposição antimonárquica, um 

elites, no ensino primário e técnico ‑profissional, em detrimento do ensino liceal e superior 
(Valente, 1974, pp. 162 ‑163 e 228).

100 Na síntese elaborada por Fernando Catroga, a moral ou ética cívica republicana era 
um compósito feito de gregarismo, comunidade, solidariedade, auto ‑suficiência, virilidade, 
asseio, responsabilidade, dever, altruísmo, serviço, patriotismo, optimismo e perfectibilidade 
(V. Catroga, 1991, pp. 416 ‑420).

101 Barros, 1916, p. 175.
102 Ramos, 2001, p. 367.
103 Proença, 2009, p. 172.
104 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 30.
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tópico constitutivo do discurso do novo regime, particularmente nos seus primeiros 
tempos. Já em 1911, António José de Almeida reconheceria: “A República sabe 
bem que precisa firmar ‑se e nobilitar ‑se [e] só o pode fazer abrindo escolas, derra‑
mando a instrução, iluminando e resgatando a juventude.”105 E isso era tanto mais 
urgente quanto, como se dizia na Assembleia Constituinte, “não se encontra em 
todo o país uma escola que satisfaça as condições que a higiene e a pedagogia 
aconselham”106. 

A tarefa imediata era o combate ao analfabetismo, sem cuja vitória nenhum 
processo de escolarização dos portugueses poderia dar os desejados frutos políticos. 
Em 1910, 70% da população não sabia ler nem escrever. Em Lisboa ou no Porto, 
o panorama era evidentemente melhor, registando taxas de analfabetismo pouco 
superiores a 30%; mas as grandes cidades eram microcosmos de ilustração e cul‑
tura, havendo regiões do interior onde o analfabetismo ainda rondava os 80%107. 
Nos jornais e na retórica dos políticos, não saber ler era uma das piores chagas 
sociais – um “cancro”, uma “cegueira”, uma “lepra”, um “flagelo”, uma “mancha 
vergonhosa”, uma “idiotia colectiva”108. Com a obstinação radical que o caracteri‑
zava, Afonso Costa chegou a prometer que em duas gerações a República iria 
“extinguir essa chaga horrível a que se chama o analfabetismo”109. Não por acaso, 
duas gerações era também o tempo que levaria, segundo ele, a extinguir em 
 Portugal a influência da Igreja católica. Quanto à taxa de escolarização, em 1910 
era de c. 29,3%, se abrangida toda a população escolar, e de 22,7% contabilizando 
só o ensino primário110, o que significa que sete em cada dez portugueses viviam 
completamente à margem do ensino. Não surpreende assim, quer pela sua dispo‑
sição política em fazer obra e firmar ‑se no poder quer pelo seu longo historial de 
utopia neo ‑iluminista na oposição, até 1910, que a República se tenha lançado 
numa vertigem legislativa que tocou quase todos os níveis da educação nacional, 
produzindo reformas que marcariam o panorama escolar português durante todo o 
século xx – ao menos nas intenções programáticas, mesmo quando as realizações 
ficaram aquém da letra das leis.

Logo a 15 de Outubro de 1910, o governo provisório nomeou uma comissão 
para elaborar um projecto destinado à “organização da instrução militar preparató‑
ria nas escolas e mais institutos de educação, quer oficiais quer particulares”. 
Tratava ‑se de introduzir na escola uma componente de formação militar que servi‑
ria de sociabilização escolar e de iniciação ao treino a que mais tarde os jovens se‑
riam sujeitos nas fileiras das forças armadas, evidenciando a influência da velha 

105 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 30.
106 Intervenção do deputado Carvalho Mourão na sessão de 7.7.1911, cit. em Carvalho, 

2001, p. 666.
107 V. Ramos, 1988, p. 1115, e 1998, p. 46.
108 Mónica, 1980, p. 501, e Nóvoa, 1988, p. 56.
109 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 32.
110 Ramos, 2009, p. 599, e Carvalho, 2001, p. 712.
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noção francesa do cidadão ‑soldado, apetrechado moral e fisicamente para resistir 
a todas as ameaças que se levantassem contra o “seu” Estado e regime111. Uma se‑
mana mais tarde, a 22 de Outubro, saiu o emblemático decreto que consagrava a 
laicidade do ensino republicano, proibindo todo o ensino da doutrina cristã nas 
escolas portuguesas públicas e particulares, e substituindo ‑o por uma disciplina de 
«Educação Cívica» desenhada para ser o dispositivo central para a inculcação de 
valores republicanos na escola112. 

O preâmbulo deste diploma anunciava que assim se daria “satisfação ao espírito 
liberal e às aspirações dos sentimentos republicanos da Nação Portuguesa”, e justi‑
ficava a medida salientando que o Estado, à luz dos direitos fundamentais, “não 
podia obrigar as famílias e, portanto, as crianças, a determinada crença religiosa”. 
Oficialmente, do que se tratava era de dar expressão à neutralidade da escola, tal 
como ela seria vertida na Constituição de 1911, onde se lê (no n.º 10 do art. 3.º) 
que “o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos e particulares fiscalizados 
pelo Estado será neutro em matéria religiosa”. Mesmo não se usando o termo laico, 
era clara a recusa de “qualquer concessão ao princípio da confessionalidade”113, o 
que levava a que na prática a neutralidade não significasse indiferença mas antes a 
militância laicista através da qual a escola sem Deus se tornaria uma escola contra 
Deus, uma verdadeira “Igreja cívica”, dominada por um “sacerdote laico” (o pro‑
fessor) cuja missão era “catequizar” as massas infantis que tinha diante de si. Acresce 
que o decreto se aplicava a todos os estabelecimentos escolares, o que pressupunha 
uma tutela estatal não apenas sobre o que legalmente lhe competia mas também 
sobre instituições de ensino pertença da sociedade civil.

Em vez da educação moral religiosa, às crianças passaria a ser ministrada a 
«Educação Cívica» a ser leccionada, segundo a lei, “sem auxílio de livro, pelo 
exemplo de compostura e bondade do professor e pela explicação de factos de valor 
cívico e moral”. Muita gente logo recomendou que a nova disciplina só pudesse ser 
ministrada por docentes antimonárquicos e anticlericais, sem o que não ficaria 
garantida a função de iniciação política e de socialização cívica visadas por esta 
formação, e de imediato começaram a proliferar manuais para apoio escolar da 
aprendizagem114. Enquanto “indicador da sobredeterminação ideológica que con‑

111 V. Carvalho, 2001, p. 653. 
112 V. Catroga, 1991, p. 400, Carvalho, 2001, pp. 660 ‑661, e mais extensamente, 

Pintassilgo, 1998.
113 Catroga, 1991, p. 403. Como comenta Maria Filomena Mónica, “após a implantação 

da República, o catecismo depressa foi substituído por ‘cursos cívicos’, sem que nas almas dos 
mais ardentes adeptos da neutralidade surgissem quaisquer dúvidas” (Mónica, 1980, p. 515).

114 V. Gonçalves, 2002, p. 163. Como resume a autora, “a educação cívica seria funda‑
mentalmente o instrumento da socialização política e da coesão nacional, assim como um 
espaço privilegiado para a inculcação dos novos valores éticos e cívicos a cidadãos 
consagrados à República e adeptos do regime republicano” (ibidem, p. 164). Saliente ‑se que 
esta formação cívica curricular era complementada por uma série de actividades extra‑
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dicionou a obra escolar da jovem República” (na expressão de Fernando Catro‑
ga115), a disciplina de «Educação Cívica» ganhou um relevo e um sentido anti‑
‑religioso que as suas congéneres não tinham tido durante a monarquia, 
assumindo ‑se desde o início como o principal sinal da presença da ideologia na 
escola. 

Na Assembleia Constituinte, o deputado Pe. Casimiro de Sá haveria de sair em 
defesa do ensino neutral, apelando a que a «Educação Cívica» não implicasse “dei‑
xar de se ministrar na escola elementar o ensino religioso aos alunos cujos pais 
queiram que se lhes ministre esse ensino”. Tinha sido essa a postura de liberais in‑
suspeitos de qualquer clericalismo como Alexandre Herculano, ou até de alguns 
dos republicanos e socialistas da geração de 1848 mais inspirados pelo cristianismo 
social116. Em 1911, essa abertura desaparecera e logo foi respondido a Casimiro de 
Sá que a fé não era “apanágio de virtudes cívicas” e que o ensino neutro só admitia 
uma interpretação – a de ser um ensino laico117. O que isto significa é que o decreto 
de 22 de Outubro de 1910 liquidava a liberdade de ensino – não no sentido de 
proibir a existências de escolas particulares, mas no sentido de criar um único dis‑
curso educativo, monopolizado e ditado por um verdadeiro “Estado educacional” 
que via a escola como uma sua mera extensão funcional e ideológica. Dois meses 
depois, a 31 de Dezembro de 1910, o Diário do Governo viria a estabelecer que os 
ex ‑membros das ordens religiosas entretanto extintas não poderiam “exercer o en‑
sino ou intervir na educação”118. Este sectarismo teve um duplo efeito durante todo 
o regime. Por um lado, levou a que quaisquer referências de carácter religioso im‑
plicassem na escola pública a demissão do professor, e na escola particular o encer‑
ramento da mesma119. Por outro lado, e tendo em mente o disposto acerca da «Edu‑
cação Cívica», levou a uma crescente politização do professorado suscitando até, 
em alguns pedagogos do regime, a queixa de que a selecção para a carreira docente 
não era muitas vezes feita por competência ou concurso mas por compadrio e 
“atestados” de bom republicanismo passados nem que fosse pelo “merceeiro rege‑
dor” (sic)120.

curriculares destinadas a sacralizar publicamente o novo regime e a nova sociedade 
republicana, como a criação de batalhões escolares, a festa da árvore (um ritual de inspiração 
maçónica), e a presença de crianças e jovens nas cerimónias de culto à bandeira nacional, 
ao hino nacional e aos heróis da Pátria. A importância do culto das crianças à bandeira 
nacional era um tópico muito defendido por João de Barros, como momento de reforço de 
uma “forte educação cívica” que “tem de acompanhar a educação propriamente patriótica” 
(Barros, 1914, pp. 46 ‑48). 

115 Catroga, 1991, p. 410.
116 V. o exemplo do socialista Custódio José Vieira em 1852, citado por Fernandes, 1978, 

p. 117.
117 Catroga, 1991, p. 404.
118 Carvalho, 2001, p. 660.
119 Ramos, 2001, p. 362.
120 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 32.
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Os efeitos da exclusão de todo o elemento clerical ou doutrina religiosa do 
sistema de ensino não cessaram aqui. O anticlericalismo laicista, militante desde 
Outubro de 1910 e culminante na Lei de Separação em Abril de 1911, conjugado 
com a expulsão das ordens religiosas e o encerramento de escolas católicas teve um 
efeito contraproducente na própria estrutura escolar portuguesa. Como Rui Ramos 
já fez notar, ao destruírem a Igreja, os republicanos não se deram conta (ou dando‑
‑se, sobrestimaram a sua capacidade de se substituírem a ela como agentes escola‑
res), de que estavam a desmantelar um tecido ancestral de estruturas e sociabilida‑
des educativas – escolas, irmandades, confrarias, leituras comunais em torno do 
pároco – que muito tinham ajudado a iniciar o povo no gosto e na prática das 
letras; sem a “actividade pedagógica do altar” num primeiro nível (o local, da pa‑
róquia), criou ‑se ou agravou ‑se um tremendo fosso entre o visionarismo educativo 
dos políticos de Lisboa e as realidades dos confins do país121. É revelador lembrar, a 
propósito, o sobressalto sentido por Álvaro Viana Lemos, um republicano e futuro 
representante de Portugal na Liga Internacional para a Educação Nova, que era o 
oficial do exército encarregado de comandar a evacuação e encerramento do 
Colégio dos Jesuítas, em Campolide, pouco depois do 5 de Outubro. Viana Lemos 
cumpriu as ordens e a missão mas não deixou depois de confessar: “Quando a ins‑
trução pública puder dispensar o bem que lhe trazem os Jesuítas, então será possí‑
vel persegui ‑los como inúteis; por ora, duvido.”122

O ano‑chave das reformas educativas da Primeira República foi o de 1911. 
Com a excepção do ensino secundário liceal, todos os níveis escolares foram então 
mexidos. Ao nível infantil, o regime determinou, para ambos os sexos dos 4 aos 
7 anos, um ensino oficial que, entre outros conteúdos, já deveria incluir “contos 
e lendas tradicionais de grande simplicidade de acção e com intuitos patrióticos 
e morais”123. O alcance da reforma terá sido escasso: calcula ‑se que até 1926 entra‑
ram em funcionamento apenas umas 12 escolas infantis, 7 delas públicas, mais  
4 jardins ‑escola João de Deus particulares (unanimemente creditados com a obra 
mais notável para este sector etário) e a Escola Israelita124. 

A 22 de Março, o governo pôs um ponto final no monopólio universitário 
coimbrão, criando as Universidades de Lisboa e Porto – de uma forma que os espe‑
cialistas classificam de encapotada, dado que essa determinação aparece num 
diploma que regulava o regime de bolsas para os liceus!125 A relação entre o repu‑
blicanismo e a Universidade de Coimbra, tradicionalmente olhada como esteio da 
elite monárquica e bastião científico do mais arreigado conservadorismo, nunca 

121 V. Ramos, 1988, pp. 1092 ‑1095.
122 Cit. em Nóvoa, 1987, pp. 532 ‑533.
123 Marques, 1991, p. 523.
124 Rocha, 1984, p. 277, e Carvalho, 2001, p. 668. Sobre a educação infantil moderna 

em Portugal (não apenas durante o período republicano), v. Gomes, 1977.
125 Carvalho, 2001, p. 688.
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tinha sido fácil. Apesar de muitos deles se terem ali formado, os líderes do regime 
de 1910 eram os mesmos das greves académicas e dos tumultos do ultimato e dos 
anos subsequentes e sempre tinham nutrido uma grande desconfiança em relação 
à velha Universidade126. Logo nos finais de 1910, tinham sido suprimidos os jura‑
mentos religiosos (na Universidade e não só), o foro académico e a Faculdade de 
Teologia127. O decreto de Março vinha colocá ‑la sob a concorrência das novas 
Universidades de Lisboa e Porto, ameaçando desviar ‑lhe o grosso da sua procura 
estudantil. O regulamento para as três Universidades, datado de 19 de Abril, 
definia ‑as como estabelecimentos públicos “sob a dependência e inspecção do Mi‑
nistério do Interior”, destinados a “promover o estudo metódico dos problemas 
nacionais e difundir a alta cultura pela massa da nação pelos métodos da extensão 
universitária”, ou seja, pela proliferação de uma rede, que efectivamente veio a 
tomar algum corpo, de universidades “livres” ou “populares”, em Lisboa e Porto, 
em 1912 ‑1913128. O carácter laico das universidades lá aparecia também, uma vez 
que o Regulamento estabelecia que “no ensino universitário, a religião só pode ser 
considerada como objecto de investigação científica e filosófica”129.

Com data de 29 de Março de 1911, saiu o decreto mais emblemático da Primeira 
República em matéria educativa e escolar. Era a lei que regulava o funcionamento 
do ensino primário em Portugal. O seu preâmbulo era quase um manifesto da ideo‑
logia escolar do regime. Começando por salientar que “o homem vale, sobretudo, 
pela educação que possui”, o legislador lembrava que era na mais tenra idade que 
o homem necessitava de “um guia” que o formasse “sob o tríplice aspecto físico, 
intelectual e moral”. Para que Portugal tivesse cidadãos, “matéria ‑prima de todas 
as pátrias”, a República dava ‑se a si mesma a tarefa de “libertar” a criança portu‑
guesa, “emancipa[ndo ‑a] definitivamente de todos os falsos dogmas, sejam os da 
moral, sejam os da ciência”. Era para isso que servia a escola, definida como “labo‑
ratório da educação infantil” onde “verdadeiramente se há ‑de formar a alma da 
pátria republicana” (repare ‑se que não se dizia “portuguesa”). Ali se aprendia a ler, 
a “conhecer de maneira elementar, ao menos, esse alfabeto maravilhoso”, ensinado 
pelo professor diligente, que era visto como “o guia supremo da consciência dos 
povos”. Mas alfabetizar não era senão o princípio: “na escola primária não se minis‑
tra apenas educação pelo facto de se facultar a sua base essencial: a instrução. 
Ministra ‑se também educação directamente, nas suas consequências e resultados, 
fornecendo à criança, pela prelecção, pelo conselho e pelo exemplo, as noções 

126 V. sobre o tema Rodrigues, 1985, e Gomes, 1990. Na Assembleia Constituinte, a 
14.7.1911, o deputado Miguel Abreu apresentou mesmo um projecto ‑lei, destinado a 
solenizar o aniversário da tomada da Bastilha, nos termos do qual se declarava “extinta para 
sempre” a Universidade de Coimbra! (Carvalho, 2001, p. 688).

127 Carvalho, 2001, p. 661.
128 Rocha, 1984, pp. 308 e 314.
129 Marques, 1991, p. 557.
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morais do carácter”. Por outras palavras, o fim último da escola não era multiplicar 
leitores mas formar patriotas e cidadãos: “Ao terminar o seu curso obrigatório, o 
jovem português amará, dum amor consciente e raciocinado, a região onde nasceu, 
a pátria em que vive, a humanidade a que pertence.” Tal cidadão patriota só o se‑
ria, e sê ‑lo ‑ia tanto mais, quanto estivesse imune à influência dissolvente da reli‑
gião. De forma inusitadamente clara para o preâmbulo de um diploma legislativo, 
podia ler ‑se nele: “A religião foi banida da escola. Quem quiser que a dê à criança 
no recanto do lar, porque o Estado, respeitando a liberdade de todos, nada tem com 
isso. A moral das escolas, depois que a República se fundou, só tem por base os 
preceitos que regulam a justiça entre os homens e a dignidade dos cidadãos. Varreu‑
‑se da pedagogia nacional todo o turbilhão de mistérios, de milagres e de fantasmas 
que regulavam, até então, o destino mental das crianças. A escola vai ser neutra. 
Nem a favor de Deus nem contra Deus. Dela se banirão todas as religiões, menos 
a religião do dever, que será o culto eterno desta nova Igreja cívica do povo.”130

De concreto, a lei de 1911 estabelecia um ensino primário estruturado em três 
níveis – o ensino primário elementar, entre os 7 e os 10 anos, o ensino primário 
complementar, entre os 10 e os 12 anos, e o ensino primário superior, entre os 12 e 
os 15 anos131. Todos eram gratuitos, mas apenas o primeiro constituía a escolaridade 
obrigatória… da qual, paradoxalmente, estavam excluídas todas as crianças que 
residissem a mais de dois quilómetros de distância de qualquer escola!132 
Consagrava ‑se também o princípio da descentralização, que fora sempre muito 
caro a alguma propaganda republicana antes de 1910, invocando como exemplo a 
reforma escolar de Rodrigues Sampaio, em 1878. Simplesmente, a descentralização 
era inexequível: além de reduzir o pretendido controlo ideológico da escola pelo 
poder central, implicava meios financeiros e decisores camarários ilustrados que 
não existiam. Foram aliás os professores a criticar mais a descentralização. Consta‑

130 V. o preâmbulo do decreto em Carvalho, 2001, pp. 893 ‑895. Sobre a evolução do 
ensino primário em Portugal desde a reforma iniciática de 1911 até aos finais do Estado 
Novo, v. Sampaio, 1975.

131 Nóvoa, 1988, p. 36.
132 Carvalho, 2001, p. 670. Este simples pormenor, num país onde o parque escolar era 

escassíssimo, limitava drasticamente e à partida qualquer hipótese de grande êxito a esta 
reforma. Como o próprio autor reconhece, a lei de 1911 era um diploma “de sonho, em que se 
programa o que seria bom ver realizado, sem se atender à situação real do país, à sua pobreza 
sem remédio, à impreparação dos seus executores, à sonolência dos serviços do Estado, à 
inércia nacional” (ibidem, p. 666). Em parte, tentou ‑se suprimir a inexistência de escolas, e 
ainda mais a dificuldade de o Estado em as construir e equipar com o aprofundamento do 
chamado sistema das “Escolas Móveis” (iniciado na década de 1880 para difundir o método 
escolar de João de Deus), que fazia peregrinar pelo interior um conjunto de mestres ‑escola que 
ministravam uns rudimentos de leitura, escrita, cálculo, sistema métrico, história, geografia e 
educação cívica a quem os queria (e podia) ouvir – não apenas crianças em idade escolar, mas 
também adultos que nunca tinham frequentado o ensino.
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tando o estado de incultura e analfabetismo geral do país, temiam ficar sujeitos a 
decisões camarárias de gente a quem não reconheciam conhecimentos científicos 
nem elevação cívica. Por isso a descentralização logo se tornou letra‑morta133. 

Os especialistas em história do ensino não fazem um balanço muito positivo das 
reformas de 1911. É verdade que a abolição do monopólio da Universidade de 
Coimbra foi um passo importante na diversificação da oferta de ensino superior. 
Mas ao nível da escolarização para as massas – a Universidade continuava a ser 
para as elites – o saldo das medidas legislativas foi, na opinião de António Nóvoa, 
“assaz decepcionante”134. Deu ‑se até o caso de ter sido o ensino particular, à mar‑
gem do ensino oficial, aquele que mais sinais de vitalidade revelou: associações, 
grupos, ligas, sociedades, escolas, cursos e universidades “populares”, numerosos 
Congressos Pedagógicos e de Educação mostravam que a sociedade civil não estava 
alheada do problema da instrução nacional e que o mesmo não tinha necessaria‑
mente que ficar confinado à escola pública135. António Nóvoa calcula que do uni‑
verso total de alunos que frequentava a escola primária e os liceus 10% no primeiro 
caso e 20% no segundo faziam ‑no em estabelecimentos particulares136. Era a medida 
do que escapara ao quase monopólio da escola pública e estatal.

Foi este quase monopólio, informado pela ortodoxia republicana, um dos res‑
ponsáveis pelo aprofundar de uma divisão que custou ao regime a deserção do que 
até 1910 fora um seu aliado tácito: o operariado. Nos meios operários e anarco‑
‑sindicalistas, a ideologia da escola não era tão forte quanto entre os letrados do 
PRP. Nas fábricas, achava ‑se mais importante e urgente conquistar direitos sociais 
do que ir à escola receber instrução; só a elite operária, quando muito, a olhava 
como um local onde se poderia adquirir consciência política, embora preferisse 
pensar que a alfabetização só chegaria quando a industrialização e o progresso ti‑
vessem feito um mais longo caminho137. Quanto à ideologia na escola, tal como ela 
existia, só afugentava, e não atraía, a classe operária: era um sistema destinado a 
perpetuar o domínio do PRP sobre as consciências e as massas contrário a qualquer 
projecto de uma educação operária autónoma e específica138. Como resultado, 

133 V. sobre o problema, Nóvoa, 1987, pp. 536 ‑538, e Carvalho, 2001, p. 678.
134 Nóvoa, 1987, p. 542: “A décalage entre as ideias reformistas e a realidade socio‑

económica do país, tal como as bases sociais da República, impediram a concretização da 
maioria dos projectos respeitantes ao ensino.”

135 Nóvoa, 1987, pp. 550 ‑551, e 1988, p. 54. Na opinião do autor, é mesmo “de justiça 
assinalar que o melhor da República se construiu à margem do ensino oficial” (Nóvoa, 1988, 
p. 54).

136 Nóvoa, 1988, p. 46.
137 Mónica, 1980, pp. 503 ‑504 e 510.
138 Mónica, 1980, p. 515: “segundo os anarco ‑sindicalistas, os republicanos tinham ‑se 

limitado a substituir a religião pela pátria, Cristo pela polícia, o rosário pela bandeira 
nacional. A escola republicana não era, portanto, a escola que a classe operária necessitava”.
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também o mundo do trabalho, que já vinha desde finais do século xix a desenvol‑
ver organizações escolares próprias, confiou mais em si mesmo, num ensino parti‑
cular paralelo ao do Estado, do que na escola pública oficial. Pertenceu ‑lhe aliás 
uma das mais interessantes experiências pedagógicas populares do primeiro quartel 
do século xx – a célebre Escola ‑Oficina n.º 1, de inspiração maçónico ‑anarquista, 
que funcionou em Lisboa entre 1905 e 1930139.

O sectarismo da educação republicana nunca abrandou durante a chamada 
“República Velha” (1910 ‑1917). No Congresso Pedagógico de 1912, os porta ‑vozes 
do regime reafirmaram a sua determinação em fazer com que as escolas, em geral, 
e a educação cívica, em particular, fossem sempre informadas “por um espírito deci‑
didamente republicano, profundamente progressivo”, ministrado apenas por “um 
professorado antimonárquico e anticlerical”140. Quando a I Guerra Mundial veio 
exacerbar a mística da defesa do regime e quando, sobretudo, o Partido Democrático 
de Afonso Costa teve de sair à rua para reconquistar o poder, momentaneamente 
perdido para o bloco conservador de Arriaga e Pimenta de Castro, o regime atingiu 
um dos seus pontos máximos da retórica intolerante. A 17 de Maio de 1915, na 
sequência da vitória democrática sobre Pimenta de Castro, o Ministério da Instrução 
enviou uma circular a todas as escolas na qual recomendava que os docentes fizessem 
ver aos seus alunos “o valor moral da vitória da República e a alta significação dos 
esforços a favor do restabelecimento da Constituição”141. Por lei de 9 de Setembro 
desse ano, era recusado o ingresso em qualquer estabelecimento de ensino, mesmo 
que particular, ou no professorado “livre” a toda a pessoa “que não tenha provado, 
por actos e factos, a sua franca adesão às instituições republicanas”142. 

Nem com tão apertado controlo a escola republicana produziu os desejáveis 
frutos. O tempo era de resto difícil. A I Guerra trouxe enormes dificuldades econó‑
micas e uma endémica instabilidade social que não favoreciam a calma nas escolas. 
A participação portuguesa no conflito provocou até uma mudança de mentalidade 
em muitos dos ideólogos e pedagogos da República – um certo desencanto e cepti‑
cismo em relação às virtudes da alfabetização e da instrução, porque fora em potên‑
cias alfabetizadas e culturalmente avançadas que eclodira e mais progredira a bar‑
bárie da guerra143. Era isso que António Sérgio queria dizer, em 1918, ao afirmar 

139 Proença, 2009, p. 173. Além desta Escola ‑Oficina, destacou ‑se também a Asso‑
ciação ‑Escola «Voz do Operário» que “compensava as insuficiências do sistema público” e 
que prosperou, nos meios esquerdistas lisboetas, até o Estado Novo a fazer definhar (Nóvoa, 
1987, pp. 552 ‑553).

140 Cit. em Catroga, 1991, p. 413. Para pontos de situação da retórica da República 
Velha sobre a educação e a escola v., por exemplo, Figueiredo, 1911, e numa reafirmação do 
espírito laicista, Cardoso Jr., 1914.

141 Carvalho, 2001, p. 704.
142 Carvalho, 2001, pp. 703 ‑704.
143 V. Nóvoa, 1988, p. 53.
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que “ler, escrever e contar são instrumentos de cultura; mas não são a própria 
cultura”144. Ou seja: a República podia alfabetizar; mesmo assim ainda estava 
aquém daquela escolarização necessária para a formação integral – neste caso hu‑
manista e antibélica – que era a marca da elevação de todo o homem livre. 

Até João de Barros, o apóstolo mais fervoroso do potencial transformista de 
uma educação revolucionária, que servira, depois de 1910, como director ‑geral 
do ensino primário e secundário e secretário ‑geral do Ministério da Instrução Pú‑
blica145, começou a mergulhar no desalento. Em 1916, declarou que “era mister 
afirmar, com sinceridade e sem vergonha, que a obra republicana em matéria de 
educação e de instrução” era “ainda hoje deficientíssima”146. O regime já fizera al‑
guma coisa? Sem dúvida. Mas fora “obra exterior”; “não buliu ainda no espírito do 
ensino – buliu apenas na sua aparência”; faltava ainda à escola “a alma, o senti‑
mento, a compreensão íntima, ou de quem executa ou do ambiente em que deve 
executar ‑se”147. Em suma, faltava ‑lhe mais ideologia; não menos. E mais recursos: 
Barros contabilizava, “números redondos, 7000 escolas primárias no país” e achava 
que eram necessárias “30 a 40 000 pelo menos”148, numa altura em que a entrada 
de Portugal na I Guerra ainda viera minguar mais a disponibilidade financeira do 
Estado. Em 1920, sem que lhe ocorresse que a crítica também era aplicável a si, 
João de Barros já desesperava com os políticos do regime: “Há em todos eles uma 
bela fúria de combate contra o existente, uma inteligência demolidora que sabe 
ver todos os pontos fracos do adversário para melhor o atingir e, simultaneamente, 
uma série de afirmações vagas sobre o ideal republicano.”149 Pelo meio, em 1918, 
também António Sérgio já achara que “a escola geral existente é uma verdadeira 
calamidade pública, e uma das causas mais poderosas da lúgubre situação em que 
nos encontramos”150.

Apesar destes desencantos, ou porventura por causa deles, o pós ‑Guerra voltou 
a ser um tempo de alterações no sistema educacional português. A segunda vaga 
reformista do regime começou em 1918, sob o sidonismo, e no único nível de ensi‑

144 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 53.
145 O Ministério da Instrução Pública foi oficialmente criado por carta de lei de 7.7.1913, 

no 1.º governo de Afonso Costa, e o seu primeiro titular foi António de Almeida de Sousa 
Jr., um lente de Medicina do Porto. O novo Ministério herdou toda a tutela educativa até aí 
a cargo do Ministério do Interior. Em Abril de 1936, mudaria de nome, passando a chamar‑
‑se Ministério da Educação Nacional. 

146 Barros, 1916, p. 21.
147 Barros, 1916, pp. 25 ‑26.
148 Barros, 1916, p. 122.
149 Cit. em Carvalho, 2001, p. 708. Como conclui Vasco Pulido Valente, “o que ficou da 

revolução pedagógica republicana proposta por João de Barros foi quase só a obsessão 
nacionalista e partidária, com que incessantemente se exprime o desejo de dignidade, 
emancipação e verdadeira independência de um povo colonizado” (Valente, 1974, p. 229).

150 Sérgio, 2008 [1918], p. 213.
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no que ainda não fora tocado – o secundário. Na verdade, reformados por Jaime 
Moniz e João Franco em 1895, e depois por Eduardo José Coelho em 1905 e nova‑
mente por João Franco em 1907, os liceus não tinham sido preocupação funda‑
mental após o 5 de Outubro151. Foram ‑no em 1918, em aspectos curriculares e 
administrativos que não lhe alteraram significativamente a estrutura. Mais interes‑
sados na educação das massas através da escola primária, os republicanos tardaram 
a preocupar ‑se com o liceu que, de resto, ao longo de todo o regime, como sintetiza 
um seu estudioso, “não penetrava significativamente nas camadas populares, 
caracterizando ‑se como uma educação de elite, isto é, dos filhos de pais em confor‑
tável situação económica”152. Não obstante, a verdade é que seria ao nível dos 
liceus que a República conseguiria um aumento na frequência escolar, muito devido 
ao seu carácter urbano, espaço onde se concentrava a classe média e superior com 
posses e cultura suficientes para manter os filhos na escola após a conclusão do 
ensino primário153. Foi também em 1918 que se procedeu a uma reorganização do 
ensino técnico ‑profissional, com alguns bons resultados nos anos seguintes154. 

