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Os textos que publiquei no blogue Fio da História, em 2011 e 2012, 
basearam-se em efemérides da História de Portugal e tiveram a 
intenção de recordar alguns dos homens mais atentos à situação 
portuguesa e à sua evolução, enquanto defensores dos princípios 
democráticos e da Liberdade. Aproveitei a oportunidade para incluir 
memórias e estudos sobre vários assuntos da contemporaneidade 
portuguesa, esclarecedores dos tempos recentes que atravessámos. 

Apresento-os agora por ordem cronológica, com a indicação da 
sequência da sua publicação no blogue. 

Não incluo as imagens nem os comentários, que podem ser acedidos 
no próprio blogue. 
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18 de Outubro de 2011, (15) 

A execução de Gomes Freire de Andrade... 

No dia 18 de Outubro de 1817, faz hoje 194 anos, foi executado em S. 

Julião da Barra, o general Gomes Freire de Andrade, no mesmo dia em 

que outros condenados pelo mesmo crime de conspiração foram 

também executados em Lisboa, no Campo de Sant'Ana, actual Campo 

dos Mártires da Pátria. No Memorial a D. João VI, escrito em 1824, João 

Bernardo da Rocha Loureiro, resumiu os acontecimentos desta maneira: 

 

"Alimento com que os Estados se conservam só pode ser a justiça, e 

não há veneno mais certo que a crueldade para os arruinar e destruir. 

Que valeram aos governadores do Reino em 1817 suas inquisitoriais 

fogueiras de Sant'Ana em que foram queimadas barbaramente as carnes 

a um apostolado de portugueses? O espírito dessas vítimas (mais certo 

do que é o passarem-se a outros corpos as almas das viúvas que se 

queimam no Oriente) transmigrou para os autores da revolução do 

Porto, e parte de suas cinzas, misturando-se com a terra e 

desenvolvendo rapidamente os gases, matéria inflamável dos vulcões, 

veio nessa terra a abrir um boqueirão que devia ser o sepulcro infernal 

do despotismo. Castigos que dêem hoje não aproveitam aos tiranos, a 

quem virão a cair sobre as cabeças; ao povo sim, que por seus trabalhos 

e sacrifícios no empenho e demanda da liberdade, quando se venha a 

ganhar, não só a terá no preço que vale por o que é, mas também no 

valor e estimação do que lhe custou. As nações têm mais de uma 

cabeça; não se podem de um golpe decepar, como o desejava um 

tirano  da Antiguidade. Já hoje não podem ferros, potros e fogueiras 

destruir de todo a liberdade; fora mister para isso acabar com a 

natureza humana". 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/execucao-de-gomes-freire-de-andrade.html 
 

 

 
  

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/execucao-de-gomes-freire-de-andrade.html
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31 de Março de 2012, (80) 

Inquisição, Uma longa herança 

No dia 31 de Março de 1821, faz hoje 191 anos, foi abolida a Inquisição 

em Portugal. A Inquisição foi estabelecida em Portugal em 1536, tendo 

durado portanto 285 anos. As Cortes Constituintes, resultantes da 

revolução liberal de 1820, por proposta do deputado Francisco Simões 

Marchiocchi, aprovaram o decreto que aboliu o Conselho Geral do Santo 

Ofício, das inquisições e dos juízos do fisco. É este o texto do decreto 

de abolição: 

 

“1º – O Conselho Geral do Santo Ofício, as inquisições, os juízos do 

fisco, e todas as suas dependências ficam abolidas do Reino de 

Portugal. O conhecimento dos processos pendentes, e que de futuro se 

formarem sobre causas espirituais, e meramente eclesiásticas, é 

restituído à jurisdição episcopal. O de outras quaisquer causas de que 

conheciam o referido tribunal e inquisições fica pertencendo aos 

ministros seculares, como o de outros crimes ordinários, para serem 

decididos na conformidade das leis existentes. 

2º - Todos os regimentos, leis e ordens relativos à existência do 

referido tribunal e inquisições ficam revogados, e de nenhum efeito. 

3º - Os bens, e rendimentos, que pertenciam aos ditos 

estabelecimentos, de qualquer natureza que sejam e por qualquer título 

que fossem adquiridos, serão provisoriamente administrados pelo 

Tesouro Nacional, assim como os outros rendimentos públicos. 

4º - Todos os livros, manuscritos, processos findos e tudo o que 

mais existir nos cartórios do mencionado tribunal, e inquisições, serão 

remetidos à Biblioteca Pública de Lisboa, para serem conservados em 

cautela na Repartição dos Manuscritos, e inventariados. 

5º - Por outro decreto, e depois de tomadas as necessárias 

informações, serão designados os ordenados que ficarão percebendo os 

empregados que serviram o dito tribunal e inquisições. 

A Regência do Reino assim o tenha entendido e faça executar. 
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Paço das Cortes, 31 de Março de 1821 – Hermano José Braancamp do 

Sobral, presidente, Agostinho José Freire, deputado secretário, João 

Baptista Felgueiras, deputado secretário”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/inquisicao-uma-longa-heranca.html 
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3 de Junho de 2012, (99) 

Rocha Loureiro, As ideias de liberdade... 

No dia 3 de Junho de 1822, faz hoje 190 anos, D. Pedro publicou, no 

Brasil, um Decreto convocando uma Assembleia constituinte e 

legislativa. 

 

João Bernardo da Rocha Loureiro, no seu Memorial a D. João VI, escreveu, 

em 1824: 

 

“Longos meses há, escrevi eu para o público (e V.M., que faz a boa 

obra de ler os jornais, acaso terá visto) que o Brasil, colocado no centro 

de duas grandes revoluções, uma consolidada ao norte da América, 

outra fermentando em todos os pontos de contacto com o Brasil e não 

longe de se consolidar, mal podia deixar de haver parte nas oscilações 

desses terramotos políticos. O mal era de arrecear, pois as ideias de 

liberdade, como têm por fundamento a natureza e os desejos do 

coração, propagam-se com a rapidez do relâmpago e daí vem que os 

governos despóticos as caracterizam como doença política mais 

contagiosa do que a febre amarela”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/rocha-loureiro-as-ideias-de-liberdade.html 
 

 

 

20 de Novembro de 2011, (28) 

Almeida Garrett, Liberdade de Imprensa 

 

Em 1830, há portanto 181 anos, Almeida Garrett publicou um pequeno 

livro intitulado Portugal na Balança da Europa, cujo subtítulo era 

esclarecedor - Do que tem sido e do que ora lhe convém ser na nova 

ordem de coisas do mundo civilizado. Foi em 1825 que Garrett começou 

a escrever este "Memorando político para conservar no papel o que à 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/rocha-loureiro-as-ideias-de-liberdade.html


10 
 

memória ou reflexão acudia, e só para uso ou lembrança do autor se ia 

escrevendo", como diz no seu Prólogo. As "circunstâncias do tempo" 

levaram-no depois a publicar o Memorando. Na "Secção Sexta", e última, 

dedicada à "Recapitulação", Almeida Garrett inclui um texto intitulado 

"Liberdade de Imprensa", que merece ser recordado: 

 

"Merecia a liberdade de imprensa particular capítulo. Não tratarei de 

seu panegírico, nem de descrever suas utilidades, nem de pregar sua 

necessidade: quem, entre nós, quem deixa de conhecer tudo isso? Sem 

liberdade de imprensa, no estado das nações modernas, no sistema 

representativo, não há liberdade de nenhuma espécie. 

