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Mês a Mês

Da Propaganda à Implantação da República
28 de Janeiro de 2010, 18.00 horas

Propaganda e Iconografia Republicanas
25 de Fevereiro de 2010, 18.00 horas

As Sociedades Secretas
25 de Março de 2010, 18.00 horas

Revolução e Implantação da República

Programa e Cultura Republicanas
29 de Abril de 2010, 18.00 horas

Leis da República
27 de Maio de 2010, 18.00 horas

A República e a Instrução
24 de Junho de 2010, 18.00 horas

A República e a Ciência
15 de Julho de 2010, 18.00 horas

Separação da Igreja e do Estado
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23 de Setembro de 2010, 18.00 horas

A República, Ideias e Cultura
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As Mulheres na República
25 de Novembro de 2010, 18.00 horas

A República e o Desenvolvimento
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A República e as Colónias
27 de Janeiro de 2011, 18.00 horas

A República e a I Guerra Mundial
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A Diplomacia da República

A I República e as Oposições
24 de Março de 2011, 18.00 horas

A República e os Monárquicos
28 de Abril de 2011, 18.00 horas

A República e o Operariado
26 de Maio de 2011, 18.00 horas

A República e a Esquerda Republicana
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Encerramento
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A I República e a História
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Apresentação
Comemoramos este ano os 100 anos da implantação da República, acontecimento da maior relevância na História Contemporânea de Portugal.
Para a cidade de Lisboa, além da sua importância histórica e sociológica, este acontecimento reveste-se de grande significado «simbólico», pois foi esta a cidade que foi palco da revolução que levou à instauração da Primeira República no país.
A Câmara Municipal de Lisboa iniciou em 2008 um vasto programa
de comemorações municipais, com o centenário da eleição da primeira vereação republicana de Lisboa e continuou em 2009, com o
centenário do primeiro congresso municipalista de Lisboa.
No ano de 2010 e 2011, celebrará igualmente o centenário da implantação da República, com um programa diversificado de actividades
culturais e pedagógicas, mobilizando para isso todos os seus serviços.
É intenção da Câmara Municipal de Lisboa celebrar o centenário
da implantação da República duma forma concertada com as comemorações oficiais e com a programação de outras instituições da cidade,
como é o caso da Fundação Mário Soares.
Foi criada uma parceria com esta Fundação para desenvolver o projecto República Mês a Mês, que permitirá, neste ano e no 1.º semestre de
2011, a realização de dezoito colóquios sobre questões essenciais do regime republicano.
Reúne-se nesta publicação um conjunto de textos de apoio da
época, escritos por figuras proeminentes do movimento republicano,
como António José de Almeida, Afonso Costa, Machado Santos, Bernardino Machado, entre outros. Estes textos ajudam-nos a compreender
melhor o seu pensamento político e, consequentemente, a própria história do Republicanismo e da I República Portuguesa.
Esta iniciativa tem o diálogo a várias vozes. Diálogo entre a Fundação Mário Soares e a Câmara Municipal de Lisboa, o qual se projecta na
mobilização de um vasto leque de instituições, designadamente Universidades, Associações Locais e outros agentes culturais e educativos,
todas essenciais à relação de proximidade com os munícipes.
Em suma, comemorar o centenário da implantação da República,
através do projecto República Mês a Mês, significa propiciar um diálogo
entre o passado e o presente, entre o que fomos e o que somos.
António Costa
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2010.
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Prefácio
A Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Mário Soares, por razões
óbvias, resolveram associar-se para assinalar o Centenário da República. Para tanto, irão promover 18 colóquios mensais, abertos a um
vasto público interessado, nos quais participarão personalidades de
grande qualidade, com o objectivo de debater questões centrais do regime republicano em Portugal. Os seus limites temporais vão de 28 de
Janeiro de 2010, já realizado, a 14 de Julho de 2011, coincidindo assim
com o critério adoptado pela Comissão Nacional das Comemorações do
Centenário, que se iniciou – e bem – celebrando a revolta (frustrada) de
31 de Janeiro de 1891, no Porto, onde o movimento republicano português se afirmou, perante o mundo inteiro, como uma alternativa à Monarquia. Com razões patrióticas consistentes – a reacção à humilhação
do ultimatum inglês – até à implantação da República, em 5 de Outubro
de 1910. Outra data importante foi a aprovação da Constituição Republicana, em 1911, até à sua queda em 28 de Maio de 1926, através de um
golpe militar. Por isso os historiadores dizem, com razão, que a I República durou escassos dezasseis anos, de 1910 a 1926, mas criou no nosso
País uma aurora de esperança.
Abriu-se, depois, um largo e doloroso período, em que as liberdades
públicas e os direitos humanos foram suprimidos, de 1926 a 1974, intitulado, sucessivamente: Ditadura Militar, Ditadura Nacional, Estado Novo
e Estado Social. Mas foi sempre e só, Ditadura, apoiada na repressão policial, na censura, nos tribunais plenários e na polícia política (Polícia de
Informações, PVDE, PIDE e DGS), inimiga das liberdades, com a supressão das garantias individuais e dos Partidos e dos Sindicatos.
O regime ditatorial, nas suas diversas formas, bloqueou Portugal,
por quase 48 anos. Foi responsável pelas guerras coloniais – contrárias
à tradição portuguesa, cujo melhor exemplo de auto-determinação é o
Brasil – pelo isolamento internacional, pela miséria do Povo, forçado a
abandonar Portugal em vagas sucessivas de emigração, e pela mordaça
permanente da liberdade de expressão e da repressão dos que pensavam
diferente.
A libertação chegou com a Revolução dos Cravos, pioneira na Europa e na Ibero-América, legal e democraticamente instituída, com as
primeiras eleições livres de 1975 e a elaboração da Constituição de 1976,
que instituiu a II República.
Como é conhecido, a I República criou um Estado Laico (não confessional) e foi pluralista e pluripartidária, garantindo a liberdade, nos
seus diversos aspectos, apostando na instrução dos portugueses, no
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civismo, no associativismo e no progresso. Mas foi perturbada, no curto
espaço da sua vigência, pelas incursões monárquicas, vindas de Espanha, pelo norte, por duas tentativas ditatoriais – Pimenta de Castro e
Sidónio Pais – por contra-revoluções e sucessivos actos de violência.
Cometeu também alguns erros graves, que devem ser estudados,
para não serem repetidos na nossa II República. Dou como exemplos: as
perseguições à Igreja Católica, que não foram compreendidas pela maioria dos portugueses; o tratamento demasiado severo contra os sindicatos
e o operariado em geral; a falta de igualdade no tratamento dos dois sexos, apesar da plêiade de mulheres republicanas que se destacaram; e,
talvez, a própria intervenção de Portugal na guerra, apesar dos argumentos patrióticos com que os lideres republicanos a justificaram. Contudo,
a guerra prolongou-se muito mais do que os republicanos julgavam e,
as consequências negativas que dela resultaram foram muito pesadas...
No entanto, o legado que a I República nos deixou foi enorme, bem
como o exemplo de ética republicana dos seus grandes lideres, que marcaram os portugueses de sucessivas gerações e se manteve até hoje.
Com efeito, não podemos esquecer a gesta heróica da resistência ao
fascismo de tipo salazarista, com gerações e gerações de sacrificados, de
todos os Partidos e ideologias: desde os republicanos do chamado reviralho, aos maçons, aos anarquistas, aos católicos progressistas, aos comunistas, aos socialistas, e até a alguns monárquicos como o próprio Paiva
Couceiro, Afonso Lopes Vieira, Rocha Martins e os integralistas como
Pequito Rebelo, Hipólito Raposo e Rolão Preto, entre tantos outros.
Realmente, a resistência à Ditadura sempre se reclamou dos ideais
de tolerância e liberdade da I República, cujos valores nos continuam a
orientar, no quadro político e ideológico muito diverso, da nossa II República.
A par dos colóquios referidos – intitulados «República mês a mês»
–propomo-nos divulgar textos e imagens contemporâneas, sobre os problemas, eventos, tomadas de posição e discursos, que nos parecerem
significativos de toda a longa História das duas Repúblicas e da resistência às Ditaduras. O primeiro volume é o que agora se apresenta.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010
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Nota explicativa
Reúnem-se nesta publicação alguns textos e imagens que, de modo necessariamente sucinto, poderão contribuir para abarcar aspectos essenciais do ideário da I República, o pensamento de alguns dos seus
principais obreiros e as próprias vicissitudes que atravessaram o regime.
Com estas referências, pretendemos apenas enunciar algumas
questões que foram cruciais na afirmação e no desenvolvimento do regime republicano em Portugal, até à sua queda às mãos de um golpe
militar.
Para tal, seleccionámos, nos fundos do Arquivo & Biblioteca da
Fundação Mário Soares, textos contemporâneos que de algum modo
exprimem as principais valências da matriz republicana, tal como esta
era entendida na época. Para uma melhor compreensão dos textos, actualizou-se e uniformizou-se a respectiva ortografia.
Esta compilação visa, como o título o indica, reunir Textos de Apoio
à série de 18 colóquios que a Fundação Mário Soares e a Câmara Municipal de Lisboa entenderam organizar sob a designação genérica «A República Mês a Mês», que se prolongarão até meados de 2011.
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Vencemos, mas
a verdadeira luta
começa agora.
António José de Almeida

À hora em que escrevo, segunda-feira à noite, não é conhecida ainda
em toda a sua retumbante extensão a vitória republicana. Dela se sabe,
todavia, o suficiente para avaliar da força política e social que o partido
republicano representa.
Lisboa, a incomparável cidade de Lisboa deu a nota triunfal nesta
orquestração de vozes revolucionárias. Sim, revolucionárias, porque
os votos que entraram na urna, se os tomarmos pela expressão intrínseca da alma dos eleitores, não representam o protesto calmo e legal da
consciência colectiva contra os crimes do regímen. Traduzem antes a
ânsia indomável de conquistar a liberdade por outros processos mais
fortes e mais exequíveis, os únicos que, através da história, têm castigado os salteadores do poder.
As eleições do dia 28 [de Agosto de 1910] têm uma história progressa
que é de uma originalidade estupenda. Elas não são o produto normal
da vida evolutiva de um povo feita em paz e tranquilidade. Foram o arranque mais fundo que as instituições têm soltado na sua pavorosa agonia que vem de longe. E foram mais uma prova da grande vitalidade
desta pátria que teima em resgatar-se.
A propaganda republicana foi de uma eficácia evidente na sua missão de esclarecer os espíritos a respeito das torpezas do regímen. Uma
campanha tenaz, persistente, de uma nervosidade fulminante, quase
fanática, foi feita pelos republicanos. Durante semanas sucederam-se
os comícios, as conferências, as polémicas e os debates. Os propagandistas mobilizavam-se com a velocidade do raio e mal terminavam aqui
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Ilustração de Francisco Valença representando António José de Almeida combatendo a «velha
monarquia» (1909).
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.001.187)
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um discurso logo as primeiras pala-

O dirigente republicano Antó-

vras de outro começavam a sair, numa

nio José de Almeida (1866-1929) publi-

espontaneidade transbordante, da

cou o texto de que aqui apresenta-

sua laringe incansável.

mos excertos na revista Alma

[...]