Em 1919, seria a vez de a escola primária voltar a ser reformada: mantendo ‑se 
o nível do ensino primário superior, o nível complementar previsto em 1911 foi 
suprimido e os seus dois anos de duração somados aos três do ensino primário 
elementar, fixando ‑se a escolaridade obrigatória em cinco anos (mais dois, por‑
tanto, que o estabelecido em 1911)155. Também a descentralização voltou a ser 
consagrada, desta vez através da figura das Juntas Escolares, que reuniam represen‑
tantes das câmaras municipais e professores. Criadas em Maio de 1919, morreram 
contudo em 1922, entre queixas várias acerca do “caos na administração do ensino 
que em alguns concelhos já existe”156.

Em Novembro de 1921, durante o efémero governo de Manuel Maria Coelho 
empossado na sequência da “Noite Sangrenta”, o ministro da Instrução (Lacerda 
de Almeida) publicou um decreto que autorizava os professores das escolas oficiais 
a acumularem leccionação no ensino particular, com o objectivo – que era um 
reconhecimento do valor pedagógico da iniciativa privada – de nele tomarem 
contacto com “novos planos e sistemas” impraticáveis na escola pública “dada a 
uniformidade dos seus processos e a falta de flexibilidade da sua estrutura”. O go‑
verno caiu no dia seguinte ao da publicação do decreto (4 de Novembro), tendo o 
diploma sido suspenso no dia 10157.

151 V. Valente, 1973, pp. 80 e 157. Em 1907, João Franco cuidara sobretudo do problema 
das instalações e apetrechamento do ensino secundário, construindo uma série de liceus 
novos que a República herdaria. 

152 Rocha, 1984, p. 307. Sobre os liceus durante a Primeira República, v. Barroso, 1995.
153 V. Proença, 2009, p. 179.
154 Proença, 2009, p. 180.
155 V. Nóvoa, 1988, pp. 36 ‑37.
156 Carvalho, 2001, p. 679.
157 Carvalho, 2001, pp. 717 ‑718. 
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Pouco mais de um ano volvido, foi a vez de outro ministro tentar em vão ata‑
lhar caminho no quase monopólio do ensino laico, até para ganhar votos junto dos 
sectores da opinião pública mais interessados em liquidar de vez a “questão religiosa” 
aberta em 1910 ‑1911 e em retirar essa bandeira ao campo do nacionalismo repu‑
blicano conservador que começava a erguer ‑se nos primórdios dos anos 20. Desta 
vez o titular da pasta era o bem conhecido Leonardo Coimbra, um intelectual 
republicano nada jacobino. Leonardo Coimbra nunca fora um adepto do “fetichismo 
do alfabeto” ou da educação para as massas; preferia uma instrução de elites 
técnico ‑culturais cuja acção suscitasse, a partir de cima, o progresso da nação158. 
Em Janeiro de 1923, apareceu a defender que deveria ser dada autorização aos 
colégios particulares para leccionarem o ensino religioso. Seria uma forma de tem‑
perar o facciosismo “ateu e materialista” dos que a todos queriam impor o dogma 
da não confissão159. O resultado foi a oposição cerrada dos seus próprios compa‑
nheiros de partido, sob o argumento de que a medida viria dar nova voz ao senti‑
mento religioso, por alguns então definido como “uma enfermidade só existente 
nos velhos e nas crianças” (sic)160.

Leonardo Coimbra não tardou a ser substituído na pasta da instrução por João 
Camoesas, o autor da última reforma educativa da Primeira República. Em Junho 
de 1923, justificando o seu esforço, Camoesas declarou ao jornal O Século que o 
país se encontrava “em pleno caos, com um sistema escolar desorganizado, incom‑
pleto e perturbado”161. A reforma Camoesas, efectivamente promulgada, mas numa 
altura em que a agonia política do regime invalidava qualquer esforço de renova‑
ção sério, tinha como aspecto mais relevante reconhecer importância não apenas 
à ligação entre a escola e o meio ambiental socioeconómico em que esta se inseria, 
mas sobretudo à ligação entre a escola e a família, como núcleo primeiro de socia‑
bilidade e aprendizagem da criança, através da presença e acompanhamento cons‑
tante da família nas actividades escolares dos alunos162. Tratava ‑se de levar a edu‑
cação para lá da escola, envolvendo o núcleo doméstico da criança, ou seja, um 
entendimento exactamente contrário ao da estatização totalizante do aluno 
sonhada anos antes por Miguel Bombarda, nas suas diatribes contra o pai “igno‑
rante”, “imbecil” ou “fanático”. 

Em 1923, isto equivalia a uma confissão de que no fundo, só por si, o Estado 
não tinha meios para escolarizar a infância e a juventude portuguesas sem a ajuda 
de tudo o que estava para lá da escola oficial: a sociedade civil, a família e outras 

158 Já em Abril de 1911, Leonardo Coimbra lembrara que o problema da educação 
nacional não estava “em acabar com o analfabetismo. Isso é fácil; mas, só por si, inútil, senão 
prejudicial”. O que era urgente era “ensinar este povo a pensar, a trabalhar e a amar” (cit. 
em Carvalho, 2001, p. 673).

159 Ramos, 2009, p. 618.
160 Carvalho, 2001, p. 706.
161 Cit. em Nóvoa, 1987, p. 542.
162 V. Nóvoa, 1987, p. 548, e 1988, pp. 52 ‑53.
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experiências educacionais alternativas. Era o que Agostinho de Campos sempre 
dissera, na sua crítica à tentação monopolizadora do Estado em matéria de ensino: 
“Eduquemos a família burguesa para o trabalho; eduquemos as localidades para a 
descentralização; eduquemo ‑las sem o Estado, ou apesar do Estado, se preciso for. 
E deste exijamos apenas que […] dê, legiferando e regulamentando o menos pos‑
sível, a verdadeira liberdade aos que trabalham.”163 O ponto era simples e o fracas‑
so do Estado educacional republicano confirmava ‑o: “É preciso não esquecer que 
em todos os tempos e em todos os países a educação nacional é, e tem de ser fatal‑
mente, obra da nação inteira e não encargo exclusivo dos governos.”164 Até João de 
Deus Ramos (o filho do pedagogo João de Deus) afirmaria em 1924, “se não pode, 
renuncie o Estado à sua função de mestre ‑escola”165.

É altura de medir com números o alcance da obra educativa da Primeira Repú‑
blica. Comece ‑se pelo universo fundamental dos que sabiam ou não sabiam ler. Na 
última década da monarquia, entre 1900 e 1910, a taxa de analfabetismo descera 
4,2%, de 74,5% para 70,3%; na primeira década da República, entre 1910 e 1920, 
desceu 4,1%, de 70,3% para 66,2%166. Dado que em 1930 a taxa de alfabetização 
rondava os 40% (a que correspondem cerca de 60% de taxa de analfabetismo)167, 
será aceitável imaginar que em 1926, no fim da Primeira República, este último 
indicador andaria na casa dos 62%. 16 anos de republicanismo teriam assim signi‑
ficado uma redução de pouco mais de 8% no analfabetismo. Recordando que a 
taxa de escolarização em 1890 era de 22% (equivalendo a cerca de 78% de 
analfabetismo)168, concluiu ‑se que o regime republicano apenas levava uma ligeira 
vantagem face à monarquia deposta, tendo feito em 16 anos o que esta fizera em 
20 (1890 a 1910)169. Na frequência escolar, o panorama não era muito melhor, ex‑
cepto em alguns nichos especializados. A taxa de escolarização global da população 
portuguesa, que fora de 22,1% em 1900 e de 29,3% em 1910, chegou aos 30,3% em 
1920170 – um ponto percentual em 10 anos de República. Para 1926 só existe cal‑
culada a taxa de escolarização do ensino primário: apenas 29,4% das crianças entre 
os 7 e os 10 anos frequentavam a escola. Em 1910, eram 22,7%171.

163 Campos, 1922a, p. 9 [texto de 1910].
164 Campos, 1922a, pp. 36 ‑37 [texto de 1903].
165 Cit. em Nóvoa, 1988, p. 39.
166 Ramos, 2009, p. 599.
167 Candeias, 2007, quadro p. 40.
168 Candeias, 2007, quadro p. 37.
169 António Nóvoa não hesita em afirmar que “o insucesso no combate ao analfabetismo 

constituiu, sem margem para dúvidas, um dos grandes fracassos da República”, relembrando 
que o regime chegou a imaginar a adopção de penalizações para castigar o analfabetismo, 
como um serviço militar mais longo, a proibição de emigrar ou até (em 1922) o pagamento 
de um imposto por parte de todos os portugueses maiores de idade que não soubessem ler 
(Nóvoa, 1988, pp. 33 e 35).

170 Ramos, 2009, p. 599.
171 Carvalho, 2001, p. 712.
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À parte as taxas, há números reais. Começando no ensino primário, existiam, no 
último ano lectivo da monarquia (1909 ‑1910), 5552 escolas no país (tinham sido 
4665 em 1901)172. Volvido um ano, em 1911, o número subira para 6412, registando 
um aumento de 860 escolas. Mas passado esse impulso inicial, a progressão do parque 
escolar estagnou. Em 1918 eram 6750; em 1926, 7114. Entre 1911 e 1926 criaram ‑se 
portanto menos escolas do que no primeiro ano do regime – apenas mais umas 700173. 
Importante é notar que das mais de 1500 escolas primárias fundadas durante toda a 
Primeira República quase um terço, 469, nunca saíram do papel, sendo que 206 
dessas “escolas ‑fantasma” pertenciam ao impulso inicial de 1910 ‑1911174. Em 16 anos 
o número de escolas primárias aumentara 22%; o número de alunos que as frequen‑
tava aumentara apenas 8,2%, de cerca de 292 mil alunos em 1910 ‑1911 para cerca 
de 318 mil alunos em 1925 ‑1926, mantendo ‑se idêntica (4,9%) a percentagem de 
alunos primários face ao total da população175. Mais relevante é a comparação do 
número dos alunos primários face ao total da população infantil abrangida pela obri‑
gatoriedade legal de frequentar a escola. No final da Primeira República, dois terços 
das crianças portuguesas não cumpriam a escolaridade obrigatória, o que demonstra 
bem a tenaz resistência de um país ainda muito marcado pelo analfabetismo à ideia 
de que a escolarização poderia ser um caminho de promoção social176. 

Os restantes níveis de ensino público não eram obrigatórios, ao contrário do 
ensino primário elementar, mas foram aqueles onde proporcionalmente a frequên‑
cia escolar mais cresceu durante a Primeira República. Nos liceus, o número total 
de alunos subiu de 8275 em 1910 para 11 885 em 1926, um ganho de 43,6%, muito 
devido ao que se estima ter sido a triplicação do número de raparigas que chegaram 
ao ensino secundário nos anos da República177. O desenvolvimento do ensino 
feminino, contudo, ficou menos a dever ‑se a uma consciente promoção dos direi‑
tos sociais das mulheres por parte do regime do que ao facto de os liceus serem 
predominantemente urbanos e assim mais acessíveis às famílias de melhores posses, 
que não limitavam o seu investimento educativo aos rapazes178. Positivos que sejam 

172 Carvalho, 2001, p. 711, e Ramos, 2009, p. 599.
173 Ramos, 2001, p. 541, e 2009, p. 599.
174 Carvalho, 2001, p. 711, e Nóvoa, 1988, p. 35.
175 V. Rocha, 1984, pp. 292 ‑293.
176 Nóvoa, 1988, p. 37. Na análise do autor, “na viragem do primeiro quartel do 

século xx, grandes franjas da população continuam a viver à margem da escola, denotando 
uma resistência à escolarização que os republicanos jamais conseguirão compreender […] 
Num país dominado pelo analfabetismo, a escola não é sentida como uma necessidade, 
nem sequer como um progresso. A não ser para algumas camadas pequeno ‑burguesas, a 
escola ainda não constitui uma via privilegiada de promoção social. Pelo contrário, é 
corrente que as comunidades a vejam como uma imposição, como uma violência inútil” 
(ibidem, pp. 37 ‑38).

177 Valente, 1974, pp. 100 ‑101, e Carvalho, 2001, p. 714.
178 V. Proença, 2009, p. 181.
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os números, vale a pena realçar que entre 1895 e 1910 (praticamente o mesmo 
arco temporal da República), a progressão de alunos nos liceus portugueses fora de 
126,2%, de 3658 aquando da reforma de João Franco ‑Jaime Moniz para os 8275 já 
citados por alturas do 5 de Outubro179. 

No ensino superior, frequentavam a Universidade de Coimbra no início do 
regime 1262 alunos, universo que constituía 39,1% do total da frequência desse 
nível escolar (3227 alunos); em 1926, as três Universidades, de Coimbra, Lisboa e 
Porto tinham, respectivamente, 1294, 1823 e 1000 alunos, num universo total de 
4117 estudantes no ensino superior português180. Em 16 anos, a progressão total 
fora de 27,6%. O mais expressivo de todos os saltos acabou assim por ser registado 
num nicho muito particular do sistema – o ensino industrial, comercial e agrícola, 
ou seja, a formação profissional em escolas técnicas, onde o aumento de frequência 
escolar foi de 48,6%, de 7153 alunos em 1910 para 14 714 alunos em 1926181.

Com os números de frequência escolar por níveis de ensino acima indicados é 
possível concluir outros aspectos. Desde o ensino primário ao superior, a população 
escolar portuguesa contabilizava 310 655 alunos em 1910, e 348 716 alunos em 
1926; subira portanto 12,25% durante todo o regime. Mas o extremo elitismo do 
ensino em pouco se mitigara. Em 1910, a escola primária representava 94% de toda 
a frequência escolar em Portugal; em 1926 essa cifra descera para 91,2%. Só 8,8% 
de todos os alunos do sistema escolar português chegavam ao liceu ou ao ensino 
superior. É a isso que António Nóvoa chama “o incrível estrangulamento do sis‑
tema no final da Primeira República”182, aliás confirmado por outros dados, de 
Rómulo de Carvalho: em 1910, a proporção de alunos do ensino primário que 
prosseguiam para o secundário era de 4,4%; em 1930, já durante a Ditadura Mi‑
litar, baixou para 3,7%. Num e noutro momento, portanto, mais de 95% das 
crianças escolarizadas ficavam ‑se por uma educação mínima, não mais do que 
“a capacidade de soletrar as cartas dos seus ausentes e rabiscar as suas”183.

6.  A pedagogia republicana na história educativa 
portuguesa

Não há dúvida de que a Primeira República constituiu “um tempo quente” da 
história educativa portuguesa184, uma década e meia em que o ensino e a escola 
foram tema corrente da retórica e da escrita dos políticos, dos intelectuais, dos 

179 Valente, 1974, pp. 100 ‑101.
180 Carvalho, 2001, pp. 714 ‑715.
181 Carvalho, 2001, p. 718.
182 Nóvoa, 1988, p. 52. V. também Proença, 2009, p. 181.
183 Carvalho, 2001, p. 716.
184 Nóvoa, 1988, p. 30.
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pedagogos e em geral de todos os que reflectiam sobre as condições da modernidade 
portuguesa e da viabilidade cívica do próprio regime. Mas apesar de muito se falar até 
aos dias de hoje numa “escola republicana” (não se falando, em contraste, de “escola 
monárquica” ou depreciando ‑se a “escola salazarista”), o sistema educacional portu‑
guês característico do século xx não foi inventado nem nasceu com a República. 
Muito do parque escolar que os republicanos legaram ao Estado Novo vinha da mo‑
narquia, quer ao nível das escolas primárias quer, sobretudo, ao nível dos liceus, onde 
a maior referência reformista nunca deixou de ser, até bem tarde, o impulso dado por 
João Franco e Jaime Moniz em 1895. Só o ensino técnico ‑profissional e a Universi‑
dade conheceram saltos mais significativos, o primeiro através do obreirismo impul‑
sionado pela pressão da esquerda operária e sindical e das necessidades de formação 
de um acrescido funcionalismo público, a segunda muito pelo combate ao monopólio 
de Coimbra, que o republicanismo sempre viu como sustentáculo da “reacção”. 
Resta porém que mesmo crescendo em todos os níveis escolares o número de alunos 
ficou aquém do pretendido – e sobretudo ao nível da escola primária, exactamente 
aquela mais visada pelos republicanos, como instrumento e espaço de concretização 
da sua ideologia escolar para as massas. É verdade que nos métodos e currículos 
houve importantes novidades, ensaiando ‑se uma pedagogia nova, centrada na 
criança e não num simples adulto “em miniatura”, baseada mais na compreensão 
crítica e no ensino prático do que em abordagens teóricas, livrescas ou mnemónicas, 
e na valorização forte da educação física e da interactividade com o meio natural. 
Mas os frutos desta nova pedagogia tardaram a ver ‑se.

O que a República trouxe às escolas foi menos um plano de reforma realista e 
executável que garantisse resultados quantitativos onde eles eram fundamentais 
– na alfabetização e na escolarização primária, de onde tudo o resto dependia – do 
que uma ideia, uma visão qualitativa do que elas deveriam ser, ao serviço de um 
projecto ideológico que sempre se definiu como uma “fractura cultural” ou uma 
“contracultura”185. O republicanismo não existia para melhorar por passos peque‑
nos e graduais o que os portugueses eram. Se assim fosse, a sua ideologia da escola 
ter ‑se ‑ia porventura centrado no que era realmente possível fazer ao invés de se 
transmutar numa forma utópica e voluntarista de fazer homens novos injectando 
doses maciças de ideologia na escola. Para isto, era preciso que o país tivesse recur‑
sos financeiros, uma outra estrutura social e cultural e uma estabilidade institucio‑
nal e continuidade política contrárias ao que foi o quotidiano de 1910 ‑1926186. 
Considerando apenas a questão financeira, o problema, segundo Rui Ramos, resi‑
dia no facto de os republicanos nunca terem feito as contas que lhes teriam talvez 

185 V. Ramos, 2009, p. 582.
186 Entre Julho de 1913, data da criação do Ministério da Instrução Pública, e Maio de 

1926 sucederam ‑se na pasta nada menos de 40 ministros (uma média de um ministro a cada 
quatro meses), sem contar com algumas interinidades (Carvalho, 2001, p. 705).
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aconselhado a seguir o plano de uma escola adaptada às reais possibilidades do 
país, porque “ensinar a ler sempre lhes interessou menos do que doutrinar e trans‑
formar os espíritos. Por isso, quiseram sempre escolas com professores eruditamente 
diplomados e doutrinariamente seguros, instaladas em edifícios bem apetrechados, 
etc. Assim, fizeram da escola primária uma instituição impossível”187. 

Além dos apertos financeiros, eram também importantes os estrangulamentos 
sociais, políticos e mentais subestimados pelo regime. Querendo falar às massas, 
convertê ‑las e arregimentá ‑las não apenas pela escola mas por outros dispositivos e 
instrumentos (a imprensa e a sacralização dos símbolos nacionais, por exemplo), 
nunca o vanguardismo intelectual da elite política radical e laica dos homens de 
1910 o soube fazer. E quanto mais o desajustamento entre o país republicano e a 
nação portuguesa, entre o país legal da opinião pública e o imenso país real se foi 
agravando mais a fuga para a frente foi encerrando a obra da República (na educa‑
ção e não só) em becos sem saída. Uma causa fracturante como era a sua ideologia 
repousava sempre em “muitas certezas” e “poucas dúvidas”: por isso foi incapaz de 
ver que das leis à realidade ia grande distância e que, sobretudo, “os sistemas edu‑
cativos mudam a um ritmo extremamente lento”, sendo “muito mais decisivo do 
que as medidas fortes e pontuais” a “capacidade para instituir as condições que 
permitam uma evolução tendencial num sentido positivo”188. Num país pobre, com 
uma sociedade ainda muito fechada e conservadora, o republicanismo apostou 
tudo na sua capacidade reformadora, desvalorizando a impermeabilidade dos seus 
concidadãos às novidades do seu ideário189. 

A interligação entre a “questão escolar” e a “questão religiosa” também não 
ajudou a consensualizar a pedagogia republicana. Bem ao contrário, da mesma 
forma que a Lei de Separação de 1911 levantou contra o regime uma cerrada 
barragem oposicionista também o laicismo que informava a sua ideologia escolar 
politizou o ensino, transformando ‑o num campo de batalha que não favoreceu a 
necessária estabilidade no sistema escolar. Por isso, em vez de ser a grande escola 
de civismo, a grande fábrica de cidadania e de eleitores – na sua acepção mais 
ampla, de votantes e de apoiantes da nova ordem – que solidificaria a base do 
regime dando ‑lhe viabilidade a mais longo prazo, a educação nacional acabou por 
ser também uma das causas para o desfecho de 1926. Sem a republicanização das 
massas para que tinham imaginado a escola, nunca a República dispôs de uma 

187 Ramos, 2001, p. 541.
188 Nóvoa, 1988, pp. 43 e 34 ‑35.
189 Nos termos de António Nóvoa, “ao não compreenderem a situação real do país e as 

resistências do povo à sua ‘pedagogia salutar’, os republicanos impediram a criação das 
condições necessárias à implementação de algumas mudanças estruturais do sistema de 
ensino, apostando numa estratégia que se revelou ineficaz […] a um excelente diagnóstico, 
feito nos últimos anos da monarquia, seguiu ‑se uma grande incapacidade para desenvolver 
com coerência dinâmicas inovadoras” (Nóvoa, 1988, p. 54).
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comunidade cívica fiel; e sem esta, nenhum consenso político ou institucional era 
possível, condenando ‑a a viver cercada. Não desprezando os condicionalismos 
socioeconómicos de base e os acidentes e instabilidades das instituições e da polí‑
tica dos anos de 1910 ‑1926, foi a própria concepção educativa da Primeira Repú‑
blica o maior dos inimigos da sua real obra escolar. Numa curta fórmula, a ideologia 
na escola comprometeu as possibilidades de acção da ideologia da escola. Sempre 
fora, desde a monarquia, e continuava a ser importante alfabetizar e escolarizar os 
portugueses, sem o que não se obteria um país melhor; a forma de o fazer, contudo, 
e ainda mais os ingredientes ideológicos com que se fazia e para que se fazia a escola 
acabaram por limitar o alcance do esforço empreendido. Isto torna ‑se mais claro se 
se inserir a República numa brevíssima comparação com o que foram os regimes 
políticos a montante e a jusante dela. 

Já se viu atrás que foi a Monarquia Constitucional que modernamente introdu‑
ziu em Portugal a ideologia da escola, não se coibindo, embora de forma limitada, 
a aconselhar uma ideologia na escola – a do civismo liberal e humanista no seu 
sentido mais clássico. Desde finais do século xix até 1926 os republicanos conti‑
nuaram a partilhar a primeira, fazendo carreira ao lembrar que a monarquia não 
investira o suficiente nela, e emprestaram à segunda um tom e uma intenção esta‑
tistas e laicistas novos no panorama do pensamento escolar português. Depois de 
1926, a nova ordem ditatorial, consolidada no Estado Novo de Salazar, mitigaria 
consideravelmente a ideologia da escola, ou seja, a crença nas virtudes benéficas de 
ensinar o povo a ler e a pensar com vista a fazer dele uma massa de melhores cida‑
dãos, mas não desdenharia continuar a ideologia na escola, em nome de outros 
dogmas e com outras e não menos sectárias intenções190. A prova de que a ideologia 
da escola declinou depois de 1926 é simples. A escolaridade obrigatória, fixada em 
cinco anos pela reforma de 1919, baixou para quatro em 1930 e para três em 1932; 
a isso se somou “um importante abaixamento qualitativo das condições de ensino”, 

190 Como sintetiza Maria Filomena Mónica, o Estado Novo foi um tempo de considerável 
“minimização do valor da instrução” (Mónica, 1980, p. 506). Salazar vinha muito na linha dos 
teóricos mais conservadores da pedagogia como Agostinho de Campos, o anti ‑João de Barros, 
adepto de uma instrução elitista, feita “de cima para baixo” e nunca ao contrário (v. Campos, 
1922a, p. 57). Na base desta visão estava a ideia de que o que fazia falta ao país não eram 
multidões de cidadãos ‑leitores com opinião e participação política mas uma classe ilustrada de 
“patrões de trabalho material e intelectual” e de “criadores de riqueza e ciência” (v. Campos, 
1922a, p. 8, e Valente, 1974, p. 188). Daí a aposta num ensino qualitativo e não quantitativo, 
centrado na formação secundária e superior especializada e não na escolaridade básica, visando 
preparar para o serviço público as forças vivas (empresários, industriais, terratenentes, quadros 
administrativos e técnicos), e os filhos dessas forças vivas, em quem os pedagogos e políticos 
críticos do republicanismo democrático sempre pensaram (ibidem, pp. 189 ‑190). Como um dia 
Salazar explicou a António Ferro, era mais vantajosa “a constituição de vastas elites do que 
ensinar o povo a ler”; isto porque “os grandes problemas nacionais têm que ser resolvidos não 
pelo povo, mas pelas elites enquadrando as massas” (cit. em Mónica, 1980, p. 506).
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mensurável no desinvestimento em equipamentos, na degradação do nível salarial 
dos professores (a que a República dera alguma atenção), e na desvalorização das 
habilitações profissionais para a docência, encetando um percurso contrário à pro‑
fissionalização da mesma, bem patente nos “postos de ensino” com regentes esco‑
lares que se começaram a criar na década de 1930, e que pouco mais eram do que 
um mestre de primeiras letras que ensinava em casa a um punhado de crianças191. 

O que é curioso notar, dando razão à crítica feita à escola utópica e cara da 
Primeira República, é que este desinvestimento até produziu, no tipo atrasado de 
sociedade que era Portugal, mais frutos do que o voluntarismo republicano. Entre 
1910 e 1926, como se referiu atrás, o analfabetismo desceu cerca de 8% (10% se se 
alargar o cálculo a 1930), um ganho registado semelhante ao ocorrido no fim da 
monarquia, entre 1890 e 1910. Entre 1930 e 1950, o analfabetismo desceu 18%, de 
cerca de 60% para 42% da população portuguesa192, ou seja, o mesmo ganho, em 
20 anos, que o registado nos 40 anos anteriores (1890 ‑1930). Apesar de não gostar 
muito da escola e de não confiar nas vantagens de ensinar os portugueses a lerem, 
Salazar acabou por difundir a leitura por mais gente do que a Primeira República 
fizera193, num processo de escolarização lento mas seguro, modesto nos meios mas 
continuado nos resultados – embora “atrasadíssimo no tempo” por comparação 
com outros países194.

Céptico em relação à ideologia da escola, ou seja, acreditando que “a instrução, 
per se, não representava necessariamente um bem”195, o regime do Estado Novo 
nunca descurou porém a ideologia na escola. De 1910 até 1974, muito mais do que 
na monarquia, a educação foi sempre política, e política de um modo geral estati‑
zante e sectária. Os valores mudaram, mas não a apetência para os veicular, incul‑
cando consciências através da escolarização. Isto significa que nem a escola repu‑
blicana nem a escola salazarista alguma vez foram neutras ou respeitadoras de uma 
verdadeira liberdade de ensino. A primeira, banindo Deus, constituiu ‑se na prática 
contra Deus; a segunda baniu o laicismo, reintroduziu a doutrina religiosa nas 
 escolas196 e, sobretudo, partiu da moral e dos valores católicos para redefinir o que 

191 V. Nóvoa, 1987, pp. 557 ‑559.
192 Candeias, 2007, quadro p. 40. O autor indica as percentagens da população 

“sabendo ler”. Por curiosidade, refiram ‑se as restantes percentagens de analfabetismo para 
o século xx português ali disponíveis: 33% em 1960, 26% em 1970, 21% em 1981 e 11% 
em 1991. No início do século xxi, o analfabetismo cifrava ‑se em 9,2%.

193 Mónica, 1980, p. 500: “A hostilidade manifestada pelo Estado Novo contra a 
instrução do povo não teve os efeitos catastróficos que, dada a sua ideologia específica, se 
poderiam esperar.”

194 Candeias, 2007, p. 43. Em 1950, por exemplo, quando a percentagem dos portugueses 
que sabia ler se cifrava nos 58%, em Espanha, Itália ou nos Balcãs esse número já chegava aos 
80%, e em França, Inglaterra, Alemanha ou Países Nórdicos aos 98% (ibidem, quadro p. 34).

195 Mónica, 1980, p. 509.
196 O ensino religioso nas escolas particulares, banido em Outubro de 1910, foi re‑

‑autorizado por decreto da Ditadura Militar logo a 15 de Julho de 1926 (Ramos, 2009, p. 623).
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deveria ser o novo patriotismo, autoritário, conservador, ordeiro, disciplinado, 
 tradicionalista e profundamente “português”. Uma e outra porém existiam não 
apenas – e não primordialmente – para transmitir conhecimentos e favorecer apti‑
dões mas para formar consciências, para realizar uma “educação integral”, ou seja, 
e citando João de Barros, aquela que “abrange, orientando ‑as ou fortalecendo ‑as, 
todas as modalidades do ser”197. 

Em 1928, o jovem Marcelo Caetano esforçou ‑se por mostrar que a “revolução 
nacional” em curso era diferente, na educação, da República finda, salientando 
que a nova escola manteria uma ligação ao meio familiar de cada criança maior do 
que o sectarismo anterior a 1926 permitira. Achar que os filhos pertenciam à escola 
e não aos pais era, na opinião dele, “exigir a prática pura e simples do sistema bol‑
chevista, imitado dos velhos usos pagãos”198. Mas nos anos seguintes, mesmo que a 
família tenha continuado a ser um tópico central da retórica paternalista do Estado 
Novo, Salazar não deixou de construir, “num país sem tradições de iniciativa privada 
no ensino popular, o sistema de ensino público mais centralizado da história 
portuguesa”199. Centralizado e além disso espiritualmente politizado: a ideologia 
na escola era clara em Carneiro Pacheco (o ministro da Educação Nacional entre 
1936 e 1940), quando este perorava que “muito pior do que a treva do analfabetismo 
num coração puro e[ra] a instrução materialista e pagã”, ou em Salazar quando, em 
Junho de 1938, declarou abertamente não poder “admitir que a escola, divorciada 
da Nação, não esteja ao serviço da Nação, e que não compreenda o alto papel que 
lhe cabe neste momento de ressurreição nacional”200. 

Por aqui se vê que na história educativa da contemporaneidade portuguesa 
talvez tenha havido mais continuidades do que rupturas, pese embora a variedade 
de ideologias e projectos político ‑sociais que informaram a gestão quotidiana do 
Estado e das instituições. O que se evidencia, partindo do constitucionalismo 
 monárquico, percorrendo a Primeira República e acabando no nacionalismo sala‑
zarista, é que as intenções e realizações do sistema escolar português não são com‑
preensíveis sem se atender ao país que existia, e que tanto tardou a mudar, desde 
o século xix até pelo menos à segunda metade do século xx. E sobretudo o que 
salta à vista é a permanente existência de uma ideologia da escola em todos estes 

197 Barros, 1913, p. 80.
198 Cit. em Mónica, 1980, p. 513.
199 Mónica, 1980, p. 516.
200 Cit. em Mónica, 1980, p. 508, e Nóvoa, 1987, p. 555. Refira ‑se, no entanto, a 

existência de uma diferença importante entre a Primeira República e o Estado Novo: 
enquanto este, em 1936, introduziu a obrigatoriedade do “livro único” para todas as escolas, 
numa imposição destinada a garantir o monopólio do Estado sobre as “verdades” transmitidas 
no ensino, a República nunca o fez, podendo cada escola, até 1926, adoptar o manual que 
entendesse, embora dentro de um elenco aprovado anualmente por uma comissão que foi 
durante muito tempo presidida… por João de Barros (v. Nóvoa, 1987, p. 560, e Marques, 
1991, p. 534).



398 Ideologia da escola e ideologia na escola durante a Primeira República

regimes e de uma ideologia na escola, fundamentalmente cívica e tímida na inten‑
sidade num deles – a Monarquia Constitucional – e claramente política, embora de 
conteúdo e valores contrários, em dois deles – a Primeira República e o Estado 
Novo. 