E a emenda ou declaração que mais precisa a Carta [Constitucional] é 

o [parágrafo] 34 do artigo 145, em que deixa ao Poder Legislativo, e até 

em certos casos ao Governo, o direito de suspender as garantias da 

Constituição. 

Desta regra há-de forçosamente exceptuar-se a liberdade de 

imprensa, sobre a qual nenhum poder do Estado deve ter acção alguma 

positiva ou negativa, senão a autoridade judiciária castigando os crimes 

dos que dela abusarem, mas de nenhum modo reprimindo essa 

liberdade, que nunca pode ser excessiva, nem em si própria conter 

crime ou abuso; o qual só é do indivíduo, a quem as leis devem punir, 

mas nunca da coisa, que elas só devem proteger porque ela as protege. 

O exemplo da grande nação, e nossas próprias desgraças nos devem 

convencer de que sem liberdade de imprensa (e jurados para seus 

processos) e sem guardas nacionais (para a defenderem), a liberdade é 

quimérica; e todas as instituições, por mais livres que sejam, em vez de 

benefício, são uma calamidade pública, um laço armado ao patriotismo, 

um novo instrumento dado à opressão, um escuro traidor que só cobre 

os inimigos da liberdade, e a seus amigos só esmaga". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/almeida-garrett-liberdade-de-imprensa.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/almeida-garrett-liberdade-de-imprensa.html
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8 de Julho de 2011, (04) 

Proclamação de D. Pedro aos Portugueses 

No dia 8 de Julho de 1832, faz hoje 179 anos, as tropas liberais 

organizadas por D. Pedro IV desembarcaram no Mindelo. 

 

D. Pedro dirigiu aos Portugueses a seguinte proclamação: 

 

"Portugueses! É chegado o tempo de sacudir o jugo tirânico que vos 

oprime. À frente do exército libertador, que tenho a glória de comandar 

em chefe, eu vos ofereço a paz, a reconciliação e a liberdade. Vinde, 

portugueses de todas as classes e opiniões, unir-vos às bandeiras da 

vossa legítima rainha, a senhora D. Maria II. Animai-vos. Contai com a 

minha protecção. Não hesiteis um só instante. Salvai a vossa honra 

enquanto é tempo. Estai certos que cumprirei fielmente as promessas 

que vos fiz no meu manifesto. Livrar a humanidade oprimida; 

restabelecer a ordem; restaurar o trono legítimo de minha augusta filha, 

e com ele a Carta Constitucional, que vos dei, e vós livremente jurastes: 

eis os motivos que me moveram (confiado na vossa cooperação) a pôr-

me à testa de tão nobre e justa causa. (...) Não queirais por vossa 

obstinação introduzir a guerra civil, que desejo evitar no malfadado 

Portugal, já cansado de tanto sofrer, exausto de todos os meios, 

reduzido ao último apuro de miséria e de aviltamento. Lembrai-vos que 

vossos maiores se engrandeceram, e tiveram nome na História, porque 

souberam apreciar a liberdade. Não percais uma tão boa ocasião de 

mostrar ao mundo que ainda sois dignos de formar uma nação livre. 

Concorrei pela vossa parte para derrubar a tirania; acabar com os 

horrores do mais feroz despotismo, estabelecer apaz, a reconciliação e 

a liberdade. Reflecti e decidi-vos. D. Pedro, duque de Bragança". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/proclamacao-de-d-pedro-aos-
portugueses.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/proclamacao-de-d-pedro-aos-portugueses.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/proclamacao-de-d-pedro-aos-portugueses.html
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23 de Julho de 2011, (09) 

Duque da Terceira - da Cova da Piedade a 
Lisboa! 

No dia 23 de Julho de 1833, faz hoje 178 anos, deu-se um combate na 

Cova da Piedade entre as tropas liberais do Duque da Terceira e as 

tropas miguelistas de Teles Jordão. 

 

O próprio Duque da Terceira descreveria, mais tarde, os 

acontecimentos: 

 

"Tendo eu estendido alguns caçadores sobre os flancos da coluna, 

continuei a minha marcha, retirando-se os atiradores inimigos de altura 

em altura até penetrar na estrada escavada, que por entre as barreiras 

do Alfeite desemboca no vale da Piedade. Este vale, prolongamento da 

enseada do Tejo, por de trás de Cacilhas, limita ao Sul as alturas de 

Almada, e oferece um pequeno campo plano, onde vem desembocar, de 

um lado, a estrada que eu seguia, e do outro as estradas do Pragal na 

esquerda, de Almada, no centro, e de Cacilhas por Mutela na direita. 

É ali que o inimigo, conhecendo que me é superior em cavalaria, 

pretendia atrair a minha coluna para tirar partido daquela arma, 

manobra esta que eu tinha previsto pelo conhecimento prévio do 

terreno, confirmando-me nesta ideia a fraqueza da resistência oposta 

até ali à minha marcha. Com efeito, apenas os meus flanqueadores 

estendidos no vale tinham desalojado os do inimigo, e a testa da coluna 

desembocava no mesmo vale pela estrada do Alfeite, dois esquadrões 

de cavalaria lançados da estrada de Cacilhas carregaram com todo o 

ímpeto de quem conta com uma vitória certa; porém os meus atiradores 

reunindo à coluna com o maior sangue frio e presteza, e os batalhões 

de caçadores números 2 e 3 do comando do coronel Romão e major 

Vasconcelos, ambos à voz do brigadeiro Schwalbach, repeliram este 

ataque com tal denodo e acerto, que a cavalaria inimiga sofrendo uma 

grande perda, fugiu em completa debandada, cobrindo-se contra o meu 

fogo com os armazéns da Cova da Piedade. 
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Malograda assim a esperança do inimigo, tudo indicou que ele só 

cogitava de retirada, e por isso, deixando o regimento 6º de infantaria 

cobrindo a estrada do Pragal e Almada, que o inimigo tinha cortado, 

prossegui com o resto da força direito a Cacilhas para cortar ao inimigo 

a retirada, ocupando todas as avenidas que descem de Almada, com 

companhias destacadas do 3º regimento de infantaria. (...) 

É impossível descrever o espectáculo que apresentava aquele lugar - 

infantaria, cavalaria, artilharia, bagagens, generais, oficiais e soldados 

se precipitavam confusamente nos barcos próximos ao cais, confusão 

que aumentava ainda pela escuridão da noite, apresentava a imagem de 

um verdadeiro caos, mas, honra seja dada aos generosos triunfadores 

da usurpação, a baioneta do soldado que provocara e debelara o 

inimigo na carga, embotou-se para o inimigo vencido; as nossas 

espadas entraram nas bainhas, e os vencidos confundidos com os 

vencedores, pareciam meia hora depois irmãos de há muito 

reconciliados". 

No dia seguinte, a 24 de Julho de 1833, o Duque da Terceira 

desembarcava triunfalmente em Lisboa, a cujos habitantes dirige a 

seguinte proclamação: 

"Habitantes de Lisboa! A divisão do exército libertador, de cujo 

comando S.M.I. o duque de Bragança, em nome da rainha, houve por 

bem encarregar-me, com a mira unicamente em libertar-vos, atravessou 

as províncias do Sul do Tejo, e veio sobre a margem deste rio fazer 

tremular diante de vós o estandarte da rainha e da liberdade; mas este 

estandarte, a cuja sombra se abrigaram no meio das perseguições, do 

exílio, e dos combates, os leais sustentadores do trono e da carta, 

jamais foi o emblema da guerra e da vingança, mas sim o da paz, o da 

concórdia e da clemência e perdão para os iludidos e desgraçados. 