Nacional, que fundou e dirigiu. A re-

Sim, é certo. Vencemos. Vencemos,

vista, que se publicou de 10 de Feve-

mas a verdadeira luta começa agora.
Por ser este o momento do
triunfo, não há direito a ensarilhar as
armas nem a fazer no nosso acampa-

reiro a 29 de Setembro de 1910, foi
uma revista de combate, que era um
instrumento de propaganda antimonárquica e de doutrinação republicana com vista à revolução.

mento tais alaridos de festa que se su-

«Órgão de um patriota... Órgão

foquem ou encubram os gritos de

de um homem de ideias avançadas»,

alerta que soltam as sentinelas distan-

a Alma Nacional pautou-se pelos va-

tes. Pelo contrário, é preciso que nas
nossas esculcas se acendam lumes

lores do progresso, da tolerância, do
patriotismo compatível com o internacionalismo, da firmeza revolucio-

mais altos e que nas nossas fileiras o

nária e da clemência pós-revolucio-

treno não esmoreça nem a vigilância

nária.

se atenue.
[...]
A força é ainda a ultima ratio dos povos. E nós, ou somos um bando
de inofensivos poetas devaneadores ou temos que nos integrar na lei
geral. A lei geral determina para resolver o conflito português a luta
pelas armas. Preparemo-nos pois para ela, e só assim seremos dignos
do sacrifício desse admirável povo português, que acaba de nos dar uma
prova formidável da sua confiada e efusiva camaradagem.
É bom termos deputados no parlamento. Eles vão falar, discutir,
lançar apóstrofes, ter reptos soberbos de eloquência. Mas é pouco para
este honrado e brioso partido, que tomou sobre os seus ombros leais a
missão de redimir a Pátria. Se esse povo soubesse que ao esforço hercúleo que ele desempenhou, neste último combate eleitoral, se havia
de suceder somente um período de fulgida mas fácil eloquência, ele
não havia ido à urna ou, se lá fosse, iria com tal desalento, que a lição
cívica dos seus votos seria para nós de um amargo travor.
Não! O povo republicano foi à urna, porque a urna é neste momento, em Portugal, o vestíbulo da revolução.
António José de Almeida, «A Postos», Alma Nacional, n.º 30, 3.ª série, 1 de Setembro
de 1910.
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Com grande entusiasmo
e por unanimidade
Circular n.º 12 do Grande Oriente Lusitano Unido

No dia 14 do corrente, a convite do Sap∴ Gr∴ Mest∴, reuniu-se neste
Or∴ o Povo Maçónico desta cidade para resolver tudo o que tivesse por
conveniente com respeito às leis de excepção que têm levado alguns
dos nossos IIr∴ a serem perseguidos e nomeadamente dos decretos e
leis respeitantes ao Juízo de Instrução Criminal.
A assembleia com grande entusiasmo e por unanimidade resolveu
aprovar uma proposta formada pelo Ir∴ Championet, a qual em resumo
é a seguinte:
1.º – Delegar no Sap∴ Gr∴ Mest∴ a nomeação de cinco maçons
para o constituírem uma comissão de resistência;
2.º – Dar a esta plenos poderes para velar pela segurança dos IIr∴,
defender a maçonaria dos ataques da reacção política e religiosa, guiando os trabalhos dos OObr∴ no mundo profano
no interesse superior da Pátria e da segurança dos cidadãos.
3.º – Guardar absoluto segredo sobre a existência dessa comissão,
ocultando os seus nomes que apenas devem ser conhecidos
pelo Sap∴ Gr∴ Mest∴.
4.º – Que as ordens dessa comissão sejam transmitidas pelo Sap∴
Gr∴ Mest∴ directamente ou por intermédio da Gr∴ Chanc∴
conforme for conveniente.
5.º – Que nenhum dos IIr∴ sobre qualquer pretexto (a não ser
doença comprovada por atestado médico) se possa escusar ao
cumprimento da ordem recebida.
6.º – Suspender a passagem de attest∴ de quite aos actuais OObr∴
enquanto se não normalizar a situação geral do país e em particular a da nossa Aug∴ Ord∴
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7.º – Tornar extensiva a acção desta comissão às diferentes LLoj∴
e TTriang∴ dos outros vval∴
8.º – Lembrar a todos os IIr∴ que quanto maior é o perigo maior
deve ser o laço de solidariedade fraternal que os une.
Em assunto de tal magnitude, não pode deixar o Gr∴ Or∴ Lusitano
Unido de comunicar ao Povo Maçónico de todas as LLoj∴ e TTriang∴
da Obediência a deliberação tomada naquela memorável assembleia;
e isto com três fins: – primeiro, tornar conhecido o facto que vem dar à
Maçonaria Portuguesa uma nova feição verdadeiramente patriótica;
segundo, exigir a cooperação de todos os OObr∴ em actividade, lembrando a necessidade de em todas as LLoj∴ e TTriang∴ manifestarem
o seu parecer com respeito àquela proposta, o que deverá ser feito com
a máxima urgência; terceiro, preparar os ânimos de todos os OObr∴
para estarem prontos à primeira voz para qualquer serviço de utilidade
da Maçonaria que seja cometido às RR∴ LL∴ E TTr∴
Traç∴ Aos 20 de Junho de 1910 (e∴ v∴)
O Gr∴ Chanc∴ Ger∴ da Ord∴
Prometheu, C∴ R∴, gr∴ 20∴
Circular n.º 12, de 20 de Junho de 1910, de Prometheu [Agostinho José Fortes],
Grande Chanceler Geral da Ordem – Grande Oriente Lusitano Unido.

Esta circular, emitida pelo Grande Oriente Lusitano Unido, informa todo
o «Povo Maçónico» da criação de uma Comissão de Resistência, a que são conferidos plenos poderes para defender a maçonaria e dirigir a acção dos seus membros «no interesse superior da Pátria e da segurança dos cidadãos».
A Comissão de Resistência desempenhará um papel crucial na preparação
do movimento revolucionário que, no dia 5 de Outubro de 1910, desembocou
na Implantação da República em Portugal.
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Diagrama e notas de António Simões Raposo sobre a reunião de 29 de Setembro de 1910 da Comissão de Resistência da Maçonaria com as direcções política e militar da revolução.
Documentos Carvalhão Duarte/Fundação Mário Soares (04477.003.016)
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Mandou-me
procurar?
Passe cidadão!
Senha da revolução republicana

A Rotunda
Ao toque do clarim, responderam à chamada nove sargentos [...].
Tendo-lhes dito que os oficiais haviam abandonado o campo, aconselhando os primeiros sargentos a imitá-los e ordenando à força que recolhessem a quartéis, perguntei-lhes se aceitavam o meu comando.
A resposta foi pronta: Nós morremos aqui ao lado de V. S.ª!
Esta resposta épica, tão simples, tão digna, impressionou-me tão
profunda e favoravelmente que desde logo julguei segura a vitória. Reunidos em conselho, disse-lhes que a posição era óptima e logo combinámos permanecer nela e guardar a defensiva. Tínhamos ao todo oito
peças de artilharia!
[...]
Montando a cavalo (pela primeira vez o fazia) percorri a extensa
linha de defesa e vi com prazer que tudo quanto tinha sido combinado
no conselho de guerra se estava pontualmente executando. Civis armados vinham dar-nos o seu concurso e uma multidão imensa pedia
que lhe fornecessem armas; era o verdadeiro começo da revolução! Armas já não tinha para distribuir. Vendo Américo de Oliveira, peço-lhe
que me ajude a desfazer de tanta gente que só prejudicava a defesa.
Digo à multidão que se dirija ao Rossio, por diferentes pontos, porque
os regimentos de caçadores 5 e infantaria 5 eram nossos, que os envolvessem por todos os lados; tendo o cuidado de só darem vivas à Pátria e
ao Exército, até conseguirem o contacto com os soldados. Logo que se
baralhassem com eles, deviam então dar vivas à República. Disse-lhes
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António Maria de Azevedo Ma-

também que não conseguindo logo de

chado Santos (1875-1921), 2.º tenente

entrada o fim desejado se conservas-

da Marinha, dirigiu o arranque da su-

sem atentos à mais pequena hesitação

blevação republicana atacando e to-

que se observasse nas tropas do adver-

mando, com um grupo de carboná-

sário, porque aproveitando o momento

rios, na madrugada de 4 de Outubro,

de pânico que nelas conseguisse esta-

o quartel de Infantaria 16, em Campo
de Ourique. Assumiu a direcção da
resistência organizada na Rotunda e
dirigiu as operações vitoriosas que le-

belecer, o povo baralhado com os soldados, impediria que os regimentos tornassem a formar.

varam à rendição dos comandos mi-

[...]

litares monárquicos.

Pelas 8 horas e um quarto da ma-

Os textos que aqui se reprodu-

nhã, avançava pela avenida da Liber-

zem, parte integrante do relatório do

dade um parlamentário precedido da

5 de Outubro elaborado por Machado
Santos, narram alguns dos principais

bandeira branca. Chamei o capitão te-

acontecimentos que conduziram à

nente Serejo. Disse-lhe que a vitória

Implantação da República.

era nossa, e fui imediatamente receber a embaixada do inimigo, vendo
com profundo espanto que o intermediário era o Encarregado dos negócios

da Alemanha! Tratei primeiro que tudo de me apoderar da escolta que
o acompanhava, obrigando os soldados pouco diplomaticamente a aderirem, conservando-os sob a vigilância de populares armados.

Peça e armão de Artilharia 1, posicionados na Rotunda, durante a Revolução Republicana de 5
de Outubro de 1910.
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.001.103)
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Celebrando a vitória da Revolução, um militar desfralda a primeira bandeira republicana por entre os combatentes da Rotunda (5 de Outubro de 1910).
Fundação Mário Soares (07381.328.001)

O parlamentário entregou-me uma carta do general Gorjão; nessa
carta o general dizia que o Encarregado de negócios da Alemanha ia negociar um armistício de uma hora para dar tempo a que as famílias estrangeiras, residentes em Lisboa, abandonassem a cidade. Compreendi que
não era numa hora que esse êxodo se faria e que portanto esse armistício
iria servir apenas o inimigo, para concentrar as suas forças dispersas.
Digo ao engenheiro António Maria da Silva que se arvore em ministro dos Negócios Estrangeiros e que me entretenha o diplomático por
meia hora, enquanto ia pessoalmente observar a situação. As nossas baterias alvejavam agora os quartéis de caçadores 5 e Carmo, para os forçar
a içar a bandeira vermelha e verde. Ao Encarregado de negócios da Alemanha fui dizendo que não concedia o armistício porque a força estava
do nosso lado e portanto o general da divisão que se rendesse.
Sua Excelência respondeu-me com mau modo, que nada tinha com
isso e que se lhe não concedesse o armistício, o seu país interviria na
contenda!!!
António Maria da Silva pede-me que tenha prudência e eu novamente lhe digo, a rir, que me sirva de ministro dos Negócios Estran-
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geiros e que me entretenha aquele
cavaleiro por meia hora. Interrogando os soldados da escolta, por
eles soube que a desmoralização no
campo inimigo era completa e que o
povo, vendo a bandeira branca no
quartel-general, começava a fraternizar com os soldados.
O engenheiro Silva redige por
minha ordem um armistício e trazO símbolo solar utilizado pela Carbonária
Portuguesa.
Fundação Mário Soares (07381.216.001)

mo para eu o assinar; mesmo a cavalo, assino-o, marcando o prazo de
duração das 8 horas e três quartos às

9 horas e três quartos da manhã, acrescentando-lhe que enquanto ele
durasse, qualquer força que a estas se quisesse reunir, podia fazer a sua
junção com as forças da Rotunda. Com este apêndice desviava o perigo
do armistício, tornando-o só favorável a nós, pois se poderia fazer a salvo
a junção com os marinheiros.
[...]
Não dando tempo a que começasse o armistício, mandei dizer a
Malva do Vale que apressasse a proclamação da República e do novo governo.
Às oito horas e trinta e cinco minutos, pelo meu relógio, parto do
acampamento à frente do Povo a caminho do quartel-general.
[...]
A meio da Avenida, O Povo, entusiasmo, arranca-me de cima do cavalo e leva-me ao colo até às portas do quartel-general de S. Domingos.
Pelo caminho sofri dores atrozes porque as minhas pobres pernas
pareciam peças de calibre 32 e com tantas carícias, sofri mais tormentos
que qualquer mártir da inquisição! Para guardarem como relíquia,
também me tiraram uma dragona, indo fazer a minha entrada no
quartel-general com uma compostura bastante... ridícula: cara e mãos
negras; fato todo sujo, gravata rebentada; manco dos ombros pela falta
de uma dragona e uns formidáveis butes de galucho que me ficavam
mesmo a matar. Para concluir o patusco quadro, coxeava.
[...]
No topo da escada, de braços cruzados, estava um oficial do estadomaior; digo-lhe que desejo falar ao comandante da divisão: o meu ca-
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marada leva-me à presença do venerando general Rafael Gorjão que estava numa sala com todo o seu estado-maior.
O general acusa-me de ter violado o armistício; respondo-lhe, mostrando o meu relógio que marcava 8 horas e 44 minutos, faltava portanto um minuto para ele começar.
Anunciei-lhe a proclamação da República, como se já se tivesse
efectuado e convidei-o a reconhecer o novo regímen.
Tendo o velho general mostrado receio pela sorte do rei deposto,
assegurei a Sua Excelência que ninguém lhe tocaria num só cabelo e,
se necessário fosse, eu mesmo lhe iria proteger a retirada para fora do
país.
O general declarou que se rendia, ao
que respondi não concordar com o termo
porque considerava o
acto como uma aderência e não como uma
rendição.
Pedi-lhe para conservar o seu cargo; recusa; então, investi no
comando o general de
brigada António do
Carvalhal, cujas ideias
verdadeiramente libe-

Cartaz representando o governo provisório da República.

rais eu conhecia.