O ponto está em perceber, e talvez seja essa a lição mais útil que esta história 
pode hoje dar, como podem e devem os processos de educação ser pensados e 
 executados na inter ‑influência que têm com as condições económicas, sociais, cul‑
turais e políticas do país, cuidando sempre para que os exageros da ideologia na 
escola (mesmo em democracia adulta não há escolas neutras) não acabem por 
comprometer os melhores impulsos da ideologia da escola. Independentemente de 
se acreditar que ela é uma formadora de cidadãos (como na Monarquia Constitu‑
cional), uma fábrica de eleitores (como na Primeira República) ou uma instrutora 
de almas (como no Estado Novo) – e o que quer que ela seja, ou deva ser, hoje – 
não se deve nunca perder de vista que é pelo sistema escolar que se vence a igno‑
rância, se reduz a exclusão, se realiza a aprendizagem para a vida e se iniciam os 
mais novos numa ética humanista, e que é através dele que se mitiga o atraso 
 colectivo e se fomenta a convergência com as luzes da cultura e os números da 
economia – os dois indicadores que no passado como no presente espelham a 
 riqueza das nações.
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XIII – Direito de voto e política de imprensa 
na Primeira República portuguesa 

1. O liberalismo sem democracia

A partir de 1974, quando pela primeira vez na história contemporânea nacio‑
nal foi consagrado o sufrágio universal irrestrito, o Estado liberal, que sucedeu 
a quase meio século de ditadura, tornou ‑se sinónimo de democracia plena. Em 
Portugal, portanto, só recentemente liberalismo e democracia coincidiram, como 
forma e conteúdo de um sistema político e social que oferece condições para uma 
cidadania alargada e inclusiva. Não foi isto que aconteceu entre 1820 e 1926, ao 
longo da Monarquia Constitucional e durante a Primeira República. Quer um quer 
outro destes regimes assentavam formalmente na existência de Estados liberais, 
fundados na representação parlamentar da soberania nacional e assentes numa 
ordem jurídica escrita, que garantia direitos e liberdades cívicas a quem sob eles 
vivia. Mas não eram democráticos, na medida em que a participação política e 
eleitoral dos indivíduos era limitada. Ao contrário de hoje, o Estado liberal não era 
a soma de todos os cidadãos, mas apenas uma comunidade censitária e capacitária 
de “homens livres”, que exactamente excluía a maioria dos que não tinham condi‑
ções de integração nessa elite1. 

Não havia nada de contraditório nisto. O liberalismo monárquico oitocentista, 
plasmado nas chamadas Cartas Constitucionais (como a portuguesa, outorgada em 
1826 por D. Pedro IV), construíra ‑se como superação, e não como continuação, do 
revolucionarismo igualitário que a Revolução Francesa experimentara nas suas 
fases mais extremistas. Aos olhos do liberalismo clássico, erguido com a Restaura‑
ção pós ‑napoleónica, a “democracia” significava apenas a anarquia revolucionária, 
o império das massas e a subversão da ordem. Nos termos com que Alexandre 
Herculano, um dos grandes patriarcas do cartismo português, analisava a questão, 
referindo ‑se ao Portugal liberal de D. Maria II, “a soberania popular não era pre‑
cisamente o que preocupava mais os entendimentos cultos daquele tempo, e a 
democracia não apaixonava demasiado os ânimos”, porque “o liberalismo achara a 
catadura da democracia pouco simpática”2. Instruído contra ela, o liberalismo oito‑
centista não era inclusivo ou democrático mas antidemocrático e hierarquizador, o 

1 Ramos, 2004, p. 552. No fundo, e doutrinariamente, a restrição oitocentista do voto 
não derivava tanto de “um qualquer receio oligárquico das massas” mas sobretudo “da 
impossibilidade de justificar a participação dos ‘não livres’ na comunidade política” (Ramos, 
2004, p. 552).

2 Herculano, 1983, pp. 41 ‑42 (texto de 1867).
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que tinha por efeito reduzir a elite política liberal a pouco mais do que “um clube 
urbano de altos funcionários com formação universitária ou equivalente”3. Era isto 
que a linguagem política e da imprensa da época queria dizer com a dicotomia 
entre o “país legal” e o “país real”: todos os portugueses tinham direitos civis idên‑
ticos; mas nem todos usufruíam dos mesmos direitos políticos, por norma reserva‑
dos àqueles que eram reconhecidos como especialmente capacitados para pensar e 
decidir em nome dos excluídos do “país político”. 

Não surpreende assim que desde 1820 a história da dimensão do direito de voto 
– talvez o principal indicador da extensão da democracia de um regime e um dos 
barómetros mais importantes da participação colectiva no espaço público – tenha 
sido a história de como esse direito foi negado a muitos, na realidade à maior par‑
te4. O fundamento desta recusa vinha de teóricos franceses como Benjamin Cons‑
tant ou François Guizot: só os cidadãos (por norma proprietários) tinham rendi‑
mentos suficientes para assegurarem, na condução das suas vidas, a independência 
financeira necessária face a quaisquer outros poderes ou opiniões que os pudessem 
constranger e controlar. Por terem rendimentos, ou seja, capacidade censitária, 
tinham também, por norma, escolarização, educação e cultura, isto é, conheci‑
mento, elevação e autonomia de espírito para pensarem as grandes questões da 
política e da administração do bem comum. Esta capacidade intelectual, somada à 
capacidade económica, era o que lhes conferia o direito e o dever de participarem 
na política, votando e sendo eleitos. Só quem tinha rendimentos tinha interesses e 
só quem tinha interesses (e educação) devia ser chamado a pronunciar ‑se sobre os 
rumos do Estado e da sociedade. 

O deputado José António Guerreiro explicou a justeza do voto censitário logo 
nas Cortes vintistas, em 1822: “Todo aquele homem que tem uma propriedade, ou 
uma indústria, é certamente interessado no bem público, mas um jornaleiro que 
anda de casa em casa, que não está acostumado a fazer coisa alguma sem que lhe 
paguem, não pode ter interesse na causa pública.”5 Anos volvidos, Alexandre Her‑
culano resumiria o problema apelando simplesmente a que “o leme do Estado” 
fosse dirigido por “homens probos, justos e inteligentes”, porque só assim era pos‑
sível livrar a sociedade liberal “do despotismo de um indivíduo e do ainda mais 
tremendo despotismo da ralé”6. Era um raciocínio semelhante o que estava por 
detrás da famosa e muito incompreendida exclamação ‑resposta de Guizot, em 

3 Ramos, 2004, p. 555.
4 Como resume Pedro Tavares de Almeida, “em síntese, a história eleitoral do liberalismo 

português foi primordialmente caracterizada pela persistência de um sufrágio restrito, ainda 
que a natureza e a amplitude das restrições tenham variado. Na Monarquia prevaleceram os 
requisitos censitários […] na Primeira República os requisitos exclusivamente capacitários 
[saber ler e escrever]” (Almeida, 2010, p. 65).

5 Cit. em Almeida, 1998, p. XV.
6 Herculano, 1983, pp. 121 ‑122 (texto de 1838).
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França, durante o orleanismo, contra as massas revolucionárias que exigiam o alar‑
gamento do sufrágio: «Enrichissez ‑vos!» Guizot, no fundo, ecoava a velha máxima 
inscrita por Diderot, nos meados do século xviii, na Encyclopédie: “É a propriedade 
que faz o cidadão.” Com a riqueza vinha a educação e a responsabilidade social; e 
com estas a clarividência e a moderação de temperamento que tornavam o indiví‑
duo apto a actuar na esfera da política. Consequentemente, o voto não era um 
direito natural que relevasse da simples condição de cidadão, mas um direito polí‑
tico restrito aos que a política reconhecia como merecedores de nela participarem, 
pelo voto e/ou sendo eleitos.

Em Portugal, houve liberalismo sob a monarquia da Carta, mas nunca sufrágio 
universal. Entre 1861 e 1910, a percentagem do corpo eleitoral recenseado face ao 
total da população oscilou entre um mínimo de 7,6% no início da década de 1860 
(302 169 eleitores para 4 035 330 habitantes), e um máximo de 18,8% em 1890 
(951 490 eleitores para 5 049 729 habitantes), resultando numa média geral de 
11,6%7. Eram números em linha, quando não superiores, ao geral dos países da 
Europa ocidental do tempo8. 

A célebre reforma de Fontes Pereira de Melo, em 1878, foi um marco especial 
na história eleitoral portuguesa, ao consagrar o direito de voto a todos os cidadãos 
masculinos maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever e também aos analfa‑
betos que fizessem prova da condição de chefes de família. Não era o sufrágio uni‑
versal, mas era uma decidida aproximação ao mesmo, quase duplicando o eleitorado 
português, de 478 509 eleitores para 824 726 (18,1% do total da população e 
68,2% dos homens adultos)9. Até os republicanos reconheceram a generosa aber‑
tura: Fontes instituíra “o sufrágio universal com outro nome”, dando “às classes 
operárias” o direito de votar, que é “carta de cidadão”10. No contexto europeu, 
Portugal passou então a estar praticamente a par de todos os países onde já existia 
sufrágio universal masculino, ou muito alargado, como era o caso da Espanha, da 
França ou da Alemanha, e à frente dos casos nórdicos, do Reino Unido, da Holanda, 
da Bélgica e da Itália11.

7 Almeida, 1998, p. 733. O eleitorado de 1890 (951 490 indivíduos) foi o maior registado 
em Portugal ao longo de todo o período de 1820 a 1926.

8 Pinto e Almeida, 2000, p. 6.
9 Almeida, 1998, p. 733.
10 Cit. em Almeida, 1998, p. XX.
11 A Espanha, a França e a Alemanha tinham sufrágio universal masculino desde, 

respectivamente, 1848, 1871 e 1868 (embora no caso espanhol a abertura tenha sido 
interrompida em 1876). A Noruega, a Suécia e a Dinamarca só o consagrariam, 
respectivamente, em 1897, 1907 e 1901. O Reino Unido alargou o seu sufrágio com o 
Reform Act de 1884, mas nunca de modo a superar percentagens de 12 a 15% no rácio entre 
corpo eleitoral e total da população até ao final da I Guerra Mundial. A Holanda só teve 
sufrágio universal masculino em 1917 (pese embora um importante alargamento em 1896), 
a Bélgica em 1893 e a Itália em 1912 (v. Almeida, 1991, quadro a pp. 205 ‑215).
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Este sufrágio alargado e um amplo ambiente de liberdade de imprensa e de 
expressão, em jornais, comícios, meetings, etc., marcou os melhores tempos do 
fontismo e da Regeneração12, configurando um espaço público dinâmico, antes 
de a legislação eleitoral e de imprensa ter começado a recuar, num sentido de 
autodefesa e de relativo autofechamento do sistema monárquico, nos últimos 
anos do século xix e na primeira década do século xx. O rácio de 18,8% entre 
eleitores e habitantes desceu para 9,4% em 1895, recuperou para 10,3% em 1899 
e para 12,0% em 1905, fixando ‑se em 11,7% nas últimas eleições da Monarquia, 
realizadas em Agosto de 191013. A lei eleitoral de Hintze Ribeiro e João Franco, 
de 1895, retirou a capacidade de voto aos analfabetos, prevista em 1878, voltando 
a restringir o sufrágio aos cidadãos que sabendo ler e escrever (ou seja, que 
 preenchessem os requisitos capacitários de base), supletivamente pagassem 
 contribuições acima de um determinado censo14. Este figurino manteve ‑se inal‑
terado nos diplomas seguintes até ao 5 de Outubro15, evidenciando um “fecha‑
mento do sistema eleitoral que ia contra as tendências em curso na Europa”16, 
onde a evolução contínua em direcção ao futuro sufrágio universal era regra 
maioritária. Apesar disso, a progressão demográfica e os acréscimos de alfabetiza‑
ção foram ‑se repercutindo na população eleitora, que subiu de 493 869, em 
1895, para 696 171 no Verão de 191017.

O recuo eleitoral e a crispação da legislação de imprensa, esta última assina‑
lável desde a Lei de Lopo Vaz de Março de 1890 (uma resposta governamental à 
agitação popular suscitada pela crise do ultimato), até aos diplomas franquistas 
de Abril e Junho de 190718, permitiram aos republicanos capitalizar para a luta 
antimonárquica o grosso das reivindicações oposicionistas que criticavam a 
 Monarquia como um sistema crescentemente fechado e “repressivo”. Sem 
 surpresas, o republicanismo fez carreira na oposição prometendo reformar a 
 sociedade liberal portuguesa através da democratização do Estado e da política. 
A concretização desse slogan de propaganda naturalmente requeria a extensão 
do sufrágio e, em geral, a mobilização da nação, até aí excluída da política, para 
a participação através de uma cidadania alargada e actuante. 

12 Sobre a vitalidade e importância sociopolítica do jornalismo e da imprensa nas 
últimas décadas do século xix, v. Vargues, 2003, e Sardica, 2009.

13 Almeida, 1998, p. 733.
14 Lopes, 1994, pp. 73 ‑74.
15 V. Marques, 1991, pp. 413 ‑414.
16 Almeida, 1998, p. XXI.
17 Almeida, 1998, p. 733.
18 Sardica, 2012 (no prelo). 
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2.  A demanda democrática entre a “vida nova” da 
Monarquia e a República

A democracia reivindicava o sufrágio universal e a liberdade de imprensa, mas 
supunha, antes disso, uma profunda obra de educação cívica das massas, sem a 
qual o exercício do voto ou o uso da palavra não poderiam nunca ser uma “aula 
prática” de cidadania verdadeiramente útil19. No final do século xix e no início do 
século xx quer o republicanismo quer também o reformismo da “vida nova” mo‑
nárquica convergiram numa mesma constatação – embora a partir dela visassem 
diferentes fins. Constatavam que apesar do atraso nacional a modernidade estava 
a introduzir no país dinâmicas de massificação, terciarização e democratização que 
tinham de ser enfrentadas, e que só o poderiam ser integrando o “país real”, cada 
vez mais ruidoso e activo, que nesse sentido pressionava o “país legal”. A diferença 
estava no facto de os monárquicos reformistas o quererem fazer para reforçarem a 
Coroa e cooptarem ou desarmarem a revolução, diferentemente dos republicanos, 
que declaravam não ser a Monarquia capaz de fazer isto e que a democracia só 
chegaria com a implantação da República. Olhadas as intervenções de vários dos 
intelectuais e activistas que se debruçavam sobre o problema das relações entre o 
poder e o povo o que se detecta é a oscilação permanente entre a expressão de uma 
esperança e a confissão de um desalento: era preciso chamar o povo à política; mas 
não havia povo, no sentido de massa de cidadãos ilustrada e consciente, para com 
ele fazer uma nova política. Esta mistura de sentimentos era muito característica 
dos meios intelectuais portugueses da transição do século, e muito visível, por 
exemplo, nas avaliações que se faziam sobre o jornalismo enquanto porta ‑voz da 
opinião pública20. 

A anomia cívica era um dos temas mais presentes em todos os diagnósticos 
acerca da crise portuguesa no final da Monarquia. Joaquim Silva Cordeiro, em 
1896, queixava ‑se do “marasmo da consciência colectiva”, que fazia crescer e alas‑
trar “a legião dos indiferentes”; “a distância a que se mantém, sem penetração 
recíproca de ideias ou de interesses, a classe que produz e o bando que governa e 
consome” – acrescentava ele – tinha por consequência “uma opinião sem fé, móbil 
e fátua, absolutamente à descrição dos que a dirigem”21. Em 1899, Augusto Fuschini 
notaria, falando dos portugueses em geral: “em povo algum do mundo, ouso quase 

19 Ramos, 2004, p. 558.
20 Um dos principais teóricos do jornalismo português do tempo, Alberto Bessa, resumiu 

o problema num dos seus livros, em 1904: “o jornalismo [português] deve ser; mas o nosso 
jornalismo não pode ser o que deve e que a maior parte dos jornalistas queria que ele fosse, 
precisamente porque a exiguidade do meio em que se desenvolve não o deixa actuar e antes 
o obriga a ser actuado se quiser existir. É deplorável por certo, mas é assim” (cit. em Sardica, 
2009, p. 31, itálicos no original).

21 Cordeiro, 1896, pp. 60, 138 e 234.
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afirmá ‑lo, se manifesta mais completa indiferença pelos actos da vida pública e 
administrativa da nação”22. Em 1906, seria Sampaio Bruno a verberar a “ignorân‑
cia”, “infelizmente incontestável” do povo português, embora temperasse a crítica 
com a esperança de um programa cívico de regeneração nacional: “O que cumpre, 
pois? A palavra impõe ‑se […] O povo existe. O que é preciso é educá ‑lo.”23 Em 
1909, numa das suas cartas panfletárias, o conhecido republicano João Chagas 
secundaria Sampaio Bruno, em termos bem mais voluntaristas: “Fazer vingar a 
causa do povo em Portugal é operar uma obra de prestígio. É por assim dizer – criar. 
O povo não está feito. É fazê ‑lo. Não é ressuscitá ‑lo. Ele nunca existiu. Na realida‑
de, é dar ‑lhe nascimento e mostrá ‑lo à própria nação assombrada, como um 
homem novo e sem precedentes.”24

João Chagas falava, na circunstância, para uma plateia republicana num comí‑
cio do PRP em Setúbal. Mais ou menos pela mesma altura, e depois em escritos 
produzidos nos primórdios da República, Fialho de Almeida (em trânsito do repu‑
blicanismo para o puro cepticismo) explicava por que razão a democracia, devendo 
existir – construída a partir da educação e do melhoramento social para a esfera da 
política – no fundo não podia existir. Calculando que Portugal tinha “nas cidades 
75 e nas aldeias 90 por cento de analfabetos”, Fialho achava que “exceptuando 
talvez um terço de Lisboa e um quinto ou um sexto de Coimbra e Porto, o resto do 
país vive na coação da força retrógrada […] falido para toda e qualquer reacção 
purificante”25. Mesmo que não os subscrevesse, aproximava ‑se assim dos liberais 
clássicos, que consideravam que a sociedade só poderia funcionar a partir do domí‑
nio de uma elite ilustrada e urbana de homens “livres” sobre uma imensa popula‑
ção pobre, analfabeta e portanto (o nexo de causalidade é fundamental) “não 
livre”26. Fialho considerava que a maioria dos portugueses era gente “embrutecida”, 
sem “condições de compreender e de praticar a liberdade”, faltando ‑lhe justamente 
“arte, ciência, filosofia, moral”, que eram “manifestações da liberdade”27. Enquanto 
a nação não evoluísse de “povilhéu impulsivo e gritador” para uma “massa calma, 
com vontade própria e consciência”, nenhuma maturidade popular se alcançaria e 
nenhuma democracia verdadeira seria possível28. O problema que mais o fazia 
desesperar era a falta de educação e a mesquinha dependência do português – 
fosse o pobre, fosse até o remediado. Eis como Fialho falava da multidão: “Povo? 
Não há povo. A turba acéfala, alternadamente feroz e sentimental (tarada em todo 

22 Fuschini, 1899, p. 117.
23 Bruno, 1906, p. 145.
24 Chagas, 1909, p. 291.
25 Almeida, 1912, pp. 15 e 176 (textos de Novembro de 1910 e Fevereiro de 1909, 

respectivamente).
26 V. Ramos, 2004, p. 566.
27 Almeida, 1912, pp. 190 ‑191 (texto de Fevereiro de 1909).
28 Almeida, 1912, pp. 17 ‑18 (texto de Novembro de 1910).
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o caso), que em Portugal faz as vezes de povo, é uma força de inércia sem a menor 
consciência de si própria, e que no estado de bestialidade africana em que jaz, tão 
cedo pode ter papel na marcha do país, restando ‑lhe continuar a ser explorada por 
caciques ou levada para o mal por papagaios de comício.”29 Quanto à classe média, 
a opinião não era muito melhor: tratava ‑se de “um aglutinado social com escassas 
luzes de civismo, subalternizado à procura do pão, e sem mais virtudes que não 
sejam uma sórdida defesa de interesses pessoais”30.

Todos estes diagnósticos eram o espelho desiludido de um país pobre, rural e 
analfabeto, que começava a ficar para trás no concerto do progresso dos países euro‑
peus, exactamente numa altura em que a globalização da 2.ª Revolução Industrial e 
da “era do Império” acelerava o progresso além ‑fronteiras. Em 1900, 74,5% dos 
portugueses não sabia ler e escrever e a taxa de escolarização da população não 
excedia os 22,1%. Em 1910, o analfabetismo tinha descido apenas 4,2% para 70,3%, 
e a escolarização subira 7,2% para 29,3%31. Nas vésperas do 5 de Outubro, somente 
15,4% de toda a população portuguesa (cerca de 5,9 milhões) vivia em espaço 
 urbano, e destes, 68% habitavam Lisboa e Porto32. Estas duas cidades eram assim 
verdadeiras “ilhas” macrocéfalas no meio de um “oceano” de ruralidade ancestral. 
 Segundo o censo de 1911, o analfabetismo lisboeta era já de “apenas” 43,7%, e o por‑
tuense de 51,5%33. Aceitando por boa a contagem de que em 1900 existiam no espaço 
público português 416 títulos jornalísticos e, em 1910, 543, cerca de 42% desse uni‑
verso era publicado em Lisboa e Porto (que por si só absorviam uns 75% de todos os 
jornais diários), o que ainda assim deixava à província mais de metade dos jornais 
publicados no país34. Em vista destes números e da dimensão relativamente limitada 
do espaço público que eles traduzem, a democracia política era algo difícil de alcan‑
çar ou – como explorava a propaganda republicana – só possível de alcançar mediante 
uma radical revolução de hábitos, valores, educação e sistema político que a velha 
Monarquia já não conseguiria realizar e que só o triunfo da República garantiria. 

O cepticismo de uns suscitava assim o entusiasmo idealista e voluntarista de 
outros. O republicanismo não se contentava com a simples preservação da liber‑
dade como reserva da vida privada ou monopólio político da elite culta, e muito 
menos aceitava que ela se baseasse numa “participação intensa” de alguns e não na 
“participação alargada” de todos35. A liberdade era, na óptica dos republicanos, a 
democracia, porque sem esta aquela era uma promessa incompleta e capturada por 
egoísmos inaceitáveis. Toda a lógica da causa republicana, desde a sua formação 

29 Almeida, 1912, p. 97 (texto não datado [1908 ou 1909?]).
30 Almeida, 1912, p. 98 (texto não datado [1908 ou 1909?]).
31 Ramos, 2009, p. 599.
32 Marques, 1991, pp. 13 ‑15.
33 Marques, 1991, p. 520.
34 Ramos, 2001, pp. 52 ‑53, e Marques, 1997, pp. 32 ‑33 e 36 ‑37.
35 Ramos, 2004, p. 565.
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doutrinária, no ambiente radical do último quartel do século xix, até ao triunfo, 
em 1910, apostava numa acção transformista de ruptura, num apelo à emancipa‑
ção dos espíritos através do combate laicista à religião católica, e à consciencializa‑
ção e participação das massas na obra cívica e democrática36. O republicanismo era 
uma mundividência e uma cultura novas, imaginadas sob o ponto de vista de que 
“democratizar significava preparar para a cidadania e para a escolha livre e cons‑
ciente”, um desafio que obviamente dependia da criação e reforço de uma nova 
opinião pública37. Concretizar a democracia exigia assim a forte tónica societária, 
comunitária e libertária visível na retórica da luta antimonárquica e na festa cívica 
que se seguiu ao 5 de Outubro. E exigia, também, um forte investimento nos ins‑
trumentos que ajudariam a construir e a reforçar o sentimento colectivo de cidada‑
nia – a escola, a simbologia e a imprensa. Era através destes veículos que, nos ter‑
mos de Afonso Costa, se obteria “o chamamento geral do povo a uma intervenção 
imediata, eficaz, constante, na direcção dos seus destinos”38. No editorial de apre‑
sentação do seu jornal A Lucta, em 1906, Brito Camacho traçava para programa do 
novo periódico “dar à nação a consciência de si mesma” e “obrigá ‑la a interessar ‑se 
por si própria”, através de “uma larga sementeira de ideias” a que o jornal daria voz. 
Pouco mais ou menos a mesma coisa anunciaria António José de Almeida querer 
fazer com o seu República, fundado em 1911: “Somos seis milhões de portugueses 
[…] é preciso trazê ‑los para a vida colectiva, interessá ‑los no debate público, 
fazendo com que sejam pelo sentimento […] cidadãos.”39

3.  O problema republicano: liberdade total versus 
liberdade possível

A história contemporânea portuguesa é muitas vezes contada em termos de 
avanços e recuos. A Monarquia Constitucional foi um avanço cívico significativo 
em relação ao Antigo Regime absolutista que derrubara. Mas o avanço aberto pela 
chegada das liberdades a Portugal ficara, de acordo com os seus críticos, a meio 
caminho e tendera a estacionar ao longo da segunda metade de Oitocentos. O re‑
publicanismo medrara à sombra da promessa de o retomar e a vitória de 1910 assi‑
nalara um momento de avanço geral – e de aprofundamento democrático – sobre 
o recuo em que se deixara enredar o sistema monárquico no seu final. Apesar da 
sua muito acidentada vida, a vigência da Primeira República teria assim sido um 
momento de aceleração do progresso e da abertura que a Ditadura Militar e o 
Estado Novo depois interromperiam e reprimiriam brutalmente, criando, mais do 

36 Sobre os valores e slogans da propaganda republicana, v. Catroga, 1991.
37 Ribeiro, 2003, p. 256.
38 Cit. em Ramos, 2001, p. 351.
39 Cit. em Sardica, 2012 (no prelo).
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que um recuo, um retrocesso na vida pública e cívica portuguesa, só retomada a 
partir de 1974. Nesta leitura, os anos de 1910 ‑1926 teriam sido assim um momento 
alto de realização cívica e democrática e de aprofundamento das várias dimensões 
do espaço público de opinião e participação. Ora a história não foi bem esta, e nos 
diagnósticos revisionistas sobre a Primeira República Portuguesa não é a dimensão 
do espaço público que se destaca, mas justamente o seu recuo, fechamento e, em 
muitas circunstâncias e momentos, negação. 

Até 1910, os panfletários do PRP foram sempre os profetas mais entusiastas das 
amplas liberdades e dos direitos cívicos como preparação para o inevitável triunfo 
da democracia política e social. Depor o rei e substituí ‑lo por uma chefia electiva 
do Estado não era senão o primeiro passo para realizar, como prescreviam todas as 
utopias revolucionárias, a felicidade de todos num presente próximo. Foi por isso 
que a codificação dos direitos, liberdades e garantias inserta na Constituição de 
1911 maravilhou um analista norte ‑americano como “hardly paralleled in com‑
prehensiveness among the constitutions of Europe”40. A questão estava em que a 
letra da lei muitas vezes não teve correspondência com a sua prática; e muitas 
vezes era a letra da lei que contrariava, e também para pior, a vasta retórica de 
promessas que servira durante anos para marketizar a proposta republicana na 
opinião pública mais ou menos desiludida com as crises da Monarquia terminal. 
A República que triunfou nas ruas de Lisboa, em Outubro de 1910, e que foi depois 
“telegrafada” para as províncias, como se gabava João Chagas, era menos a expres‑
são sustentada de uma democracia feita de baixo para cima do que um regime obra 
de uma vanguarda revolucionária, que se via na contingência de ter de republica‑
nizar a nação de cima para baixo. 

Não era por acaso que os que achavam que a democracia era um ideal superior 
e belo, mas impossível em Portugal, se tornaram os primeiros desiludidos com o 
5 de Outubro. Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão foram dos mais veementes na 
denúncia da armadilha em que a República caíra. Para ambos, os republicanos 
deveriam ter criado a democracia antes de fazerem triunfar a República, porque 
esta, sem aquela, poderia equivaler a “dar a um semibárbaro instintivo as regalias 
de um ser culto e consciente”, pondo “a civilização na contingência de um regresso 
à barbárie”41. Este alerta, deixado por Fialho apenas quatro semanas depois do 5 de 
Outubro, seria aprofundado por Ramalho, nas suas Últimas Farpas: “não basta mu‑
dar um rótulo político”, dizia este, “nem remodelar uma constituição para renovar 
um povo”; com uma população composta de “quatro milhões de analfabetos sobre 
cinco milhões de homens de letras”, faziam figura de “pobres homens” os que ima‑
ginavam “que é com um carapuço frígio, talhado à pressa em pano verde e verme‑
lho […] que mais dignamente se pode coroar a veneranda cabeça de uma pátria”42. 

40 Cit. em Ramos, 2004, p. 560.
41 Almeida, 1912, pp. 8 ‑9 (texto de Novembro de 1910).
42 Ortigão, 1916, pp. 16, 20, 108 e 118 (textos de 1910 e 1911).
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Deste desajuste entre o projecto e a realidade, entre os fins perseguidos ou pro‑
clamados e os meios, afinal inexistentes, para os realizar proveio o drama fundamen‑
tal da Primeira República: foi sempre um regime revolucionário demasiado urbano, 
esquerdista e jacobino, num país predominantemente rural, conservador, católico e 
analfabeto, que viveu em constante complexo de cerco, isolado face ao grosso da 
população que lhe competia governar e republicanizar. Foi por isso que os republica‑
nos “estiveram sempre partilhados entre o Estado democrático de direito, prescrito 
na Constituição, e a natureza do regime como domínio do Estado por um partido 
revolucionário”; e foi por isso que, “para defenderem o seu monopólio de Estado, os 
republicanos abandonaram ou limitaram o alcance prático da maior parte das reivin‑
dicações que haviam animado o seu combate legal durante a monarquia”43.

Voluntaristas na oposição, os republicanos revelaram ‑se, ou tiveram de se fazer, 
pragmáticos e realistas no poder. O que atacavam na monarquia deparou ‑se ‑lhes, 
inultrapassável, no seu caminho como governantes: que o liberalismo só conseguia 
servir de modo eficaz de governação nas mãos de alguns, e não aberto a todos.  
O país não mudara, em Outubro de 1910, por um passe de mágica e a obra educa‑
tiva e de aprendizagem cívica a espalhar através da escola, do ritualismo dos sím‑
bolos (a bandeira e o hino) ou da prédica da imprensa levaria anos, porventura 
décadas, a criar lastro. Assim, a quantidade de homens “livres”, independentes e 
ilustrados continuava a ser uma minoria face ao comum dos portugueses mais ou 
memos “embrutecidos” (para usar a palavra de Fialho de Almeida) e alheados da 
res publica. Mesmo que os homens “livres” fossem nominalmente outros (onde a 
adesivagem dos velhos poderes não transmutou os antigos monárquicos em novos 
republicanos), mantinha ‑se a necessidade de assegurar a sua preeminência e domí‑
nio sobre o resto da população portuguesa44. Consequentemente, os republicanos 
continuaram a noção limitada e estreita de cidadania liberal que fora princípio 
definidor da prática política do constitucionalismo monárquico, agravando ‑a até, 
o que em muito alimentou o choque e a decepção experimentados no confronto 
entre o que se iria fazer e o que antes se prometera fazer (e evitar). 

Foram muitos os domínios em que a prática republicana ficou aquém da utopia 
ideológica do republicanismo. A promessa da descentralização e do municipalismo 
esfumou ‑se na construção de um Estado centralizado e piramidal. A promessa de 
uma separação de poderes escrupulosa, como antídoto contra o excessivo predomí‑
nio do executivo monárquico sobre o parlamento e os tribunais, esfumou ‑se na 
construção de uma nova arquitectura institucional que dava ao parlamento todo o 
poder, ao Presidente da República quase nenhum e à esfera judicial a obrigação 
subordinada de não entravar a marcha da política. A promessa da emancipação 
feminina igualitária e dos direitos sociais para o mundo do trabalho esfumou ‑se na 

43 Ramos, 2004, p. 560.
44 V. Ramos, 2004, p. 558.
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manutenção de uma sociedade fortemente masculina – com o argumento, confes‑
sado por um deputado na Assembleia Constituinte de 1911, de que “as mulheres, 
em geral, são reaccionárias”!45 – e na abertura de uma guerra sem quartel entre o 
poder político burguês e o anarco ‑sindicalismo ou o operariado revolucionários. 
Mais importante do que tudo, a promessa do sufrágio universal e a do amplo res‑
peito da liberdade de expressão e de imprensa – dois dos principais indicadores da 
dimensão do espaço público – esfumaram ‑se na oligarquização crescente do poder 
republicano e na sucessão de medidas restritivas e de práticas censórias, tudo de‑
monstrando o incómodo e a incapacidade de o poder se relacionar com o gesto do 
voto e com o ruído da palavra.