Portanto, habitantes de Lisboa, a ordem, o respeito aos direitos de 

todos, a tranquilidade e o sossego da capital é o que eu de vós espero e 

exijo. Eu tenho dado e continuarei a dar as providências para o vosso 

regular armamento, restabelecendo os mesmos corpos, que em outro 

tempo foram o sustentáculo da rainha e da carta; neles e naqueles que 

passarei a organizar, tereis ocasião de partilhar a glória e de restaurar a 
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nação, de manter a ordem e a tranquilidade dos nossos lares. Quartel-

General em Lisboa, em 24 de Julho de 1833. Duque da Terceira". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/duque-da-terceira-da-cova-da-piedade.html 
 

 

 
15 de Novembro de 2011, (26) 

Alexandre Herculano, A Instrução 
Pública 

No dia 15 de Novembro de 1836, faz hoje 175 anos, teve início a 

reforma do ensino levada a efeito por Passos Manuel, com a publicação 

do decreto da "Instrução Primária", em que são estabelecidas as leis 

organizadoras deste grau de ensino. Poucos anos depois, Alexandre 

Herculano publicou uma série de estudos sobre a Instrução Pública, 

mais tarde reunidos na sua obra "Opúsculos". Aqui deixo um pequeno 

trecho do seu pensamento: 

 

"A primeira questão que naturalmente se deve suscitar, quando se 

trata do grave objecto da instrução do povo, é o saber em que haja de 

consistir; porque este é o ponto culminante à roda do qual se colocam, 

como subordinadas a ele, todas as outras questões. 

A instrução pública, repetimo-lo, tem por alvo o indivíduo e a 

sociedade, o benefício do cidadão e a utilidade da República. A 

ilustração deve facilitar ao homem o adquirir a subsistência e uma 

porção maior ou menor dos cómodos da vida; e ao mesmo tempo 

torná-lo mais digno membro da grande família chamada nação. 

Cumpre, pois, que essa educação intelectual realize estes dois fins e 

que por isso seja considerada a duas luzes diversas. (...) 

Instrução geral elementar, instrução geral superior: eis os 

fundamentos da futura felicidade do País, da felicidade do Estado e dos 

indivíduos. A primeira representará o direito da República, a segunda o 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/duque-da-terceira-da-cova-da-piedade.html
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de cada um dos seus membros: aquela deverá ser ministrada a todos e a 

todos constranger, porque é obrigação comum e universal; esta 

facultada a todos porque é direito comum e universal. Ainda nenhuma 

lei atendeu entre nós a estes distintos caracteres do ensino geral: por 

isso a nossa legislação tem variado nas suas disposições a este respeito 

e o Executivo flutuando indeciso na sua aplicação. Aceitai, porém, os 

bons princípios, estabelecei, propagai, melhorai este sistema de 

educação complexa, e as gerações vindouras vos abençoarão". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/alexandre-herculano-instrucao-publica.html 
 

 

 
29 de Dezembro de 2011, (42) 

Alexandre Herculano, Dos Extremos! 

A propósito da Constituição de 1838, escreveu Alexandre Herculano, 

nesse mesmo ano, há portanto 173 anos, alguns textos depois reunidos 

nos Opúsculos. Um deles, intitulado “Dos Extremos”, termina assim: 

“(...) 

Que deve portanto fazer um país quando possui a liberdade? 

Abraçar-se com ela, não querer nada mais, nem nada menos do que 

ela, porque o mais e o menos conduzem igualmente à escravidão; negar 

os ouvidos tanto a sugestões dos absolutistas, como às pomposas, 

lisonjeiras, e traidoras frases dos aventureiros, tribunas de 

encruzilhadas, e ciganos políticos, que lêem a buenadicha às nações. 

Amestrado pela experiência alheia, e talvez também pela sua própria, 

esse povo já desapertado de grilhões, e descercado de inimigos, deve 

até repelir com indignação, como altamente suspeita, toda a oferta que 

se lhe fizer de mais liberdade. É por aí que a conjuração permanente 

dos déspotas muitas vezes introduz a peste, que depois se conhece 

donde veio; mas já não tem remédio; cuida-se introduzir na cidade um 

paládio de salvação, para lhe dar entrada se rasgam os muros antigos, 

os votos de toda a plebe o saúdam; mas dentro daquele paládio vêm 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/alexandre-herculano-instrucao-publica.html
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escondidos os soldados e armas dos inimigos, e a destruição do 

império! 

Releiam isto os que são capazes de o entender, preguem-no, 

expliquem-no, embebam-no nos ânimos públicos, trabalhemos todos 

na felicidade alheia, que em política é o único modo de conseguir a 

própria”. 

 

Se me é permitido, deixo, como pessoal, esta mensagem final de 

Alexandre Herculano para o ano de 2012: "Trabalhemos todos na 

felicidade alheia, que em política é o único modo de conseguir a 

própria".  
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/alexandre-herculano-dos-extremos.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/alexandre-herculano-dos-extremos.html
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23 de Outubro de 2011, (18) 

Rodrigues Sampaio, o Estado da Questão 

Em 23 de Outubro de 1846, faz hoje 165 anos, António Rodrigues 

Sampaio publicou um texto clandestino que mais tarde incluiu na 

abertura da “Nova Edição de O Espectro”, com o título de “O Estado da 

Questão”: 

 

“Estão em luta, estão em presença dois princípios rivais – o popular, 

o revolucionário com toda a seiva da vida, com todos os elementos de 

ordem, com todas as condições de governo, com todas as esperanças 

do país, e o governo pessoal com todas as tendências retrógradas, com 

todas as inclinações do despotismo, com todas as pretensões 

individuais, querendo dominar e corromper o corpo eleitoral, avassalar o 

parlamento, e assenhorear-se dos destinos da nação. 

O estado de indecisão não pode durar muito, a batalha vai ferir-se, a 

questão vai resolver-se. Qual será o seu resultado? Qual a sua 

influência? Examinemos ambas as hipóteses. 

Se o governo pessoal triunfar, a consequência é que o sistema 

representativo morreu. A coexistência destes dois princípios é 

impossível, um exclui necessariamente o outro. O rei não consulta 

senão a sua vontade, as ambições dos áulicos, as vozes dos intrigantes, 

as vinganças mesquinhas. 

A câmara, se a houver, será uma câmara de funcionários vendidos – 

será o despotismo hipócrita com os trajes da liberdade. 

Se essa câmara, por excepção, quisesse ser livre, não o poderia ser. 

A vontade caprichosa da corte, dessa corte sem coração e sem cabeça, 

dessa corte arrogante na prosperidade, abjecta na desgraça, 

prevaleceria sobre a vontade das suas criaturas. 

Mas o governo pessoal não triunfa, e o princípio revolucionário vai 

suplantá-lo. 

(…) 

O rei pode assistir à luta dos partidos sem entrar nela – deve-o 

fazer. A sua missão não é descer à estacada, não é atiçar os ódios, 
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acender as vinganças, é acalmá-los e dar o prémio ao vencedor. O rei 

que lança a sua espada na concha de uma das balanças dos partidos 

não é rei constitucional, é um faccioso. O rei só tem um termómetro que 

o guie – é a maioria parlamentar filha de uma eleição verdadeiramente 

nacional. 

A conspiração da tenebrosa noite de 6 de Outubro foi obra da corte – 

o governo pessoal triunfou aí do governo revolucionário que o país 

tinha instituído - o país reagiu e vai intimar à corte facciosa a sua 

vontade soberana. 