Fundação Mário Soares/Documentos Carvalhão Duarte (04477.003.090)

Por Ricardo Covões mandei dizer de novo que apressassem a Proclamação da República. Apresentando os meus cumprimentos aos camaradas presentes,
ia tratar das guardas para os consulados e bancos, quando me aparecem
os dois membros do Directório, Inocêncio Camacho e José Barbosa, a
comunicarem-me a proclamação da República e do governo provisório.
Machado Santos, A Revolução Portuguesa 1907-1910, introd. de Joel Serrão, Lisboa,
Assírio e Alvim, 1982.
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Lei da separação
do Estado
das igrejas
O Governo Provisório da República Portuguesa faz saber que em nome
da República se decretou, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I
Da liberdade de consciência e de cultos
Artigo 1.º A República reconhece e garante a plena liberdade de consciência a todos os cidadãos portugueses e ainda aos estrangeiros que
habitarem o território português.
Artigo 2.º A partir da publicação do presente decreto com força de lei,
a religião católica apostólica romana deixa de ser a religião do Estado e
todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente autorizadas,
como legítimas agremiações particulares, desde que não ofendam a
moral pública nem os princípios do direito político português.
Artigo 3.º Dentro do território da República ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, nem perguntado por autoridade alguma
acerca de religião que professa.
Artigo 4.º A República não reconhece, não sustenta, nem subsidia
culto algum; e por isso, a partir do dia 1 de Julho próximo futuro, serão
suprimidas nos orçamentos do Estado, dos corpos administrativos locais e de quaisquer estabelecimentos públicos todas as despesas relativas aos exercícios dos cultos.
Artigo 5.º Da mesma data em diante serão extintas as côngruas e quaisquer outras imposições destinadas ao exercício do culto católico.
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Artigo 6.º O Estado, os corpos administrativos e os estabelecimentos

públicos

não podem cumprir directa
ou indirectamente quaisquer

encargos

cultuais,

nem mesmo quando onerarem bens ou valores que de
futuro lhes sejam doados,
legados ou por outra forma
transmitidos com essa condição que será nula para todos os efeitos, aplicando-se,
de preferência, os respectivos bens ou valores a fins de
assistência e beneficência,
ou de educação e instrução.
Artigo 7.º O culto particular
ou doméstico de qualquer
religião é absolutamente li-

Caricatura alusiva à Lei da Separação da Igreja e do Estado, aprovada, sob proposta de Afonso Costa, em 20 de
Abril de 1911. Fundação Mário Soares (06278.04910)

vre e independente de restrições legais.
Artigo 8.º É também livre o culto público de qualquer religião nas casas
para isso destinadas, que podem sempre tomar forma exterior de templo; mas deve subordinar-se, no interesse da ordem pública e da liberdade e segurança dos cidadãos, às condições legais do exercício dos direitos de reunião e associação e, especialmente, às contidas no presente
decreto com força de lei.
Artigo 9.º Considera-se culto público não só o que se exerce nos lugares
habitual ou acidentalmente destinados ao culto, desde que estejam
acessíveis ao público, qualquer que seja o número de assistentes, mas
o que é realizado em alguma outra parte com a intervenção ou assistência de mais de 20 pessoas, computadas nos termos do artigo 282.º e
§ 2.º do Código Penal.
Artigo 10.º Para os efeitos do presente decreto o ensino religioso, onde
quer que se ministre, é também considerado culto público, e as casas
de educação e instrução ou de assistência e beneficência são sempre
consideradas como acessíveis ao público.
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A Lei da Separação constituiu

Artigo 11.º Aquele que por actos de vio-

uma das pedras basilares da I Repú-

lência perturbar ou tentar impedir o

blica, correspondendo ao clima for-

exercício legítimo do culto de qualquer

temente anticlerical que marcou a

religião, será condenado na pena de

propaganda republicana e que se es-

prisão correccional até um ano, e na

tendia a largas camadas sociais.

multa, conforme a sua renda, de três

Trata-se de um extenso diploma
legal (de que se publica a parte inicial
do respectivo articulado) que teve

meses a dois anos.
Artigo 12.º A injúria ou a ofensa come-

profundas consequências na vida po-

tida contra um ministro de qualquer

lítica e social do nosso país – arras-

religião, no exercício ou por ocasião do

tando a República para um conflito

exercício legítimo do culto será consi-

quase permanente com a Igreja Ca-

derada crime público e punida com as

tólica.

penas que são decretadas para os mesmos crimes quando cometidos contra
as autoridades públicas.
Artigo 13.º Incorre nas penas de multa

de 5$000 a 50$000 réis e prisão correccional de dez a sessenta dias, sem
prejuízo da pena mais grave que ao caso possa caber, aquele que, por
actos de violência ou ameaça contra um indivíduo, ou fazendo-lhe recear qualquer perigo ou dano para a pessoa, honra, ou bens, dele ou de
terceiros, o determinar ou procurar determinar a exercer ou a absterse de exercer um culto, a contribuir ou a abster-se de contribuir para
as despesas desse culto.
Artigo 14.º A mesma pena será aplicada àquele que convencer ou procurar convencer qualquer indivíduo de que é legalmente obrigatória a
sua subscrição para as despesas de um culto, ou de que essa subscrição
substitui alguma contribuição do Estado, do município ou da paróquia,
ou de outra identidade autorizada a lançar côngruas ou demais imposições, ou as próprias importâncias voluntariamente pagas, com referência à bula da cruzada, para despesas autorizadas ou fiscalizadas pelo
Estado.
Artigo 15.º Aquele que, arrogando-se a qualidade de ministro de uma
religião, exercer publicamente qualquer dos actos da mesma religião,
que somente podem ser praticados pelos seus ministros, para isso devidamente autorizados, será condenado na pena do artigo 236.º, § 2.º,
do Código Penal.
Decreto de 20 de Abril de 1911, Diário do Governo, n.º 92, de 21 de Abril.
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Constituição Política da
República Portuguesa,
de 21 de Agosto de 1911
A Assembleia Nacional Constituinte, tendo sancionado, por unanimidade, na sessão de 19 de Junho de 1911, a Revolução de 5 de Outubro de
1910, e afirmando a sua confiança inquebrantável nos superiores destinos da Pátria, dentro de um regime de liberdade e justiça, estatui,
decreta e promulga, em nome da Nação, a seguinte Constituição Política da República Portuguesa:

TÍTULO I
Da forma do Governo e do território
da Nação Portuguesa
Artigo 1.º A Nação Portuguesa, organizada em Estado Unitário, adopta
como forma de governo a República, nos termos desta Constituição.
Artigo 2.º O território da Nação Portuguesa é o existente à data da proclamação da República.
§ único. A Nação não renuncia aos direitos que tenha ou possa vir a ter
sobre qualquer outro território.

TÍTULO II
Dos direitos e garantias individuais
Artigo 3.º A Constituição garante a portugueses e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à
segurança individual e à propriedade nos termos seguintes:
1.º Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude da lei.
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2.º A lei é igual para todos,
mas só obriga aquela que for
promulgada nos termos desta
Constituição.
3.º A República Portuguesa
não admite privilégio de nascimento, nem foros de nobreza, extingue os títulos nobiliárquicos e de conselho e
bem assim as ordens honoríficas, com todas as suas prerrogativas e regalias.
Os feitos cívicos e os actos militares podem ser galardoados
com diplomas especiais.
Nenhum cidadão português
pode aceitar condecorações estrangeiras.
Ilustração representando o 1.º aniversário da República
Portuguesa.
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente

4.º A liberdade de consciência
e de crença é inviolável.
5.º O Estado reconhece a igualdade política e civil de todos os

cultos e garante o seu exercício nos limites compatíveis com a ordem
pública, as leis e os bons costumes, desde que não ofendam os princípios
do direito público português.
6.º Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, nem perguntado por autoridade alguma acerca da que professa.
7.º Ninguém pode, por motivo de opinião religiosa, ser privado de um
direito ou isentar-se do cumprimento do qualquer dever cívico.
8.º É livre o culto público de qualquer religião nas casas para isso escolhidas ou destinadas pelos respectivos crentes, e que poderão sempre
tomar forma exterior de templo; mas, no interesse da ordem pública e
da liberdade segurança dos cidadãos, uma lei especial fixará as condições do seu exercício.
9.º Os cemitérios públicos terão carácter secular, ficando livre a todos
os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos, desde que não ofendam a moral pública, os princípios do direito público português e a lei.
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10.º O ensino ministrado nos estabe-

Os primeiros títulos da Consti-

lecimentos particulares públicos e

tuição de 1911, aprovada menos de

particulares fiscalizados pelo Estado

um ano após a Revolução de 5 de Ou-

será neutro em matéria religiosa.

tubro, são particularmente expressi-

11.º O ensino primário elementar será

vos de duas realidades que hão-de

obrigatório e gratuito.

marcar a vigência da I República: por

12.º É mantida a legislação em vigor
que extinguiu e dissolveu em Portugal
a Companhia de Jesus, as sociedades
nela filiadas, qualquer que seja a sua

um lado, a salvaguarda dos «direitos
que [Portugal] tenha ou possa vir a
ter» sobre qualquer território colonial
e, por outro, a enumeração exaustiva
dos direitos e garantias individuais.

denominação, e todas as congregações

A primeira questão será o prin-

religiosas e ordens monásticas, que ja-

cipal argumento para o envolvi-

mais serão admitidas em território

mento de Portugal na I Guerra Mun-

português.
13.º A expressão do pensamento, seja

dial. Quanto aos direitos e garantias,
importará anotar que sofrerão atropelos durante a vigência do regime

qual for a sua forma, é completa-

republicano, especialmente quando

mente livre, sem dependência de cau-

acossado pelas incursões monárqui-

ção, censura ou autorização prévia,

cas, pela participação na guerra e

mas o abuso deste direito é punível

pela oposição crescente do movi-

nos casos e pela forma que a lei determinar.
14.º O direito de reunião e associação

mento sindical e operário – os direitos aí garantidos serão, por sua vez,
praticamente apagados pelos vários
intervalos ditatoriais que se regista-

é livre. Leis especiais determinarão a

ram, até serem definitivamente arre-

forma e condições do seu exercício.

dados pela ditadura saída do 28 de

15.º É garantida a inviolabilidade do

Maio de 1926.

domicílio. De noite e sem consentimento do cidadão, só se poderá entrar
na casa deste a reclamação feita de
dentro ou para acudir a vítimas de crimes ou desastres; de dia, só nos
casos e pela forma que a lei determinar.
16.º Ninguém poderá ser preso sem culpa formada a não ser nos casos
de flagrante delito e nos seguintes: alta traição, falsificação de moeda,
de notas de bancos nacionais e títulos da dívida pública portuguesa,
homicídio voluntário, furto doméstico, roubo, falência fraudulenta e
fogo posto.
17.º Ninguém será conduzido à prisão ou nela conservado, estando já
preso, se se oferecer a prestar caução idónea ou termo de residência nos
casos em que a lei os admitir.
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Busto da República Portuguesa.
Museu Maçónico Português/Fundação Mário Soares (05351.049.061)

18.º À excepção do flagrante delito, a prisão não poderá executar-se senão por ordem escrita da autoridade competente e em conformidade
com a expressa disposição da lei.
19.º Não haverá prisão por falta de pagamento de custas ou selos.
20.º A instrução dos feitos crimes será contraditória, assegurando aos
arguidos, antes e depois da formação da culpa, todas as garantias de
defesa.
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21.º Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, por
virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita.
22.º Em nenhum caso poderá ser estabelecida a pena de morte, nem as
penas corporais perpétuas ou de duração ilimitada.
23.º Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Portanto, não
haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia do réu se
transmitirá aos parentes, em qualquer grau.
24.º É assegurado, exclusivamente em benefício do condenado, o direito do revisão de todas as sentenças condenatórias.
§ único. Leis especiais determinarão os casos e a forma da revisão.
25.º É garantido o direito de propriedade, salvo as limitações estabelecidas na lei.
26.º É garantido o exercício do todo o género do trabalho, indústria e
comércio, salvo as restrições da lei por utilidade pública.
Só o Poder Legislativo e os corpos administrativos, nos casos de reconhecida utilidade pública, poderão conceder o exclusivo de qualquer
exploração comercial ou industrial.
27.º Ninguém é obrigado a pagar contribuições que não tenham sido
votadas pelo Poder Legislativo ou pelos corpos administrativos, legalmente autorizados a lançá-las, e cuja cobrança se não faça pela forma
prescrita na lei.
28.º O sigilo da correspondência é inviolável.
29.º É reconhecido o direito à assistência pública.
30.º Todo o cidadão poderá apresentar aos poderes do Estado reclamações, queixas e petições, expor qualquer infracção da Constituição e,
sem necessidade de prévia autorização, requerer perante a autoridade
competente a efectiva responsabilidade dos infractores.
31.º Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se encontrar em iminente perigo do sofrer violência, ou coacção, por ilegalidade, ou abuso de poder.
A garantia do habeas corpus só se suspende nos casos de estado de sítio
por sedição, conspiração, rebelião ou invasão estrangeira.
Uma lei especial regulará a extensão desta garantia e o seu processo.
32.º A qualquer empregado do Estado, de corpos administrativos ou de
companhias que tenham contratos com o Estado, é garantido o seu emprego, com os direitos a ele inerentes, durante o serviço militar a que
for obrigado.
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33.º O estado civil e os respectivos registos são da exclusiva competência
da autoridade civil.
34.º Se alguma sentença criminal for executada, e vier a provar-se, depois, pelos meios legais competentes, que foi injusta a condenação,
terá o condenado, ou os seus herdeiros, o direito do haver reparação de
perdas e danos, que será feita pela Fazenda Nacional, precedendo sentença nos termos da lei.
35.º Fora dos casos expressos na lei, ninguém, ainda que em estado
anormal das suas faculdades mentais, pode ser privado da sua liberdade pessoal, sem que preceda autorização judicial, salvo caso de urgência devidamente comprovado e requerendo-se imediatamente a necessária confirmação judicial.
36.º Toda a pessoa internada ou detida num estabelecimento de alienados ou em cárcere privado, assim como o seu representando legal e
qualquer parente ou amigo, pode, a todo o tempo, requerer ao juiz respectivo que, procedendo as investigações necessárias, a ponha imediatamente em liberdade, se for caso disso.
37.º É lícito a todos as cidadãos resistir a qualquer ordem que infrinja
as garantias individuais, se não estiverem legalmente suspensas.
38.º Nenhum dos Poderes do Estado pode, separada ou conjuntamente,
suspender a Constituição ou restringir os direitos nela consignados,
salvo nos casos na mesma taxativamente expressos.
Artigo 4.º A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas
resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos princípios que
consigna ou constam de outras leis.