A justificação destas contradições, quando denunciadas no espaço público, era 
em parte a dos monárquicos de Oitocentos e no fundo a de sempre na contempo‑
raneidade portuguesa até 1974: as restrições à liberdade total e à democracia eram 
a única forma de defender a liberdade possível, ou seja, o universo de valores e 
práticas da elite que estava apta a conduzir a maioria e que por isso mesmo tinha 
direito a defender ‑se face à pressão e reivindicações do povo ignaro46. Chegaria um 
dia em que os progressos da educação haveriam de permitir a esse povo ascender 
ao limiar económico, social e cultural da respeitabilidade e da cidadania participa‑
tiva; mas até lá não se podia contar com ele, e portanto o liberalismo tinha de 
continuar a excluir a realização da democracia47. Com as necessárias adaptações à 
hipocrisia do Estado Novo e à sua clara definição ditatorial e autoritária, este racio‑
cínio manteve ‑se vivo na forma como Salazar e depois Marcelo Caetano falavam 
– quando falavam – da possibilidade de os portugueses votarem livremente ou 
 escreverem e lerem sem censura. O que é propriamente original da Primeira Repú‑
blica é a distância, nunca vista em nenhum outro regime, entre a teoria e a prática, 
o ideal e o real, a generosidade das promessas e a dimensão da sua negação, num 
curtíssimo espaço de tempo. 

Aquilo a que Rui Ramos chama “a degradação da esfera pública”48 durante os 
anos de 1910 a 1926 é sobretudo visível nas duas últimas questões acima referen‑
ciadas: a dimensão do sufrágio e a política de imprensa. Sendo dos temas mais 
sensíveis que marcaram a agenda quotidiana da República, uma e outra 
constituíram ‑se como grandes indicadores dos ziguezagues e tensões mantidos 
 entre o poder governamental e o país. 

45 Cit. em Ramos, 2004, p. 561.
46 Segundo Pedro Tavares de Almeida, houve assim uma “solução de continuidade”, 

apenas “parcialmente atenuada em 1911”, entre a Primeira República e os últimos tempos 
da Monarquia, mostrando “o consenso que se estabeleceu nas elites governantes, tanto 
antigas como novas, quanto às vantagens políticas do sistema de voto limitado” (Almeida, 
1998, p. XXXV).

47 V. Ramos, 2004, p. 561.
48 Ramos, 2004, p. 560.



412 Direito de voto e política de imprensa na Primeira República portuguesa

4.  O direito de voto durante a Primeira República

O combate pelo sufrágio universal fora, desde sempre, uma bandeira da propa‑
ganda republicana, esgrimida “como divisa democrática e como arma de deslegitima‑
ção simbólica do regime monárquico”49. A primeira legislação eleitoral da República 
cumpriu esses auspícios. A lei eleitoral de 14 de Março de 1911, feita para regular o 
escrutínio para a Assembleia Constituinte, aboliu a base censitária da monarquia e, 
embora não estabelecesse o sufrágio universal prometido, concedeu direito de voto a 
todos os portugueses maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever ou que, sendo 
analfabetos, fossem chefes de família50. O corpo eleitoral subiu automaticamente de 
696 171 indivíduos para 846 801 indivíduos (ou seja, de um rácio eleitorado/popula‑
ção de 11,7% para 14,2%). Parecia um regresso aos melhores tempos das eleições 
fontistas, mesmo se se considerar que o sufrágio universal masculino sem restrições 
teria elevado o eleitorado ao total de 1 472 908 indivíduos51. 

Acontece que o processo eleitoral para a Assembleia Constituinte mostrou logo 
algumas especificidades menos consentâneas com a cultura da participação e da 
democracia. Nas eleições de Maio de 1911, o governo provisório, preocupado em 
assegurar uma maioria blindada a quaisquer vozes dissonantes no interior da Cons‑
tituinte – onde se iam decidir os contornos da futura lei fundamental do regime – 
deliberou que os candidatos do PRP fossem proclamados vencedores sem escrutí‑
nio nos círculos onde outro candidato não se apresentasse. Cerca de 40% dos 
deputados foram assim escolhidos pelo directório do partido e não sufragados na 
urna pela nação soberana, o que pode tomar ‑se como tradução de “uma inesperada 
insensibilidade à dimensão estratégica do sufrágio”52. Acresce, além disso, que após 
a Assembleia Constituinte ter dado origem à primeira assembleia ordinária, subdi‑
vidida em Câmara dos Deputados e Senado, as primeiras eleições legislativas gerais 
não aconteceram senão em Junho de 1915 e as primeiras eleições autárquicas em 
Dezembro de 191353. 

O espaçamento do calendário eleitoral nos anos iniciais do regime pode ter 
 ficado a dever ‑se à percepção, cedo sentida pelo poder republicano, de que a legi‑
timação pela urna o colocava desprotegido perante os seus muitos inimigos. Isto 
era tanto mais assim quanto os dois anos iniciais (1911 e 1912) foram recheados 
de lutas internas no republicanismo, entre o Partido Democrático de Afonso Costa 
e os novos partidos Evolucionista, de António José de Almeida, e Unionista, de 
Brito Camacho, e marcados pela sombra ameaçadora das incursões monárquicas 

49 Almeida, 2010, p. 66.
50 Lopes, 1994, p. 74, e Marques, 1991, p. 417: exceptuavam ‑se contudo do direito de 

voto os que recebessem subsídio de beneficência pública, os condenados, os interditos, os 
falidos, os incapazes e os naturalizados.

51 Marques, 1991, p. 422, e Almeida, 1998, p. 733.
52 Matos, 2010, p. 81.
53 Ramos, 2009, p. 588.
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de Paiva Couceiro. Só em Janeiro de 1913 Afonso Costa formou o seu primeiro 
governo, assegurando uma hegemonia tendencialmente monopartidária sobre a 
República. O “afonsismo” exacerbou o complexo do cerco do regime e a visão de 
que só a ele competia, por todos os meios, defender a República contra quem quer 
a ameaçasse. Dentro desta lógica, a lei eleitoral de 1911 pareceu demasiado liberal, 
por conferir direito de voto ao vasto campesinato analfabeto que o caciquismo 
monárquico ‑clerical facilmente dominaria. 

Em Junho de 1913, intervindo no parlamento sobre matéria eleitoral em polé‑
mica com os Evolucionistas, Afonso Costa foi muito claro: “Se quiserem fazer elei‑
ções com analfabetos, façam ‑nas os senhores, porque eu quero fazê ‑las com votos 
conscientes.” A explicação era ainda mais expressiva: “Indivíduos que não sabem 
os confins da sua paróquia, que não têm ideias nítidas e exactas de coisa nenhuma, 
nem de nenhuma pessoa, não devem ir à urna, para não se dizer que foi com car‑
neiros que confirmámos a República.”54 A posição de Afonso Costa, que era então 
primeiro ‑ministro e líder do hegemónico Partido Democrático, encontrava vários 
ecos nos deputados que o apoiavam. Pedro Sá Pereira, por exemplo, temia a consa‑
gração do sufrágio universal, alertando que ele “representaria um perigo, não só 
para a estabilidade das actuais instituições, mais ainda para a autonomia do próprio 
país”, concluindo que “enquanto existirem analfabetos, não pode aplicar ‑se o su‑
frágio universal”55. Henrique Cardoso chegava à mesma conclusão, partindo do 
peso que o analfabetismo tinha na sociedade portuguesa e que ameaçava “esmagar 
o voto dos que sabem ler e escrever”; “regime democrático quer dizer regime de 
inteligência, de opinião pública”, acrescentava ele, “e não se pode compreender 
que a opinião pública seja formada pela massa enorme dos analfabetos”56. 

Coerentemente com estas posições, mas ao arrepio da propaganda do passado, 
o Código Eleitoral aprovado a 3 de Julho de 1913 restringia o sufrágio aos portu‑
gueses maiores de 21 anos do sexo masculino57 que soubessem ler e escrever, o que 

54 Cit. em Marques, 1991, pp. 417 ‑418.
55 Cit. em Almeida, 2010, p. 67.
56 Cit. em Almeida, 1998, pp. XXIII ‑XXIV.
57 A lei eleitoral de 1913 era a primeira em que se especificava o sexo dos eleitores, 

negando explicitamente o direito de voto às mulheres. Nenhuma lei anterior o fizera. A questão 
é que em 1911, invocando a condição de “chefe de família”, Carolina Beatriz Ângelo, uma 
médica viúva, mãe de dois filhos e activista dos direitos femininos, exercera o seu direito de 
voto num gesto político destinado a encorajar o sufragismo português. O caso suscitou dúvidas 
à mesa da assembleia eleitoral de Arroios, em Lisboa, onde Carolina Beatriz Ângelo votou, e a 
sua validade teve de ser confirmada por sentença judicial emitida pelo juíz João Baptista de 
Castro, não por acaso o pai de Ana de Castro Osório, a escritora mais conhecida do 
republicanismo e do sufragismo femininos. O regime, contudo, pese embora ter dado às 
mulheres igualdade de direitos no casamento, não queria incentivar o voto feminino pelo 
receio de que atrás das mulheres estivesse na realidade a influência da Igreja. Daí a precisão da 
lei de 1913. Nos anos seguintes, as reivindicações das sufragistas avolumaram ‑se através da 
acção de várias ligas e associações femininas, mas sempre sem êxito. 
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na prática significava reservar o voto aos cidadãos urbanos, militantes do republi‑
canismo “afonsista” ou por este republicanizáveis pela máquina do Partido Demo‑
crático. À exclusão dos chefes de família analfabetos, a lei somava várias outras 
inelegibilidades para os que não estivessem no gozo de todos os direitos civis e po‑
líticos, aqui incluindo os militares e membros dos corpos de polícia no activo e to‑
dos os “condenados por crime de conspiração contra a República” (uma prevenção 
destinada a afastar da urna todo o eleitor suspeito de monarquismo)58. O resultado 
foi óbvio e significativo: o eleitorado baixou dos 846 801 indivíduos de 1911 para 
397 038 indivíduos – uma diminuição de 53%. O rácio eleitores/população atingiu 
então o seu mínimo, com 6,4%, “a percentagem mais baixa alguma vez registada 
desde 1859, o primeiro ano em que dispomos de estatísticas oficiais de recen‑
seamento”59, numa altura em que por toda a Europa já triunfara o sufrágio univer‑
sal masculino ou pelo menos um sufrágio alargado. Em face das elevadas taxas de 
abstenção, calcula ‑se que bastava ao poder afonsista mobilizar uns 150 000 votos 
para ganhar as eleições. Para isso, era suficiente o caciquismo burocrático do 
Ministério do Interior e o controlo de Lisboa e Porto pela máquina partidária dos 
Democráticos60. Dada a preeminência que a Constituição de 1911 conferira ao 
poder legislativo, menorizando o presidente da República (que era eleito no parla‑
mento e não dispunha do poder de o dissolver), quem ganhasse as eleições contro‑
lava o poder legislativo; e quem dominasse o parlamento facilmente hegemonizava 
a máquina do Estado, garantindo os meios para se perpetuar no poder61. 

O escritor António Sérgio notou a propósito o “facto único na história” de “uma 
República que restringe o voto em relação à monarquia que deitou abaixo em nome 
de princípios democráticos”62. Assim era. A bandeira do sufrágio universal, que fora 
peça importante na propaganda e no programa oposicionista do PRP, não resistiu 
senão dois anos (1911 a 1913 – e ainda assim de forma incompleta), ao duro teste da 
realidade. E entre os princípios e a realidade, a República optou sempre por salvar 
esta sacrificando aqueles. Mais importante é salientar que a lei eleitoral de 1913 foi o 
ponto culminante de uma tendência para o fechamento do universo de votantes que 
vinha desde a última legislação monárquica e que tornou Portugal um caso contrário 
ao curso geral da Europa. Nos termos de Pedro Tavares de Almeida, “o que singula‑
riza a experiência portuguesa não é o percurso ziguezagueante [de maior abertura ou 
restrição conjuntural, desde a Regeneração monárquica à Primeira República], mas 
a serôdia involução, em contracorrente da finissecular vaga de fundo europeia no 
sentido da definitiva universalização do sufrágio – inicialmente apenas masculino e 
só mais tarde (excepto nalguns casos pioneiros), também feminino”63.

58 Marques, 1991, p. 418, Serra, 2000, p. 115, e Almeida, 2006.
59 Almeida, 1998, pp. 733 e XXII. 
60 Marques, 1991, p. 422.
61 Serra, 2000, pp. 109 ‑111.
62 Cit. em Ramos, 2009, p. 589.
63 Almeida, 2010, p. 62. 
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A negação do sufrágio universal – em si mesma um poderoso “inibidor institucio‑
nal da massificação da vida política”64 – pode entender ‑se à luz de dois factores inter‑
ligados. Em primeiro lugar, e mais directamente, “a globalidade dos partidos do regi‑
me temia que a democratização do sufrágio viesse a favorecer os monárquicos e 
outros grupos anti ‑sistema”65, o que fazia com que, ao nível da competição no interior 
da elite republicana, nenhuma parcialidade política julgasse útil deitar mão dele para 
alcançar o poder. Em segundo lugar, o próprio “apoliticismo” do geral da população, 
rural e analfabeta, também fazia com que não existissem pressões de baixo que for‑
çassem o sistema a considerar necessária ou urgente a “democratização do canal 
eleitoral”66. Isto não exclui, claro, que as oposições ao afonsismo não tenham invoca‑
do as restrições eleitorais como tema de campanha e de retórica. Da mesma forma 
que os excessos laicistas da Lei de Separação entre o Estado e a Igreja tiveram o 
condão de tornar António José de Almeida o improvável defensor do catolicismo, 
o carácter restrito do código eleitoral de 1913 fez de todos os marginalizados pelo 
afonsismo (desde a direita monárquica e católica à esquerda socialista, passando por 
“almeidistas” e “camachistas”), campeões oficiosos do voto democrático67.

O monopólio político e eleitoral do Partido Democrático de Afonso Costa era 
ressentido por muita gente. Machado Santos, o herói do 5 de Outubro que o 
governo provisório tratara de colocar à margem, foi dos primeiros a denunciar a 
falta de democracia na República. Logo em Maio de 1911, num «Manifesto ao 
eleitorado portuguez» publicado no seu jornal, O Intransigente, durante a campa‑
nha eleitoral para a Assembleia Constituinte, Machado Santos clamou contra um 
regime a caminho de se tornar “o logradouro exclusivo de um partido”, e não 
“o amoroso património de todos os portugueses”68. Em Dezembro de 1914, Vítor 
Hugo Azevedo Coutinho, um obscuro militar que os afonsistas colocaram episodi‑
camente à testa do governo, teve um momento de rara sinceridade, confessando 
que “em quatro anos de regime republicano ainda não se moralizaram os costumes 
eleitorais, de maneira que o grande eleitor era e continuará a ser o governo”69. 

A lei eleitoral de 1 de Junho de 1915, preparatória das primeiras eleições legis‑
lativas ordinárias do regime (que tiveram lugar a 13 desse mês), não alterava muito 
as disposições vigentes. O sufrágio continuava a ser masculino e capacitário (inter‑
dito a analfabetos), mas era restituído o direito de voto aos militares no activo70 – 
porventura numa tentativa de melhor integrar as forças armadas na base de apoio 
ao afonsismo numa altura em que a participação portuguesa na I Guerra Mundial 
já era perspectiva próxima. O eleitorado cresceu quase 75 000 indivíduos, de 397 038 

64 Almeida, 2010, p. 67.
65 Lopes, 1994, p. 76.
66 Lopes, 1994, p. 76.
67 Lopes, 1994, p. 84.
68 Cit. em Almeida, 2006 (s.p.).
69 Cit. em Matos, 2010, p. 83.
70 Marques, 1991, p. 418, e Almeida, 2006.
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para 471 557, ou seja, 7,6% do total da população portuguesa71. O escrutínio de 
1915 decorreu em clima muito tenso. António José de Almeida foi dos mais quei‑
xosos: “O Partido Democrático atirou ‑se a nós [os evolucionistas] em muitos pon‑
tos do país como um bulldog enraivecido.”72 De uma maioria parlamentar de 55% 
dos deputados obtida em 1913, os Democráticos subiram para 77% dos deputados 
em 191573.

O diploma de Junho de 1915 regeu, praticamente inalterado, todas as eleições 
até ao final da Primeira República – com um importante interregno. Em Dezembro 
de 1917, Sidónio Pais tomou o poder, dando corpo a uma ditadura militar de cariz 
presidencialista destinada, no difícil clima da I Guerra, a quebrar o domínio do 
afonsismo e a alargar a República a forças políticas que estavam na sua base de 
apoio e que até aí tinham vivido mais ou menos marginalizadas. Por decreto de 
11 de Março de 1918, Sidónio estabeleceu o sufrágio universal (com que foi eleito 
para a Presidência, um mês volvido), consagrando que seriam eleitores todos os 
cidadãos portugueses do sexo masculino maiores de 21 anos que estivessem “no 
gozo dos seus direitos civis e políticos” e que residissem no território nacional há 
mais de seis meses. Só eram excluídos os praças do exército e da armada e os 
tradicional mente incapacitados (alienados, interditos, falidos, condenados ou 
indigentes)74. Dos 471 557 eleitores de 1915 passou ‑se para um universo de cerca 
de 900 000 eleitores75. Mas a abertura, mais do que uma procura de democracia 
cívica, era um expediente plebiscitário que não resistiu ao fim trágico do sidonis‑
mo, com o assassinato do presidente em Dezembro de 1918. A 1 de Março de 1919, 
o governo de José Relvas aboliu o decreto eleitoral de Sidónio, repondo em vigor 
os diplomas de 1913 e 191576. 

Seriam essas leis da «República Velha» que enquadrariam as eleições durante a 
«Nova República» do pós ‑Guerra, em Maio de 1919, Julho de 1921, Janeiro de 
1922 e Novembro de 1925. O Partido Democrático (cuja liderança passara entre‑
tanto de Afonso Costa para António Maria da Silva), nem sempre ganhou as elei‑
ções, mas nunca as perdeu quando era governo – a única derrota, em 1921, acon‑
teceu quando estava na oposição – e até as ganhou, em 1922, quando estava fora 
do poder, contra o executivo liberal de Francisco Cunha Leal77. Nas últimas elei‑
ções da Primeira República, o corpo eleitoral contava com 574 260 indivíduos, 
apenas 9,5% do total da população portuguesa (6 032 991 indivíduos)78. Se o 
sufrágio universal sidonista tivesse sido mantido o eleitorado seria, em 1925, cinco 

71 Almeida, 1998, p. 733.
72 Cit. em Matos, 2010, p. 86.
73 Matos, 2010, p. 86.
74 Marques, 1991, p. 420, e Serra, 2000, pp. 119 ‑120.
75 Marques, 1991, p. 422.
76 Marques, 1991, p. 420, e Almeida, 2006.
77 Matos, 2010, pp. 85 ‑87.
78 Almeida, 1998, p. 733.
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vezes maior do que o existente, com 2 855 818 indivíduos79. Mas a democracia 
eleitoral ainda vinha longe e em 1926, quando o regime caiu às mãos dos militares, 
Portugal ostentava a pouco lisonjeira condição de ser o único país da Europa oci‑
dental onde ainda não havia sufrágio universal80.

5.  A política de imprensa durante a Primeira República

Desde que o liberalismo se enraizara em Portugal na primeira metade do 
 século xix o gesto do voto era correlativo do uso da palavra, consagrado pelos 
princípios da liberdade de expressão, de opinião e de imprensa presentes em todas 
as constituições monárquicas – em 1822, em 1826 (Carta Constitucional) e em 
1838 – e reafirmados na constituição republicana de 1911. Ainda antes de chega‑
rem ao poder, os republicanos tinham explorado consistentemente a questão da 
imprensa e das lutas jornalísticas para denunciarem as supostas tendências “liber‑
ticidas” dos últimos governos monárquicos. Nos finais do século xix e nos primeiros 
anos do século xx, os grandes jornais republicanos eram os campeões de um estilo 
de imprensa novo, militante, aguerrido, radical, sensacionalista, justiceiro, que 
tanto ajudava a denunciar a monarquia e os vários escândalos em que esta ia 
sendo enredada como a popularizar a cultura do republicanismo. Pela própria 
natureza democrática da masspolitik republicana, a imprensa era um dispositivo 
central de republicanização do espaço público e uma escola activa de cidadania, 
sobretudo num espaço urbano em alargamento, para os que iam acedendo a formas 
rudimentares de participação política (os comícios, as manifestações, os cortejos 
patrióticos, a agitação grevista, etc.). 

Porque concretizar a República implicava, na fase da propaganda, emancipar e 
educar mentalmente os portugueses, arrancando o país ao seu ancestral estado de 
alheamento cívico, a imprensa era o melhor dos instrumentos para (in)formar e 
agitar, esclarecer e mobilizar os cidadãos, ao mesmo tempo que servia para denun‑
ciar e desmentir a reacção, fornecendo a sua dose de heróis para culto popular nos 
jornalistas que ocasionalmente sofriam a repressão censória ditada pelos governos 
monárquicos no vinténio de 1890 ‑1910. O Século, A Vanguarda, O Mundo e  
A Lucta foram peças‑chave da estratégia republicana de conquista da opinião pú‑
blica e do poder, num tempo em que cresceu a cotação da carreira jornalística bem 
como a sua visibilidade, com a realização de congressos e a criação de associações 
de classe que reforçavam a consciência profissional (e o domínio republicano) no 
sector da imprensa escrita81. No primeiro número d’O Mundo (o mais radical de 

79 Marques, 1991, p. 422.
80 Ramos, 2009, p. 616. Para a cronologia da introdução do sufrágio universal em 

dezassete países europeus, v. Almeida, 2010, p. 64.
81 V. Vargues, 2003, pp. 161 e ss.
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todos), publicado em Setembro de 1900, França Borges não fazia por menos: “Que‑
remos servir a verdade e a justiça. Queremos dizer o que sentimos – atacar a 
opressão, desmascarar a mentira, atacar a imoralidade, defender os oprimidos, ver‑
berar os tiranos e os exploradores.”82 Em 1911, Machado Santos listaria como uma 
das principais obrigações dos deputados à Constituinte o defenderem “a perfeita 
integridade do direito de associação, de reunião, e a liberdade plena e confiante de 
imprensa, que deve ser inatingível nos regimes políticos fundados na opinião pública, 
como é o da República democrática”83.

Significa isto que a cultura do republicanismo incorporou a lição que a moder‑
nidade comunicacional vinha espalhando em todas as democracias europeias: o 
poder político deveria ser transparente, popular, responsável (no sentido anglo‑
‑saxónico de accountable), falando e chegando a todos para criar um espaço público 
que fosse pilar visível e audível do aparelho político. O “magistério da imprensa” 
era condição e instrumento fundamentais e definidores da “democracia moderna”84. 
Nisto, a Primeira República pretendeu ser inovadora: era um regime do século xx, 
da era das massas, preocupado com a comunicabilidade e atento, pelo menos na 
teoria, ao feedback estabelecido entre o cidadão anónimo e a esfera do poder. Como 
na questão do voto, porém, e em grande parte também em contracorrente em re‑
lação à Europa ocidental, a teoria e a prática jornalísticas rapidamente colidiram, 
tornando a questão da imprensa uma daquelas em que mais se evidenciou o recuo 
antidemocrático do regime.

Em Outubro de 1910, a República nasceu com um entusiasmo fundador seme‑
lhante ao experimentado pelo liberalismo vintista, quase um século antes, em 1820. 
Com mais meios, apostou em lançar novos jornais para se popularizar, republicani‑
zando a província e investindo bastante no muito politizado espaço público de Lisboa 
e Porto. Nos meses que se seguiram ao 5 de Outubro surgiram dezenas e dezenas de 
novos títulos ao mesmo tempo que desapareceram – temporariamente ou para sem‑
pre – muitos jornais monárquicos, católicos ou conservadores85. A 10 de Outubro, o 
governo provisório lançou uma generosa amnistia sobre todos os processos em que 
eram réus jornalistas e que vinham desde a legislação franquista de 1907. A 28 de 
Outubro, fez aprovar a sua lei de imprensa, consagrando o “direito de expressão de 
pensamento pela imprensa, cujo exercício é livre, independente de caução, censura 
ou autorização prévia”86. Toda a autoridade que a estas recorresse, apreendendo ou 
de alguma forma embaraçando a livre circulação de escritos, incorria na pena de 
multa ou demissão, ainda que para isso tivesse autorização superior. Era uma lei am‑
pla que, num regime sociologicamente cercado, dava também amplo espaço à crítica 

82 Cit. em Sardica, 2012 (no prelo).
83 Cit. em Almeida, 2006 (s.p.).
84 Vargues, 2003, p. 157.
85 Sardica, 2012 (no prelo).
86 Vargues, 2006, p. 114.
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interna e às oposições externas. Por causa disto, a República viu ‑se enredada numa 
contradição matricial que o radicalismo afonsista veio exacerbar: por um lado, a 
retórica democrática e as necessidades da sua obra cívica obrigavam o regime a libe‑
ralizar completamente a esfera jornalística; por outro lado, as suas necessidades de 
autodefesa e sobrevivência partidária e política levaram ‑no muitas vezes a reduzir 
e negar esse mesmo liberalismo no direito à opinião e à palavra. Deste modo, prome‑
tida e encetada logo após o 5 de Outubro, a política de imprensa livre e democrática 
sofreria vários reveses a curto e médio prazo. 

O primeiro alvo da repressão censória do poder republicano foi a imprensa 
monárquica. Aquando do 5 de Outubro, metade dos diários lisboetas e portuenses 
(11 em 22, no primeiro caso, e 4 em 8, no segundo caso), eram monárquicos e/ou 
católicos87. Logo a 10 de Outubro, milícias civis radicais encetaram a prática inti‑
midatória de assaltarem e “empastelarem” as redacções e tipografias da “reacção”. 
Os episódios de violência sucederam ‑se e culminaram em Janeiro de 1911, altura 
em que a maioria dos jornais monárquicos desaparecera já, fechando portas, trans‑
mutando a sua identidade para folhas conservadoras ou até, em alguns casos, 
adesivando ‑se ao novo regime.

Em Julho de 1912, alarmado pelas incursões monárquicas de Paiva Couceiro, o 
governo fez aprovar as chamadas “Leis de Defesa da República” que permitiam – à 
revelia da lei de imprensa de Outubro de 1910 e das garantias entretanto inscritas 
na Constituição de 191188 – apreender ou suspender jornais que estivessem redigi‑
dos “em linguagem despejada e provocadora contra a segurança do Estado, a or‑
dem e a tranquilidade pública”, ou que contivessem algum “ultraje às instituições 
republicanas”89. Foi o ponto de partida para quase sete anos de confronto entre a 
imprensa e o poder político que pelas mais variadas razões sempre desconfiou do 
uso democrático da palavra90. A 28 de Março de 1916, no contexto da entrada de 
Portugal na I Guerra Mundial, o regime de apreensões e suspensões avulso foi subs‑
tituído por uma lei de censura prévia. Inicialmente incidindo apenas sobre matéria 
militar e de segurança nacional (como aconteceu em quase todos os países belige‑
rantes), e apresentada à opinião pública como temporária (“enquanto durar o es‑
tado de guerra”), a sua aplicação foi todavia extravasando, com o tempo, para 
áreas de política doméstica, tornando ‑se uma arma governamental para tentar 
 silenciar os protestos partidários, as crises económicas e de subsistência e os tumul‑

87 Marques, 1997, pp. 24 ‑25, e Vargues, 2006, p. 47.
88 O § 13.º do art. 3.º da Constituição de 1911 dizia textualmente: “A expressão do 

pensamento, seja qual for a sua forma, é completamente livre, sem dependência de caução, 
censura ou autorização prévia, mas o abuso deste direito é punível nos casos e pela forma 
que a lei determinar.”

89 Vargues, 2006, p. 120.
90 V. Sardica, 2012 (no prelo), Franco, 1993, pp. 40 ‑64, Tengarrinha, 2006, pp. 52 ‑55, e 

Vargues, 2006, pp. 121 ‑126.
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tos sociais naqueles difíceis anos da Guerra. Do afonsismo de 1916 e 1917 para o 
sidonismo de 1918 nada de essencial mudou, mantendo ‑se o modus operandi da 
censura e os problemas e abusos que ela levantava. Morto Sidónio, o controlo so‑
bre os jornais ainda se manteve por mais algum tempo – por causa da necessidade 
de ralliement republicano na luta contra a Monarquia do Norte – sendo apenas 
extinto por decreto do governo de José Relvas, datado de 28 de Fevereiro de 1919. 
No entanto, mesmo reposta a legalidade e as garantias de liberdade de expressão e 
de imprensa, não cessaram, até 1926, os episódios de apreensão e suspensão de 
títulos hostis ao poder do dia – por exemplo, em Outubro de 1921, no rescaldo da 
“Noite Sangrenta”, ou em Abril de 1925, depois do pronunciamento militar frus‑
trado que serviu de ensaio para o golpe do 28 de Maio de 192691.

À semelhança de outros aspectos da vida do regime, a censura jornalística con‑
tribuiu bastante para o que se passou no espaço público e no grosso da opinião 
pública entre 1910 e 1926: um deslizamento da vox populi para a direita, minando 
a ligação da República com a intelectualidade, as classes médias e as massas urba‑
nas e predispondo ‑as a aceitarem o discurso ordeiro e autoritário introduzido no 
debate público na primeira metade da década de 192092. Como o jornal O Século 
reconhecia a 24 de Junho de 1926, “foi toda a imprensa portuguesa, com excepção 
apenas de dois ou três jornais, que tornou possível o êxito do último movimento 
militar [o 28 de Maio], dirigindo aos políticos corruptos que dominavam em Portu‑
gal um ataque de tal modo encarniçado que o ambiente que se lhes criou acabou 
por os asfixiar”93. Este apoio era, ao fim ao cabo, a consequência mais ou menos 
consciente do colapso da Primeira República e da mutação das sensibilidades que 
dominavam o espaço público português.

6.  Espaço público, opinião e antidemocratismo na 
Primeira República

Não é possível compreender o triunfo da Ditadura Militar, a partir de 1926, 
nem a durabilidade do Estado Novo, a partir de 1933, sem atender à profundidade 
da crise de deslegitimação que atingiu a Primeira República. Em parte, esta foi um 
produto dos erros e dos azares dos anos de 1910 ‑1926. As consequências da parti‑
cipação na I Guerra Mundial minaram o regime, mas este também se automutilou 
frequentemente. Vivendo do clientelismo político que criticara à monarquia, agra‑

91 Vargues, 2006, pp. 126 ‑128.
92 Na década de 1920, a conhecida revista Seara Nova, que albergava a melhor 

intelectualidade da esquerda, fez carreira exigindo reformas e sugerindo até uma ditadura 
temporária e esclarecida que quebrasse a ditadura dos “democráticos”, chamando o país a 
um maior envolvimento nos destinos nacionais (v. Serra, 2000, p. 127).