(…) 

Em conclusão: 

Ou a revolução há-de sucumbir (...) ou a rainha há-de abdicar (…) 

Qualquer outro desfecho não é acabar a guerra, é prolongar a sua 

duração – é sujeitar a liberdade a maiores riscos, a dinastia a grandes 

perigos, e o país a convulsões que podem decidir a sua existência. 

Este é o estado da questão. 

Lisboa, 23 de Outubro”. 

 

Nota: Em 6 de Outubro de 1846 ocorreu um golpe de Estado (que 

ficou conhecido como A Emboscada) dirigido de Madrid por Costa 

Cabral e levado a efeito por Saldanha com o apoio de D. Maria II, que 

conduziu à exoneração do duque de Palmela. 

 

Ver aqui a revista O Espectro: 

http://www.archive.org/details/oespectro00samp 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/rodrigues-sampaio-o-estado-da-
questao.html 
 

 

 

 

 

 

http://www.archive.org/details/oespectro00samp
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/rodrigues-sampaio-o-estado-da-questao.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/rodrigues-sampaio-o-estado-da-questao.html
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15 de Janeiro de 2012, (49) 

Alexandre Herculano, A História e a 
verdade 

Alexandre Herculano publicou o I tomo da sua História de Portugal em 

1846, há portanto 166 anos. Na “Advertência” à primeira edição, o autor 

chama a atenção para a ideia que o guiou na elaboração da sua obra, 

acabando por expressar as linhas mestras de um novo conceito de 

História, muito diferente do que então era habitual. Também neste 

campo Herculano acabou por ser um precursor, em Portugal. Eis alguns 

trechos da “Advertência” à 1ª edição: 

 

“Erros, havê-los-á neste volume, bem como nos que se lhe 

seguirem. O que, porém, posso afirmar com a mão na consciência é que 

eles foram involuntários. Tenho fé que não me cegou malevolência para 

com os estranhos, nem parcialidade pela terra natal. Para o homem 

sacrificar a longas e áridas investigações, frequentes vezes sem 

resultado, todas as faculdades do espírito, quase todas as horas da vida, 

com o intuito de dar ao seu país uma história, se não boa, ao menos 

sincera, é necessário, creio eu, algum amor da pátria. Cifrei-o nisso tão-

somente. Convertendo em realidade o meu pensamento, procurei 

esquecer-me de que sou português, e parece-me tê-lo alcançado. O 

patriotismo pode inspirar a poesia; pode aviventar o estilo; mas é o 

péssimo conselheiro do historiador. Quantas vezes, levado de tão mau 

guia, ele vê os factos através do prisma das preocupações nacionais, e 

nem sequer suspeita que o mundo se rirá, não só dele, o que pouco 

importará, mas também da credulidade e ignorância do seu país, o qual 

desonrou, crendo exaltá-lo! Dos que por má-fé assim procedem não 

falo eu aqui. Esses lisonjeiros das multidões são tão abjectos como os 

lisonjeiros dos reis, quando os reis eram os dispensadores das 

reputações e das recompensas. (…) 

É, sem dúvida, custoso ver desfazerem-se em fumo crenças 

arreigadas por séculos, a cuja inspiração nossos avós deveram, em 

parte, o esforço e a confiança na Providência em meio dos grandes 
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riscos da pátria; crenças inventadas, talvez, para espertar os ânimos 

abatidos em circunstâncias dificultosas. Sei isto; mas também sei que a 

ciência da história caminha na Europa com passos ao mesmo tempo 

firmes e rápidos, e que, se não tivermos o generoso ânimo de dizermos 

a nós próprios a verdade, os estranhos no-la virão dizer com mais cruel 

franqueza. Caluniadores involuntários do seu país são aqueles que 

imaginam estar vinculada a reputação dos antepassados a sucessos ou 

vãos, ou engrandecidos com particularidades não provadas nem 

prováveis. Acaso Portugal não achará nas memórias verídicas da sua 

longa existência recordações formosas e puras para nos repreender, 

com a energia e glória de outros tempos, da degeneração e decadência 

presentes? Quem assim o crê insulta a memória de gerações que valiam 

mais que nós, e que recusariam, se pudessem fazê-lo, façanhas que não 

praticaram, virtudes que não tiveram; porque possuíram outras que 

eram suas, e de que nunca os progressos da história hão-de esbulhá-

las. (…)”. 

 

Ver as principais obras de Alexandre Herculano na base BND 

(Biblioteca Nacional Digital), da BNP:http://purl.pt/index/geral/aut/PT/22536.html 

 

Parece não existir um site dedicado a Alexandre Herculano. Na sua 

ausência ver a Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Herculano 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/alexandre-herculano-historia-e-
verdade.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://purl.pt/index/geral/aut/PT/22536.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Herculano
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/alexandre-herculano-historia-e-verdade.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/alexandre-herculano-historia-e-verdade.html
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7 de Julho de 2011, (03) 

Alexandre Herculano e as eleições 

No dia 7 de Julho de 1851, faz hoje 160 anos, foi remodelado o 

primeiro governo regenerador, que tinha iniciado funções em 22 de 

Maio desse ano, presidido pelo duque de Saldanha. 

Entrou para a pasta do Reino, Rodrigo da Fonseca, e para a pasta da 

Marinha e Colónias, Fontes Pereira de Melo, sendo a primeira vez que 

ambos chegavam ao Governo. 

Nesse mesmo ano de 1851, a propósito das Eleições, Alexandre 

Herculano escrevia em "O País", o seguinte texto, que mais tarde 

publicou no tomo 1 dos "Opúsculos": 

"(...) O que este país carece é que se cure da reforma da fazenda 

pública, que se enxotem da mesa do orçamento todos os que devoram 

improdutivamente a substância da nação; que se estabeleça um bom 

sistema de distribuição e cobrança do imposto, que se escute o bom 

senso, a economia e a moralidade na aplicação da receita do Estado; que 

se reforme a instrução pública; que se abram vias de comunicação, que 

se trate de fundar sobre princípios racionais o crédito agrícola e 

industrial; que se abulam os vínculos e os morgados, se simplifiquem e 

uniformizem os prazos, se trate, numa palavra, da reconstituição da 

propriedade; que se modifique o nosso vicioso e absurdo sistema de 

centralização estéril, que absorve e desbarata todas as forças vivas do 

país em proveito de uma ou duas cidades. 

É principalmente destes assuntos vitais que a futura câmara deverá 

ocupar-se. 

A civilização não se mede pelo número de faladores balofos, pela 

extensão de programas vagos, e pela multiplicidade dos artigos de uma 

constituição; avalia-se pelas academias e escolas, pelos 

estabelecimentos de crédito e associações industriais, pelos caminhos 

de ferro, estradas e canais, pelo bom estado da fazenda pública, pela 

administração regular do Estado (...)". 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/alexandre-herculano-e-as-eleicoes.html 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/alexandre-herculano-e-as-eleicoes.html
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3 de Março de 2012, (69) 

Herculano, Liberdade e classe média... 

Em Dezembro de 1852, já fez portanto 159 anos, Alexandre Herculano 

escreveu o Prólogo da sua obra História da Origem e Estabelecimento da 

Inquisição em Portugal, cujo Tomo I saiu em 1854. Neste Prólogo, 

Herculano aborda mais uma vez a situação política e as soluções em 

conflito, explicando os valores que estavam em confronto. Retomando o 

seu conceito da classe média e da sua importância na sociedade, 

termina aconselhando os leitores a procurar respostas “na voz íntima do 

seu coração” para as perguntas que formula na análise da sociedade do 

seu tempo, só então decidindo cada um, “entre a reacção e a liberdade”. 