TÍTULO III
Da Soberania e dos Poderes do Estado
Artigo 5.º A Soberania reside essencialmente em a Nação.
Artigo 6.º São órgãos da Soberania Nacional o Poder Legislativo, o Poder
Executivo e o Poder Judicial, independentes e harmónicos entre si.
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Instrução
e Educação
Bernardino Machado

Oponhamos a esta educação e a esta instrução monárquicas, que são o
suborno e a mistificação, a verdadeira educação, que é a formação do
carácter pela liberdade, e a verdadeira instrução, que é a instrução dos
princípios, da razão. Esta mesma converte-se naturalmente naquela,
porque o dever não é senão o imperativo categórico da razão.

Postal reproduzindo um alto-relevo do escultor Roty, intitulado «A Sementeira» – uma alegoria
à política educativa da República.
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.002.025)
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A educação e a instrução foram,

Nas nossas escolas não é possível

sem dúvida, das bandeiras mais im-

o suborno, porque elas são do próprio

portantes da propaganda republi-

povo e para o povo. E a doutrina que

cana e, no poder, constituíram uma

nós, republicanos, professamos cá

das apostas mais significativas e du-

fora, por toda a parte, na tribuna e na

radouras da I República.

imprensa, é a mesma que o mestre

Ensino popular, laico e que formasse o carácter pela liberdade e
pela razão – eis os principais objecti-

deve sempre ensinar: Que é, por nós
mesmos, pela nossa própria iniciativa

vos dessa obra, bem expressos neste

e pelo nosso próprio esforço pessoal, e

texto de Bernardino Machado (1851-

não pelo favor de nenhum poder estra-

1944), um dos principais promotores

nho à nossa vontade, que nos valoriza-

do combate pedagógico levado a

mos e que ascendemos na escala so-

cabo pelos republicanos.

cial. Que queremos nós? Não é que
todas as autoridades sejam eleitas do
nosso espírito, do nosso voto livre, e
que, enquanto elas forem necessárias,

governe com elas a lei, isto é, a verdade moral?
Até os filhos do povo que entram para as nossas escolas, sabem já,
tanta vez mesmo por amarga experiência, que esta é a lei da vida moral
e têm entranhadamente o espírito da independência. Contava-me este
ano com orgulho uma pobre mulher, em meio das lamentações da sua
negra sorte: «O meu filho é muito fraquinho, mas, assim mesmo, trabalha, a guardar o gado, e diz-me sempre: Minha mãe, não me mande
pedir.»
É esta flor de dignidade que é preciso que o ensino nem de leve amachuque, e isso só o pode fazer o ensino republicano, que bane da aula
toda a catequese opressiva.
Bernardino Machado, «Instrução e educação monárquica», Pela república, Lisboa,
B. Machado, 1908.
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A Universidade Popular
de Lisboa
O seu plano de estudos [1911]

A Maçonaria Portuguesa mantém as suas tradições propondo-se fundar
e proteger uma Universidade Popular em Lisboa.
Para este fim a Comissão maçónica, promotora da Universidade
Popular, resolveu tornar público o seu pensamento. O nosso século é o
século da Democracia, e assim como na época feudal se criaram as Universidades condizentes com as lutas sociais do tempo, assim hoje as
Universidades Populares correspondem à necessidade da educação das
multidões.
O ensino que a Comissão promotora se propõe ministrar às classes trabalhadoras visa à criação de um alto ideal humano, baseado na felicidade, havida pelo trabalho do homem forte e independente, educado
por uma instrução integral e útil.
Esse ensino, ministrado em conferências, lições ou congressos,
será sempre baseado na lição das coisas, na observação da vida, e fundado nas ciências matemáticas, físicas, químicas, biológicas e sociais,
procurará educar as classes trabalhadoras de modo a tornar poderosa
e consistente a democracia portuguesa.
Mas, para que o povo português possa ter na Universidade Popular,
que a Comissão promotora se propõe fundar em Lisboa, uma verdadeira
escola educadora, é necessário que aquela Universidade se inspire num
largo plano de reorganização nacional.
Esse plano visará a instruir e educar o povo, a procurar a consciência cívica dos eleitores na esfera dos interesses comunais, e a tornar
cada produtor da riqueza socializada capaz de viver por si mesmo. Visará a criar uma organização do Estado fundada na descentralização
administrativa e na real separação das modalidades de poder. As velhas
Constituições, na preocupação de criar organismos administrativos de
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decoração hierática,
desprezaram as instituições populares
de assistência e de
educação.
O povo português que a Universidade Popular tentará
inspirar, conduzir e
educar tem de ser
grande na metrópole
para realizar a sua
função histórica nas
colónias. E, convencida da grandeza da
hora presente, a Comissão promotora da
Universidade Popular vem expor à NaCircular emitida pelo Grande Oriente Lusitano, de 20 de Janeiro de
1911, anunciando a reorganização da Universidade Popular de Lisboa.
Fundação Mário Soares/Documentos Carvalhão Duarte (04504.002.004)

ção um amplo e integral plano de estudos
que será realizado
pela Universidade

Popular de Lisboa, em lições e conferências, em que professores de boa
vontade, por métodos modernos de divulgação e verificação, esperam
poder elevar as incontestáveis qualidades progressivas do povo português.

A criação da Universidade Popular de Lisboa, cujo plano de estudos assim
é anunciado pela Maçonaria, inscreve-se no objectivo de claro alargamento do
conhecimento às classes trabalhadoras, a quem se pretende ministrar, «por
métodos modernos de divulgação e verificação», um ensino que vise a elevação
do ideal humano e uma educação integral e útil.
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As contas do Estado,
dívida pública
e defesa nacional
Afonso Costa

O equilíbrio orçamental foi umas das mais enérgicas reclamações do Partido
Republicano nos tempos da propaganda. A desordem financeira não
ameaçava somente as nossas condições de vida interiores, porque punha também em risco a nossa independência. Mostrara-o o doloroso
episódio da bancarrota de 1891-1892 e relembrava-o com tristeza o que
se passara por ocasião do convénio, dentro e fora do país. Por isso, a necessidade do equilíbrio, como base da segurança do Estado, apareceu
em todos os nossos programas e tornou-se o mais solene dos nossos
compromissos.
[...]
Feita a República, a própria indicação dos comités, sancionada pelo
povo, de que o nosso primeiro ministro das finanças seria o austero cidadão Basílio Teles, demonstrava claramente que a Nação persistia em
reclamar o equilíbrio do orçamento, como base essencial do restabelecimento do crédito público e do barateamento da vida das classes populares. [...] Foi, porém, ministro das finanças do governo provisório
o sr. José Relvas, e justo é dizer que ele aceitou sempre como indeclinável obrigação moral e cívica acertar honradamente as contas do Estado, e para isso trabalhou com tanta boa vontade, que a gerência de
1910-1911 fechou com um pequeno deficit de 294 contos [...].
[...]
Já então, porém, se fazia pelo país fora, com o maior entusiasmo,
e certamente na melhor das intenções a propaganda deletéria da necessidade regar o país com libras. [...] O dinheiro depressa se multiplicaria,
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Nos últimos anos da monar-

desde que o transformássemos agora,

quia, as finanças públicas conhece-

com a alavanca formidável das novas

ram grandes sobressaltos, fosse pela

instituições, em portos, canais, cami-

sua gestão pouco rigorosa, fosse pe-

nhos de ferro, estradas, pontes, esco-

los escândalos que agitaram o país –

las. Tudo era simples. Não havia di-

designadamente em volta de gran-

nheiro nos cofres públicos, que a

des negócios envolvendo os notáveis
do regime, a acentuada fragilidade
do sistema bancário, os adiantamen-

monarquia nos deixara vazios, mas
pedia-se emprestado.

tos à Casa Real, etc. – fosse pela con-

[...]

tinuada dependência dos apoios ex-

Contra essa corrente inflacionista

ternos. Por isso, a propaganda

inscrevi-me sempre, lutando incansa-

republicana sempre exigiu o equilí-

velmente pela obra do equilíbrio, que

brio das contas públicas, recorrendo

parecia modesta, mas que muitos de-

à reiterada exibição dos gastos descontrolados da monarquia. Implan-

pois acharam irrealizável.

tada a República, não foi, no en-

Nas sessões da Assembleia Nacio-

tanto, de imediato corrigida essa

nal Constituinte muitas vezes defendi

deriva despesista das contas do Es-

essa tese como ministro da justiça do

tado.

governo provisório, com tanta mais au-

O presente texto de Afonso
Costa (1871-1937) reivindica, precisamente, os resultados do trabalho do
governo a que presidia, que alcan-

toridade, quanto é certo que todas as reformas realizadas por essa pasta trouxeram diminuição de despesa ou

çou, pela primeira vez, um superavit

aumento de receita. [...] Em sessão de

nas contas públicas, situação que,

6 de Setembro de 1911 dizia eu: «É indis-

todavia, não veio a perdurar de modo

pensável o orçamento equilibrado; se

consistente.

nós fazemos o primeiro orçamento da
República sem ser equilibrado, nunca
mais o equilibraremos [...]». Não fui

atendido. E embora o orçamento fosse votado, já com outro ministro,
em 30 de Dezembro, o resultado do ano de 1911-1912 não correspondeu
aos desejos dos bons patriotas, nem na gerência, nem no tocante ao ano
económico. Com efeito, a gerência fechou com o deficit de 5.793 contos,
ou de 5.895, incluindo os serviços autónomos, e o ano económico é dos
mais gravosos da nossa administração pública. [...] Em 1912-1913 este deficit pouco diminuiu [...].
Subiu ao poder nestas críticas condições o ministério actual. Propondo-se realizar uma obra essencialmente patriótica, lançou como
plataforma da sua administração a marcha seguro para o equilíbrio do
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orçamento. Não o prometendo para logo, trabalhou, todavia, com a intenção de o alcançar desde
o primeiro ano. O orçamento para 1913-1914, que
devia ser apresentado quatro dias depois, impreterivelmente, foi oferecido
às câmaras com uma beneficiação de 5.028 contos, ficando assim o deficit
em 3.436 contos. A lei travão, a lei da contribuição
predial, o incremento dos
impostos directos e algumas reduções de despesas,
permitiram que o parlamento e o governo fizessem desaparecer este deficit, transformando-o no
superavit de 979 contos.