93 Cit. em Vargues, 2006, p. 129.
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vado pelo carácter monopartidário (ou de partido dominante) da política de Afonso 
Costa e, com menor sucesso, de António Maria da Silva, a República transformou ‑se 
num exercício exclusivista do poder, atacado pela sua insistente recusa em conce‑
der plena cidadania política a todos os portugueses. Com o tempo, a dimensão do 
espaço público foi alimentando as denúncias da “ditadura democrática”, como 
expressão do “sentimento de marginalização política que se apoderou dos restantes 
partidos e de vários grupos sociais”94. E com o tempo, também, a ditadura demo‑
crática fez da “violência conspirativa” o “meio usual de concorrência política”95.  
É importante, no entanto, notar que apesar de limitado pelo cerceamento do direito 
de voto e pelos constantes episódios de confronto entre o poder político e o mundo 
jornalístico, o espaço público republicano foi muito mais amplo do que aquele que 
se lhe seguiria, sob Salazar. 

De facto, um estudo completo sobre as dimensões do espaço público e de opi‑
nião durante a Primeira República deverá, mediante a disponibilidade de fontes, ir 
além dos dois ângulos privilegiados neste texto – o direito de voto e a política de 
imprensa. A restrição da participação eleitoral e os recuos cíclicos da legislação de 
imprensa não devem distorcer por completo a imagem geral do país, fazendo esque‑
cer a vitalidade (mesmo que relativa) de outras dimensões ou sinais de vida pública 
e de expressão de opiniões96. Sobretudo nos grandes centros urbanos, mas até mes‑
mo em partes da província, os últimos tempos da Monarquia e o período republica‑
no de 1910 ‑1926 mostraram uma não negligenciável diversidade de actividades 
cívicas – sociais, culturais e políticas – que aguardam ainda estudos próprios e uma 
avaliação quantitativa e qualitativa por parte da historiografia.

O enriquecimento ou densificação, sociológica e geográfica, da esfera pública 
portuguesa acelerou ‑se a partir do último quartel do século xix, quando a indus‑
trialização, não liquidando o atraso económico, ao menos teve um impacto social 
importante na criação de um mundo laboral e pequeno ‑burguês novo, que multi‑
plicou formas várias de organização, participação e protesto. Durante o meio século 
que se estendeu desde o progresso fontista ao ocaso da Primeira República, prolife‑
raram organizações de interesses económicos, associações profissionais, formas de 
mutualismo e cooperativismo, sindicatos e clubes mais ou menos politizados, socie‑
dades científicas e literárias, bibliotecas, escolas e universidades populares, ou 
associações de caridade ou desporto que foram outras tantas formas de dar corpo 
ao fenómeno da opinião moderna. Os seus públicos eram heterogéneos, abarcando 
desde literatos burgueses e intelectuais diletantes a grupos e multidões basistas, 
seduzidas por discursos inflamados, com preocupações pedagógicas e apelos à revo‑
lução social e política97. 

94 Lopes, 1994, p. 162.
95 Lopes, 1994, p. 163.
96 V., sobre o tema, a síntese de Pinto e Almeida, 2000.
97 Pinto e Almeida, 2000, pp. 12 ‑13.
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Alguns números dispersos fornecem um quadro impressionista desse vasto 
espaço público, porventura menos palpável que a urna e os jornais. Em 1891, 
existiam cerca de 280 associações operárias ou de sectores de funcionalismo e 
profissões liberais; em 1903 já eram 589, em 1909, 628 (com cerca de 380 mil 
sócios no seu total), em 1915, 657 (com cerca de 462 mil sócios), tendo o universo 
decrescido para 533 em 193198. Quanto às instituições de cooperativismo subi‑
ram de 62 em 1910 (cerca de 20 mil sócios), para 136 em 1910 (43 mil sócios), 
420 em 1920 (100 mil sócios), 472 em 1922 (116 mil sócios), decrescendo para 
as 271 em 1929 (76 mil sócios)99. Estas realidades eram maioritária mas não 
exclusivamente urbanas – como também o eram as greves (140 entre 1871 e 
1886, 1428 entre 1887 e 1908 e 2046 entre 1910 e 1917100), e o geral das mani‑
festações públicas da vida cultural portuguesa. 

Num retrato sumário sobre a densidade desta última, pode talvez afirmar ‑se 
que “o Portugal do primeiro terço do século xx se caracterizava por uma profusão 
de instituições científicas, literárias e artísticas em número desproporcionado ao 
seu fraco índice de escolaridade e às suas diminutas capacidades económicas”101, 
restando saber a quantos cidadãos e a que espaços do território português estas 
chegavam, influenciando a opinião. Realizavam ‑se dezenas de congressos, exposi‑
ções, cursos livres, conferências, sessões de esclarecimento, saraus e comícios102. Só 
a propaganda republicana terá sido responsável, entre 1875 e 1910, por nada me‑
nos de 1935 conferências de popularização cultural e esclarecimento/mobilização 
política, sobretudo realizadas em Lisboa e abordando as questões do regime, reli‑
giosa, social, educativa, feminina, de história, ciência e conhecimentos úteis103. 
Facto é que ainda em 1930, só 29% dos concelhos do país (88 em 302) dispunham 
de uma biblioteca pública104 que difundisse leitura e, portanto, conhecimento pro‑
pedêutico ao exercício de uma opinião informada. 

Havia finalmente a vida institucional dos partidos, mais ou menos cristalizada 
em centros políticos e eleitorais, não apenas entre as forças monárquicas mas 
sobretudo nas fileiras e quadros do PRP, que sempre quis singularizar ‑se pela sua 
dinâmica de masspolitik e de catch ‑all party. Em 1910, com 12 comissões distritais, 
152 comissões municipais, 385 comissões paroquiais e 159 associações, centros e 
escolas, o Partido Republicano dinamizava o espaço público e fazia (ou pretendia 
fazer) opinião em 57% dos distritos do continente e ilhas. Depois do 5 de Outubro, 
o PRP (Partido Democrático) espraiou ‑se, cooptando muitas estruturas monárqui‑

98 Marques, 1991, pp. 237 ‑238.
99 Marques, 1991, p. 239.
100 Pinto e Almeida, 2000, p. 9.
101 Marques, 1991, p. 577.
102 Marques, 1991, pp. 613 ‑614.
103 Ribeiro, 2003, pp. 263 ‑264 e 267.
104 Marques, 1991, pp. 578 e 580.
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cas locais que se adesivaram ao novo regime, já atingindo, em 1914, 92% dos dis‑
tritos nacionais (todos menos a Guarda e Bragança)105.

Foi todo este pulsar, difuso mas inegável, do espaço público português, que en‑
colheu a partir de 1926 e ainda mais ao longo da década de 1930, à medida que 
Salazar, visceralmente avesso à controvérsia de ideias, ao debate público e à acção/ 
/participação dos portugueses na res publica, foi consolidando o Estado Novo e o 
congelamento censório da esfera pública portuguesa. Regressando à urna, o voto 
monárquico e republicano foi sempre, mesmo a despeito de o sufrágio não ser uni‑
versal e de estar muitas vezes coacto da fraude e do caciquismo, mais livre e plural 
do que o monolitismo do partido único salazarista alguma vez permitiu. E quanto à 
imprensa, mesmo sob ameaças e perseguições, teve também sempre, desde a Mo‑
narquia até 1926, uma larga margem de manobra e de combatividade e formas 
hábeis de contornar as suspensões e apreensões (bastava mudar o título). Além 
disso, não há como esquecer a vitalidade, que é também expressão do espaço pú‑
blico, das muitas correntes filosóficas, intelectuais, literárias e estéticas que se mul‑
tiplicaram naqueles anos, muitas delas até em oposição declarada ao poder vigente 
(a Renascença Portuguesa, o Integralismo, o Modernismo, a Seara Nova, etc.).

Mas resta que aquilo a que se chama a crise da democracia portuguesa no 
ocaso da Primeira República talvez tenha sido a crise de algo que nunca existiu 
verdadeiramente. Por comparação com o que hoje se entende ser uma democracia 
política e social, ou por comparação com as democracias que existiam na Europa 
do tempo, a Primeira República portuguesa não foi uma experiência democrática. 
O problema está em avaliar se nunca o quis ser ou se, querendo sê ‑lo, não o pôde 
ou não o conseguiu. Os republicanos não recriaram completamente o mundo e não 
se libertaram do que era o entendimento do liberalismo herdado da monarquia 
oitocentista. No país conservador, pobre, rural e analfabeto que era Portugal a 
distância entre governantes e governados era gigantesca e dificilmente encurtável. 
A elite citadina, burguesa e ilustrada que sempre ocupara os cargos de poder não 
via como contra ‑senso a defesa de uma liberdade sem democracia ou a gestão de um 
espaço público só parcialmente inclusivo. Desde que houvesse constituição, leis 
escritas, separação de poderes, mecanismos representativos e um módico de direi‑
tos e garantias para todos a quantidade da participação cívica era secundária face à 
qualidade. O governo liberal consistia simplesmente no império dessa elite sobre as 
massas ignorantes, no pressuposto de que a primeira governava num sentido pro‑
gressista, permitindo abrir gradativamente, de cima para baixo, a integração aos até 
aí excluídos. A “democracia” era o nome desta aspiração ideal e diferida para um 
futuro inidentificável. Não havia nada de errado em recusar a coincidência entre o 

105 Marques, 1991, pp. 406 e 408. Para um quadro da base social e implantação territorial 
do partidarismo político nos finais da monarquia e durante a Primeira República, v. Lopes, 
2010, pp. 273 ‑278.
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“país legal” e o “país real”. O republicanismo só denunciou esta distância anti‑
democrática enquanto precisou de se agigantar na opinião pública contra a 
monarquia: uma vez chegado ao poder, o veio antidemocrático do liberalismo 
oitocentista ressurgiu, diferente, talvez, para pior, ditando um certo definhamento 
nas principais dimensões do espaço público português. 

Diversos números, que medem estas dimensões, têm assim de começar a ser 
relidos simultaneamente como causa e consequência do antidemocratismo repu‑
blicano. De 70,3% em 1910, o analfabetismo baixou apenas para 66,2% em 1920 e 
para 61,8% em 1930 – um ganho de 8,5% em vinte anos106. Na década de 1910‑
‑1920, a taxa de escolarização subiu apenas 1%, de 29,3% para 30,3% da popu‑
lação107. No final da República, cerca de 2/3 das crianças na faixa etária dos 7 aos 
12 anos não frequentava a escola – e das que a frequentavam, só 8,8% prosseguia 
estudos para o ensino secundário ou superior108. Talvez não pudesse ser de outra 
maneira, num país onde o índice de ruralidade (a percentagem de população 
vivendo fora do espaço urbano) não desceu senão 2,7% em vinte anos, de 84,6% 
em 1910 para 81,9% em 1930109. Quanto ao mercado de consumos culturais, os 
números revelam igualmente a magreza da esfera pública escolarizada, citadina e 
opinante. Em 1930 existiriam em todo o país 662 jornais, mais 119 que em 1910110. 
Durante toda a Primeira República, a circulação nacional de revistas ilustradas não 
ultrapassou os 24 títulos/mês em média; nos anos 20, publicava ‑se um milhar de 
livros por ano111. Tudo isto era, sem surpresas, minoritário e urbano – além de per‑
sistentemente masculino, dado que o analfabetismo das mulheres ainda rondava, 
na média nacional, 95% em 1923112. 

A exiguidade do espaço público português e a anomia cívica de que os intelec‑
tuais se queixavam desde finais do século xix era finalmente patente nas baixas 
taxas de participação eleitoral. Entre 1878 e 1910, o rácio votantes/eleitores recen‑
seados cifrou ‑se, em média, nos 48% em Lisboa e nos 55% no Porto113. Durante a 
Primeira República, e à excepção das eleições sidonistas realizadas a 28 de Abril de 
1918, que tiveram quase 514 000 votantes numa população recenseada de cerca 
de 900 000 (57,1%), graças ao sufrágio universal que vigorou efemeramente sob 
Sidónio, nenhum outro escrutínio excedeu a participação eleitoral registada nas 

106 Ramos, 2009, p. 599, Marques, 1991, p. 520. V. também Candeias, 2007, p. 40. Nos 
mesmos vinte anos, o analfabetismo lisboeta recuou 8,2% (de 46,1% para 37,9%) e o 
portuense 14,4% (de 56,7% para 42,3%) (Marques, 1991, p. 520).

107 Ramos, 2009, p. 599.
108 V. Nóvoa, 1988, pp. 37 e 52.
109 Marques, 1991, pp. 13 ‑14. V. também França, 1992, p. 263.
110 Ramos, 2001, p. 52.
111 Marques, 1991, p. 605, e Ramos, 2001, p. 52.
112 França, 1992, p. 267.
113 Almeida, 2010, p. 79.
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últimas eleições da monarquia. Em 1908, tinham votado 450 260 dos 693 424 
eleitores, números que colocavam a participação eleitoral em cerca de 65%. Entre 
1911 e 1926, os rácios população votante/população eleitora foram de cerca de 
250 000 para 846 801 em 1911, cerca de 150 000 para 397 038 em 1913, 282 387 
para 471 557 em 1915, cerca de 300 000 para cerca de 500 000 em 1919, cerca de 
350 000 para cerca de 550 000 em 1921, cerca de 380 000 para cerca de 550 000 
em 1922 e 407 960 para 574 260 em 1925. Isto revela taxas de participação eleito‑
ral de cerca de 29,5% em 1911, 37,8% em 1913 (em eleições intercalares realizadas 
apenas em 28 círculos da metrópole), 59,9% em 1915, 57,1% em 1918, 60% em 
1919, 63,6% em 1921, 69,1% em 1922 e 71,4% em 1925114. Nos dois escrutínios de 
1922 e de 1925 a taxa de participação foi superior às últimas eleições monárquicas 
(em pouco mais de 4% em 1922 e em cerca de 6,4% em 1925) – mas foi inferior o 
número total de votantes. 

Com a sua conhecida verve satírica, Ramalho Ortigão notou, logo em Janeiro 
de 1911, em plena festa iniciática da República, que a relação entre o poder e o 
povo em Portugal repousava num tipo de elitismo antidemocrático que a Monar‑
quia Constitucional fundara e o novo regime republicano não desmentiria: “Quando 
ninguém precisa da cooperação da sua força, chamam ‑lhe Zé‑Povinho, figurando‑
‑o com uma albarda às costas e é o lobo manso de quem todos mofam. Quando aos 
filósofos em desinteligência convém açulá ‑lo, chamam ‑lhe o povo soberano, omni‑
potente, absoluto.”115 Com este entendimento, nunca a democracia poderia 
realizar ‑se na cultura política portuguesa, a não ser como concessão temporária e 
paternalista, manejada pelo poder sempre que necessitava do povo, e não como 
base definidora do sistema, conquistada e consolidada pelo povo a montante do 
poder.
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XIV – Desafios e impasses na história do 
Terceiro Império português (1875 ‑1930) 

1.  Os mitos identitários do colonialismo português 
moderno

Nos dias de hoje não é já fácil compreender o peso que o império ultramarino, 
liquidado com as descolonizações de 1974 ‑1975, exerceu sobre a história moderna 
e contemporânea de Portugal, como uma das suas principais constantes ou linhas 
de força. A redução de Portugal à sua estrita dimensão europeia, operada pela 
democracia pós ‑25 de Abril, e a reorientação mental dos portugueses, ditada pela 
integração na CEE/UE, constituíram um importante corte com o passado, talvez 
mesmo uma das mais profundas rupturas de toda a história nacional. Foi com base 
neste pressuposto que, em estudo recente, Fernando Tavares Pimenta defendeu 
que o século xx português acabou em 1975. O que aconteceu depois dessa data já 
pertence a um tempo novo; e o que aconteceu até essa data foi a história de uma 
entidade que já não existe, o Estado ‑Império euro ‑africano (ou luso ‑africano), que 
tingiu toda a história do curto século xx português (1890 ‑1975) com cores, dinâ‑
micas e problemas dominantemente coloniais1. 

Desde que o pequeno país que a geografia e a história inscreveram na faixa mais 
ocidental da Península Ibérica e da Europa extravasou a sua fronteira marítima 
atlântica para conquistar Ceuta, em 1415, até ao momento em que as pontes 
aéreas trouxeram de África os chamados “retornados”, em 1975, Portugal foi sem‑
pre um Estado pluricontinental cuja identidade se definia pela inscrição numa 
geografia globalizada. Ao longo de cinco séculos, todos os regimes e sobretudo 
todas as correntes do nacionalismo moderno convergiram no lugar central ocupado 
pelo império nos rumos políticos, económicos, sociais, mentais, culturais ou até 
artísticos do país, solidificando a crença de que Portugal dificilmente sobreviveria 
e teria futuro sem ele. A projecção oceânica – o mar e as colónias – era aquilo que 
tornava grande no mundo um país que nunca deixou de ser pequeno na Europa. 
Nos séculos xv e xvi, a costa de África e a posse do Oriente projectaram Lisboa 
como a capital macrocéfala de um reino dominador do comércio internacional. 
Nos séculos xvii e xviii, o nervo nacional transferiu ‑se para o Brasil, tornado a “jóia 
da coroa”, a melhor e mais essencial parte da monarquia atlântica portuguesa – 
como o Pe. António Vieira explicou a D. João IV aquando da Restauração, em 
1640, ou como o príncipe regente D. João reconheceu quando, em 1807, retirou a 
Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro perante a ameaça napoleónica e a 1.ª invasão 

1 Pimenta, 2010, pp. 8 ‑10.
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francesa. Depois que o Brasil se perdeu, foi a África, até aí geralmente subvalorizada, 
que emergiu, nos séculos xix e xx, como destino manifesto dos portugueses, como 
nova fronteira a fixar e a rentabilizar. 

Muita coisa separou e distinguiu as três experiências políticas da contempo‑
raneidade portuguesa compreendida entre a primeira metade do século xix e o 
terceiro quartel do século xx – a Monarquia Constitucional, a Primeira República 
e o Estado Novo. Mas ao menos um tema as uniu em quase perfeita continuidade: 
a paixão africana. Qualquer que fosse o desenho político ‑institucional do regime, 
acima dele estava uma concepção de pátria imperial, vertida num nacionalismo 
africanista. Sobretudo exacerbado a partir do último quartel do século xix, ou seja, 
nos últimos tempos da Monarquia, essa concepção passaria para a República e para 
o Estado Novo. Foi ela – e porventura somente ela – que aproximou, por exemplo, 
três homens tão diferentes entre si como Sá da Bandeira, Norton de Matos e 
Oliveira Salazar.

Existiu assim, como essência definidora da história nacional ao longo de sé‑
culos, aquilo a que Valentim Alexandre tem chamado o “mito da herança sagrada”, 
ou seja, a crença de que a posse do império ultramarino constituía um legado dei‑
xado de geração em geração, que a todos se impunha como verdadeiro imperativo 
histórico inalienável2. Discutir a eventual alienação de alguma parcela do império 
era quase um crime de lesa ‑pátria. Do Minho a Timor, como se diria na fórmula 
consagrada pelo Estado Novo, a pátria era uma e a mesma. Só muito tarde o nacio‑
nalismo português descobriu o anticolonialismo, e o que depois se considerou ser o 
“autismo” salazarista (e marcelista) em manter a África portuguesa contra os ven‑
tos da história foi uma projecção retrospectiva pós ‑colonial impensável dentro dos 
quadros mentais de quem decidia até 1974. Durante décadas, o debate público 
podia ocupar ‑se (e ocupou ‑se) em discutir os modelos de colonização; o que nunca 
ninguém admitiu discutir a sério foi a bondade e a utilidade desse acto. As lamúrias 
lúgubres de um Franco Nogueira, imaginando que a derrota em África na Guerra 
Colonial iniciada em 1961 levaria Portugal a acabar absorvido pela Espanha não 
eram mais do que o último elo de um discurso com décadas ou séculos, semelhante 
ao apocalipse anunciado pelos primeiros liberais portugueses, na década de 1820, 
quando o Brasil se perdeu e enquanto a nova África não era ainda uma realidade. 

O “mito da herança sagrada”, por sua vez, entrelaçou ‑se na época contemporâ‑
nea com um outro mito também crismado por Valentim Alexandre – o do “eldora‑
do”, a saber, a crença de que na África portuguesa estavam riquezas fabulosas, que 
não só compensariam a traumática perda da colónia brasileira, em 1822, como have‑
riam de alimentar Portugal, fazendo a prosperidade tanto de quem vivia na metró‑
pole como de quem quer que viesse a estabelecer ‑se em Angola, em Moçambique e 
nas demais parcelas do império3. Em grande parte, a história dos séculos xix e xx 

2 Alexandre, 2000, p. 220.
3 Alexandre, 2000, p. 220.
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portugueses foi a história desses dois mitos – de como eles condicionaram a vida 
nacional e de como os homens, as ideias, as energias, os recursos e as instituições 
pátrias foram convocados para perseguirem essa quimera em África. Qualquer to‑
mada de posição – no parlamento, na imprensa, na literatura – mais céptica ou 
reservada em relação às potencialidades africanas era abafada, quanto mais não 
fosse porque ao mero cálculo económico sobre qual seria, e quando viria, a renta‑
bilidade das colónias se sobrepunha o peso da tradição, ou seja, o valor histórico de 
que se revestiam aqueles territórios4.

A Primeira República portuguesa foi o mais curto e o mais acidentado dos três 
regimes da história contemporânea portuguesa até 1974. Durou apenas dezasseis 
anos (1910 ‑1926), mas constituiu um tempo muito importante na vida do que 
Gervase Clarence ‑Smith chamou o Terceiro Império português – o africano, de‑
pois do oriental e do americano/brasileiro5. As datas limite da República significam 
porém pouco na história especificamente colonial. Mais importante do que 1910 é, 
antes dessa data, o ultimato de 1890, o sobressalto patriótico que serviu de mola 
impulsionadora do africanismo português moderno. Da mesma forma, mais impor‑
tante do que 1926 é, depois dessa data, o Acto Colonial de 1930, verdadeira “lei 
orgânica” do ultramar português que solidificaria os esforços republicanos realiza‑
dos em África e balizaria a acção e o imaginário imperiais do Estado Novo, pelo 
menos até à década de 1950 quando, nos termos da revisão constitucional de 1951, 
Portugal deixou de ter “colónias” passando a ter… “províncias ultramarinas”. As‑
sim, fazer a história do império ultramarino durante a Primeira República implica 
inserir e perspectivar os anos, os desafios e os impasses de 1910 ‑1926 numa dura‑
ção temporal mais longa, porque o regime implantado a 5 de Outubro de 1910 não 
só prosseguiu, em moldes renovados, anteriores esforços monárquicos de promo‑
ção da África portuguesa como legou à Ditadura Militar e ao Estado Novo uma 
obra colonial (sempre) incompleta, que o regime autoritário faria sua. Nada do que 
se passou no império português durante aqueles dezasseis anos pode assim ser iso‑
lado do que estava para trás nem compreendido sem uma comparação crítica com 
o que se lhe seguiu.

2.  O despertar do africanismo nas últimas décadas da 
Monarquia Constitucional

Durante a maior parte do século xix, a África portuguesa não passou de uma 
miríade muito descontinuada e frágil de enclaves costeiros, sem grandes vias de 
comunicação com o interior, para cuja penetração não havia sequer recursos 

4 V. Marques, 1999, pp. 387 ‑399.
5 Clarence ‑Smith, 1990 [1.ª ed. inglesa, 1985]. 
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médicos adequados. Não obstante a independência do Brasil, proclamada em 
1822 e reconhecida por Lisboa em 1825, a ex ‑colónia permaneceu no centro da 
economia imperial portuguesa como destino final do tráfico negreiro oriundo de 
África. Assim, durante as primeiras décadas do liberalismo oitocentista, Angola 
de pouco valeu senão como exportadora de mão ‑de ‑obra negra para o Brasil (ou 
para Cuba); idêntica relação tinha Moçambique com as colónias francesas do 
oceano Índico. 

Foi em parte em reacção contra este estado de coisas, em parte pelo seu volun‑
tarismo e visionarismo que o marquês de Sá da Bandeira cunhou na década de 
1830 a célebre ideia – que se tornaria um dos slogans favoritos do nacionalismo 
português – de fazer da África portuguesa o “novo Brasil”. Muito especificamente, 
Sá da Bandeira referia ‑se a Angola e a Moçambique mais do que às restantes 
possessões africanas ou aos territórios orientais remanescentes (Índia, Macau e 
Timor). Nos termos com que no século xx António Sérgio trataria a expansão 
portuguesa, o projecto de Sá da Bandeira consistia em apostar numa “política de 
fixação” que ocupasse, colonizasse, explorasse e rentabilizasse a África descoberta 
pelos navegadores quinhentistas, superando a “política de transporte” no quadro 
da qual as colónias africanas mais não eram do que entrepostos de captura e expor‑
tação de escravos. Durante anos, contudo, Sá da Bandeira pregou no deserto, 
mesmo depois do advento da Regeneração ter vindo criar condições mais favorá‑
veis para o desenvolvimento africano.

A partir de 1851, de facto, a relativa acalmia política na metrópole, o maior 
fôlego financeiro conseguido pelo fontismo e as próprias alterações do cenário in‑
ternacional (com o declínio do comércio esclavagista na sequência da lei brasileira 
de 1850 que aboliu o tráfico negreiro), favoreciam o reforço da aposta em África, 
traduzido em maiores ligações mercantis no triângulo Lisboa ‑Luanda ‑Lourenço 
Marques e no lançamento das primeiras grandes missões de exploração nas déca‑
das de 1850 e 1860 (a campanha do Congo ou da Zambézia, por exemplo)6. Mas 
apesar destes sinais, uma inércia geral permanecia e a África tardou a atrair inves‑
timentos metropolitanos e colonos brancos, para quem o continente negro era 
terra de desterro e morte – o “sepulcro do europeu” ou, na versão inglesa que serviu 
de título a um livro de Frederick Rankin, “the white man’s grave”7 – e que continua‑
vam, em larga maioria, a demandar o Brasil quando emigravam. Foi só na década 
de 1870, mais ou menos pela mesma altura em que, no ocaso da vida, Sá da Ban‑
deira viu finalmente a legislação portuguesa consagrar a abolição da escravatura 
(1869) e do trabalho servil (1875) que o governo de Lisboa acordou da sua letargia 
em relação a África, muito por causa do crescimento dos apetites colonialistas 
 internacionais próprios da era imperial de fim de século. 

6 V. Alexandre, 2000, pp. 234 ‑238.
7 V. Marques, 1999, p. 377.
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No xadrez diplomático europeu e no quadro económico concorrencial da  
2.ª Revolução Industrial as grandes potências da Europa começaram a olhar para o 
continente negro como um prolongamento da Europa, vasta terra virgem cuja par‑
tilha haveria de determinar a hierarquia dos países do velho mundo. Por outras 
palavras, em África se veria quem doravante iria comandar a Europa. Alemães e 
belgas juntaram ‑se a britânicos e franceses na corrida a África, um international 
scramble que colidia com a rotina despreocupada e amadora do colonialismo por‑
tuguês naquelas paragens. A realpolitik da ambição e conquista imperiais transfor‑
maram o ambiente do último quartel do século xix, dando voga à crença na supe‑
rioridade da civilização ocidental branca e na sua correlativa missão de educar as 
raças inferiores. O argumento era filantrópico, mas tinha inerente um veio de 
darwinismo social, de xenofobia e de racismo que emprestou aos nacionalismos de 
fim de século um cunho exacerbado de luta, competição e sobrevivência.

Tudo isto fez o africanismo ganhar uma nova audiência em Portugal. Em finais 
de 1875, fundou ‑se a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), o grande fórum das 
elites nacionais para discussão do império e o grande porta ‑voz do sentimento afri‑
canista português das últimas décadas do século xix8. Na alocução proferida na 
primeira sessão solene da SGL, o seu presidente, o general visconde de São Januá‑
rio, dava expressão ao novo entusiasmo pelas paragens africanas ao mesmo tempo 
que reconhecia a imensidão da obra a realizar: “Há mais de quatro séculos prece‑
demos todas as nações da Europa na exploração das costas africanas […] Que uso 
havemos feito desse precioso legado? […] Não devemos por mais tempo deixar de 
colher a opulenta seara que há séculos espera o ceifador. Resta muito que fazer e é 
tempo que Portugal reate o fio quebrado das empresas generosas. Estejam as nossas 
aspirações à altura dos nossos deveres e jamais fraquejaremos; o nosso caminho há 
muito que está traçado, entremos nele, e seja enfim a nossa norma: res non verba.”9 
Em 1877, iniciaram ‑se as viagens exploratórias da geração de Hermenegildo Capelo, 
Roberto Ivens, Serpa Pinto, Paiva de Andrade e António Maria Cardoso, muito 
activa durante toda a década de 1880; em 1879, o republicanismo português ence‑
tou a apropriação política da causa ultramarina incendiando os comícios de protesto 
contra o tratado de Lourenço Marques, denunciado como prova da tibieza de 
Lisboa face à cobiça britânica em relação à capital moçambicana. 

Muita gente em Portugal começou a ligar o futuro do país e do regime monár‑
quico ao futuro dos longínquos sertões africanos. Em Julho de 1881, a Sociedade 
de Geografia de Lisboa dirigiu ao país um solene «Apelo ao Povo Português em Nome 
da Honra, do Direito, do Interesse e do Futuro da Pátria», ao abrigo do qual se lançou 
um amplo movimento de subscrição nacional destinada a custear o estabelecimento 
de “estações civilizadoras” em África. Em anexo a esse apelo vinha um mapa colo‑

8 V. Guimarães, 1984.
9 Cit. em Guimarães, 1984, pp. 49 ‑50.
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rindo de escuro a área interior entre Angola e Moçambique – evidenciando o 
velho projecto de união de costa a costa e antecipando o futuro “mapa cor ‑de‑
‑rosa”. No texto do «Apelo», podia ler ‑se que a África seria “outro império mais 
poderoso ainda” do que o do Brasil e traçavam ‑se, como objectivos gerais da polí‑
tica ultramarina, “desenvolver a África que nos pertence; integrá ‑la com os seus 
naturais adicionamentos; levantá ‑la a uma situação que torne impossível e mal 
cabida a expressão – expropriação por utilidade humanitária”. Era esse “o empenho 
proposto às forças vivas das gerações que vão passando” e que a todos se impunha 
como “indeclinável tarefa”10. 

A atenção por África reforçou ‑se nos anos seguintes, com o desfecho do Con‑
gresso de Berlim (1884 ‑1885) e particularmente com o escândalo do ultimato bri‑
tânico (1890). Do Congresso de Berlim saiu um novo direito internacional a apli‑
car às colónias que antepunha a capacidade de ocupação efectiva à simples 
prevalência do direito histórico de descoberta e conquista. Esta viragem era preo‑
cupante para Portugal, que até aí estivera em África como uma espécie de senhorio 
absentista, proprietário de territórios mal delimitados, pouco pacificados e quase 
nada dotados de quadros administrativos e recursos. As viagens exploratórias 
foram então incrementadas11, ao mesmo tempo que, achando estreita e perigosa a 
dependência da protecção inglesa ao abrigo da velha aliança, Lisboa apostou num 
esforço de diversificação diplomática, procurando apoios alemães e franceses para 
a sua permanência em África. O célebre “mapa cor ‑de ‑rosa” foi o resultado das 
conversas do ministro Barros Gomes com o governo alemão de Bismarck. Rece‑
bido com grande entusiasmo, como projecto e símbolo do que se queria que fosse a 
nova África portuguesa (um contínuo ligando Angola à contracosta de Moçambi‑
que), o mapa colidia frontalmente com o grande projecto britânico de um império 
do Cabo ao Cairo. 