Mais uma vez se constata que há textos com duração prolongada, como 

se verifica pelos seguintes pequenos trechos: 

 

“Confundindo as ideias de liberdade e progresso com as de licença e 

desenfreamento, o direito com a opressão e a propriedade, filha 

sacrossanta do trabalho, com a espoliação e o roubo; tomando, em 

suma, por sistema de reforma a dissolução social, há poucos anos que 

certos homens e certas escolas encheram de terror com as suas 

loucuras a classe média, a mais poderosa, a única verdadeira e 

eficazmente poderosa, das que compõem as sociedades modernas. (…) 

Isto é grave, porque é atroz; mas ainda há aí causa mais grave. É que 

entre os grupos que vitoriam em quase toda a Europa as saturnais da 

reacção há um mais forte, mais activo e, sobretudo, mais eficaz, porque 

se acha senhor, em muitas partes, do poder público e serve-se desse 

poder e dos soldados e magistrados e agentes públicos que lhe 

obedecem para anular num dia as garantias conquistadas pelas nações 

em meio século de lutas terríveis. É o grupo dos Cains; daqueles a 

quem, mais tarde ou mais cedo, Deus e os homens hão-de, 

infalivelmente, perguntar: «Que fizestes de vossos irmãos?» É o grupo 

daqueles que deveram quanto são e quanto valem aos triunfos da 

liberdade; que, sem as lides dos comícios, dos parlamentos, da 

imprensa; sem o chamamento de todas as inteligências à arena dos 

partidos; calcados por um funcionalismo despótico, por uma nobreza 
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orgulhosa, por um clero opulento e corrompido, teriam fechado o 

horizonte das suas ambições em serem mordomos ou causídicos de 

algum degenerado e raquítico descendente de Bayard ou do Cid ou em 

vestirem a opa de meninos do coro de algum pecunioso cabido. Estes 

tais, que trocaram o aposento caiado pela sala esplêndida, o nome peão 

de seus pais pelos títulos nobiliários, o sapato tauxiado e o trajo 

modesto do vulgo pelos lemistes e cetins cortesãos, cobertos de 

avelórios e lentejoulas, das condecorações com que o poder costuma 

marcar os seus rebanhos de consciências vendidas; estes tais, 

recostados nos sofás, para onde se atiraram de cima do tamborete de 

couro ou da cadeira de pinho, sentem esvair-se-lhes a cabeça com os 

tumultos eleitorais, com as lutas da imprensa, com as discussões 

tempestuosas - e não raro estéreis - das assembleias políticas. 

Demasiado repletos, perderam nos vapores dos banquetes a lucidez da 

inteligência; demasiado mimosos, perderam, reclinados nos coxins das 

suas carruagens, a energia laboriosa da classe de que saíram. As 

dolorosas e longas experiências da liberdade afiguram-se-lhes, agora, 

como um desvario do género humano e as tentativas das nações para se 

constituírem menos imperfeitamente como uma série de erros 

deploráveis. (…) 

Este é o grupo dos grandes miseráveis. Ao pé dele, às vezes 

confundindo-se, compenetrando-se ambos, falando a mesma 

linguagem, está o da burguesia tímida, cujos nervos são débeis de mais 

para resistirem aos frequentes abalos das comoções políticas. (…) 

O remédio contra as ideias exageradas de cabeças ardentes ou 

levianas ou contra os desígnios dos hipócritas da liberdade não está em 

reacções moralmente impossíveis. O incêndio que ameaçou por alguns 

meses devorar a Europa e que arde ainda debaixo das cinzas não se 

apaga nem com sangue, nem colocando em cima destas o cadáver 

corrupto do absolutismo. Para o extinguir, necessita-se das resistências 

organizadas e enérgicas, das ideias sãs e exequíveis; necessita-se de 

que a classe média não esqueça ou despreze tantas vezes os seus 

deveres; isto é, cumpre que se lembre de que a sua vida é dupla, pública 

e privada, de cidadãos e de homens; que, assim como o mau chefe de 

família é um indivíduo desonrado, o que despreza as funções públicas 
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que lhe incumbe exercer para a manutenção da liberdade igualmente se 

desonra”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/herculano-liberdade-e-classe-media.html 
 

 

 
15 de Abril de 2012, (83) 

Herculano, Entre o presente e o 
passado... 

Em Maio de 1854, vai fazer 158 anos, Alexandre Herculano publicou o 

primeiro volume (Tomo I) da sua obra História da Origem e 

Estabelecimento da Inquisição em Portugal. No Prólogo, o autor situa o 

seu trabalho no contexto da sua própria época e da sua participação no 

triunfo da liberdade em Portugal. Apesar das dificuldades e dos 

caminhos censuráveis dos seus contemporâneos, Herculano nunca 

perde a perspectiva da História, na comparação com os tempos 

anteriores, que ele persistentemente procura trazer à memória. 

A certo passo, diz o seguinte nesse Prólogo: 

 

“Felizmente, no meio das loucuras do terror, muitas almas fortes, 

muitas cabeças inteligentes têm sabido conservar frio o ânimo para não 

abdicarem o senso comum. Nação pequena e que a Europa desconsidera 

ainda, pela ideia que faz dela, à vista de um passado não mui remoto, 

temos nesta parte dado mais de um exemplo de alta sabedoria a 

algumas das maiores nações. A história contemporânea há-de prová-lo. 

Creia-nos o país, a nós que não estamos costumados a lisonjear-lhe 

vaidades pueris ou preocupações insensatas e que, impassivelmente, lhe 

havemos dito sempre o que reputamos ser verdade. No meio das nossas 

misérias morais, e não são elas nem pequenas nem poucas, a minoria 

liberal que tem traído as suas doutrinas é por mais de um modo 

insignificante. (…) 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/herculano-liberdade-e-classe-media.html
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Todavia, a civilização, tornando cada vez mais íntimo o trato das 

nações entre si, faz necessariamente actuar as ideias de umas sobre as 

outras, e o homem é, ordinariamente, mais propenso a contentar-se das 

ideias alheias do que a reflectir e a raciocinar. Em certa esfera, e até 

certo ponto, a reacção geral tem representantes entre nós. Cumpre 

combatê-la, não para convencer aqueles que sempre amaram o passado 

e nunca negociaram com as suas crenças, porque esses respeitamo-los; 

mas para fortificar na fé liberal os tíbios do próprio campo e premuni-

los contra as ciladas dos trânsfugas. Este intuito não é só nosso; é de 

todos os homens leais, de todos os amigos sinceros de uma justa 

liberdade. 

Levados pelas nossas propensões literárias para os estudos 

históricos, era, sobretudo, por esse lado que podíamos ser úteis a uma 

causa a que estamos ligados, rememorando um dos factos e uma das 

épocas mais célebres da história pátria; facto e época em que a tirania, 

o fanatismo, a hipocrisia e a corrupção nos aparecem na sua natural 

hediondez. Quando todos os dias nos lançam em rosto os desvarios das 

modernas revoluções, os excessos do povo irritado, os crimes de alguns 

fanáticos, e, se quiserem, de alguns hipócritas das novas ideias, seja-

nos lícito chamar a juízo o passado, para vermos, também, aonde nos 

podem levar outra vez as tendências de reacção (…)”. 
 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/herculano-entre-o-presente-e-o-
passado.html 
 

 

 

 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/herculano-entre-o-presente-e-o-passado.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/herculano-entre-o-presente-e-o-passado.html
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28 de Outubro de 2011, (20) 

António Sérgio, Política do Transporte e 
política da Produção 

No dia 28 de Outubro de 1856, faz hoje 155 anos, foi inaugurada a 

linha férrea entre Lisboa e o Carregado, primeira linha férrea de 

Portugal. 