Cartaz de propaganda republicana, alusivo à gestão danosa
dos governos monárquicos.
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.002.069)

[...]
Os meus antecessores anunciaram deficit e eu consegui superavit. É realmente justo que na
República tudo seja contrário ao que se deu na monarquia, para que
até os homens que durante a monarquia falavam com justiça contra
ela, agora na República, tenham de aplaudir a sua boa obra, sob pena
de se verem forçados a confessar que falaram precipitada ou injustamente, ou por brincadeira!
[...]
Que obra grande poderá fazer a República, que una e levante todos
os corações?. A defesa nacional. Ainda hoje, em todo o mundo, uma parte
importante das despesas ordinárias tem por objecto a segurança e a defesa da nação. [...] Não basta desejar a paz e amaldiçoar a guerra, é preciso organizar aquela tornando esta menos eficiente contra nós. A paz
depende inteiramente do progresso da nossa defesa, tanto interna
como internacional. [...] Para nós, pode a questão ser de vida ou de

39

Textos de Apoio paginação_Layout 1 2/18/10 12:14 PM Page 40

Ilustração de Stuart Carvalhais, caricaturando o então Ministro das Finanças, Afonso Costa, na
sua apresentação do orçamento de Estado. Publicado no jornal satírico monárquico O Papagaio
Real, de 2 de Abril de 1914.
Fundação Mário Soares/Documentos Bernardino Machado (07043.039)

morte. Não temos necessidade de expansão, mas não queremos que
outra nação, seja ela qual for, tenha a veleidade de pretender expandir-se à nossa custa.
[...] Não há material, nem navios, nem equipamentos, nem munições. Temos apenas homens, e esses da melhor qualidade como militares e como cidadãos, e por isso mesmo profundamente aborrecidos
com a precária situação em que a monarquia os deixou. Por si só, esse
importante organismo nacional faz pelo seu estado de abandono o processo do regime caído. Ainda que nós não tivéssemos esta grande e bela
obra comum da República a defender, bastaria lembrar aos soldados e
marinheiros como foi deixada a Pátria sem defesa pela monarquia extinta para que eles nunca consentissem em que ela se restaurasse. Mãos
à obra! [...]
O ano de 1913 foi consagrado pelos poderes do Estado a pôr a casa
em ordem. O de 1914 será dedicado a votar os créditos e as receitas para
que a casa seja habitada por um povo vivo, – um povo digno, interna e
externamente, na República que fizemos!
Afonso Costa, Conferência no Porto, 9 de Novembro de 1913
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A Revolução burguesa
e a Revolução social
José do Valle

O povo reclamava a Revolução como medida salvadora que tivesse um duplo carácter: político e económico. Político, porque terminando com o
sistema de arbítrio, de violência, e devassa, que era a característica principal da monarquia; económico, pondo termo ao desregramento da administração pública, e ao desenfreado explorar da reacção económica que
se apresentava, e apresenta, com ferocidades tão detestáveis como as da
reacção religiosa. Sucede porém, que cada um de nós é livre de ir ou deixar
de ir à igreja, enquanto que todos somos obrigados, pela fatalidade das condições económicas, a comparecer na
oficina para produzir o máximo de trabalho e receber o mínimo de salário. Os
operários não queriam, é evidente, estabelecer logo ali a felicidade universal,
mas desejavam conduzir a Revolução
até onde fosse possível, demolindo ídolos e símbolos, arquivos poeirentos e
códigos reaccionários, fazendo pelo
menos uma República na mais alta
acepção desta palavra, que fosse do
povo e para o povo, que garantisse o direito à vida e ao trabalho, terminando
com a miséria, e que impedisse os ilegítimos possuidores das grandes riquezas de afrontarem os miseráveis sem
casa e sem pão, com o luxo fabricado
pelo operário que nada possui.

Folha volante de propaganda do governo republicano, denunciando a agitação operária
e sindicalista, 1912.
Fundação Mário Soares/Documentos Rodrigo José Rodrigues (09515.013.002)
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Operários fabris no início do século XX.

Fundação Mário Soares (06902.017.001)

Primeira página do jornal O Sindicalista, de 8 de Junho de 1913, apelando à mobilização da classe
operária.
Fundação Mário Soares/Documentos Rodrigo José Rodrigues (09515.013.004)
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[…]

Como o próprio título clara-

Pois bem! A República fez-se, o

mente o afirma, este texto de José do

povo cimentou-a com o seu sangue,

Valle (1880-1917) pretende mostrar as

deu-lhe os seus afectos mais queridos,

limitações da revolução republicana

a sua paixão mais abrasadora, sacrifi-

e da democracia política por ela im-

cou-lhe esposas dedicadas, amantes

plantada, defendendo que seja com-

estremecidas, filhos queridíssimos –
interesses e vidas; pois logo as primeiras proclamações, redigidas quando

pletada com a democracia económica, que fizesse terminar os
privilégios da burguesia.
Evoca-se aqui o que foi, logo de

ainda se cruzavam tiros, vinham im-

início, o progressivo afastamento da

pregnadas de ordem, de respeito pela pro-

classe operária e das suas organiza-

priedade, pelos bens, pelos padres, e para não

ções sindicais e políticas em relação

se perder o hábito da violência do es-

ao regime republicano – o que o viria

tado, logo se ameaçavam os que faltassem ao cumprimento dessas ordens.

a tornar ainda mais frágil, sobretudo
através das medidas repressivas que
foi adoptando.

A burguesia triunfava completamente.
[…]
O que devia ser uma revolução, liquidou num movimento de protesto; o que devia transformar com radicalismo a sociedade, fornecendo pão e liberdade para todos, transformou-se numa mudança de
pessoal, tendo tido por única vantagem a liquidação da questão religiosa. Tudo o mais ficou de pé. O povo na sua existência de proletário
não sentiu os efeitos do seu sacrifício, não os sentirá enquanto novos
sacrifícios não se fizerem.
[…]
É necessário, pois, completar a Revolução, imprimindo-lhe o carácter económico que ela não teve. Os trabalhadores querem, sem dúvida, terminar com os privilégios odiosos dos reis, mas por uma lógica
intuitiva querem também terminar com os privilégios não menos odiosos dos burgueses.
[…]
Cumpre ao proletariado educar-se e ir preparando a nova sociedade.
Num combate constante, porfiado, ininterrupto, deve o proletariado arrancar quanto puder à burguesia, servindo-se para isso das duas armas
mais facilmente manejáveis que tem ao seu alcance: o sindicato e a greve.
José do Valle, A Revolução burguesa e a Revolução social, Lisboa, Biblioteca Sociológica, s. d. [1911].
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Estado
de guerra
Declaração de guerra da Alemanha a Portugal
Lisboa, 9 de Março de 1916. – Senhor Ministro. – Estou encarregado pelo
meu alto Governo de fazer a V. Ex.ª a declaração seguinte:
O Governo Português apoiou desde o começo da guerra os inimigos
do Império Alemão por actos contrários à neutralidade. Em quatro casos
foi permitida a passagem de tropas inglesas por Moçambique. Foi proibido abastecer de carvão os navios alemães. Aos navios de guerra inglesa foi permitida uma prolongada permanência em portos portugueses, contrária à neutralidade, bem como foi consentido que a Inglaterra
usasse a Madeira como base naval. Canhões e material de guerra de diferente espécie foram vendidos às potências da «Entente» e além disso
à Inglaterra um destruidor de torpedeiros. O arquivo do vice-consulado
Imperial em Mossâmedes foi apreendido.
Além disso, foram enviadas expedições à África e dito então abertamente que estas eram dirigidas contra a Alemanha.
[…]
A imprensa e o Parlamento durante toda a existência da guerra entregaram-se a grosseiras ofensas ao povo alemão, com a complacência
mais ou menos notória do Governo Português. O chefe do Partido dos
Evolucionistas pronunciou na sessão do Congresso, de 23 de Novembro
de 1914, na presença dos Ministros portugueses, assim como na de diplomatas estrangeiros, graves insultos contra o Imperador da Alemanha, sem que por parte do Presidente da Câmara ou de algum dos Ministros presentes se seguisse um protesto.
[…]
Por último, a 23 de Fevereiro de 1916, fundada num decreto do
mesmo dia, sem que antes tivesse havido negociações, seguiu-se a
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apreensão dos navios alemães, sendo estes ocupados militarmente e as tripulações mandadas sair de
bordo. Contra esta flagrante violação de direito
protestou o Governo Imperial e pediu que fosse levantada a apreensão dos navios.
O Governo Português
não atendeu este pedido e
procurou fundamentar o
seu acto violento em considerações jurídicas. Delas
tira a conclusão que os nossos navios imobilizados por
motivo da guerra nos portos portugueses, em consequência da imobilização
não estão sujeitos ao artigo
2.º do Tratado de Comércio
e Navegação Luso-Alemão,

Ilustração alusiva à participação portuguesa na I Grande
Guerra: tropas inglesas saúdam os aliados portugueses no
decurso das campanhas africanas.

mas sim à ilimitada sobe-

Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.002.090)

rania de Portugal, e portanto ao ilimitado direito de apropriação do Governo Português, da
mesma forma que qualquer outra propriedade existente no País.
[…]
Por este procedimento o Governo Português deu a conhecer que se
considera como vassalo da Inglaterra, que subordina todas as outras
considerações aos interesses e desejos dos ingleses. Finalmente, a
apreensão dos navios realizou-se sob formas em que deve ver-se uma
intencional provocação à Alemanha. A bandeira alemã foi arriada dos
navios alemães e em seu lugar foi posta a bandeira portuguesa com a
flâmula da guerra. O navio almirante salvou por esta ocasião.
O Governo Imperial vê-se forçado a tirar as necessárias consequências do procedimento do Governo Português. Considera-se de agora em
diante como achando-se em estado de guerra com o Governo Português.
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A entrada de Portugal na I Guer-

Ao levar o que precede, segundo

ra Mundial, brevemente documenta-

me foi determinado, ao conhecimento

da nestes textos, culminou o envolvi-

de V. Ex.ª, tenho a honra de exprimir

mento, a partir de 1914, de tropas por-

a V. Ex.ª a minha distinta considera-

tuguesas em combates com unidades

ção. – [Friedrich Von] Rosen.

alemãs na fronteira sul de Angola e
na fronteira norte de Moçambique.
Resultou, de modo directo, do apresamento, em Março de 1916, de todos
os navios alemães na costa portuguesa, realizado a pedido do governo da
Inglaterra que, no entanto, até aí sem-

A Sua Excelência o Ministro dos
Negócios Estrangeiros, o Senhor Dr.
Augusto Soares.

Intervenções parlamentares

pre manifestara oposição oficial à entrada do nosso país no conflito.
Portugal mobiliza para a guerra
na Europa cerca de 200.000 homens,

Afonso Costa, Presidente do Ministério e Ministro das Finanças:

que formam o Corpo Expedicionário Por-

Sr. Presidente: como o Congresso

tuguês enviado a partir de 1917 para

acaba de ouvir, o Governo interpretou

combater na Flandres e em França,

as aspirações nacionais, salvaguar-

com baixas de quase 10 mil mortos e

dando inteiramente a honra e os inte-

milhares de feridos.

resses do país, mantendo intacto o

Os custos económicos e sociais
decorrentes desse envolvimento no
conflito agravaram seriamente a si-

sentimento que tem sido perpetuamente a afirmação das qualidades da

tuação do país e contribuíram para a

nossa raça, de sermos sempre imper-

queda do regime democrático em

turbavelmente cumpridores das obri-

1926.

gações e deveres que assumimos e, ao
mesmo tempo, também, capazes de
manter permanentemente o direito de
exercer aquelas qualidades de acção
que são próprias dum povo livre (Muitos apoiados).
[...]
Portugal, ligado como está aos destinos, às vicissitudes, às dores, ao
sofrimento, como amanhã estará também ligado à vitória imarcescível
da sua aliada a Inglaterra (Muitos apoiados, associando-se as galerias com uma vibrante salva de palmas), Portugal, ligado pela sua aliança à Nação Inglesa,
relativamente à requisição dos navios, não se apartou, todavia, do critério
que tem dominado todos os seus actos deste Agosto de 1914, qual é o de
estar sempre dentro do direito e sempre dentro da esfera de acção da moral
que deve ser respeitada por todos os povos, ainda mesmo por aqueles que
se encontram em condições de beligerância, em luta a todo o transe com
o nosso inimigo, com o nosso adversário: a Alemanha (Apoiados).
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Nesta hora solene quero declarar que o Governo, por si e interpretando o sentimento da maioria parlamentar, apenas este incidente,
este conflito se desenhou no sentido duma presumível beligerância com
a Alemanha, desde logo entregou ao Sr. Presidente da República a livre
disposição dos lugares ministeriais para que se pudesse organizar um
gabinete sob a base da representação dos partidos republicanos, isto é,
sob a base da união de todas as forças da República, sob a base da melhor
defesa dos interesses da Pátria (Muitos apoiados), a bem da execução das
medidas que ao país se impõem na hora difícil, mas ao mesmo tempo
nobilitante, em que nos encontramos (Calorosos apoiados).
Alexandre Braga (Partido Democrático)
Sr. Presidente: em presença do facto decisivo e grave que o Governo
de Portugal vem de anunciar aos representantes da nação, eu não falo
já em nome dum partido, porque todas as divisões, originadas em divergências de orientação política, desapareceram desde esta hora. […]
Nele não já não há partidários, há apenas cidadãos portugueses, (Apoiados), prontos todos a defenderem, com amor e com uma igual dedicação, a sagrada causa da independência da Pátria. (Apoiados).
É pelo nosso inviolável respeito à fé jurada dos tratados, é pela tradicional lealdade dum povo, que não soube jamais furtar-se ao integral
cumprimento de todos os seus deveres, é por tudo isto, que a dura insensibilidade germânica não pode compreender nem sentir, é por tudo
isto, que faz o nosso orgulho e é a pedra de toque da nossa pura e cavalheirosa nobreza, é por tudo isto que a Alemanha, violenta e soberba,
nos declara sobranceiramente a guerra.
Pois bem: fortes com a certeza de que, requisitando os navios alemães, cumprimos um insofismável direito, e seguros de que singelamente desempenhamos um dever para com nós próprios, para com a
grande nação nossa aliada, e para com todos os povos, que, ao lado da
esplêndida e gloriosa França, tanto se tem sacrificado pelo triunfo da
Liberdade e do Direito, nós encaramos com serenidade, com firme e
tranquila confiança, o futuro que nos queira oferecer o destino.
António José de Almeida (Partido Evolucionista)
São conhecidas, aqui e lá fora, em todo o país, a ideias do Partido
Republicano Evolucionista sobre a nossa atitude perante a guerra. [...]
Então dissémos que havíamos de ir até onde fosse preciso, e quando
fosse preciso. Hoje, como ontem, a nossa opinião é a mesma e nela
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Terminada a I Grande Guerra, o Corpo Expedicionário Português desfila em Paris, nas comemorações do 14 de Julho de 1918.
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.002.119)