Durante alguns anos, e até ao ultimato de Janeiro de 1890, a tensão diplomáti‑
ca entre Lisboa e Londres por causa das questões africanas e das missões explora‑
tórias para ali enviadas de parte a parte foi em crescendo. As problemáticas da “Era 
do Império” entraram definitivamente na opinião pública portuguesa. Como cons‑

10 Cit. em Guimarães, 1984, pp. 36 e 39.
11 V. de entre todos os relatos de viagens exploratórias, o de Capelo e Ivens, 1886. No 

prefácio do Vol. I, os dois exploradores davam especial ênfase à viragem da atenção europeia 
para a África operada naquela década de 1880: “O aspecto árido e inóspito do grande 
continente, o barbarismo dos seus habitantes, os horrores da vida selvagem, que outrora 
emolduravam as ideias sobre aquela terra estranha, constituem notas que começam a 
apagar ‑se […] Hoje já ninguém vê na África senão um dos vastos quarteirões do mundo, tão 
próprio à vida como qualquer dos outros conhecidos […] Enfim, de esquecido e oculto que 
foi, tornar ‑se ‑á dentro em pouco opulento, cobiçável e assaz visitado […] Mais duas dúzias 
de anos bastarão para transformar radicalmente as cousas no extenso continente” (Vol. I, 
pp. XXII ‑XXIV).
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tatava, de forma sarcástica, Oliveira Martins em 1889, “entre nós enxameiam os 
africanistas de palratório, pululam os exploradores na Arcada, fervilham os Salis‑
burys e os Bismarcks na Havanesa”12. O assunto era todavia sério e o mesmo Oli‑
veira Martins – o profeta político da “vida nova” monárquica do fim do século – 
não o desvalorizava. A defesa dos interesses portugueses em África, considerava 
ele, deveria ser “uma questão superior aos mexericos do que entre nós se chama 
erradamente política, superior às rivalidades desalmadas dos partidos, e por todos 
levantada bem alto, no terreno elevado da dignidade da nação e do patriotismo 
português”13. Na verdade, “a questão colonial é uma questão vital para o país, e 
não pode ser descurada nem um momento, em nome destas ou daquelas conve‑
niências de ocasião”14. E por isso Martins recomendava, na sua prosa jornalística: 
“todos os actos que pratiquemos no sentido de demonstrar a solicitude e a energia 
com que procuramos encarar e resolver o problema colonial são outros tantos ele‑
mentos de força com que se robustecem os nossos direitos tradicionais e em que se 
podem apoiar as justas reivindicações da nossa diplomacia”15.

A crise do ultimato teve vários e diferentes efeitos. No imediato, arrasou a re‑
putação da monarquia de D. Carlos, agudizando na opinião pública a percepção de 
que o trono era incapaz de defender, e menos ainda de rentabilizar, os domínios 
africanos. Esta interpretação alimentou o pessimismo colectivo do país e o patrio‑
tismo radical, de que os republicanos seriam os primeiros a lucrar, transformando 
as incertezas do império em matéria de propaganda política e em arma de arremes‑
so que muito fragilizou o regime monárquico, minando a sua capacidade de se de‑
fender e fazendo do africanismo um dos grandes ingredientes motores do republi‑
canismo. No médio prazo, contudo, nos termos do tratado luso ‑britânico de Junho 
de 1891, a crise do ultimato teve até o efeito de solidificar o império. Trocou o 
megalómano pelo possível, a utopia do sertão africano por fronteiras mais palpáveis 
e – mais importante – reconhecidas pela Grã ‑Bretanha que era, para todos os efei‑
tos, o árbitro da corrida internacional a disputar no continente negro. No mais 
longo prazo, 1890 veio consagrar (nos termos de Valentim Alexandre) a definitiva 
“sacralização” do império, ou seja, o recrudescimento da ideologia colonial na 
forma de um verdadeiro “misticismo”, heróico, racista, conquistador, que marcaria 
o futuro do ultramar português no século xx16, pese embora a suavização assimila‑
cionista promovida pelo Estado Novo nos seus últimos tempos.

A juntar às elites políticas e culturais e às massas que liam os jornais e fre‑
quentavam os comícios, dando corpo à opinião pública portuguesa, também os 
militares depressa se fizeram africanistas. Durante quase um quarto de século, de 

12 Martins, 1957 [1889], p. 198.
13 Martins, 1957 [1889], p. 195.
14 Martins, 1957 [1889], p. 215.
15 Martins, 1957 [1889], p. 215.
16 Alexandre, 2000, pp. 222 ‑224.
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1894 a 1918, e de forma praticamente contínua, travou ‑se uma guerra em África 
bem menos conhecida mas nem por isso menos importante do que a Guerra Co‑
lonial de 1961 ‑1974. Foram as chamadas “campanhas de pacificação”, na reali‑
dade de ocupação e colonização, destinadas tanto a rechaçar rivais europeus e a 
convencê ‑los de que Lisboa tinha meios para cuidar do que era seu como a que‑
brar bolsas nativas de resistência, por vezes verdadeiros potentados ou reinos 
tribais que fragilizavam a homogeneidade dos territórios sob domínio nacional17. 
Nelas se forjou um novo heroísmo militar, consagrando a fama de homens como 
António Enes, Alves Roçadas, Paiva Couceiro, Caldas Xavier, Aires de Ornelas, 
João de Azevedo Coutinho, Freire de Andrade, João de Almeida, Gomes da 
 Costa ou a estrela maior, Joaquim Mouzinho de Albuquerque, o vencedor da 
campanha de Gaza, no Sul de Moçambique, em 1895, de que resultou a captura 
do régulo vátua Gungunhana. O esforço militar desta geração foi visível em 
 várias campanhas, como a do Barué, na Zambézia, e a do Bailundo, no planalto 
central angolano, ambas em 1902, ou as do Cuamato e Libolo, no Sul de Angola, 
em 1907 e 1908.

As vitórias militares em África alargaram a área de soberania real portuguesa 
num tempo que foi fértil em boatos e movimentações internacionais hostis ao do‑
mínio colonial de Lisboa. O pretexto eram as finanças da metrópole mas o resulta‑
do procurado pelos rivais europeus era sempre o mesmo: a expropriação do patri‑
mónio colonial português. Pelo menos por duas vezes, em 1898 e em 1912 ‑1913, a 
Inglaterra e a Alemanha concertaram ‑se para, à boleia de empréstimos a Portugal, 
garantirem para si Moçambique e Angola (ou grandes partes deles) no caso de 
Portugal não conseguir liquidar os seus créditos. No fim do século xix, Lisboa 
salvou ‑se dessa “penhora” por causa da guerra Anglo ‑Boer, que colocou os ingleses 
na necessidade de obterem favores em Lourenço Marques; nas vésperas da I Guer‑
ra, o império salvou ‑se porque Londres e Berlim, prestes a defrontarem ‑se nos 
campos de batalha da Europa, nunca se entenderam a sério para a partilha da 
África portuguesa.

Nos últimos anos da Monarquia, o alargamento progressivo da ocupação efec‑
tiva obrigou a repensar os modelos de administração colonial. Os historiadores são 
unânimes acerca do rumo geral então encetado e que a Primeira República iria 
retomar e aprofundar – a substituição de uma administração predominantemente 
militar por um aparelho civil e a aposta na descentralização, com a concessão das 
autonomias coloniais18. Desmilitarizar e descentralizar pareciam aos olhos dos últi‑
mos monárquicos e dos republicanos os melhores caminhos de futuro para a gestão 
de um império que era, ao tempo da implantação da República, o terceiro maior da 

17 V. Bethencourt e Chaudhuri (coords.), 1998, pp. 182 ‑208.
18 V. Wheeler, 2000, pp. 139 e ss., Alexandre, 2000, p. 238, e Proença, 2009, pp. 206‑

‑209.
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Europa19: 2 milhões de km2, ou seja, vinte vezes a dimensão da estreita faixa 
metropolitana que era o Portugal europeu, espalhados por três costas oceânicas 
diferentes e muito distantes entre si, e onde a percentagem de população branca 
permanecia muito escassa por volta de 1910.

3.  A Primeira República e as colónias portuguesas

Quando o 5 de Outubro chegou, o Terceiro Império português estava portanto 
em plena construção e remodelação, entusiasmado pelas conquistas territoriais 
mas sempre ameaçado pelos apetites internacionais e pela escassez de recursos 
 financeiros. Desde sempre africanista, o republicanismo tomou a peito a tarefa de 
consolidar em África um “novo Brasil” que seria muito mais do que alguma vez fora 
o Brasil real. É simbólico dessa disposição, que não era uma ruptura mas uma con‑
tinuidade com a Monarquia, que tenha sido a República a criar, em 1911, o Minis‑
tério das Colónias, autonomizando em pasta ministerial própria um domínio que 
até 1910 estivera subsumido no Ministério da Marinha monárquico. Por lá passa‑
ram, com algumas repetições, 35 nomes entre 1911 e 1926, no que é mais um tes‑
temunho da crónica instabilidade em que viveu o regime republicano em Lisboa do 
que uma prova dos eventuais deméritos dos titulares do cargo. É também impor‑
tante notar o incremento do fluxo migratório registado para África nos anos ini‑
ciais do regime, fruto das primeiras lutas políticas republicanas, mas também da 
genuína esperança que o africanismo então representava.

Para os republicanos não chegava descentralizar. No art. 67.º da Constituição 
de 1911 previam mesmo “leis especiais adequadas ao estado de civilização” de cada 
território ultramarino, procurando assim potenciar as especificidades de cada um 
deles. Esta predisposição legislativa seria contudo inútil se nas colónias não se al‑
cançasse desenvolvimento agrícola, comercial e de exploração de recursos naturais 
e matérias ‑primas, e se ali não se cuidasse de lançar infra ‑estruturas, obras públi‑
cas, vias de comunicação, promovendo a educação e alguma liberdade cívica e 
política. Foram estas as linhas de actuação da mais importante figura do africa‑
nismo republicano – Norton de Matos – na mais importante colónia do Terceiro 
Império português20. 

José Mendes Ribeiro Norton de Matos era ao tempo major do exército e tinha 
já passado pela administração colonial portuguesa no Oriente (Índia e Macau). 
Até ao fim da vida, seria sempre fiel a uma concepção unitária de nação pluricon‑
tinental, desejando incrementar as relações entre a metrópole e os territórios ultra‑
marinos. Tinha por princípio que “a grandeza nacional estava absolutamente ligada 

19 Wheeler, 2000, p. 134.
20 V. Dáskalos, 2008.
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ao desenvolvimento e progresso das colónias”, porque “sem elas, ou com esses 
territórios abandonados e desprezados, nada poderíamos ter”21. A “valorização das 
colónias” equivalia portanto à “valorização da nação” porque, dizia, “não há polí‑
tica colonial – há apenas política da Nação. Realizar a unidade nacional e consolidá‑
‑la são os altos deveres da República”22. Como governador ‑geral de Angola entre 
1912 e 1915, Norton de Matos fez aprovar o famoso Regulamento de 1913, que 
consagrava uma administração civil e largamente autonómica em Luanda, e ini‑
ciou vários planos de fomento económico e de reforma humanitária das relações e 
contratos laborais. Era uma “política de atracção”, como ele dizia, que tinha de se 
seguir à velha política de guerra e conquista – como que um longínquo antecedente, 
ao menos do ponto de vista formal, da “política de africanização” tentada por An‑
tónio de Spínola, meio século depois, na Guiné. Como ele mesmo explicou, num 
discurso em Luanda, no Verão de 1913, o Portugal metropolitano e o território 
angolano não eram “países diferentes” ou “povos pertencentes a nacionalidades 
diversas” mas “uma mesma nação, vivendo sob a mesma bandeira e sob a protecção 
da mesma República”23. Em Agosto de 1914, o governo de Lisboa pareceu reconhe‑
cer a bondade da actuação de Norton de Matos quando fez aprovar a legislação 
que previa a elaboração de Cartas Orgânicas para cada uma das colónias. A I Guerra 
atrasou um pouco as coisas, mas esses documentos viram a luz do dia entre Abril e 
Novembro de 1917, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola, Índia, 
Timor e Macau, mas não em Moçambique.

A primeira missão de Norton de Matos em África ficou porém incompleta. 
Faltou ‑lhe sempre dinheiro e gentes para transformar Angola. No fundo, e apesar 
do voluntarismo retórico dos políticos, a situação nas colónias não podia deixar de 
ser o espelho da pobreza do erário público e das desinteligências políticas nos cor‑
redores do poder em Lisboa. O império foi sempre um terreno onde a teoria e as 
intenções distavam muito da prática e das realizações. Como Douglas Wheeler já 
salientou, as matérias coloniais eram de muita discussão e de abundante legislação 
(por vezes para responder a meros problemas conjunturais), segundo a velha crença 
portuguesa de que uma nova lei bastava para produzir resultados. A consequência 
é que o regime tinha, em África, “mais leis do que mosquitos” quando o que fazia 
falta eram recursos humanos e materiais24. 

A I Guerra Mundial introduziu um subperíodo na história do colonialismo 
republicano. Em grande parte, aliás, Portugal foi para a Guerra por causa do im‑
pério, no imediato para o defender das agressões alemãs, cedo registadas no Sul 
de Angola e no Norte de Moçambique, e porque, no médio prazo, a beligerância 

21 Matos, 1944, p. 87.
22 Matos, 1944, p. 21.
23 Matos, 1913, pp. 28 ‑29.
24 Wheeler, 2000. O autor dá um exemplo: só em 1917, as leis coloniais preencheram 

mais de 2100 páginas das gazetas de legislação oficiais (p. 142).
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parecia a única via para Portugal se poder sentar à mesa dos prováveis vencedo‑
res e aí impedir que as colónias portuguesas fossem jogadas à sorte nos arranjos 
territoriais do pós ‑Guerra. Ainda antes de o Corpo Expedicionário Português 
(CEP) ter chegado à Flandres já havia, desde finais de 1914, soldados portugue‑
ses a lutar contra o Reich em inóspitas paragens africanas. No total, até 1918, 
Lisboa enviou para as colónias uns 35 000 homens, 1800 dos quais ali morreram 
em combate ou sobretudo por doenças25. As consequências da I Guerra em Áfri‑
ca foram várias. Desde logo, ela relançou o papel dos militares que, salvo pon‑
tuais acções, hibernara  depois das grandes campanhas do Cuamato e do Libolo, 
em Angola, em 1907 ‑1908. As expedições militares organizadas contra o invasor 
alemão serviram também para acelerar a liquidação de alguns focos de resistên‑
cia nativa africana que ainda subsistiam, permitindo assim fechar as operações de 
pacificação encetadas duas décadas antes. Mas paralelamente a isto, a Guerra 
obrigou a uma recentralização decisória em Lisboa. A legislação de 1914 e as 
Cartas Orgânicas aprovadas em 1917 foram revogadas em Julho de 1918 pelo 
governo de Sidónio Pais. 

Portugal alinhou ao lado dos vencedores na Conferência de Versalhes, em 
1919, onde viu reafirmado o direito de soberania e controlo sobre as suas colónias 
(garantindo que Londres não compensaria Berlim pela sua derrota na Europa à 
custa do império português), e onde obteve até a pequena compensação simbólica 
da devolução da região de Kionga, desanexada da África oriental alemã e integrada 
em Moçambique. Mas mesmo com isso o pós ‑Guerra foi um tempo de acrescidas 
dificuldades na história do império ultramarino. Por mais que Lisboa pretendesse 
um regresso ao passado, aos melhores anos de 1911 ‑1914, a Europa e o mundo 
estavam irreversivelmente mudados. À entrada da década de 1920 alinhavam ‑se já 
as nuvens comprometedoras da crise económica, da instabilidade sociopolítica, da 
falência do liberalismo e do espectro do bolchevismo e do fascismo, os dois novos 
radicalismos políticos que dominariam os anos entre Guerras. Sob este pano de 
fundo geral, e com directa incidência no colonialismo português, o pós ‑Guerra 
assistiu também ao nascimento da Sociedade das Nações (a SDN), cujas principais 
potências democráticas deram corpo a um directório de pressão sobre Lisboa em 
matéria colonial. 

A SDN era muito tributária do humanismo liberal filantrópico do presidente 
norte ‑americano Woodrow Wilson, cujos Catorze Pontos explicitamente advoga‑
vam a igualdade, ou paridade, entre os países colonizadores e as populações co‑
lonizadas na discussão das questões de soberania ultramarina, abrindo assim uma 
brecha a caminho já da era das descolonizações. Os grandes governos europeus, 
quase todos colonialistas, não pretendiam isso. Mas o facto é que as potências 
saídas de Versalhes se lançaram numa vasta campanha de opinião e de pressão, 

25 Wheeler, 2000, p. 143.
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acusando Lisboa de não ser boa administradora colonial. A presença europeia em 
África exigia uma política liberal nova, que fomentasse a educação das popula‑
ções locais com vista a um futuro caminho de maior autonomia local, na senda 
do que os britânicos estavam a fazer com o seu império, transformando ‑o numa 
mais maleável “liga de Estados”. Ora Portugal, dizia ‑se lá fora, não estava a seguir 
esse caminho. Em Angola e em Moçambique o atraso civilizacional era ainda 
imenso e perpetuavam ‑se ali formas ancestrais de exploração laboral muito pró‑
ximas do trabalho forçado, de uma neo ‑escravatura que as leis não permitiam e 
a moral liberal não podia aceitar. Como recentemente estudou Miguel Bandeira 
Jerónimo, a questão das condições do trabalho indígena foi sempre um dos gran‑
des pontos fracos do império português e da sua imagem pública internacional, 
embora também outros países colonizadores cometessem idênticos abusos na ex‑
ploração da mão ‑de ‑obra colonial. As acusações contra Lisboa eram sobretudo 
agitadas por um dos novos organismos da SDN, a OIT (Organização Internacio‑
nal do Trabalho) – quando não por interesses privados como, por exemplo, os da 
conhecida companhia inglesa Cadbury em relação à mão ‑de ‑obra das plantações 
de cacau em São Tomé26 –, e ameaçava tornar ‑se um casus belli que poderia no 
limite levar a SDN a aplicar à África portuguesa o regime dos mandatos interna‑
cionais que estava então a ser utilizado na reorganização do Próximo Oriente 
pós ‑otomano. 

Em suma, e em vários domínios, a comunidade internacional exigia reformas 
estruturais que o país tardava a realizar… e que se fossem realizadas conduziriam a 
uma abertura das colónias portuguesas à influência estrangeira que não deixaria de 
fazer perigar o “pacto colonial” em que repousava a integridade do ultramar.  
É óbvio que a filantropia humanitária da SDN escondia interesses nacionais vários. 
Dos ingleses, sempre, e agora da poderosa União Sul ‑Africana sobre Moçambique, 
dos franceses sobre a Guiné e a região adjacente do golfo, dos belgas sobre o enclave 
de Cabinda, e dos italianos e alemães, que nunca renunciaram a olhar para a África 
como território de engrandecimento dos seus nacionalismos – o alemão, humilhado 
em Versalhes, o italiano pouco satisfeito com os ganhos da Guerra e por isso mar‑
cado pela vittoria mancata de 1918. 

Foi para responder aos novos tempos e aos novos desafios do pós ‑I Guerra 
que o governo de Lisboa tomou importantes medidas, num tempo de recrudesci‑
mento do africanismo na retórica política, na imprensa, na literatura e na opi‑
nião pública em geral. Em Maio de 1919 foram repostas em vigor as Cartas Orgâ‑
nicas de 1917. Em Agosto de 1920, dando cumprimento ao disposto na revisão 
constitucional acerca da necessidade de incrementar a descentralização e a 
 autonomia específica de cada território ultramarino, foram criados os Altos‑
‑Comissariados, como sinal de uma nova era de desenvolvimento, depois do 

26 Proença, 2009, p. 516, e Jerónimo, 2010, pp. 89 e ss.
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 termo da pacificação alcançado com as operações militares da I Guerra. No cargo 
foram empossados, no início de 1921, Manuel Brito Camacho para Moçambique 
e o inevitável Norton de Matos para Angola (sob cuja tutela ficavam os territó‑
rios de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné ‑Bissau). Era um regresso ao 
projecto de self ‑government iniciado em 1913 ‑1914, que a Guerra e o sidonismo 
 tinham suspendido mas que a SDN e ainda mais os colonos brancos já estabele‑
cidos em África tanto desejavam. Os altos ‑comissários tinham amplos poderes 
legislativos e executivos na área da gestão política, administrativa, económica e 
financeira das colónias a seu cargo27. 

Talvez tenha sido mesmo esse o problema que minou a exequibilidade e o 
 sucesso desse regime: a autonomia padeceu sempre de inúmeras indefinições 
 quanto às responsabilidades do alto ‑comissário perante Lisboa, o que colocou 
 Brito Camacho e Norton de Matos sob um constante fogo ‑cruzado. Na realidade, 
quando  reforçavam a autonomia desagradavam a muitas sensibilidades políticas 
mais integracionistas em Lisboa e sobretudo à grande burguesia colonial da metró‑
pole. Por formação política e interesses económicos, esta última – as forças vivas do 
capital metropolitano – era tradicionalista e mercantilista, ou seja, desconfiava da 
autonomia colonial, não gostava da ingerência do capital estrangeiro em África e 
defendia a todo o custo a manutenção do proteccionismo colonial contra quais‑
quer esforços de abertura liberalizante. Quando, em contraste, cedendo à pressão 
do lóbi do pacto colonial e do mercado fechado, Camacho ou Norton obedeciam 
demasiado a Lisboa, eram os colonos africanos que protestavam – e com eles as 
grandes companhias financeiras internacionais (como a Diamang, em Angola, ou a 
Companhia do Niassa, em Moçambique), cujos investimentos em capital a África 
portuguesa não podia dispensar28.

Brito Camacho não durou em Moçambique mais do que dois anos, consumindo 
o seu mandato de alto ‑comissário a conter a pressão da União Sul ‑Africana sobre 
a parte meridional de Moçambique e a tentar um plano de fomento dos transportes 
e comunicações para o interior e norte da colónia. Como durante a República 
Velha, Norton de Matos, o alto ‑comissário de Angola, foi quem mais se distinguiu. 
Retomando o trabalho desenvolvimentista que interrompera em 1915, apostou em 
novas obras públicas, no incremento da imigração branca e no fomento da produ‑
ção agrícola, esforçando ‑se por substituir os esquemas de trabalho servil sempre 
prevalecentes por mão ‑de ‑obra livre. Os primeiros tempos foram promissores. 
Houve na África portuguesa uma real expansão económica, com um acréscimo 
sensível da produção local e do investimento metropolitano. O mito do “eldorado” 
renasceu, atraindo portugueses que ali se fixaram e despertando a atenção e a 
cobiça de aventureiros de dinheiro fácil, como o jovem banqueiro Artur Alves dos 

27 V. Proença, 2009, pp. 507 ‑516.
28 V. Proença, 2009, p. 218, e Pimenta, 2010, pp. 46 ‑47.
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Reis, aliás um amigo íntimo de Norton de Matos29. Em 1923, o alto ‑comissário 
voltava à sua propaganda africanista mais entusiasmada. Angola era a prova da 
especial “finalidade histórica” dos portugueses em África: “nesta hora de tremendas 
dificuldades para a nossa Pátria, é consolador podermos elevar o nosso espírito, 
levantar bem alto os nossos corações e bebermos em grandes haustos de que tanto 
carecemos, com a visão bem firme, bem segura, bem nítida, de que altos destinos 
nos estão reservados na África portentosa, glorioso campo dos nossos esforços e das 
nossas lutas”30. 

Mas os problemas logo vieram. O império reproduzia a instabilidade adminis‑
trativa e a desorganização financeira que eram visíveis na metrópole nos anos 20 e 
sobretudo Norton, em Angola, ainda agravou mais esse panorama contraindo em‑
préstimos externos que alimentavam a inflação, a desvalorização monetária e, por 
consequência, a crescente incapacidade angolana de saldar a sua própria dívida. 
Em Lisboa, os governos republicanos da década de 1920 não dispunham nem de 
solidez política nem de desafogo financeiro para apoiarem os esforços desenvolvi‑
mentistas dos altos ‑comissários. Isso e o excessivo protagonismo de Norton de Ma‑
tos abriram o flanco às oposições. A partir de 1923, o grande capital metropolitano 
e as sensibilidades políticas mais conservadoras lançaram ‑se numa violenta campa‑
nha contra o alto ‑comissário em Angola que foi, na realidade, uma mais vasta 
condenação do colonialismo republicano e das liberdades e autonomias concedi‑
das em África. O rosto desta contra ‑ofensiva das direitas foi Francisco Cunha Leal, 
um dos próceres do Partido Nacionalista e velho inimigo de Norton, que militava 
no Partido Democrático. Em Março de 1924, a Câmara dos Deputados ainda vo‑
tou ao alto ‑comissário uma moção de confiança, ilibando ‑o das acusações de per‑
dulário e separatista. Mas aos 57 anos, Norton de Matos estava cansado. Descrente 
do apoio de Lisboa, demitiu ‑se em Junho, trocando Luanda pela embaixada portu‑
guesa em Londres31.

O fracasso de Norton de Matos significou o fracasso da Angola republicana. 
Depois dele, a mais valiosa colónia portuguesa do tempo ficou entregue a nomes 
e vontades menores e ao escrutínio negativo da comunidade internacional. Em 
1925, um relatório elaborado pelo sociólogo norte ‑americano Edward Ross arra‑
sava as práticas laborais em uso no império português32. A somar a esse vexame 
internacional, o problema das finanças coloniais tornou ‑se uma das questões 
mais prementes e azedas da política portuguesa, agravado, nos finais desse ano, 
pela revelação do escândalo Alves dos Reis, que levou ao desmoronamento do 
Banco Angola e Metrópole. Nos últimos tempos da Primeira República, Luanda 

29 Wheeler, 2000, p. 154.
30 Matos, 1923, pp. 10 ‑11.
31 Wheeler, 2000, pp. 157 ‑159.
32 V. Jerónimo, 2010, pp. 211 e ss.
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estava praticamente sem governo e dali chegavam preocupantes rumores de 
conspirações secessionistas dos colonos33. E se Angola era claramente a aposta 
mais importante do colonialismo português, a situação a que ali se chegara per‑
mite imaginar o que seria o quadro, para pior, registado em Moçambique, na 
Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, onde eram frequentes as secas, as 
fomes ou as revoltas locais, sem que Lisboa pudesse ali acorrer com providências 
efectivas, ou no Oriente, entregue a missionários (no caso de Timor) ou peri‑
gosamente dependente das boas vontades britânica (na Índia) e chinesa (em 
Macau). 

Assim, entre as causas do pronunciamento militar de 1926 – não por acaso 
comandado por um africanista, o general Gomes da Costa – esteve o receio, par‑
tilhado por muitos sectores da vida nacional, de que a incapacidade dos governos 
republicanos em pôr ordem em África levasse as potências internacionais a inter‑
vir, repartindo entre si o sacralizado e prometedor esteio africano do naciona‑
lismo português, e o correlativo desejo de uma nova situação política que na 
metrópole como em África trouxesse autoridade, segurança e disciplina. Alçada 
ao poder desde finais do século xix para defender uma “herança sagrada” que a 
Monarquia parecia ter negligenciado, a República morreu afinal às mãos de um 
sobressalto do nacionalismo imperialista na década de 1920. O fulcro do seu 
problema colonial foi ao fim ao cabo o mesmo que minara já a Monarquia e que 
depois gastaria o Estado Novo: a contradição irrealista entre os grandes projectos 
e sonhos do africanismo e a crónica falta de meios financeiros e humanos para os 
concretizar.

4.  A “herança sagrada” no século xx português

A partir de 1926, a Ditadura Militar tomou em mãos essa “herança sagrada” e, 
com base nas estruturas administrativas, sociais e económicas erguidas por monár‑
quicos e republicanos em África começou a delinear a política colonial portuguesa 
que marcaria a construção e definição ideológica do Estado Novo salazarista. Ape‑
sar de algumas continuidades, os princípios republicanos da descentralização e da 
autonomia foram rapidamente abandonados, com a extinção dos altos ‑comissários 
e a sua substituição por governadores muito mais dependentes de Lisboa. As finan‑
ças coloniais foram também saneadas, apostando ‑se no reforço económico do pacto 
colonial, ou seja, fechando mais Angola e Moçambique ao capital estrangeiro e 
reduzindo a África portuguesa a um mercado reservado que abastecia a metrópole 
de matérias ‑primas em troca de têxteis e vinho34. Ao mesmo tempo, o regime mili‑

33 Pimenta, 2010, p. 48.
34 V. Alexandre, 2000, pp. 240 ‑241.
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tar não descurou a afirmação simbólica e legislativa da vocação colonizadora e 
africana do país, consagrando a realidade imperial e a mística da “nação una” em 
diversos diplomas, de que o Acto Colonial (1930) seria o mais importante – um 
diploma que Salazar trataria depois, em 1933, de inserir na Constituição, antes de 
o materializar visualmente perante os portugueses e o mundo, na Exposição do 
Mundo Português, em 1940. 

A estratégia da recentralização integracionista do ultramar produziu resultados 
palpáveis. Foi durante o Estado Novo que o take ‑off das economias angolana e 
moçambicana e os números da emigração portuguesa para África começaram a 
fazer das duas colónias portuguesas realidades parecidas com um novo Brasil35. Mas 
o sucesso salazarista no ultramar africano, ao dar uma vez mais alento aos mitos da 
“herança sagrada” e do “eldorado”, foi justamente o que retirou todo o espaço de 
manobra ao Estado Novo para compreender os ventos descolonizadores que emer‑
giram após a II Guerra Mundial. Avatar último do nacionalismo colonialista, mes‑
mo que com formas de acção diferentes das da Primeira República, o regime de 
Salazar e de Marcelo Caetano nunca quis, ou tarde e mal tentou – porque nunca 
para isso teve espaço – renunciar a ser o que quinhentos anos de história imperial 
o tinham condenado a ser. No fim das contas, o problema estrutural do colonialis‑
mo português, independentemente do lucro económico que ele desse ou da exis‑
tência ou não de aliados internacionais que o sancionassem, foi mesmo o excesso 
de história – o peso omnipresente do infante D. Henrique e de Vasco da Gama na 
política portuguesa, como resumiu o diplomata americano George Ball em 1963 –, 
num país que nunca teve meios para extrair dessa história mais do que um presen‑
te problemático ou um futuro quimérico.

Quase quatro décadas volvidas sobre o fecho do centenário ciclo imperial 
português, e num tempo, como o do presente, de estudos pós ‑coloniais, de co‑
nhecimentos interdisciplinares e de análises sobre a hibridação de culturas numa 
geografia global, os estudos coloniais são ainda uma ancoragem histórica indis‑
pensável e esclarecedora. O propósito deste texto foi assim apenas o de fornecer 
pistas de reflexão e conhecimentos sobre uma importante fatia temporal da his‑
tória do colonialismo português contemporâneo e, através disso, sobre a história 
mais geral do modo português de estar no mundo.

35 Em 1924, a população branca em Angola não excederia as 25 000 pessoas (Wheeler, 
2000, p. 156). Em 1940, o número subira para 44 000 e em 1970 para 173 000 (Alexandre, 
2000, p. 242).
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XV – A memória da Primeira República 
no século xx português

1.  A República e o republicanismo entre a “ideia”, o 
regime e a memória

O ano de 1910 foi aquele em que Portugal assistiu à mais significativa mudança 
de regime da sua longa história, deixando de ser uma monarquia, como sempre fora 
desde a fundação, no século xii, para passar a ser uma república. O 5 de Outubro, 
data central desse agitado ano, foi o dia em que alguns militares, actuando em 
nome de uma elite civil de portugueses pensantes, agiram motivados por um 
programa mínimo com um apoio máximo. Em 1910, toda a gente recusava uma 
política monárquica mergulhada num impasse, gerida por governos instáveis e por 
um rei quase demissionário e inconsequente. O que faltava saber era que tipo de 
futuro iria emergir com o novo regime e se esse futuro seria de democratização e 
progresso como há muito prometia a propaganda republicana. 