 

A este propósito escreveu mais tarde António Sérgio na sua Breve 

Interpretação da História de Portugal: 

"Construir estradas e caminhos-de-ferro, empregando nisso muita 

gente, foi a ideia administrativa do fontismo. Nem por ser moda daquela 

época nos grandes países industriais (adiantados na faina da produção de 

riquezas) deixava de apresentar em Portugal especialíssimos 

inconvenientes, naturais consequências do nosso atraso. Aqui 

significava, sob outra forma, o regresso à política do Transporte - 

quando o necessário, afinal, era reformar e reforçar a actividade da 

Produção. O caminho-de-ferro, levando subitamente às nossas aldeias a 

produção estrangeira mais barata, tinha como resultado prejudicar a 

nossa - já que lhe não davam, a esta, incentivos e aperfeiçoamentos que 

a habilitassem a superar os efeitos daqueles progressos das 

comunicações". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/antonio-sergio-politica-do-transporte-
e.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/antonio-sergio-politica-do-transporte-e.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/antonio-sergio-politica-do-transporte-e.html
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19 de Março de 2012, (74) 

António Vidal, Sou Republicano… 

No dia 19 de Março de 1859, faz hoje 153 anos, o deputado e lente de 

Coimbra António Vidal fez uma intervenção na Câmara dos Deputados 

que pode considerar-se a primeira declaração republicana no 

Parlamento. Três dias antes, os Regeneradores tinham regressado ao 

poder pela mão do duque da Terceira, com Fontes Pereira de Melo na 

pasta do Reino. Subsistiam grandes divergências entre as principais 

figuras políticas da época, não só em relação às diferentes concepções 

do poder, mas especificamente ao exercício do poder moderador e das 

formas de intervenção régia na política governativa. O Diário da Câmara 

dos Deputados regista o seguinte: 

 

“Vozes – Ordem, ordem, chame o sr. deputado à ordem. 

O sr. presidente – Chamo o sr. deputado à ordem… 

O orador – Eu, senhor presidente, não estou fora da ordem; estou 

emitindo a minha opinião particular, e assim como se consentiu que os 

deputados daquele lado [o direito] se levantassem e se declarassem 

miguelistas, sem desenrolar a sua bandeira do absolutismo, não levem 

os ilustres deputados a mal que eu me declare republicano, sem 

desacatar as nossas instituições políticas vigentes, o governo 

monárquico-representativo. É minha profunda convicção que todo o 

liberal é republicano na sua essência [sussurro]; todo o liberal segue o 

sistema republicano por convicção [sussurro]. Eu estou dentro dos limites 

da Carta Constitucional, que me garante a livre expressão do 

pensamento; e o pensamento dos liberais, o dogma dos liberais é 

essencialmente o republicano; e julguei do meu dever declarar à Câmara 

que sou republicano em aspirações, sem que entre no meu ânimo 

desacatar as instituições políticas vigentes, pelas quais sempre tenho 

pugnado”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/antonio-vidal-sou-republicano.html 
 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/antonio-vidal-sou-republicano.html
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4 de Janeiro de 2012, (45) 

Camilo Castelo Branco, Calisto Elói, o 
luxo e a ordem! 

Camilo Castelo Branco publicou em 1866, faz portanto 146 anos, o seu 

romance A Queda de um Anjo. Calisto Elói é o conhecido herói do 

romance, que Camilo apresenta logo no primeiro capítulo. Deixo aqui 

dois pequenos trechos muito elucidativos: 

 

1. “Andava o ânimo de Calisto Elói martelado pelo desejo de pôr 

cobro ao luxo da gente de Lisboa (…) Rebelde às admoestações sisudas 

de amigos, que lhe receavam alguma queda mortal no conceito da 

Câmara, Calisto, provocado por um debate sobre importação e direitos 

de objectos de luxo, pediu a palavra, e o mesmo foi alvorotar 

alegremente a Câmara, desejosa de ouvi-lo. 

Concedida a palavra, e feito o silêncio da curiosidade na sala, 

ergueu-se o morgado de Agra, e orou deste feitio: 

- Sr. presidente. Os conselheiros dos antigos reis de Portugal, 

homens de claro juízo e ciência bastante, cortavam os abusos do luxo 

com pragmáticas, quando os vassalos se desmandavam em trajos, 

regalos e ostentações ruinosas do indivíduo, e, portanto, da cidade. (…) 

O que eu vejo, sr. presidente, são sete abismos, e à boca de cada um 

o rótulo dos sete pecados capitais que assolaram Babilónia, Cartago, 

Tebas, Roma, Tiro, etc. É o luxo, sr. presidente! 

(…) 

- De que desconhecida lua choveu ouro sobre estes peraltas 

enluvados e encamistrados que pejam os teatros, praças e botequins de 

Lisboa? (…) 

À custa de quem se vestem estes Narcisos e Adónis? Que incógnitos 

veios de ouro exploram? Qual é sua arte, se não devo antes perguntar 

quais sejam suas manhas ou ronhas? Que sabe a polícia deles?”. 

2. “Na primeira votação importante para o ministério, Calisto Elói 

defendeu o projecto que era vital para o Governo, e fez-se desde logo 

necessário à situação. Orou, por vezes, com seriedade tal de princípios, 

que não servem para romance os seus discursos. Explicou a profissão 
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da sua nova fé, respeitando as crenças políticas dos seus antigos 

correlegionários. Disse que escolhia o seu humilde posto nas fileiras dos 

governamentais, porque era figadal inimigo da desordem, e convencido 

estava de que a ordem só podia mantê-la o poder executivo, e não só 

mantê-la, senão defendê-la para consolidar as posições, obtidas contra 

os cobiçosos delas. Reflexionou sisudamente e fez escola. Seguiram-se-

lhe discípulos convictíssimos, que ainda agora pugnam por todos os 

governos, e por amor da ordem que está no poder executivo”. 

 

Ver mais sobre Camilo em: http://casadecamilo.wordpress.com/ 

e especialmente: 

http://casadecamilo.wordpress.com/2010/11/19/a-queda-dum-anjo/ 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/camilo-castelo-branco-calisto-eloi-o.html 
 

 

 
1 de Julho de 2011, (01) 

Abolição da pena de morte - 144 anos! 

No dia 1 de Julho de 1867, faz hoje 144 anos, foi abolida a pena de 

morte em Portugal para crimes civis, por proposta do ministro da Justiça 

Barjona de Freitas (Governo de Joaquim António de Aguiar). A pena de 

morte para crimes políticos já tinha sido abolida em 1852 pelo Acto 

Adicional à Carta Constitucional de 5 de Julho. Mas a pena de morte 

continuou no Código de Justiça Militar, vindo a ser abolida pela 

Constituição Republicana de 1911. Reintroduzida em 1916, quando as 

tropas portuguesas do Corpo Expedicionário (C.E.P.) se preparavam para 

seguir para França, só viria a ser definitivamente abolida pela 

Constituição de 1976. A última execução em território português teve 

lugar em Lagos, em 1846, quando José Joaquim Grande aí foi enforcado. 