mantemos com toda a firmeza da nossa energia e com todo o ardor do
nosso patriotismo.
Só uma cousa nos levanta, só uma cousa nos move e agita, fazendonos estremecer: é o sentimento, que a nós todos, portugueses, nos deve
levar a correr todos os perigos, a esquecer todos os sacrifícios, e suportar
com resignação, com grandeza, com heroísmo todas as lutas, a vencermos todas as contariedades para cumprirmos honesta e lealmente
a letra dos nossos tratados e corresponder honestamente a todos os nossos compromissos com a Inglaterra, nação nossa amiga e aliada (As galerias irrompem em frenéticos aplausos).
[…] O Partido Republicano Evolucionista aprova sem reservas a atitude do Governo sobre a requisição dos barcos alemães. [...] Inimizades
políticas sem dúvidas as tem tido e porventura bem fortes. Pois neste
momento solene e augusto sacode-as da sua alma para que esta, lava e
liberta, seja digna de ajoelhar perante o altar da Pátria.
[…] Ao lado da Inglaterra, poderosa e grande, da França, admirável,
e das outras aliadas, venceremos. Mas se vencidos ficássemos nem por
isso a sua consciência se perturbaria. Sê-lo-íamos no cumprimento de
um dever. […]
Brito Camacho (Partido Unionista)
Se bem ouviu a leitura que fez o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Inglaterra pediu a Portugal, invocando a aliança que desde sé-
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culos prende os dois países, que fizesse a requisição dos barcos alemães
que se encontravam em águas portuguesas. Pediu a Inglaterra uma
cousa possível, e sempre sustentou que devíamos satisfazer todos os
pedidos que nos viessem de Inglaterra por direito e por interesse próprio. Desde que a Inglaterra solicitava, com fundamento na aliança anglo-lusa, um serviço que estava dentro das nossas possibilidades, não
podíamos recusar-lho. Fazê-lo, seria faltar a compromissos livremente
tomados e não está isso nos costumes ou nas tradições de Portugal.
Maior que fosse o sacrifício pedido, doloroso sem todavia ser indigno,
nem por isso deixaríamos de atendê-lo, e fazendo-o mostraríamos saber combinar o dever com o interesse, não apenas o interesse actual,
mas também o interesse futuro.
[…] Neste momento, que reputa grave para o país não porque ponha
em dúvida a vitória final dos aliados, apraz-lhe acreditar que não há
na terra portuguesa, dentro ou fora da política, dentro ou fora dos partidos, quem anteponha interesses próprios ao supremo interesse geral,
quem esqueça a Pátria para atender a paixões, rivalidades ou caprichos.
[…] Da Inglaterra não somos escravos, nem vassalos, mas tão somente amigos e aliados, e sente muito prazer em afirmar ali que a nação aliada e amiga se tem conduzido connosco, em tudo que diz respeito
à guerra, pela forma mais estimável e maior consideração.
José António da Costa Júnior (Partido Socialista)
O Partido Socialista, sendo um partido que sempre tem combatido
a guerra, como uma das maiores calamidades que deslustram a humanidade, e não tendo nenhuma interferência nem solidariedade na
emergência a que a nossa nacionalidade agora está sujeita, mas fiel
aos seus deveres e direitos, vem digna, nobre e mui altivamente, em
harmonia com a sua declaração de princípios apresentada na sessão de
28 de Junho de 1915, em que dizia que, «dada a letra dos tratados de que
Portugal é signatário, saberia cumprir com o que nos mesmos se encontra estabelecido para que Portugal saiba honrar os seus compromissos», declara que todos os verdadeiros socialistas estão no momento
presente ao lado da Pátria.
Diário do Congresso, sessão n.º 9, em 10 de Março de 1916.
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Soldados
de Portugal
O infamíssimo governo que desde Dezembro dirige os destinos da nossa
Pátria procura por todas as formas atraiçoar-vos, lançando sobre vós
um desonroso e repugnante labéu de cobardia impedindo que cumprais
o vosso dever de patriotas nos campos de batalha, insinuando serdes vós que
tal impedimento solicitais ou exigis.
A horda de oficiais monárquicos que em 5 de Dezembro dirigiram
a revolução triunfante, que o dinheiro alemão auxiliou, não quer ir
para os campos de batalha, uma parte porque tem medo e é cobarde, e
a outra parte porque está vendida aos inimigos da nossa Pátria!
Soldados!... Além destes tremendos crimes que se estão cometendo
de alta traição à Patria e de desprestígio ao exército português, um ou-

Ilustração retratando o assassinato de Sidónio Pais, na estação ferroviária do Rossio, em Lisboa, momentos antes de partir para o Porto (16 de Dezembro de 1918).
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.001.231)
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tro se pretende executar: o de fazer restaurar a monarquia em Portugal,
levando-vos ao combate enganados, dirigidos por alguns dos actuais
comandantes e da maioria dos oficiais dos regimentos de Lisboa, escolhidos de entre os mais vis talassas e conspiradores monárquicos.
Soldados!... Reparai para o que se tem feito de infames e perversas
perseguições aos patriotas que defendem a Honra de Portugal e os aliados, e aos bons republicanos.
Reparai para o que se fez aos vossos gloriosos camaradas marinheiros!...
Soldados Portugueses!...
É indispensável esmagar toda esta cáfila de germanófilos traidores
que Sidónio Pais, o miserável embaixador de Berlim, o vendido, o moderno e requintado Miguel de Vasconcelos dirige!...
A Pátria aguarda que a honreis como é mister!... Milhares de
mães, filhas e esposas esperam que vós cumprais o vosso honroso dever
de as vingardes, castigando esta alcateia de bandidos e jesuítas a que
Sidónio Pais e Machado dos Santos servem de dirigentes!...
É preciso ir para a uma revolução que nos permita castigar os traidores e satisfazer com honra os nossos compromissos aliados!...
Oficiais e Soldados de Portugal!...
A Pátria conta convosco!...
Abril de 1918.
Um grupo de patriotas
Ler e fazer circular

Panfleto subscrito por «Um grupo de patriotas», contra o governo de Sidónio Pais, Abril de 1918.
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Ao País!
O Perigo Alemão
em Portugal
Excertos de um panfleto editado em Paris, presumivelmente em 1918

Depois de governos monárquicos e de governos republicanos, fomos
surpreendidos por uma ditadura inclassificável dentro da nossa política
interna, que nos inquieta logo com as sombras do absurdo em que se
envolve desde a sua origem.
Proclamando-se republicana, anuncia que vai fazer uma república
nova, e cerca-se de antigos monárquicos, muitos deles conspiradores
– amnistiados mas não arrependidos, nem desenganados – para cujo
lealismo apela, sem deixar de lho impor pela ameaça, como se eles não
quisessem saber do seu rei, nem dos seus chefes, e nenhum, sinceramente adepto do seu credo, tivesse, primeiro de tudo, de lhe ser fiel.
Nem mais nem menos, poderia semelhantemente proclamar-se
amanhã monárquica, anunciando uma monarquia nova, com os republicanos que se não importassem de todo com a causa da república,
nem com as perseguições infligidas aos seus correligionários. E porque
o não faz? Porque a república é a própria expressão de carácter nacional
em toda a sua altivez. Não se atreve a arcar com ela de frente, e precisa
de paliar a violência com o embuste.

Ditadura republicana... que insolente escárnio!
[...]
E quem aparece à frente da nova República? O homem, que era o
nosso representante em Berlim, quando a Alemanha nos declarou
guerra. Viera de lá, sem compreender ainda a razão por que entráramos
nela, e dir-se-ia, ao ouvi-lo, que éramos nós os seus culpados. A paixão
partidária contra o governo que servia, afogava-lhe a paixão patriótica
que devia ter contra o inimigo. E ele, que recebera em rosto a injúria do
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vilão repto teutónico, não se lembrou

O golpe militar dirigido por Sidó-

sequer que era militar, para o levantar

nio Pais (1872-1918), antigo embaixador

com denodado brio, indo imediata-

em Berlim, rapidamente desembocou

mente estrear a sua farda na vanguarda

numa ditadura, que dividiu profunda-

dos nossos fronts, entre os nossos valo-

mente os portugueses. Inicialmente

rosos combatentes. Preferiu outras ca-

apoiado por importantes sectores ci-

maradagens, em outros campos de manobras, conspirando contra os poderes
públicos, de cuja confiança e de cujo fa-

vis e militares, como Machado Santos,
o herói da Rotunda, que viam nele uma
solução ordeira para o conturbado
mundo político português, conquista

vor abusava perfidamente em alicia-

a confiança da igreja católica e dos

ções pelo país, quando não saía demo-

sectores mais conservadores, desig-

radamente em estranhas excursões

nadamente monárquicos, que se re-

recreativas por longas terras (do que a

vêm nas suas medidas de enfraqueci-

nação precisa de inquirir e inteirar-se).
Tanto não compreendia a dignificadora

mento da Lei de Separação e de
devolução de bens e propriedades e de
perseguição aos sindicatos e à gene-

tragédia da nossa altiva intervenção na

ralidade dos partidos republicanos. O

guerra, que lhe opunha a trama ignóbil

Presidente Rei, como lhe chamou Fer-

da mais descaroada guerra intestina. E

nando Pessoa, encheu as cadeias de

agora, para celebrar esse vilipêndio,

opositores e instituiu um regime au-

que nos abate e põe em dúvida a nossa
honra, percorre as províncias a banquetear-se e a foliar com reaccionários,

toritário, crismado de República Nova,
ao mesmo tempo que se evidenciavam as suas dúvidas sobre a participação portuguesa na I Guerra Mundial.

possesso de fúria contra a democracia e

Termina assassinado a 14 de Novem-

os democratas, como se alguém, com

bro de 1918, quando se preparava para

alma de português, pudesse andar em

embarcar no comboio para o Porto,

festas ultrajantes para os nossos bravos

onde se degradava a situação política

soldados, que enchendo-nos de orgu-

do regime por ele dirigido.

lho mas trespassando-nos o coração de
dor, se batem e morrem pela Pátria.
Chama ele a isso, de braço dado com a
pobre figura neurasténica da nossa frivolidade feminina, ávida de emoções romanescas, a conquista da mulher para a República Portuguesa.
Nem que a República não tenha consigo a mulher, cuja virtude admiramos, a toda a luz, na sua Cruzada de Guerra, e essa fosse ser comparsa de
tão descompassados entremeses.
[...]
Panfleto anónimo publicado em Paris contra a ditadura de Sidónio Pais,
cerca de 1918.
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Os monárquicos
lançam o país
na guerra civil
Panfleto republicano contra a Monarquia do Norte

PORTUGUESES!
Os monárquicos que, graças à nobre tolerância de Sidónio Pais, puderam
colaborar na administração pública e alcançaram uma situação que, a
dentro da República, nunca haviam disfrutado, traindo os seus compromissos e até em desacordo com a parte mais sã do seu partido, lançaram-se na aventura de TRAIÇÃO À PÁTRIA!

Caricatura da autoria de Rocha Vieira alusiva à incursão monárquica de 1912, chefiada por Paiva
Couceiro. Fundação Mário Soares/Documentos Carvalhão Duarte (07978.015.015)
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Combatendo ao lado
da nossa velha aliada, a
nobre Nação Inglesa, fomos vencedores também.
E agora, quando íamos colher os louros e os frutos da
vitória, quando nos devíamos apresentar perante a
Conferência da Paz, fortes
pela missão moral, invencíveis pela consciência altiva e patriótica dos nossos
ideais nacionais, quando
diante de novos horizontes
de prosperidade tranquila
se abrem, os monárquicos
lançam o país na guerra
civil e pretendem restaurar um regime odiado,
que o povo português em
5 de Outubro de 1910 para
sempre baniu. Então não
quiseram ou não souberam defender o seu regi-

Ilustração alusiva à vitória republicana dos Defensores de
Chaves, pondo em retirada a incursão monárquica (6 de Julho de 1912).
Fundação Mário Soares/Colecção António Pedro Vicente (09022.002.078)

me, mas agora pretendem
implantar uma criminosa situação de facto, sem a legitimidade que só
vem da adesão de todo o povo!