Abriu ‑se assim, e desde então, um vasto debate sobre o que deveria ser a vida 
republicana do país que alimentou e marcou grande parte da história política, so‑
cial e cultural portuguesa durante os últimos cem anos, ao longo das diferentes 
repúblicas que nele se sucederam. Em 2010, as comemorações do centenário do  
5 de Outubro mostraram como são ainda hoje variados os entendimentos sobre o 
que seja, ou deva ser, um Portugal republicano, mesmo que a forma institucional do 
regime não esteja já em causa. Por isso mesmo, a comemoração constituiu ‑se como 
um bom ponto de partida, ou pretexto, para revisitar o lastro deixado ao longo de 
um século pela primeira experiência republicana do país, entre 1910 e 1926. Em 
cem anos, a Primeira República portuguesa tornou ‑se um elemento constitutivo da 
memória recente, entendida quer como conjunto de discursos colectivos, que são 
outras tantas somas de memórias individuais, quer como conjunto de representa‑
ções mais ou menos mediatizadas na imprensa e na historiografia, que são outros 
tantos retratos oficiais – com ou sem militância política implícita – daquela impor‑
tante fatia temporal do século xx português.

O que venceu em Portugal na manhã de 5 de Outubro de 1910 não foi tanto 
uma ideia, ou uma nova cultura política, nem sequer um projecto partidário unifi‑
cado, mas a vanguarda radical e armada do chamado PRP. Não é que não existisse 
ideia ou cultura política republicana. Na realidade, o republicanismo preexistiu ao 
regime então fundado e sobreviveu ‑lhe, depois de 1926, tendo servido de referen‑
cial para toda a modernidade portuguesa desde a Monarquia Constitucional até 
aos últimos anos do Estado Novo. Foi ele que levou muitos republicanos a lutarem 
por um poder que era um meio para um fim e não um fim em si mesmo: educar e 
mobilizar a nação para a maioridade intelectual colectiva que haveria de redefinir 
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e enraizar uma nova cidadania de auto ‑responsabilização e de debate participado1. 
No fundo, e até 1910, o republicanismo sonhava sobretudo insuflar na forma do 
regime um conteúdo que era res publicano por referência ao imaginário clássico de 
uma alma colectiva e de uma virtude cívica que inspiravam o bom governo da Polis. 

Fazer a república não se confundia portanto com a simples instauração de uma 
chefia de Estado electiva e não já hereditária. Do que se tratava era de dar corpo a 
uma comunidade nacional de igualdade, razão, patriotismo, independência, parti‑
cipação e diligência em que a qualidade da democracia se aferia pela dimensão, 
sociológica e geográfica, do diálogo e do autogoverno dos seus membros, nas ideias 
tidas e nas realizações materiais conseguidas em prol do bem comum. É nesse 
sentido que o republicanismo, como cultura ou modo mental, não era um mono‑
pólio dos homens que chegaram ao poder em 1910: fora já a reivindicação de 
muitos monárquicos que queriam democratizar o regime mantendo o rei e sê ‑lo ‑ia 
também de uma vasta intelectualidade divorciada do regime de 1910 cujo denomi‑
nador comum – da Renascença ao Integralismo, do modernismo à Seara Nova – era 
o projecto de redimir Portugal pela construção suprapartidária de uma comunidade 
forte e autoconsciente2.

Ora o que é relevante notar, na história da curta experiência política inaugura‑
da em 1910 e encerrada em 1926, é a distância entre o ideal e o real, a teoria e a 
prática, a promessa e a concretização, a utopia inspiradora e a fachada quase mo‑
nolítica que a asfixiou e comprometeu. O que o republicanismo quisera ser e criar 
em Portugal era muito mais amplo do que o que se fez entre 1910 e 1926. A ques‑
tão foi constatada logo em 1912 por Carlos Malheiro Dias ao escrever: “Portugal é 
hoje uma República com poucos republicanos como era há dez anos uma monar‑
quia com insuficientes monárquicos.”3 O que ele queria dizer era que da mesma 
maneira que esta última chegara a ser, no fim, depois do franquismo, do regicídio e 
da acalmação de D. Manuel II uma monarquia sem monárquicos, o regime inaugu‑
rado com o 5 de Outubro não conseguira ainda (e nunca conseguiria) ser uma re‑
pública com todos os republicanos, não só porque o regime optou por ser o mono‑
pólio de alguns e a exclusão de muitos, mas também porque os que de forma mais 
generosa fizeram o 5 de Outubro encontraram sempre inultrapassáveis dificuldades 
na missão de “fazer” cidadãos republicanos, num país onde a pobreza e o analfabe‑
tismo eram as realidades dominantes. 

O risco da distância entre o ideal e o real fora um tema que acompanhara sem‑
pre a história do republicanismo em Portugal. Nas suas intervenções cívicas na 
década de 1870 – quase quarenta anos antes do 5 de Outubro – Antero de Quental 
tinha por hábito exibir reserva e cepticismo por aquilo a que chamava depreciati‑

1 V. para os ingredientes da ideia e da cultura republicanas, Catroga, 1991, e Ramos, 
2001, pp. 349 ‑375.

2 V. Ramos, 2001, pp. 292 ‑296, e 1992, pp. 234 ‑239.
3 Dias, 1912, p. 18.
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vamente “repúblicas de facto”, apelando a que se buscasse antes a concretização da 
“república ideal”. As primeiras eram regimes que se atingiam mudando as institui‑
ções: mas eram “mais uma combinação política apenas; não representam uma re‑
novação social; não abrem uma idade nova”, limitando ‑se a continuar “as tradi‑
ções governamentais da Monarquia Constitucional”. A segunda era um estádio 
superior de civismo, participação e partilha: só se atingia mudando hábitos e men‑
talidades como caminho para uma reconstrução social e cultural completa. Como 
consequência, só a concretização da “ideia” – que ele admitia não poder acontecer 
“dum dia para o outro” – impediria que a república fosse “a continuação da monar‑
quia sob outro nome” ou “a monarquia menos o monarca”4. Se Antero tivesse vi‑
vido até 1926, não se teria talvez surpreendido com o 28 de Maio. E teria porven‑
tura concluído que a república que ele e que os pais fundadores da causa tinham 
querido jamais existira em Portugal. 

No fundo, os republicanos portugueses experimentaram a impossibilidade ine‑
rente a todo o radicalismo fracturante em cenário socioideológico que o não é: sem 
revolução não há massas ilustradas e sem estas nenhuma verdadeira democracia ou 
desenvolvimento sustentado são possíveis; mas sem a pré ‑educação das massas 
nenhuma revolução alçada ao poder em seu nome pode consolidar ‑se num regime 
estável e inclusivo5. Daí o complexo de cerco, a constante fuga para a frente do 
quotidiano republicano, o seu fechamento antidemocrático e o clima instável e 
conflitual em que ele viveu, até 1917, e sobreviveu, depois da Guerra e até ao  
28 de Maio. A Primeira República em números mostra isto mesmo: 45 governos 
(com uma duração média de 4 meses cada um), 30 primeiros ‑ministros diferentes, 
outros tantos golpes, intentonas e conspirações de variadas cores políticas, 7 parla‑
mentos (4 deles dissolvidos por intervenção militar), e 8 Presidentes da República, 
dos quais apenas um (António José de Almeida) conseguiu completar o seu man‑
dato, entre 1919 e 1923. 

Como hoje constata a historiografia, o mais curto e acidentado regime da con‑
temporaneidade portuguesa foi também um dos mais instáveis de toda a Europa do 
tempo – uma espécie de República de Weimar latina, cuja consequência mais im‑
portante foi abrir caminho para o advento da Ditadura Militar em 1926, e sobretu‑
do para a longevidade do Estado Novo. Em muitos aspectos, o salazarismo não foi, 
na verdade, o executor mas antes o coveiro da liberdade e da democracia portugue‑
sas – isto supondo, e nem todos o fazem, que uma e outra existiram até 1926, sob 
o império do PRP6. Não é de facto possível compreender a transição da Primeira 
República para o autoritarismo sem reparar como, em poucos anos, grande parte 
das forças vivas, dos intelectuais, dos líderes de opinião e das classes médias desli‑
zaram da esquerda para a direita, renunciando à utopia não concretizada do repu‑

4 Quental, 1982 [1873], pp. 389 ‑394.
5 Catroga, 1991, p. 455.
6 V. Valente, 1997, pp. 129 ‑130, e 1999, pp. 251 ‑252, e Ramos, 2004, pp. 24 ‑34.
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blicanismo cívico e de fomento em troca da ordem da estabilidade e da segurança. 
No fundo, tendo feito, apoiado ou simplesmente recebido a República em 1910 
para que esta solucionasse os males da monarquia (a instabilidade governativa, o 
desequilíbrio financeiro, o atraso económico e a anomia cívica), muitos acabaram 
por constatar, na década de 1920, que o remédio para estes males não residia afinal 
na simples remoção do rei. 

2.  As leituras da Primeira República entre a 
idealização e a condenação

Demiúrgica no marketing revolucionário com que se guindara ao poder, a Primei‑
ra República morreu em grande parte pelo confronto entre as grandes expectativas 
semeadas e os poucos frutos colhidos. É por isso que o regime de 1910 ‑1926 é ainda 
hoje um período da história contemporânea do país muito marcado pelas polémicas 
e pelos confrontos que suscitou, favorecendo leituras deturpadoras e não apenas ten‑
tativas de compreensão serenas. Sobre a Primeira República e as suas figuras mais 
representativas impenderam normalmente visões contaminadas pela ideologia e pe‑
los pressupostos (ou preconceitos) de cada observador, gerando tantos discursos 
quantas as “repúblicas” que cada um acreditava terem existido ou que melhor se 
enquadravam nas leituras político ‑historiográficas que foram sendo feitas. De resto, 
mesmo que a vivacidade e controvérsia não fossem o produto natural das circunstân‑
cias e do legado da primeira experiência republicana portuguesa, sê ‑lo ‑iam sempre, e 
à partida, por causa da polissemia da própria palavra “república”7 e dos entendimen‑
tos que a história, a ciência política, a filosofia ou o direito têm dela8. 

Qualquer que seja a interpretação formulável sobre a Primeira República por‑
tuguesa o importante é que ela se enraíze em estudo sério. O errado não está em 
escolher um ângulo de análise e emitir um juízo informado, que pode ser ético 
desde que seja empiricamente fundamentado e intelectualmente honesto. O que 
obscurece a história é a opinião com base em ideias feitas, em palavras soltas, em 
preconceitos políticos e ideológicos. Importante, no conhecimento da Primeira Re‑
pública, é procurar situá ‑la no quadro do tempo, do espaço e dos homens que a 
fizeram e viveram. Só assim será possível compreendê ‑la: que projecto era o seu, 
como surgiu e se desenvolveu, como venceu, viveu e sucumbiu, que adversários e 
crises teve de enfrentar, que erros cometeu, que aspectos positivos e  negativos teve, 
o que é que nela foi conjuntural e irrepetível e o que dela restou como herança 
simbólica, cultural, social ou política. O debate historiográfico sobre a Primeira 
República e sobre o republicanismo em Portugal deve ir além do regime político de 

7 Catroga, 1991, p. 167.
8 V. Sardica, 2009, pp. 10 ‑11.
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1910 ‑1926 para tentar avaliar a complexidade e a modernidade da ideia republica‑
na bem como o choque por ela produzido no confronto com o Portugal dos finais 
do século xix e das primeiras décadas do século xx. Só desta maneira será possível 
conferir ‑lhe substância e especificidade e não descartá ‑la como epílogo incompre‑
endido do liberalismo oitocentista ou antecâmara anárquica do futuro salazarismo.

Apesar do seu fracasso, a Primeira República deixou uma herança objectiva e 
incontornável ao século xx português – um direito civil renovado, os fundamentos 
de uma revolução no ensino, o princípio da separação entre o Estado e a Igreja, o 
nacionalismo ultramarino (encerrado em 1975), ou uma forte cultura simbólica em 
cujas materializações (bandeira, hino, toponímia) ninguém ousou tocar e que ain‑
da hoje definem os portugueses. Mas o seu principal legado foi mesmo a memória. 
Acriticamente glorificada ou condenada, consoante alimentava a visão apologéti‑
ca da utopia intelectual e da democracia tentada ou, em contraste, a visão conde‑
natória do regime político, a memória da Primeira República tornou ‑se um tópico 
de acesa discussão, extremando posições e projectando ‑as na apreciação que gera‑
ções sucessivas de portugueses foram fazendo dela, do Estado Novo e da democra‑
cia que hoje nos rege. 

Naturalmente, a repetição automatizada de lugares ‑comuns foi tornando a me‑
mória da Primeira República cada vez mais redutora, ao simplificar uma realidade 
que era, no seu tempo de vida, dinâmica e plurifacetada. Assim se chegou a uma 
dicotomia maniqueísta que não ajudou a realizar um confronto arejado entre a 
memória e a história, do qual pudesse emergir uma leitura mais rigorosa e desapai‑
xonada desse período. De um lado, os admiradores habituaram ‑se a recordar a 
experiência política de 1910 ‑1926 como uma história de luta e triunfo de visioná‑
rios democratas e homens de bem contra uma monarquia caduca, que, incorruptí‑
veis e incompreendidos, acabaram politicamente atraiçoados por reaccionários e 
vendilhões do templo. Do outro lado, e em contraste, os mais críticos sempre insis‑
tiram que ela nunca passou de um permanente estado de excepção revolucionário, 
de uma guerra civil endémica, falha de legitimidade e ainda mais de legalidade 
(porque muitos dos seus actos foram contrários à letra das leis), em que uma van‑
guarda de jacobinos manejava uma ditadura de massas sectária e liberticida, fazen‑
do o país viver num regime bem menos pluralista do que fora o constitucionalismo 
monárquico e cuja factura Portugal passaria décadas a pagar, na política, na econo‑
mia ou na sociedade. 

Para os primeiros, a República fora obreira de uma modernidade interrompida 
pela Ditadura Militar e reprimida pelo Estado Novo; o 25 de Abril, em 1974, ini‑
ciara assim a história de uma Segunda República cuja origem, ao menos sentimen‑
tal, não poderia deixar de ser buscada lá atrás, na Primeira República, como se à 
distância de meio século a concretização da democracia se religasse à sua primeira 
busca. Para os segundos, melhor seria esquecer a fatia temporal de 1910 ‑1926, 
fosse porque o que lhe sucedera dera mais aos portugueses do que a “democracia” 
do PRP, fosse porque o 25 de Abril iniciara a história de uma Terceira, mas nova, 
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República, que nada devia à Segunda República (o Estado Novo9) mas também 
pouco ou nada devia à Primeira República, a não ser a forma institucional do Esta‑
do inaugurada em 1910. Alguém já escreveu que “a memory is what is left when 
something happens and does not completely unhappen”10. O dito aplica ‑se bem à 
Primeira República: ela aconteceu durante dezasseis anos, mas nunca deixou de 
acontecer depois desses dezasseis anos, durante as décadas – até aos anos 70 do 
século xx – em que, não sendo estudada, foi sobretudo usada, ao sabor das conjun‑
turas e das agendas de quem tinha empenho ou poder para a recordar, fosse em que 
sentido fosse. 

3.  Os usos da memória: o republicanismo na Primeira 
República,  no “reviralho” e no Estado Novo

Ainda antes de 1910, a memória do republicanismo era já parte integrante dos 
que lutavam para o materializar em regime, conferindo ao PRP a aura de estádio 
último de uma tradição revolucionária e esclarecida que vinha dos patriarcas do 
vintismo, das massas setembristas e das elucubrações teóricas da geração fundado‑
ra de Henriques Nogueira ou outros. Era esse lastro que ajudava a fazer o processo 
acusatório do sistema da Carta Constitucional, declarando ‑o responsável pelas 
trevas culturais e pelo atraso socioeconómico em que a nação mergulhara nos fi‑
nais do século xix e inícios do século xx.

Seria sobretudo depois de 1910 que a memória daquilo a que o 5 de Outubro 
abrira a porta iria ter diferentes e recorrentes usos. Foi usada, desde logo e em 
 primeiro lugar, até 1926 pelos políticos que então ocuparam o poder para nele se 
 entrincheirarem, reclamando só eles serem os “verdadeiros” e “puros” defensores 
da república e para a partir dele ostracizarem muitas vezes toda a diferença e opo‑
sição política, de acordo com o chavão corrente de que a República só poderia 
pertencer aos militantes e servidores do hegemónico Partido Democrático – a má‑
quina de Afonso Costa, durante a República Velha, e dos “bonzos” de António 
Maria da Silva na derradeira fase do regime. Esta cativação da memória, ou este 
monopólio da sua representação num só entourage político, contribuiu (entre mui‑

9 Este ponto está longe ainda hoje de ser consensual. Para muitos, o facto de o Estado 
Novo ter sido uma ditadura invalida que se possa considerá ‑lo uma república. Mas da 
mesma maneira que há, ou houve, ditaduras revestidas de diferentes formas de regime, 
também as repúblicas admitem diferentes conteúdos políticos, institucionais e sociais, alguns 
deles pouco ou nada democráticos. De resto, do ponto de vista jurídico de base, a 
Constituição de 1933, no seu art. 5.º, definia Portugal como uma República, da mesma 
maneira que já o art. 1.º da Constituição de 1911 o fizera e que o art. 1.º da Constituição de 
1976 mais tarde faria.

10 A frase é do físico e pensador Edward de Bono (n. 1933).
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tos outros factores) para que em 1926 o “país real” não estivesse disposto a bater ‑se 
pela sua manutenção. Quando o general Gomes da Costa, marchando sobre Lis‑
boa, pôs um ponto final no “silvismo” e no regime poucos lamentaram a queda 
daquela República. 

É certo que depois, desde 1927 a 1931 (com alguns ecos que se prolongaram 
ainda até 1936), muita gente lutou de armas na mão contra a Ditadura Militar e 
em defesa do parlamentarismo e da liberdade, na chamada frente oposicionista do 
“reviralho”. Mas a república que os “reviralhistas” queriam para contrapor a Go‑
mes da Costa, a Carmona e à ascensão de Salazar era a república da ideia – um 
projecto de genuína democracia, de civismo ilustrado e de progresso para o maior 
número – e não o regime de 1910 ‑1926. O problema do “reviralhismo” é que não 
fora isso que existira, e era o que realmente existira que as pessoas lembravam. Por 
isso, no fundo, o que os saudosistas da república contestavam no final da década de 
1920 não era que os militares tivessem liquidado a “liberdade” e enterrado a “de‑
mocracia”, mas sim o facto de na Ditadura Militar já vigente ser cada vez menor o 
espaço político para tentar regressar à pureza reformista das origens e (re)construir 
a fórmula democrática e liberal que ficara por cumprir. 

A primeira grande obra historiográfica dedicada ao republicanismo e ao regime 
de 1910 era ao mesmo tempo uma homenagem e uma despedida nostálgica. Foi a 
História do Regímen Republicano em Portugal, dirigida por Luís de Montalvor, cujo 
primeiro de dois volumes saiu em 1930. Na advertência que lhe servia de prefácio, 
Montalvor começava por lamentar que a história do regime ainda estivesse por 
fazer, decorridas duas décadas sobre o seu triunfo em Portugal. Mas lamentava 
ainda mais, traduzindo a nostalgia reviralhista. A República, dizia ele, tivera ho‑
mens que “agiram sempre com nobre elevação, isentos de erros comuns” e que 
“não foram senão vítimas do ambiente deletério, da atmosfera de desordem” e “da 
malquerença da opinião”. A instabilidade em que caíra o “Estado Republicano” 
não ajudava a “uma serena recomposição dos factos”, diluindo “a linha divisória 
que separa o terreno ardiloso do sectarismo do campo claro da opinião tolerante, 
desinteressada e justa”. Olhando à sua volta, Montalvor e os colegas que ele recru‑
tou para a redacção da obra reparavam que ao regime de 1910 já se imputavam 
“todos os prejuízos, toda a suposta série de agravos que tem sofrido a nação portu‑
guesa”. E isto mostrava a “premeditada táctica do inimigo” (aqui não nomeado) 
que “um só alvo procura[va], servindo ‑se dos homens para o atingir: a Democra‑
cia”. Grafada com maiúscula, era à democracia que os portugueses deviam “o lucro 
ganho de liberdades comuns usufruídas”, que era “inútil desmerecer ou negar”11.

A transição de 1926, o fracasso do “reviralho” e ainda mais o facto de a violên‑
cia sectária da República espanhola (implantada em 1931) ter aumentado a repu‑
tação negativa das repúblicas ajudaram a distanciar o comum dos portugueses dos 
apelos justiceiros de Luís de Montalvor e a cristalizar o tipo de utilização que a 

11 Montalvor, 1930, pp. 6 ‑8. 
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Ditadura Militar e o Estado Novo fariam da memória da Primeira República.  
A partir do início dos anos 30, quando o salazarismo se firmou no poder, ela 
tornou ‑se a prova irrefutável de que a democracia à portuguesa fora afinal uma 
demagogia para ‑bolchevique e que portanto melhor seria que os portugueses vives‑
sem “habitualmente”, à sombra da autoridade, da ordem e da união nacional sus‑
tentadas pelo Estado Novo. Salazar sempre invocou a Primeira República como 
um “contra ‑exemplo” autolegitimidor, salientando o quanto a sua história demons‑
trava não terem os portugueses capacidade para viver em liberdade política12, e 
esta posição encontrou rápido eco no anti ‑republicanismo da nova imprensa que 
estava então a emergir como voz oficiosa da nova situação13. O período de 1910‑
‑1926 tornou ‑se assim pretexto para uma releitura mais larga da história de Portu‑
gal em termos de apogeu, decadência, quase apocalipse e regeneração/restaura‑
ção14. Foi essa a ortodoxia consagrada nos anos de ouro do salazarismo – a década 
de 1940 – e que ainda ecoava em Outubro de 1960, aquando das comemorações 
oficiais do cinquentenário da República.

Vários contributos podem ser tomados como exemplo e resumo do que consti‑
tuiu, durante o Estado Novo, a lenda negra do republicanismo. João Ameal, um 
dos principais historiadores e intelectuais do regime, foi um dos nomes que mais se 
destacou na construção do anti ‑republicanismo salazarista. Ameal achava que a 
escrita da História devia constituir um estudo “firme e honesto” que permitisse um 
“exame de consciência” colectivo15. Na verdade, porém, a sua obra é sobretudo 
panfletária, porque a ética a extrair da história vinha imbuída do receituário com 
que o Estado Novo condenava a memória do regime que o antecedera. 

Numa linha de leitura integralista e ultramontana, Ameal considerava, desde 
logo, que o 5 de Outubro fora o infeliz dia em que “o Diabo, posto à solta noventa 
anos antes”, ou seja, na Revolução Liberal vintista, “tomara conta dos destinos” 
nacionais16. Não tinha que ter sido assim se acaso a Monarquia não se tivesse afun‑
dado em “cobardias, traições e deserções”, abrindo o flanco “à grosseira euforia dos 
marujos e da populaça”17. Dispensando a objectividade científica e procurando 

12 Matos, 2010, p. 138.
13 De entre todos os novos jornais apoiantes do salazarismo em ascensão, o principal 

viria a ser o Diário da Manhã, fundado como órgão oficial da União Nacional em 1931.  
O primeiro número, datado de 4 de Abril desse ano, repudiava o passado republicano 
anterior a 1926, anunciando na primeira página que “o Diário da Manhã não traz no seu 
programa o propósito de se socorrer daqueles processos de combate que durante muitos anos 
transformaram a vida pública do País numa desordem de cabilas africanas”.

14 V. Rosas, 2002, pp. 99 ‑103.
15 Ameal, 1940, pp. IX ‑X. O livro foi publicado como edição oficial das comemorações 

do “duplo centenário”, no ano da Exposição do Mundo Português. Teve várias edições e 
tornou ‑se uma espécie de narrativa historiográfica oficial do Estado Novo.

16 Ameal, 1940, p. 756.
17 Ameal, 1946, p. 139. O livro foi publicado inicialmente em francês, para circulação 

internacional, sob a égide do Secretariado Nacional de Informação.
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apenas veicular uma ética condenatória, o discurso historiográfico de João de 
Ameal repousava sobretudo na adjectivação. Toda a Primeira República fora uma 
“balbúrdia sanguinolenta” durante a qual a “plebe, dementada pela súbita conquis‑
ta do mando”, semeara por todo o lado uma “atmosfera de jacobinismo exaltado”18. 
A sociedade portuguesa atravessara então “profunda crise”, na qual “o receio, a 
insegurança, as incessantes conjuras das alfurjas, os dissídios dos partidos, o caos 
administrativo, as violências contra o clero e contra os  monárquicos” tinham re‑
dundado num “mal ‑estar crescente [e] insuportável”19. A República fora coisa “de 
aventureiros, de iconoclastas, de parasitas”, que se arrastara “através de distúrbios 
sangrentos, improvisações estéreis, escândalos espectaculosos, na instabilidade, na 
incompetência, no fratricídio, na desordem” – em suma, numa “perpétua inquieta‑
ção” que tanto “espreita[va] a cada esquina como nasc[ia] em cada consciência”20.

A redenção começara a chegar no final da década de 1920. Na “caótica vora‑
gem” do pós ‑Guerra, quando “rompiam greves a cada passo” e os governos se con‑
sumiam “com velocidade meteórica”, a nação achara ‑se “cansada” e com “um só 
desejo: o sossego”21. Com a “Pátria doente” (uma famosa declaração de Óscar Car‑
mona, de 1925, que Ameal significativamente citava), o golpe do 28 de Maio fora 
nada menos do que o “regresso” de Portugal: a nação voltara a “encontrar ‑se a si 
mesma” e pudera “caminha[r] para a reconquista da unidade perdida”22. E isso fora 
o sinal para se desmoronar “como um castelo de cartas, roído de ‘formiga branca’, 
a República maçónico ‑jacobina”23. O juízo de conjunto sobre o regime de 1910‑
‑1926 era mais o de um advogado de acusação na barra de um tribunal do que o de 
um historiador: “Pode ‑se dizer que nestes dezasseis anos a linha histórica da nação 
mal se descobre. São tais as aberrações ideológicas, tais os dirigentes e as massas, 
que parece ter deixado de viver o Portugal cristão e imperial, cuja marcha temos 
acompanhado pelos séculos fora.”24 Porque era de perda e resgate que se tratava: 
depois de um século “doloroso e miserando” – todo o período que começara com o 
vintismo liberal e que culminara na República – a pátria só “reacorda[ra]” e 
“volta[ra]” com Salazar; “aí a temos, de novo erguida, pura e alta como a História 
a fez”, regozijava Ameal em 194025. E quanto a Salazar, aparecia, em absoluto con‑

18 Ameal, 1940, pp. 759 ‑760 e 763.
19 Ameal, 1940, p. 766.
20 Ameal, 1946, p. 140, e 1940, p. 772.
21 Ameal, 1940, pp. 777 e 779.
22 Ameal, 1940, p. 780, e 1946, p. 141.
23 Ameal, 1940, p. 784.
24 Ameal, 1940, p. 781.
25 Ameal, 1940, pp. 796 ‑797. Este ponto da propaganda salazarista anti ‑republicana 

seria atacado, em 1947, num livro de José Lopes d’Oliveira dedicado à propaganda da 
república durante a Monarquia Constitucional. O estudo não ia além de 1910 filiando, para 
trás, “a vitória da democracia” na velha tradição vintista; mas entre as digressões pela 
história do século xix, Lopes de Oliveira não se esquecia do momento intelectual em que 
estava a escrever: “o que deveria ter ‑se ensinado nas nossas escolas depois de 1910 não se 
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traste com os políticos da República, como “o governante silencioso e vidente, 
[que] cumpre uma tarefa enorme: reata, simplesmente, o fio partido da História – 
partido há cento e tantos anos”26.

A par de João Ameal, a quem o Estado Novo patrocinou divulgação internacio‑
nal, também Jesús Pabón ou Artur Ribeiro Lopes se destacaram na fixação da me‑
mória oficial do regime acerca da República de 1910 ‑1926, ambos produzindo 
obras em língua estrangeira que são exemplares da forma como o salazarismo se 
esforçava por ser visto na opinião pública europeia e como veiculava, para o es‑
trangeiro, a sua crítica ao passado recente de Portugal.

Jesús Pabón, catedrático de história em Madrid, redigiu em espanhol dois volu‑
mes sobre La Revolución Portuguesa, o primeiro em 1941, o segundo em 194527. 
Óbvio simpatizante do franquismo, Pabón explicou no seu prólogo que escrevia 
para os seus muitos conterrâneos que de Portugal só conheciam a época dos Des‑
cobrimentos, com o objectivo de “dar a conhecer o caso português com um propó‑
sito normal de ensinamento histórico”28. Repudiava, por isso, aquilo a que alguns 
chamavam história “imparcial”, porque “tomar partido” não era “renunciar previa‑
mente ao conhecimento da verdade mas averiguá ‑la com rectidão e colocar ‑se ao 
seu lado com decisão”29. Consequentemente, aquela não era uma obra “imparcial”, 
fazendo desde logo o autor questão de afirmar que tomava “partido por D. Carlos 
contra Afonso Costa, por Sidónio Pais contra Bernardino Machado, em definitivo 
pelo Estado Novo contra o regime demoliberal”: era esse o seu “motivo condutor”, 
a sua “tese política”, destinada a mostrar “a verdade” por detrás de muitas peque‑
nas “verdades”30. 

ensinou […] e chegámos ao ponto em que é oficial este incrível asserto – para que Portugal 
se salve precisa de apagar um século de história, mais do que um século mesmo; toda a sua 
vida desde 1820!” (Oliveira, 1947, pp. 19 ‑20).

26 Ameal, 1940, p. 796. Um dos aspectos mais interessantes e surpreendentes da leitura 
de João Ameal é a maneira como Afonso Costa aparece retratado. Ao invés de o diabolizar, 
na linha do que fazia a maioria dos corifeus do salazarismo, como líder do tão criticado 
jacobinismo republicano, Ameal não conseguiu deixar de salientar a sua “inteligência” e 
“vontade”, a sua “personalidade vigorosa”, “força de carácter”, “desígnio positivo” e 
“empresa sistemática”. Isto porque fora “enérgico” e “autoritário” e porque, apesar da sua 
“ideologia abstracta” e do seu “reformismo brutal”, realizara algo que longinquamente o 
aparentava com Salazar – a introdução de “ordem” e de “alguma economia” nas contas 
públicas” (pp. 768 ‑769). Assim, tudo o que de outra maneira fazia Afonso Costa parecer 
antipático surgia mitigado pela única coisa que o tornava digno de nota – embora 
naturalmente a muita distância dos heróis de Ameal, sobre todos Sidónio Pais (p. 776).

27 A obra de Jesús Pabón seria galardoada em Portugal com o «Prémio Camões». Foi 
traduzida e publicada em português, num só volume, mantendo o título A Revolução 
Portuguesa, pela Editorial Aster, em Lisboa, em 1951.

28 Pabón, 1941, p. 6.
29 Pabón, 1945, p. 7.
30 Pabón, 1941, p. 7.
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Os dois volumes recontavam a história portuguesa desde a crise da monarquia até 
ao triunfo de Salazar, subdividindo ‑a nos “três actos” que constituíam a “Revolução 
portuguesa” – a “velha ordem”, personificada em D. Carlos e nos seus esforços refor‑
mistas, a “desordem”, que era todo o regime de 1910 ‑1926, e a “nova ordem”, edifi‑
cada por Salazar e pelo Estado Novo31. Jesús Pabón filiava o pensamento da “desor‑
dem nacional” que triunfara em 1910 na perniciosa influência intelectual da troika 
constituída por Antero de Quental, o poeta que “maldisse a vida”, Teófilo Braga, 
o filósofo que “negou a fé”, e Oliveira Martins, o historiador “que negou a história”. 
A partir deles, tudo fora decadência, cepticismo, dúvida, agitação e crise e o país 
mergulhara num período “doloroso e sombrio”, transformado, para pior, numa 
“balbúrdia sanguinolenta” (expressão já usada por Ameal) a partir da vitória republi‑
cana em Outubro de 191032. Depois das tentativas de regeneração nacional empre‑
endidas pelas ditaduras de Pimenta de Castro, em 1915, e de Sidónio Pais, em 1918, 
o triunfo de Carmona fora “a terceira tentativa contra a desordem”, desta vez com 
uma “saída vitoriosa”: “o Estado Novo de Salazar”33. Só a consolidação deste no 
poder permitira finalmente a ruptura com “um passado sem grandeza” e cheio de 
“acontecimentos violentos” – nada menos do que 208, entre movimentos políticos, 
conspirações, greves, atentados ou perseguições, de acordo com uma exaustiva lista‑
gem publicada n’O Século, de 7 de Fevereiro de 1934, e citada pelo autor34.