Mas por virtude da reintrodução da pena de morte para crimes militares 

cometidos na frente de combate, o último condenado por um tribunal 

http://casadecamilo.wordpress.com/
http://casadecamilo.wordpress.com/2010/11/19/a-queda-dum-anjo/
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/camilo-castelo-branco-calisto-eloi-o.html
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português foi João Augusto Ferreira de Almeida, soldado português do 

C.E.P., executado por fuzilamento no dia 16 de Setembro de 1917. 

Voltando à abolição da pena de morte de 1 de Julho de 1876, logo 

no dia seguinte Victor Hugo, o grande escritor francês, escreveu ao seu 

amigo Eduardo Coelho uma belíssima carta muito conhecida, cujo texto 

é o seguinte: 

 

"Está, pois, a pena de morte abolida nesse nobre Portugal, pequeno 

povo que tem uma grande História. Penhora-me a recordação da honra 

que me cabe nessa vitória. Humilde operário do Progresso, cada novo 

passo que ele avança me faz pulsar o coração. Este é o sublime. Abolir a 

morte legal, deixando à morte divina todo o seu direito e todo o seu 

mistério, é um progresso augusto entre todos. Felicito o vosso 

parlamento, os vossos pensadores, os vossos filósofos! Felicito a Nação. 

Portugal dá o exemplo à Europa. Desfruta, de antemão, essa imensa 

glória. A Europa imitará Portugal. Morte à morte! Guerra à guerra! Ódio 

ao ódio! Vida à vida! A liberdade é cidade imensa, da qual todos somos 

cidadãos. Aperto-vos a mão como meu companheiro na humanidade". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/abolicao-da-pena-de-morte-144-anos.html 
 

 

 

24 de Novembro de 2011, (30) 

Rebelo da Silva, As Ilusões Vintistas 

Luís Augusto Rebelo da Silva, historiador do século XIX, escreveu em 

1870, há 141 anos, um livro com o título Varões Ilustres das Três 

Épocas Constitucionais, de onde se recorta o seguinte trecho, dedicado 

à Revolução de 1820: 

“Nunca houve revolução tão serena e repousada, tão pacífica e 

unânime, como a de 24 de Agosto; e nenhuma caminhou também por 

meios mais suaves e regulares. Os deputados sérios, convencidos e 

imperturbáveis, não tiravam os olhos do Capitólio imaginário, 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/abolicao-da-pena-de-morte-144-anos.html
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procedendo em suas deliberações com tanta pausa e sossego como se 

contassem diante de si um século de existência. O congresso, julgando-

se santificado pelo dogma da soberania popular, e glorificado pelo 

pregão popular de suas virtudes e sabedoria, juncava de espadanas e de 

palmas os átrios do seu templo, acreditando que nenhum sacrílego se 

atreveria a alçar o braço contra o altar, onde ardia perene e imaculado o 

fogo de Vesta dos novos ritos. 

O silêncio ardiloso dos inimigos iludiu-o. Deixou fugir as ocasiões, 

deixou evaporar em efervescências efémeras o calor e a vida da revolução, 

e, não se comovendo, como devia, com os perigos, deixou medrar os 

abusos e as conspirações sem ferir uma só batalha contra eles. Em vez de 

aproveitar o tempo, as circunstâncias e as boas disposições de D. João VI, 

contentou-se com a proclamação dos princípios, e embrenhou-se em 

questões de secundário e remoto interesse. (...) 

A Constituição, assim paralisada e reduzida a uma colecção de 

máximas teóricas, não cumpriu nenhuma de suas promessas, nem 

produziu os bens que todos confiavam que seriam uma consequência 

do seu estabelecimento. (...) 

A Nação, assim enganada em todos os seus votos, não se compunha 

de sábios nem de filósofos. Tinham-lhe afiançado grandes e prontos 

benefícios, e ao cabo de três anos não experimentara nem um só! 

Tinham-lhe jurado a extirpação dos abusos, e os abusos ramificavam-

se! Tinham-na atraído, enlevado e seduzido com palavras, e nos braços 

dos profetas via-se tão pobre, tão oprimida, e mais enferma ainda do 

que antes! A boa vontade sem as obras nunca passou da intenção, e 

com intenções justas, mas inertes, nenhum país se salvou nunca. Os 

regeneradores de 1820 perderam-se recuando. Uma revolução não se 

desenvolve e consolida capitulando com os elementos hostis e 

antinómicos, que deve debelar; firma-se desobstruindo o terreno e 

edificando de novo. O congresso suicidou-se e matou a liberdade, 

conservando a direcção administrativa nas mãos ineptas e infiéis, que, 

exceptuados poucos, tinham precipitado a decadência de Portugal!” 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/rebelo-da-silva-as-ilusoes-vintistas.html 
 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/rebelo-da-silva-as-ilusoes-vintistas.html
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22 de Dezembro de 2011, (41) 

Eça de Queiroz, O Partido Reformista! 

Em 1871, há portanto 140 anos, Eça de Queiroz escreveu o seguinte 

texto, a propósito do aparecimento do partido reformista, texto depois 

incluído em Uma Campanha Alegre (1890): 

“O partido reformista apareceu um dia, de repente, sem se saber 

como, sem se saber porquê. Era um estafermo austero, pesado, de voz 

possante. Ninguém sabia bem o que aquilo queria. Alguns diziam que 

era o sebastianismo sob o seu aspecto constitucional; outros que era 

uma seita religiosa para a criação do bicho-da-seda. Corriam as mais 

desvairadas opiniões. Apresentava-se tão grave, tão triste, tão 

intransigente, que no Chiado afirmava-se ser uma personagem da 

história romana – empalhado! 

Ninguém se aproximava dele, no meio de imensa impressão que 

causava nos moços de fretes. Por fim, pouco a pouco, alguns jornalistas 

mais curiosos foram-se chegando, começaram a tocar-lhe com o dedo, 

a ver se era de pau. Era de carne, verdadeiro. Percebeu-se mesmo que 

falava. Então os mais audaciosos fizeram-lhe perguntas. 

- Senhor – disseram -, espalhou-se por aí que vindes restaurar o 

País. Ora deveis saber que um partido que traz uma missão de 

reconstituição deve ter um sistema, um princípio que domine toda a 

vida social, uma ideia sobre moral, sobre educação, sobre trabalho, etc. 

Assim, por exemplo, a questão religiosa é complicada. Qual é o vosso 

princípio nesta questão? 

- Economias! – disse com voz potente o partido reformista. 

Espanto geral. 

- Bem! E em moral? 

- Economias! – bradou. 

- Viva! E em educação? 

- Economias! – roncou. 

- Safa! E nas questões de trabalho? 

- Economias! – mugiu. 

- Apre! E nas questões de jurisprudência? 

- Economias! – rugiu. 
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- Santo Deus! E em questões de literatura, de arte? 

- Economias! – uivou. 

Havia em torno um terror. Aquilo não dizia mais nada. Fizeram-se 

novas experiências. Perguntaram-lhe: 

- Que horas são? 

- Economias! – rouquejou. 

Todo o mundo tinha os cabelos em pé. Fez-se uma nova tentativa, 

mais doce. 

- De quem gosta mais, do papá ou da mamã? 

- Economias! – bravejou. 

Um suor frio humedecia as camisas. Interrogaram-no então sobre a 

tabuada, sobre a questão do Oriente… 

- Economias! – gania. 