A vitória republicana em 1910 não impediu que muitos sectores monárquicos, exilados designadamente em Espanha, e contando com significativas
cumplicidades neste país, tentassem retomar por diversas vezes o poder, organizando incursões armadas em território nacional, com a participação frequente de membros do clero e apoios de populações rurais do norte do país.
Paiva Couceiro foi o rosto mais visível dessa acção persistente – que, no entanto,
se gorou pela resistência organizada das hostes republicanas e pelas próprias
divisões no campo monárquico.
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Os propósitos desonestos
dessa aventura traem-se logo na
sua primeira deliberação: subornar a mocidade das escolas
com feriados!
Portugueses republicanos,
a fé levanta montanhas e a vossa
é invencível, está longamente
posta à prova por um sem número de martírios heróicos!
Fazei mais uma vez a demonstração de quanto pode a
vossa esforçada vontade, e aniRepresentação do Zé Povinho fazendo o manguito aos
conspiradores monárquicos dirigidos por Paiva Couceiro.

quilai inexoravelmente quem
põe as suas ambições e os seus

Fundação Mário Soares/Documentos Carvalhão Duarte

partidarismos acima da causa

(04526.069)

sacrossanta da Pátria!
Viva para todo o sempre, esplendorosamente triunfante e bela, a

República!
VIVA A PÁTRIA! VIVA O EXÉRCITO! VIVA A MARINHA
Panfleto intitulado «Portugueses», criticando o movimento monárquico do
Norte de Janeiro de 1919.

Primeira página do
Diário da Junta Governativa do Reino de Portugal,
datado do Porto, 25 de
Janeiro de 1919 («Monarquia do Norte»).
Fundação Mário Soares/ Documentos Carvalhão Duarte
(04525.059)

56

Textos de Apoio paginação_Layout 1 2/18/10 12:14 PM Page 57

Grupo Português
de Estudos Feministas
Fundado em 1907 | Directora: – D. Ana de Castro Osório

O que nós queremos:
Ao agrupar-nos para encetarmos uma publicação de estudos feministas
e sociais, nós queremos dar à mulher portuguesa uma biblioteca que a
instrua e a eleve aos seus próprios olhos, elevando-a na sociedade onde
vive como um ser sem consciência: – ou seja o ídolo incensado e caprichosamente obedecido, ou a mísera criatura escravizada pela miséria
ou pelo vício, miséria ainda maior.
Nós queremos a mulher ser racionante e autónomo, queremos a
mulher indivíduo, senhora do seu corpo, como da sua vontade e do seu
dinheiro. Queremos a mulher livre, mas não com a aparência de liberdade que lhe dão hoje, liberdade que é um perigo e chega, as mais das
vezes, a ser uma vergonha. Hoje considera-se a mulher livre porque
em casando tem licença de andar pela rua a estadear o dinheiro ganho
pelo marido; consideram-na livre porque, por tolerância, pode dispender alguns tostões nas lojas de modas e pastelarias; é livre porque ouve
dizer vagamente que toda a criatura humana tem direitos legais, que
lhe garantem a liberdade.
Mas não é livre porque a lei a tem manietada e a considera uma
eterna menor. Não é livre porque o preconceito a tem afastado de todo
o trabalho útil e remunerador. Não é livre porque não pode dispor do
dinheiro ganho ou herdado pessoalmente. Não é livre porque os seus
próprios filhos pertencem legalmente ao pai, que em qualquer ocasião
lhos pode tirar, educar longe da sua influência e afecto, casar sem o seu
consentimento, e dos quais nem ao menos pode ser a tutora em igualdade de circunstâncias com o homem. Não é livre, finalmente porque
é ignorante – e todo o ignorante é um escravo.
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Em Portugal, as mulheres chegam tarde ao combate político, despojadas que estavam dos direitos
mais elementares. Ainda assim, é naturalmente no campo republicano
que encontram algum apoio para a
sua acção, intervindo designadamente na propaganda para o derrube
do regime monárquico e nas campanhas anti-clericais. Mas não é esse,
claramente, o rumo de sentido único
que pretendem seguir, como mostra
este texto de Ana de Castro Osório
(1872-1935), onde as questões da dignidade da mulher, como «ser racionante e autónomo», e da educação,
tendo presente que «todo o ignorante é escravo», visam o desenvolvimento dos «estudos feministas e sociais»

que

permitam

elevar

a

autonomia e a liberdade das mulheres.
Implantada a República, essa
luta prossegue, desprezando o novo

Bandeira da Liga Republicana
das Mulheres Portuguesas.

regime, de uma forma geral, a adop-

Museu Maçónico Português/Funda-

ção de medidas efectivas de dignifi-

ção Mário Soares (05351.049.002)

cação da mulher e, desde logo, a sua
participação política e eleitoral.

E é por a querermos libertada e cônscia dos seus direitos como dos
deveres, que daremos à nossa biblioteca uma vastidão de assuntos, que
em países onde a mulher fosse mais culta e a ideia feminista mais propagandeada não seria necessário reunir, pois em muitas publicações
e numerosas bibliotecas especiais encontraria estudadas as questões
que a interessassem.
Ali seguiríamos uma especialidade e essa especialidade seria – sem
dúvida – o estudo documentado da mulher perante a lei actual e as modificações, em projetos devidamente estudados, a introduzir nos códigos de amanhã.
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Aqui a nossa missão é mais árdua e mais complexa, porque tudo
há a fazer, infelizmente. Assim, propômo-nos publicar diferentes estudos que tenham por assunto:
A propaganda feminista no seu aspecto geral.
A história da mulher através dos séculos: – perante a Religião,
a Sociedade e a Família.
A mulher e o Código português.
A mulher educadora.
A mulher filha, esposa e mãe.
Estudos especiais sobre a condição da mulher em Portugal, nas
suas diferentes províncias e regiões.
Indústrias caseiras e indústrias femininas, o que foram, o que são
e o que deverão ser.
Diversos manuais de ensino especial, e muitos outros assuntos
que se irão seguindo, uns chamados pelos outros, e até, esperamos isso,
sugeridos pela crítica, quando desapaixonada e honesta.
Tudo quanto é relativo à mulher, e à educação infantil a cargo da
mulher, caberá nesta biblioteca, visto que é a primeira que no nosso
país se inicia destinada a estudar os problemas sociais sob o ponto de
vista feminista, e especialmente se dirige às mulheres portuguesas e
brasileiras, que até aqui apenas têm sido por homenagem as colecções
dissolventes de várias bibliotecas românticas.
Tantos e tão variados assuntos não são, nem era possível que fossem, a obra duma só pessoa nem dum só sexo; agrupados no mesmo
ideal e cooperando para o seu triunfo, contamos desde já com homens
e mulheres de valor, que desapaixonadamente estudarão os diversos
assuntos que nos propomos tratar e mostrarão assim como é largo e
belo o horizonte que se abre à humanidade educada e libertada pela
mulher, companheira e cooperadora, socialmente e legalmente igual
ao homem.

Folheto de apresentação do Grupo Português de Estudos Feministas, dirigido por Ana de Castro Osório, e fundado em 1907.
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Portugal,
Nossa Terra:
Educação Cívica
João Soares e Elísio de Campos

Em todos os países cultos se tem reconhecido a vantagem de desenvolver a instrução e, ao mesmo tempo, dar a todos os cidadãos uma educação que os torne aptos para bem cumprirem os seus deveres e exercerem os seus direitos. Por isso, modernamente, as lições de civismo
constituem em toda a parte cursos obrigatórios e ocupam nas escolas
primárias o lugar mais importante.
Já entre os povos antigos as crianças eram guiadas por mestres
competentes no estudo das questões que interessavam à sua futura vida
pública; e na Grécia e em Roma – cuja história é um maravilhoso campo
onde se encontram estímulos e ensinamentos da maior utilidade – a
missão da escola quasi se resumia em formar bons cidadãos.
Nos países modernos, principalmente naqueles que se orientam
por instituições democráticas, o sentimento instintivo do amor da pátria é robustecido pelos exemplos da história; e a maior preocupação é
formar o carácter da mocidade, ensinando-lhe todas as virtudes cívicas
sem as quais não pode haver progresso.
Assim na Suíça, na Inglaterra na França, nos Estados Unidos, as
próprias mulheres aprendem a conhecer e a amar as instituições do
seu país; mais tarde, como educadoras de seus filhos, necessariamente
hão de orientá-los no rigoroso cumprimento de todos os seus deveres.
Em Portugal este estudo, tão importante e tão necessário, só nos
últimos tempos se tem desenvolvido um pouco.
É que nas antigas escolas não podia haver o propósito de formar cidadãos conscientes e livres, mas simplesmente criar vassalos obedientes
e submissos.
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João Soares (1878-1970) e Elísio
de Campos (1870-1931), ambos sacerdotes católicos, participaram desde
cedo na propaganda republicana.
Ligados igualmente ao ensino, partilhavam dos ideais republicanos de formação do indivíduo enquanto cidadão, consciente dos seus deveres e
direitos.
Quando, em Fevereiro de 1916, o
Ministério da Instrução Pública abriu
concurso público para a publicação
de um manual destinado ao ensino
primário e normal e educação pós-escolar, que sintetizasse o que se considerava serem as modernas directrizes da «Educação Cívica», os dois amigos candidataram-se. Apresentado à
comissão encarregada de analisar os
manuais propostos, o Ministério da
Instrução decretou, em 20 de Junho
de 1916, a sua aprovação oficial.
No ano seguinte, o livro de João
Soares e Elísio de Campos era publicado simultaneamente em Portugal
e no Brasil.
Capa do livro Portugal, Nossa Terra: Educação Cívica,
de João Lopes Soares e Elísio de Campos.
Fundação Mário Soares (09701.001)

O velho regímen, baseando-se no privilégio e no preconceito, desprezava as classes populares e sistematicamente dificultava a sua instrução e educação.
A República tem procurado fazer uma dignificadora obra de educação e de ensino, destruindo erros e preconceitos, subserviências e
mentiras, acendendo na alma das crianças o espírito de civismo.
Todavia a nossa escola ainda se não desprendeu por completo dos
velhos moldes; sobrecarrega-se a memória com noções estéreis e fastidiosas, prejudicando o raciocínio e pondo de parte conhecimentos
que são fundamentais para dar ao aluno a compreensão exacta dos seus
direitos e deveres.
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Mas é indispensável orientar o ensino num sentido verdadeiramente patriótico; e a educação só poderá ser bem patriótica quando for
bem republicana.
É na escola que deve aprender-se o respeito pelas autoridades e pelas leis, o amor e a dedicação pela Pátria e pela República.
Sobre as ruínas do passado, cheio de vícios, é preciso erguer um
Portugal novo, irrepreensivelmente honesto, próspero, feliz e respeitado. Para isso é necessário que, desde a infância, os alunos comecem
a ser obreiros conscientes desse progresso, cumprindo escrupulosamente todos os seus deveres, tendo por tudo quanto é nosso um amor
enternecido e santo!
João Soares e Elísio de Campos, Portugal, Nossa Terra: Educação Cívica, Lisboa,
Aillaud e Bertrand, 1917 / Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1917.
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Passaram já
quinze anos
Diário de Lisboa

Passaram já quinze anos após a proclamação da República e ainda não
foi possível realizar a plenitude do esforço nacional, para que o novo
regime realize as esperanças e promessas que alentaram as horas febris
da propaganda.
As paixões, com a sua
natural cegueira, têm-nos
dividido e diminuído, impedindo que os homens se
respeitem, mesmo na divergência das suas convicções.
A nossa crise financeira, embora cheia de gravidade, exigindo, portanto,
atu radíssimos cuidados,
não é, certamente, o maior
obstáculo que temos de vencer para se inaugurar uma
política de realizações que
marque, enfim, o início duma época de ressurgimento.
A falta de confiança
cons titui, entre nós, um
problema moral delicadíssimo que se vem complicando, de ano para ano, e que,
não se lhe dando um remé-

Primeira página do Diário de Lisboa de 18 de Abril de 1925,
dando conta da intentona militar comandada por Filomeno da Câmara. A área em branco corresponde aos textos proibidos pelos censores do movimento golpista. Fundação Mário Soares/Documentos Ruella Ramos (05742.006.01519)
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O desalento e a descrença no

dio pronto, provocará um tal distan-

modelo governativo instalado e nas

ciamento, entre a Nação e o Estado,

suas potencialidades estão paten-

que, de um momento para o outro,

teados neste editorial do Diário de Lis-

pode causar males irreparáveis.

boa, publicado escassos quatro me-

Os grandes sentimentos patrióti-

ses e meio antes do golpe de 28 de

cos sofreram uma quebra evidente – o

Maio.
A palavra mágica parece ser o
ressurgimento do país – que tarda em

que facilitou o irromper do egoísmo
das classes e das cizânias partidárias,

surgir e daí às esperanças cesaristas

fontes inesgotáveis de discussões e de

não irá grande distância, tanto mais

tumultos nas ruas.

que os argumentos são os do

O Parlamento, em vez de remeter-

«egoísmo das classes» e o das «cizâ-

-se ao seu papel de orientador e orga-

nias partidárias».