Se Jesús Pabón escrevia para o público espanhol, Artur Ribeiro Lopes, advoga‑
do, escritor, ensaísta e deputado da Assembleia Nacional entre 1938 e 1945, pre‑
tendia esclarecer os franceses com a sua Histoire de la République Portugaise, publi‑
cada em Paris em 1939. O quadro analítico era muito semelhante a Pabón, com 
uma adjectivação ainda mais judicativa. O 5 de Outubro, afirmava ele, criara “uma 
forma ilegítima de ocupação do poder” em que todos os males da monarquia liberal 
tinham sido “agravados pela intolerância dos republicanos”35. O novo regime, “es‑
sencialmente passional” e “normalmente sedicioso”, vivera num “ambiente de ódio 
e de sangue” que “metia medo”, sobretudo nas horas em que Afonso Costa – defi‑
nido como “a encarnação demoníaca de todos os males” – governava numa “ver‑
dadeira ditadura pessoal”36. Depois da Guerra, a República durara ainda “uma ago‑
nia de dez anos”37. Acabara rejeitada pela nação e sobretudo pela juventude, 
cansada de um quotidiano de “lamentos políticos, cepticismo e desespero” e ansio‑
sa por encontrar o que Salazar lhe providenciara – “moralidade”, “ordem interior” 
e “segurança exterior”38. 

31 Pabón, 1941, p. 5.
32 Pabón, 1941, pp. 7, 9 e 111.
33 Pabón, 1941, p. 5, e 1945, p. 255.
34 Pabón, 1941, pp. 112 ‑113.
35 Lopes, 1939, pp. 169 e 171.
36 Lopes, 1939, pp. 174 e 181 ‑182.
37 Lopes, 1939, p. 197.
38 Lopes, 1939, pp. 217 e 228 ‑230.
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4.  A comemoração politizada: o cinquentenário da 
República (1960)

Durante o quase meio século de ditadura, a avaliação do significado e da me‑
mória da Primeira República foi mais feita nas conversas das elites e nas páginas 
dos livros de historiadores e intelectuais do que em debate aberto, nas páginas da 
imprensa ou em actos cívicos concorridos. A excepção deu ‑se em Outubro de 
1960, nas comemorações do cinquentenário do regime. Sabia ‑se que a oposição 
democrática pretendia solenizar a data e temeu ‑se, portanto, que a Primeira Repú‑
blica ressurgisse como arma de arremesso contra o Estado Novo. Este facto levou o 
regime a chamar a si a organização de comemorações oficiais da República, com o 
objectivo de abafar os discursos da oposição, embora de forma renitente e contras‑
tando com o fausto e empenho colocados nas comemorações do V Centenário do 
Infante D. Henrique (também nesse ano de 1960). 

O programa oficial previa acções em Lisboa e em menor grau no Porto e 
restringiu ‑se praticamente ao dia 5 de Outubro: de manhã, houve missa nos Jeró‑
nimos, “por alma dos que se sacrificaram pela pátria de 1910 a 1960”, deposição de 
flores no túmulo de Manuel de Arriaga e içar da bandeira nacional, com guarda de 
honra militar, na varanda da Câmara Municipal de Lisboa; de tarde, houve a visita 
da Comissão Oficial das Cerimónias Comemorativas ao presidente da República, 
Américo Tomás; à noite, realizou ‑se sessão solene, na Sociedade de Geografia, or‑
ganizada pela Assembleia Nacional, vários concertos musicais, “embandei ramento” 
de navios e iluminação de edifícios públicos, em Lisboa e não só39. Paralelamente, 
a imprensa alinhada com o regime dedicou primeiras páginas e editoriais à efemé‑
ride, servindo ao país mais vasto uma lição de história que marcava as diferenças 
entre o passado republicano e o presente salazarista, e extraindo do primeiro lições 
que deveriam servir a todos para fortalecer o segundo. 

O Diário de Notícias começava por relembrar o momento difícil e agitado, na 
história da Europa, em que se implantara o regime e o quanto “os incidentes e 
paixões desses anos influenciaram e perturbaram naturalmente a vida nacional”.  
À distância de 50 anos, era já possível ser magnânimo e fazer “justiça aos homens 
[de 1910], alguns deles dominados por contraditórias e facciosas ideologias, hoje 
vazias de sentido e de essência em face da crise humana e dos conhecimentos uni‑
versais”. O regime vivera assim sob várias “perturbações” que tinham “conturba[ado] 
a vida portuguesa, agitando ‑a em repetidas dissidências”. E isto fora assim “até que 
os factos políticos levaram à consolidação da autoridade e do poder e permitiram a 

39 V. o programa das comemorações no Diário de Notícias, 4.10.1960, p. 1, e n’O Século, 
5.10.1960, p. 1. Os jornais também deram eco de algumas comemorações populares 
espontâneas, de grupos de republicanos ou de agremiações locais e operárias, omitindo 
porém que estes actos foram, em muitos casos, reprimidos pelas autoridades, inclusivamente 
com recurso à acção policial.
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ressurreição económica e financeira do país que devemos a Salazar”. Mais do que 
acusar ou elogiar, o DN vinha para reconciliar: “Ao evocar os Mortos, ao celebrar 
os Vivos, os mesmos votos nacionais nos devem ligar, num único espírito de inque‑
brantável fé no futuro, pondo acima de todas as divisões e discordâncias […]  
a união de todas as vontades e de todos os corações, inspirados no único ideal  
a servir – que é o da Pátria.”40

A evocação da memória republicana no cinquentenário da fundação do regime 
tinha portanto que servir de pretexto e instrumento para a unidade nacional. Era 
essa a conclusão que se impunha tirar daquelas festas cívicas: a conflitualidade da 
Primeira República era a prova a contrario de que na República salazarista “a hora 
não é para divisões”41. A “insofismável necessidade de se conseguir a unidade na‑
cional” levava o DN a endurecer o tom e a recordar aos mais renitentes: “O mais 
fanático opositor do regime instituído pela Constituição republicana de 1933 não 
poderá deixar de reconhecer os benefícios da chefia que o país encontrou em 1928 
[…] estabelecendo um regime de ordem sob o qual se conquistaram a confiança 
interna e o prestígio externo, sacrificados e perdidos durante muitos anos de Mo‑
narquia e de República.” Não se devia também esquecer, continuava o jornal, que 
“alguns dos que se situam na chamada oposição combateram, com intransigência 
igual à que empregam actualmente, o regime anterior a 1926”. Os que não deseja‑
vam um regresso ao republicanismo instável dos anos de 1910 e 1920 deveriam 
portanto apoiar o republicanismo sólido e regenerado que lhe sucedera. A Primeira 
República tinha assim uma lição a ensinar a todos os opositores – a de que “a irre‑
dutibilidade em política é uma atitude que não conduz a qualquer solução”. Por 
isso mesmo, “se os que constituem a oposição entendem que o problema político 
nacional não está resolvido por eles estarem fora do poder, devem atender em que 
também não ficaria resolvido no dia em que eles o conquistassem para excluir os 
governantes de hoje”42. Em suma: mais do que comemorar o 5 de Outubro ou os 
anos de 1910 ‑1926, havia que celebrar 50 anos de República em Portugal, sob o 
patriótico pressuposto de que esta só fizera a felicidade nacional depois de 1926, 
quando os portugueses se tinham unido sob a nova república feita Estado Novo.

Secundando o DN, também o Diário da Manhã, tradicional porta ‑voz da União 
Nacional, usava a memória da República para apelar à união e para engrandecer a 
situação. “Nas linhas exactas da sua perspectiva histórica”, dizia o jornal, o 5 de 
Outubro fora um “passo perfeitamente lógico” de “um processo de reacção que 
vinha de muito longe, desde que um sistema de instituições estrangeiras se mostra‑
ra incompatível com as necessidades, os interesses, as qualidades e até os defeitos 
da Nação”. Esta leitura, repescada do organicismo de Oliveira Martins e sobretudo 
do repúdio do século xix liberal elaborado pelo Integralismo Lusitano, servia ao 

40 Diário de Notícias, 5.10.1960, p. 1.
41 Diário de Notícias, 8.10.1960, p. 1.
42 Diário de Notícias, 8.10.1960, p. 1.
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Diário da Manhã para realçar, contra a estéril reacção de 1910, a fecunda reacção 
de 1926: “na mesma trajectória de reagir está incluído o Movimento do 28 de 
Maio, que teve sobre todo um século de desordem [ou seja, a Monarquia Constitu‑
cional e a República] a superioridade de encontrar um  homem de génio que enten‑
deu bem como o problema não estava nas formas externas dos sistemas, mas na 
própria adequação das estruturas destes à alma, ao interesse e aos destinos da Na‑
ção”. Em 1910 mudara‑se a forma mas não se alterara para melhor o conteúdo do 
regime; Salazar renunciara sabiamente à querela da forma, mantendo a República, 
e ganhara a glória por ter finalmente tratado do conteúdo. Havia portanto que 
“colher a lição da História”. E ela só podia ser uma: “um  incentivo da união de 
todos os portugueses à volta do Chefe do Estado e da  bandeira das quinas”43.

Conotados com a oposição moderada ao Estado Novo eram os influentes 
 diários O Século e República. A sombra da censura não os deixava radicalizar o 
discurso. Em todo o caso, mais no segundo do que no primeiro destes títulos 
entrevia ‑se, em 1960, um uso alternativo da memória da Primeira República: o da 
sua apropriação como força inspiradora e bandeira para classificar o Estado Novo 
como um retrocesso que barrara o caminho à modernidade e à democratização do 
país. Não era nestes termos que a leitura era feita, mas era assim que ela passava 
nas entrelinhas dos jornais menos alinhados. 

Rigorosamente, O Século estava a meio caminho entre a situação e a oposição.  
O seu editorial lembrava, com saudade e nostalgia, que “a mudança de regime ope‑
rada em 5 de Outubro de 1910 levantou em todo o país uma onda de esperança, uma 
maré alta de promessas e de ansiedades renovadoras”. A República aparecera como 
“o penhor de uma nova era de progresso social”, como “condição necessária de uma 
‘actualização’ do país”. O regime suportara “galhardamente” todas as “vicissitudes” e 
todos os “vícios” e “falhas” de muitos políticos, da sociedade e do país de que “não 
era responsável”. Em todo o caso, a República mostrara ‑se “nessa grave conjuntura 
suficientemente institucionalizada para não ser sequer posta em causa”. Assim sen‑
do, a mais fecunda mudança política do século xx português não era – para o jornal 
O Século – a operada sobre os escombros da Primeira República pela ascensão de 
Salazar, mas a de 1910, que consensualizara a forma republicana entre a “família 
portuguesa”. Esse tinha sido o seu principal mérito – e que “não está em discussão”44.

As bodas de ouro da República levaram o República a publicar um número es‑
pecial do seu jornal, recheado de páginas de história, de entrevistas e de evocações. 
O tom geral era de elogio à forma como a cultura do republicanismo se enraizara 
“cada vez mais fortemente na alma nacional” desde 1910 a 1960, apesar de alguns 

43 Diário da Manhã, 5.10.1960, p. 1. O presidente Américo Tomás pedira exactamente 
o mesmo no seu discurso oficial, no Palácio de Belém, perante a Comissão das Comemorações: 
“Nada melhor, neste dia, do que dirigir um apelo a todos os portugueses para que se unam e 
defendam a Pátria, para que ela possa ser transmitida aos nossos filhos tal como a recebemos 
dos nossos pais” (v. Diário de Notícias, 6.10.1960, p. 1).

44 O Século, 5.10.1910, p. 1.
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“isolados desejos de restauração da monarquia”. O jornal lamentava contudo, sem 
precisar a sua acusação, que por vezes se insistisse “na tarefa de se conspurcar, 
desfigurar e deturpar o verdadeiro sentido da história”, nomeadamente levando ‑se 
“as novas gerações ao convencimento de que a vitória republicana de 1910” fora 
“simples obra do acaso”. Ora a lição do 5 de Outubro, “iluminando e esclarecendo 
as consciências”, fizera com que “o nosso povo se apercebesse melhor dos seus di‑
reitos”, porque a República não podia deixar de ser “expressão da democracia” e 
“verdadeira fórmula de progresso”. A utilização explícita da palavra “democracia” 
era reveladora da mensagem do República,  sobretudo na mesma página em que um 
breve testemunho de Ramada Curto contrastava a “alegria delirante” de 1910 com 
o “futuro incerto” que se oferecia aos portugueses cinquenta anos volvidos45.

Assim, a estratégia do jornal consistia em intercalar artigos mais anódinos com 
outros onde era mais clara a instrumentalização da memória da República para  
o combate oposicionista. Numa coluna assinada por César Nogueira perguntava ‑se: 
“A República do 5 de Outubro de 1910 praticou erros, deslizes na sua orientação 
político ‑social? Não há dúvida […] Mas o que é inquestionável é que produziu uma 
obra que ainda agora em grande parte vigora. Acusar não custa. O que custa é provar. 
Foi sempre assim!”46 Noutra, rubricada pelo então jovem José Carlos de Vasconcelos, 
apelava ‑se para que se encarasse “em toda a sua grandeza e significação a data que se 
celebra[va]”, apesar de “todas as vozes que têm tentado denegrir a sua obra, e de 
todos os defeitos que nós próprios lhe possamos reconhecer”. Se a Primeira Repú‑
blica falhara não fora por sua culpa, porque a história desses anos estava repleta de 
“actos plenos de abnegação, patriotismo e amor às causas justas”, e os seus homens 
tinham sido gente de “rectas intenções”, “justos anseios” e “digna conduta”47.

 A década de 1960 marcou uma viragem no clima do Estado Novo e permitiu 
uma controlada abertura mental que aplanou o caminho para o surgimento de 
obras claramente laudatórias do regime e da obra de 1910 ‑1926. Uma das primei‑
ras foi a monumental História da República, publicada como edição comemorativa 
do cinquentenário pela editorial Século, nesse mesmo ano de 1960. No prefácio 
justificativo da obra, os autores evocavam o “entusiasmo indescritível” e o “espec‑
táculo impressionante de unidade” que os portugueses tinham oferecido ao mundo 
em Outubro de 1910; por isso a República podia ser reivindicada como “um título 
de honra e uma prova inequívoca de vitalidade”, sobretudo quando colocada “ao 
serviço do ideal democrático”48. 

Mais importantes seriam os trabalhos de Carlos Ferrão. No seu mais conhecido 
livro – Em Defesa da República, de 1963 – Ferrão declarava sem rebuços que a  defesa 
da República era “um imperativo cívico”, atacando a historiografia e o panegirismo 

45 República, 4.10.1960, p. 2.
46 República, 4.10.1960, p. 69.
47 República, 4.10.1960, p. 60.
48 História da República, s.d. [1960], prefácio («Justificação desta Obra»).
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que denegriam “a sua grandeza e generosidade”. “Durante três décadas”, ou seja, de 
1930 a 1960, “as cumplicidades com que contaram os inimigos da  República 
permitiram ‑lhes realizar, na impunidade, essa tarefa censurável”; além de a “soterra‑
rem pela coacção”, tinham ‑lhe deformado “a pureza das intenções, caricaturadas 
pelo buril da calúnia arvorado em método corrente e aclamado de escrever a 
História”49. Com “a certeza da impunidade própria e do silêncio alheio”, muitos ti‑
nham atingido com “falsidades” a memória “dos que heroicamente lutaram”50. As‑
sim, “um mecanismo de deformação intencional compôs da República e dos que a 
amaram e serviram […] uma imagem falsificada que a consciência pública rejeitou 
num protesto que nem por ser silencioso deixou de ser eloquente”51. Ecoando as 
linhas gerais da História do Regímen Republicano em Portugal de Luís de Montalvor, 
Ferrão dava voz ao protesto silencioso dos que admiravam o regime deposto em 1926. 
Para ele, a Primeira República fora “a manifestação irreprimível da consciência cívica 
do povo”, e tinham sido os seus inimigos que nunca “deixaram realizar num am‑
biente de paz a obra necessária de reconstrução nacional”. O seu livro destinava ‑se 
assim a “restabelecer a verdade”, reafirmando o “pensamento generoso da Repú‑
blica” e a superior importância “do seu esplêndido triunfo” em 191052.

À medida que o regime salazarista e marcelista caminhava para o seu fim, mais 
gente foi revisitando a Primeira República como uma espécie de “símbolo da liber‑
dade estatal perdida”53, engrossando o número dos que desse estudo retiravam 
energia e inspiração para combater a ditadura – embora os republicanos históricos, 
a maçonaria e os socialistas a recordassem mais do que os comunistas, cujo partido 
nascera em 1921, mas sempre tivera tensas relações com o burguesismo republi‑
cano, ou do que os católicos progressistas, para quem a Primeira República se 
 excedera no laicismo jacobino.

5.  O 5 de Outubro no “espírito de Abril”

Depois de ter sido utilizada pelos corifeus do Estado Novo e também, em menor 
grau, pelos que se opunham a Salazar e a Marcelo Caetano, a memória da Primeira 
República não deixaria de ser invocada como ingrediente do “espírito de Abril”. 

49 Ferrão, 1963, pp. 9 ‑10.
50 Ferrão, 1963, p. 12.
51 Ferrão, 1963, p. 10.
52 Ferrão, 1963, pp. 14 ‑16. V. também Ferrão, 1966.
53 Matos, 2010, p. 138. Nos meados da década de 1960, Joel Serrão redigiu para o 

Dicionário de História de Portugal por si coordenado uma entrada sobre «Republicanismo» – 
mas não sobre a «Primeira República». O texto pode ser lido como um elogio filosófico à 
promessa de democracia política e social contida no ideal republicano, mesmo acabando por 
concluir que muitos estrangulamentos cívicos impediam, de facto, a concretização real da 
utopia (Serrão, 1984 [1965], pp. 285 ‑294).
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A constatação interessante a fazer é que não o foi, de uma maneira geral, por encó‑
mio acrítico ou ajuste de contas de meio século de autoritarismo mas, pela primeira 
vez, por revisitação ponderada e crítica. Talvez por causa disso mesmo, no prefácio 
à 2.ª edição da sua A Primeira República. Alguns aspectos estruturais, publicada em 
1975, Oliveira Marques queixava ‑se da posição ingrata em que estavam os estu‑
diosos do regime de 1910 ‑1926 que queriam então apenas fazer história. Segundo 
ele, ao escrever com “carácter de imparcialidade” e de “não alinhamento”, o histo‑
riador tornava ‑se “pouco consentâneo aos extremismos ‘dialécticos’ da  nossa triste 
época e do nosso pobre país”, produzindo livros que não podiam “servir de bandeira 
a partidos nem utilizar ‑se como bíblia vermelha ou branca por grupúsculos de qual‑
quer facção”54. O desabafo de Oliveira Marques era um sinal de que, no contexto do 
Verão Quente de 1975, a história da Primeira República era um caso bastante político, 
uma memória passível de várias instrumentalizações e não apenas um caso historio‑
gráfico. Mesmo assim, e acima de eventuais querelas, ela serviu aos decisores polí‑
ticos do PREC – sobretudo ao PS de Mário Soares e aos constituintes de 1975 – 
mais como lembrança de erros e excessos a evitar do que de caminhos a seguir55. 
Dois exemplos desta prudência foram o cuidado tido em não (re)abrir qualquer 
“questão religiosa” com a hierarquia católica e a opção pela consagração constitu‑
cional do semipresidencialismo e não do parlamentarismo dominante de 1911.

A restauração da liberdade, em 1974, e sobretudo a normalização democrática 
da vida nacional operada a partir de 1976, quando se encerrou o PREC, abriu a 
porta a que a Primeira República chegasse à universidade como objecto de estudo 
sujeito ao olhar de uma nova historiografia que, sem ser imparcial, não era pelo 
menos parte (demasiado) interessada na santificação ou na demonização do regime. 
Começaram assim a surgir, na segunda metade da década de 1970, as primeiras 
grandes sínteses sobre as estruturas de base, as dinâmicas sociais, as clivagens clas‑
sistas, os estrangulamentos económicos, os quadros institucionais, os ingredientes 
culturais e as conflitualidades político ‑partidárias de 1910 ‑1926, a cargo da gera‑
ção de historiadores que incluiu, entre outros, David Ferreira, A. H. de Oliveira 
Marques, Fernando Medeiros, Manuel Villaverde Cabral, Armando de Castro, 
Fernando Catroga ou Vasco Pulido Valente. Cada um destes contributos estreou 

54 Marques, 1975, p. 9. Oliveira Marques tinha todavia como objectivo proceder a uma 
reabilitação da República de 1910 ‑1926 e sobretudo da figura de Afonso Costa, ao anunciar 
que “a história da República Democrática” estava “quase toda por fazer” (Marques, 1975,  
p. 12, maiúsculas no original, itálico meu).

55 Como recentemente argumentou Manuel Braga da Cruz, “o fracasso da Primeira 
República pairou, e de que maneira, no dealbar do nosso actual regime democrático, 
implantado em 1974 ‑1976. Houve, então, a grande preocupação de evitar os erros 
sistémicos, os erros institucionais, constitucionais e de política face a actores importantes 
da sociedade de que a Primeira República não cuidou […] Afonso Costa nunca esteve 
presente, a não ser pela negativa, na construção do regime democrático saído de 1974” 
(Cruz, 2009, pp. 184 ‑185).
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campos de investigação e discursos sobre o fenómeno da Primeira República dife‑
rentes entre si, mas todos tentativamente acima de julgamentos de valor pró ou 
contra, acriticamente laudatórios ou acusadores56. 

A progressiva normalização da democracia foi esfriando a temperatura das 
apreciações possíveis sobre o regime de 1910. E tanto que em 1985 a comemoração 
das bodas de diamante do regime republicano (75 anos) passou praticamente des‑
percebida. Houve alguns actos cívicos, mas nada que se parecesse com o programa 
do cinquentenário, em 1960, ou com o que viria a ser o programa do centenário, 
em 2010. Em Outubro de 1985, Portugal vivia uma conjuntura muito especial, 
mais convidativa a um olhar para o futuro do que a um mergulho, saudosista ou 
crítico, no passado. O país acabara de libertar ‑se dos apertos financeiros do Bloco 
Central e assinara a adesão à CEE em Junho; estava ‑se nas vésperas da integração 
europeia e do início do ciclo político cavaquista. Como regozijava Dinis de Abreu 
no Diário de Notícias, a conjuntura era “assaz propícia: baixou o dólar, o ouro come‑
çou a subir, os preços do petróleo estabilizaram na origem e os milhões da CEE vão 
dispensar ‑nos de maiores apertos”57. Deu ‑se, de resto, a circunstância particular de 
o dia 5 de Outubro de 1985 ter sido um sábado de reflexão, véspera das eleições 
legislativas que dariam a primeira vitória ao PSD de Cavaco Silva. Numa caixa em 
página interior do Correio da Manhã anotava ‑se isso mesmo: “Com 15 presidentes 
e três constituições, a República Portuguesa comemora hoje em silêncio as suas 
bodas de diamante. E comemora em silêncio porque os seus 75 anos caíram, desta 
vez, em pleno período de reflexão que antecede o acto eleitoral de 6 de Outubro.”58 

De entre os grandes jornais de 1985, o Diário de Notícias foi o único a dedicar 
um curto editorial à efeméride59. O texto começava por constatar a ritualização da 
memória: “Todos os anos, o 5 de Outubro de 1910 é evocado em artigos, nos jor‑
nais, e em entrevistas, na rádio, ao mesmo tempo que serve de pretexto a cerimó‑
nias oficiais com mais ou menos pompa e circunstância. O modo como essa evoca‑
ção acontece é quase sempre através de uma via saudosista salpicada, aqui ou ali, 
daquela nota de algum amargo desencanto. A verdade, porém, é que passada a 
data e cumprida a celebração que a envolve tudo volta a cair num natural esqueci‑
mento – até ao ano seguinte.” Fazia ‑se, depois, a súmula histórica de 75 anos de 
República: “nascera envolta numa aura de esperança e entusiasmo populares, des‑
fraldando os ideais da justiça, da fraternidade e da igualdade dos cidadãos”; dezas‑
seis anos volvidos acabara, “desvirtuada nos seus intentos”, pela ascensão ao poder 

56 V. Sardica, 2009, pp. 11 ‑12.
57 Diário de Notícias, 5.10.1985, p. 2.
58 Correio da Manhã, 5.10.1985, p. 20. Na edição desse dia do semanário Expresso não 

era feita qualquer menção ao 75.º aniversário do regime republicano. 
59 Os jornais desse dia tinham sobretudo balanços da campanha eleitoral dos partidos, 

páginas desportivas e grandes anúncios aos escritórios, andares e lojas das recém ‑inauguradas 
Torres das Amoreiras, em Lisboa. 
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dos militares; dera então lugar à “II República – que da I apenas conservaria o hino 
e a bandeira”. Durante o meio século seguinte, “os ideais democráticos, de genero‑
sidade e tolerância seriam fortemente amordaçados, em nome de um superior inte‑
resse nacional” que funcionara “como álibi conveniente para todas as arbitrarieda‑
des e totalitarismos”. A consequência é que as gerações nascidas depois de 1926 
nunca tinham tido verdadeiro acesso “a um conhecimento correcto das circuns‑
tâncias que rodearam a implantação da República e caracterizaram essa primeira 
arrancada de 16 escassos anos”. Chegado o 25 de Abril e reposta a liberdade e a 
democracia o 5 de Outubro pudera “voltar a ser, de simples referência de circuns‑
tância e efeméride de agenda, comemoração viva e popular a nível do cidadão da 
rua”. O problema estava no que esse cidadão da rua, o português médio da demo‑
cracia pró ‑europeia dos anos 80, era capaz de extrair da memória da República: 
“onze anos decorridos sobre o 25 de Abril”, perguntava ‑se o jornal a concluir, “será 
que o povo que somos terá já a noção exacta do que foi e do que significou a revo‑
lução republicana – e, mais importante do que isso, a noção perfeita e nítida dos 
erros cometidos que estiveram na origem e na razão do soçobrar dos seus ideais, por 
50 longos anos amordaçados?”60. Parecia que não, e a magreza das comemorações 
de 1985 confirmava ‑o. 

Secundarizada nas preferências historiográficas dos académicos mais jovens 
pelo tema do Estado Novo, a historiografia da Primeira República ganhou ainda 
assim novo fôlego nos últimos vinte anos, quer no quadro das Histórias de Portugal 
que foram sendo editadas quer em dezenas de monografias especializadas, muitas 
delas originalmente teses académicas. Aos nomes dos historiadores pioneiros 
juntaram ‑se outros, numa verdadeira mescla intergeracional que na sua maioria já 
se move acima de “apriorismos ideológicos”, evitando, de forma equidistante, tan‑
to os escolhos da “ortodoxia maçónico ‑republicanista acriticamente glorificadora” 
como os “traços grossos de uma balbúrdia terrorista e persecutória”61. 

6.  República e republicanismo: passado, presente e 
futuro

Tudo isto não exclui, evidentemente, que a Primeira República não continue a 
ser utilizada, como ficou patente nas comemorações do centenário de 1910, algu‑
res entre a história e a política, para motivar discursos vários de esquerda ou de 
direita. Em Outubro de 2010, houve quem quisesse festejar e quem quisesse dene‑
grir o regime inaugurado há cem anos: os primeiros esperavam talvez convencer os 

60 Diário de Notícias, 5.10.1985, p. 6. O texto não estava assinado, podendo talvez 
presumir ‑se ter sido escrito pelo director do DN ao tempo, Mário Mesquita.

61 V. Rosas e Rollo (coord.), 2009, p. 10.
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portugueses que a direita nunca fez senão mal a Portugal, enquanto os segundos 
estariam à espera de usar a efeméride do centenário para realçar que quando a  
esquerda sobe ao poder o país entra por mau caminho. Felizmente para a história,  
a maioria dos que se interessaram pelo assunto quis apenas revisitá ‑lo, convergindo 
numa visão plural e realista do que foi o regime de 1910 ‑1926 – uma tentativa de 
modernizar e democratizar o país, malograda por culpas próprias (a principal das 
quais a distância cavada entre a ideia republicana e a sua concretização política),  
e factores alheios (o principal dos quais a Guerra de 1914 ‑1918, que hipotecou a 
República e todas as tentativas feitas para a refundar entre 1918 e 1926). Essa visão 
plural e realista da Primeira República era o que explicitamente fora traçado como 
objectivo geral pela CNCCR, a Comissão Nacional para as Comemorações do Cen‑
tenário da República. Nas palavras do seu presidente, Artur Santos Silva, as múlti‑
plas actividades previstas na CNCCR visavam juntar “investigadores de todas as 
áreas disciplinares” e potenciar “desse modo o debate científico aprofundado entre 
peritos em torno da temática da Primeira República, abrindo nesse quadro as portas 
a todos os olhares e a todas as abordagens, possibilitando a emergência de novos 
dados de pesquisa e estimulando o confronto de novas reflexões, tanto sobre o signi‑
ficado histórico como sobre a relevância presente do ideal republicano”62.

Talvez a crise já vigente em 2010 tenha tido um efeito calmante sobre as come‑
morações e a dura realidade do Portugal presente tenha afinal ajudado a clarificar 
a memória colectiva sobre o passado. Convidando à introspecção, à autocrítica e 
à moderação, a lição do centenário foi assim a de que os problemas nacionais (afi‑
nal cíclicos no século xx português, em 1910, em 1926 e em 1974), se não atalha‑
dos a tempo, desfazem regimes e provocam sobressaltos que podem chegar a ser 
rupturas radicais. Foi este ensinamento que os 100 anos da Primeira República 
veicularam para consumo dos cidadãos através da comunicação social, da abun‑
dante produção bibliográfica alusiva ao tema e do programa oficial das comemora‑
ções. E para aqueles que acham que a verdadeira república – a do “ideal” sonhado 
por Antero – está ainda por cumprir, a evocação da memória da Primeira República 
continua a ser útil se dela provierem estímulos para melhorar a actual democracia, 
cumprindo afinal o desiderato bem ‑intencionado dos revolucionários mais român‑
ticos de 1910.

Na medida em que qualquer história é por definição um passado revisitável 
pelo presente, um século volvido sobre a fundação da Primeira República portu‑
guesa talvez deva ser aplicada à sua análise a mesma prudência exibida por Chou‑
‑en ‑Lai, o primeiro ‑ministro da China comunista: perguntado certa vez, nos mea‑
dos do século xx, acerca das consequências da Revolução Francesa, limitou ‑se a 
declarar que era ainda demasiado cedo para dizer. No caso português, qualquer 
balanço histórico, político ou cívico que se possa fazer sobre o regime inaugurado 

62 Silva, 2010, p. 6.
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em 1910 entrecruza ‑se sempre com um outro balanço – o das promessas ideoló‑
gicas e realizações práticas da democracia republicana no presente e no futuro.  
À distância de 100 anos, o que a Primeira República quis ser, foi sendo e acabou 
por (não) ser como encruzilhada de modernização que diversas limitações prejudi‑
caram permanece como objecto de estudo que se impõe como tarefa histórica im‑
portante, mas também como desafio mais geral de compreensão política, de auto‑
‑reflexão cívica e de amadurecimento da cidadania.
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