nizador dos movimentos e aspirações
gerais, quantas e quantas vezes se não
tem obcecado, inclinando-se, não para
o lado do povo, mas sim para o lado

de interesses parciais ou particulares, comprometendo assim os seus
créditos!
Muito se debateu já a necessidade de romper com todos os sectarismos, a fim de se inaugurar a política de conciliação da família portuguesa.
Algumas dessas generosas tentativas desviaram-se tão contraditoriamente dos seus belos propósitos, que acabaram por converter-se
em novos dissídios.
Se os erros passados devem servir-nos de emenda, justo é que nos
voltemos para o bom senso da nação, tomando-o como guia e apoio
contra os estímulos que visam a dar importância ao espírito de seita.
A República, fatigada de procelas retóricas, – as fraquezas do povo
ajudando a indisciplina das turbas – carece, sobretudo, de dedicações
firmes, que a libertem de tutelas humilhantes e de rebeldias sangrentas.
A sua missão é esta – ser a realização progressiva da liberdade na
contínua prossecução da felicidade pelo trabalho.
Diário de Lisboa, n.º 1453, 2 de Janeiro de 1926. Editorial «A Nação»
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A Revolução
que defendemos
Sarmento de Beires

No último número da Seara Nova, o major sr. Sarmento de Beires escreve
um artigo que merece ser lido pelo público que se encontra fatigado de
prédicas revolucionárias e de pseudo-soluções violentas.
Entre nós, entende-se por liberdade uma maneira relaxada de palavrear a propósito de tudo, sem tom nem som, agitando os braços
numa gesticulação epiléptica e acomodando a retórica dos princípios
a certas actividades em que o idealismo se torna comestível como os figos ou os salmonetes.
Há cavalheiros que se fatigam dias inteiros a defender teses generosas que eles julgam a essência duma política nacional restauradora,
mas que, depois de devidamente trabalhadas em comícios e artigos de

Ilustração de Stuart
Carvalhais, caricaturando a volátil situação política vivida
nos últimos anos da I
República. Publicada
na primeira página
do Diário de Lisboa de
7 de Janeiro de 1926.
Fundação Mário Soares/
Documentos Ruella Ramos (05743.007.01821)
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O golpe aproxima-se e os argu-

propaganda, acabam por amarelecer

mentos alinham-se, da esquerda re-

bolorentas, inaproveitáveis como as

publicana à direita dos interesses, em

cascas dos bons frutos que Deus cria.

volta da decadência da Pátria e da de-

Muita gente ainda hoje crê que a

sordem das ruas. Mas, enquanto uns

República é uma coisa que tem de sair

ainda acreditam na República e a

repentinamente dum programa – ma-

querem renovada nos espíritos, os
outros conspiram abertamente e
preparam o golpe fatal que adiará a
democracia em Portugal por quase

ravilha concebida pelo mesmo processo por que, no Génesis, se fabricam
os mundos.
O major sr. Sarmento de Beires,

cinquenta anos.

que conhece, além da lógica do esforço, a arte de inserir ideias em realidades, não é desta opinião.
«A Revolução que defendemos, e que, por uma adulteração intencional das nossas palavras, tem sido invocada como justificação de alguns movimentos, será uma revolução sem tiros. Não necessitará de
dar-se nas ruas – queremos crê-lo – porque se terá anteriormente dado
nos espíritos.»
Estas palavra revelam, inquestionavelmente, uma compreensão
nítida do problema português.
De que serve fazer uma revolução, quando os homens, mentalmente e moralmente, continuam escravos das mentiras e dos ídolos
que tentam derrubar nas ruas e praças, aos tiros?
Ninguém – indivíduo ou povo – modifica a sua conduta, a constituição do seu carácter, enquanto não renovar a sua alma.
Há quinze ou dezasseis anos que nós andamos metidos em truculentas aventuras à mão armada.
Estamos, por acaso, mais jovens, fortes e livres?
Com pena o dizemos, mas contra o que seria de esperar, temos assistido a uma decadência contínua não só dos valores nacionais, mas
também das iniciativas que os criam.
Os regimes políticos devem ser a expressão realizada no campo
educativo por uma cultura.
Ousará alguém afirmar que nós já saímos do terreno movediço das
experiências livrescas, onde nos mantemos por falta de senso e coragem para tentarmos as grandes reformas que a Pátria exige?
Diário de Lisboa, N.º 1502, 2 de Março de 1926, Editorial «Para quê?»
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A Ditadura Clerical
Militarista
em Portugal
Bernardino Machado

A ditadura clerical militarista tenta fazer-nos recuar séculos. Logo no
seu advento, com o general Gomes da Costa, a sombra clerical poisou
sobre o palácio de Belém, e com o general Carmona foi-se adensando e
envolvendo-o todo. Ao jesuíta Peres, ao lado do governo, sucedeu o jesuíta Salazar dentro dele. Os ministros de Estado são sobretudo ministros da Igreja. E o chefe da nação e do exército, grande devoto da Senhora de Fátima, não dá um passo senão pela mão dos prelados
diocesanos, que o mostram ufanamente ao país em toda a sua domesticidade dum pobre de espírito político, que manobram a seu talante,
fazendo-o crer que lhe acaream tanto as boas graças populares, que até,
como escarninhadamente lhe asseverou o arcebispo de Vila Real, as raparigas o acham lindo. Seria extremamente picaresco, se não fosse profundamente triste. O clericalismo chegou ao seu auge. Reabrem-se os conventos, regressam os jesuítas, as escolas, os colégios e as universidades
tornam-se dia a dia confessionais, e, substituídos os partidos políticos
pelas ordens monacais, o governo do Terreiro do Paço confunde-se cada
vez mais com o da Santa Sé. Família e pátria destecem os seus laços
para não haver entre portugueses senão congreganistas duma província mortuária de Roma. Quem se glorifica em Nunalvares? O soldado
imortal da nossa independência? Não! O monge santo. Como se houvesse virtudes mais santas que as virtudes cívicas. Mas quere-se fazer
sectários e não cidadãos.
O quadro deste lôbrego período de crescendo militarista clerical é
um pavor. Vicente de Freitas instituiu a mais torturante inquisição di-
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O Diário de Lisboa de 31 de Maio de 1926 noticia o encerramento do Parlamento por parte dos militares golpistas, ao mesmo tempo que anuncia a marcha dos revoltosos sobre Lisboa, pondo
assim termo à I República e implantando a ditadura militar.
Fundação Mário Soares/Documentos Ruella Ramos (05743.007.01944)

tatorial […]. Oliveira Salazar aplica impiedosamente às classes trabalhadoras a sua divisa ascética: «A miséria purifica a consciência». Perante a ruína do tesouro causada pelas malversações militaristas, pune
a nação (é a sua expressão), como se ela fosse a ré, condenando-a, para
a penitenciar, a sofrer os maiores flagelos do grave dos impostos fiscais
e da redução dos serviços públicos, isto é, à indigência. O solo natal
despovoa-se. […]
Vituperam-se os liberais, ainda os mais respeitadores da Igreja.
Alguns, nem é lícito à imprensa citá-los sequer senão para os injuriar.
Foi arrancado o nome dum deles ao título que ainda a Monarquia dera
a uma das nossas instituições docentes. Difamam-se os educadores laicos. Não faltam mesmo energúmenos, de atascado dogmático, que atiçam a discórdia e a luta entre os próprios crentes, cobrindo de aleives
os pensadores cristãos mais humanistas. […] Encerra-se o Supremo
Oriente da Maçonaria, sob a anatematização de todos os seus membros, a começar pelos católicos que dentro dela se unem fraternalmente
com os doutras confissões religiosas em prol da paz social, agridem-se
e apedrejam-se os sacerdotes protestantes e reacende-se do alto da tribuna universitária a velha sanha contra os judeus. […]
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No assalto à liberdade, foi-se do confisco das franquias parlamentares até à supressão de todas as garantias individuais; e à sua reivindicação Salazar os seus acólitos integralistas chamam individualismo
revolucionário. […] É o regresso à barbárie, em que a multidão embravecida, na falta da justiça social, terá de castigar por suas mãos o bandoleirismo.
[…]
A reacção clerical, à força de explorar a incapacidade governativa
do militarismo, que até chaves do erário, caídas das mãos de Cordes,
entregou à discrição de Salazar, foi longe de mais nos seus excessos. A
concórdia entre a República e a Santa Sé, que os seus representantes
puderam proclamar, como um facto, antes de 28 de Maio de 1926, cessou, e à investida do clero contra os direitos dos cidadãos responde uma
nervosidade popular que referve e cresce estuantemente. Mais uma vez
o clericalismo, acendendo
animadversões no seio da
sociedade, comprometeu a
fé católica com que se cobre.
E a queda da autoridade clerical deixa de todo em desacordo moral a ditadura militarista. Grossas nuvens se
amontoam no horizonte,
vaticinando tempestade.
A agitação contra a tirania clerical não lavra só entre
os elementos civis. Não falta
quem nas fileiras militares
ache insuportável o seu jugo.
E já muitos oficiais do exército, republicanos, que no
seu prejuízo corporativo,
confiaram na acção política
da força pública para a repressão das desmandadas
competições dos partidos, reconhecem o seu erro, vendo
a vida pública da nação nas

Caricatura retratando a ascensão do Ministro das Finanças Oliveira Salazar ao cargo de Presidente do Governo ditatorial, sob o patrocínio de Óscar Carmona. 27 de Junho
de 1932.Fundação Mário Soares/Documentos Bernardino Machado
(07000.080)
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Bernardino Machado, eleito Presidente da República em 1915, foi destituído
e obrigado a exilar-se em 1917 pelo golpe de Sidónio Pais. Eleito novamente Presidente da República em 1925, será de novo destituído, no ano seguinte, pelo
golpe que instituíu a Ditadura Militar.
A sua apreciação, escrita menos de três anos após o 28 de Maio, evidencia
com clareza a demarcação de campos entre os que queriam a República e a democracia e aqueles cujo principal objectivo consistia em prolongar a ditadura.

mãos duma facção violenta, intolerante, que esmaga todas as liberdades
e ateia a guerra civil.
[…]
Enfim! O equívoco do programa de 28 de Maio já não pode subsistir.
Se alguém, por fraqueza de entendimento ou de vontade, ainda incorre
nele, é digno de comiseração. Os republicanos que promoveram a insurreição, tinham a ditadura como meio para se restabelecer a normalidade da Constituição; os reaccionários que os atraiçoaram, apropriando-se do poder, fizeram do mando ditatorial um fim para a
destruírem. Os dois programas são opostos. Só aos insurrectos republicanos pertence verdadeiramente o de 28 de Maio; os insurrectos reaccionários que o invocam, prosseguem a sua traição. Aqueles propunham-se reatar a obra grandiosa iniciada pela República, e a sua
ditadura, embora condenável em si, por mais que visasse um escopo
por que todos ansiavam, seria momentânea; estes pretendiam a ditadura para si, para, senhores da força pública, governarem eles permanentemente, acabando com o regímen republicano.
A República organizou a vida política da nação democraticamente,
sobre o princípio da eleição até à do chefe do Estado. A ditadura concentrou todos os poderes estaduais e locais autocraticamente nas suas
mãos, calcando aos pés o voto popular. A República organizou a vida
económica da nação, garantindo aos operários o direito de se congregarem para discutir com o patronato o seu contrato de trabalho e assegurando aos contribuintes, com sanção constitucional, o direito de estatuírem pelos seus representantes eleitos a lei das receitas e despesas
públicas. A ditadura, extinguindo ambos os direitos, patrocinou parcialmente a plutocracia e fez do próprio Estado o maior plutocrata.
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A República organizou as forças de terra e mar segundo o voto do
Parlamento, obrigando pessoalmente todos os portugueses ao serviço
militar, sem privilégio algum de isenção, para a defesa da independência
e integridade da pátria e da República. A ditadura lança e cobra o imposto de
sangue, como o imposto em dinheiro, despoticamente transformando
o exército numa guarda pretoriana para a sua defesa contra as liberdades públicas. A República organizou a vida externa da nação, afirmando com dignidade a nossa livre soberania, que reivindicou briosamente com os governos das nações aliadas na campanha vitoriosa pela
causa do direito dos povos. A ditadura foi a Madrid render preito fraterno à ditadura espanhola, alardeando jubilosamente a sua usurpação
e o nosso vilipêndio. Trata-se irreconciliavelmente da emancipação ou
da escravização da pátria. E que falta ainda à ditadura? Mais obscurantismo, mais miséria, mais superstições, até se amortecerem de todo
os ímpetos de revolta na alma popular? Só então, se a deixarmos viver,
teremos eleições para se consagrar a ordem dos espíritos, de Ivens, que será
a nova política, de Salazar […].
Acabe-se de vez com a chantage do programa de 28 de maio! Os campos foram nitidamente demarcados: dum lado, os republicanos que
queriam e querem restaurar a vida progressiva da República, do outro,
os reaccionários que tudo têm feito e fazem para prolongar a curée ditatorial. O dilema portanto está posto irredutivelmente. Vai continuarse a obra restauradora auspiciada pela República ou a obra depressiva,
em andamento, da ditadura?
Bernardino Machado, A Ditadura Clerical Militarista em Portugal,
s.l., s.n., [c. 1929].
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