Foi necessário reconhecer, com mágoa, que o partido reformista não 

tinha ideias. Possuía apenas uma palavra, aquela palavra que repetia 

sempre, a todo o propósito, sem a compreender. O partido reformista é 

o papagaio do Constitucionalismo”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/eca-de-queiroz-o-partido-reformista.html 
 

 

 
16 de Maio de 2012, (90) 

Conferências do Casino, Abrir uma 
tribuna... 

No dia 16 de Maio de 1871, faz hoje 141 anos, foi apresentado o 

Manifesto sobre as Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, 

que acabariam proibidas antes de terminarem. A Revolução de 

Setembro publicou o Manifesto logo no dia 18. 

Realizaram-se as seguintes conferências: 

- Antero de Quental, "Causa da decadência dos povos peninsulares 

nos últimos três séculos"; 

- Augusto Soromenho, "Literatura portuguesa contemporânea"; 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/eca-de-queiroz-o-partido-reformista.html
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- Eça de Queiroz, "A arte"; 

- Adolfo Coelho, "A questão do ensino". 

A quinta conferência já não pôde ser apresentada, porque o governo 

do marquês de Ávila e Bolama proibiu as Conferências. 

 

Eis o texto do Manifesto: 

 

“Ninguém desconhece que se está dando em volta de nós uma 

transformação política, e todos pressentem que se agita, mais forte que 

nunca, a questão de saber como deve regenerar-se a organização 

social. 

Sob cada um dos partidos que lutam na Europa, como em cada um 

dos grupos que constituem a sociedade de hoje, há uma ideia e um 

interesse, que são a causa e o porquê dos movimentos. 

Pareceu que cumpria, enquanto os povos lutam nas revoluções, e 

antes que nós mesmos tomemos nelas o nosso lugar, estudar 

serenamente a significação dessas ideias e a legitimidade desses 

interesses; investigar como a sociedade é, e como ela deve ser; como as 

nações têm sido, e como as pode fazer hoje a liberdade; e, por serem 

elas as formadoras do homem, estudar todas as ideias e todas as 

correntes do século. 

Não pode viver e desenvolver-se um povo isolado das grandes 

preocupações intelectuais do seu tempo; o que todos os dias a 

humanidade vai trabalhando deve também ser o assunto das nossas 

constantes meditações. 

Abrir uma tribuna aonde tenham voz as ideias e os trabalhos que 

caracterizam este momento do século, preocupando-nos sobretudo 

com a transformação social, moral e política dos povos; 

Ligar Portugal com o movimento moderno, fazendo assim nutrir-se 

dos elementos vitais de que vive a humanidade civilizada; Procurar 

adquirir a consciência dos factos que nos rodeiam na Europa; 

Agitar na opinião pública as grandes questões da filosofia e da 

ciência modernas; 

Estudar as condições da transformação política, económica e 

religiosa da sociedade portuguesa; 
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Tal é o fim das conferências democráticas. 

Lisboa, 16 de Maio de 1871. – Adolfo Coelho, Antero de Quental, 

Augusto Soromenho, Augusto Fuschini, Eça de Queiroz, Germano Vieira 

Meireles, Guilherme de Azevedo, Jaime Batalha Reis, J.P. Oliveira Martins, 

Manuel de Arriaga, Salomão Sáraga, Teófilo Braga. 

Será segunda-feira, 22 do corrente, às 9 horas da noite, a primeira 

conferência; seguindo-se as outras todas às segundas-feiras, à mesma 

hora. Entrada 100 réis”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/conferencias-do-casino-abrir-uma.html 
 

 

 
27 de Maio de 2012, (96) 

Antero de Quental, Causas da 
decadência… 

No dia 27 de Maio de 1871, faz hoje 141 anos, Antero de Quental 

pronunciou a sua conferência no Casino Lisbonense, sob o título 

“Causas da decadência dos povos peninsulares durante os últimos três 

séculos”, texto que depois viria a tornar-se sobejamente conhecido. Por 

sua vez, Adolfo Coelho diria mais tarde que as Conferências 

Democráticas tinham um programa e se destinavam a, entre outros fins, 

“Abrir uma tribuna, onde tenham voz as ideias e os trabalhos que 

caracterizam este momento do século, preocupando-nos sobretudo 

com a transformação social, moral e política dos povos” e a “ligar 

Portugal com o movimento moderno, fazendo-o assim nutrir-se dos 

elementos vitais de que vive a humanidade civilizada”. 

 

Quanto à conferência de Antero, são estes alguns pequenos trechos: 

 

“Tais temos sido nos últimos três séculos: sem vida, sem liberdade, 

sem riqueza, sem ciência, sem invenção, sem costumes. Erguemo-nos 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/conferencias-do-casino-abrir-uma.html
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hoje a custo, espanhóis e portugueses, desse túmulo onde os nossos 

grandes erros nos tiveram sepultados; erguemo-nos, mas os restos da 

mortalha ainda nos embaraçam os passos, e pela palidez dos nossos 

rostos pode bem ver o mundo de que regiões lúgubres e mortais che-

gamos ressuscitados! Quais as causas dessa decadência, tão visível, tão 

universal, e geralmente tão pouco explicada? Examinemos os 

fenómenos, que se deram na Península durante o decurso do século XVI, 

período de transição entre a Idade Média e os tempos modernos, e em 

que aparecem os germes, bons e maus, que mais tarde, desenvolvendo-

se nas sociedades modernas, deram a cada qual o seu verdadeiro 

carácter (…) 

Ora esses fenómenos capitais são três, e de três espécies: um moral, 

outro político, outro económico. O primeiro é a transformação 

do catolicismo, pelo Concílio de Trento. O segundo, o estabelecimento 

do absolutismo, pela ruína das liberdades locais. O terceiro, o 

desenvolvimento das conquistas longínquas. Estes fenómenos assim 

agrupados, compreendendo os três grandes aspectos da vida social, 

o pensamento, a política e o trabalho, indicam-nos claramente que uma 

profunda e universal revolução se operou, durante o século XVI, nas 

sociedades peninsulares. Essa revolução foi funesta, funestíssima. Se 

fosse necessária uma contraprova, bastava considerarmos um facto 

contemporâneo muito simples: esses três fenómenos eram exactamente 

o oposto dos três factos capitais, que se davam nas nações que lá fora 

cresciam, se moralizavam, se faziam inteligentes, ricas, poderosas, e 

tomavam a dianteira da civilização. Aqueles três factos civilizadores 

foram a liberdade moral, conquistada pela Reforma ou pela Filosofia; a 

elevação da classe média, instrumento do progresso nas sociedades 

modernas, e directora dos reis, até ao dia em que os destronou; 

a indústria, finalmente, verdadeiro fundamento do mundo actual, que 

veio dar às nações uma concepção nova do Direito, substituindo o 

trabalho à força, e o comércio à guerra de conquista. Ora, a liberdade 

moral, apelando para o exame e a consciência individual, é 

rigorosamente o oposto do catolicismo do Concílio de Trento, para 

quem a razão humana e o pensamento livre são um crime contra Deus; 

a classe média, impondo aos reis os seus interesses, e muitas vezes o 
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seu espírito, é o oposto do absolutismo, esteado na aristocracia e só em 

proveito dela governando; a indústria, finalmente, é o oposto ao espírito 

de conquista, antipático ao trabalho e ao comércio. 

Assim, enquanto as outras nações subiam, nós baixávamos. 

Subiam elas pelas virtudes modernas; nós descíamos pelos vícios 

antigos, concentrados, levados ao sumo grau de desenvolvimento e 

aplicação. Baixávamos pela indústria, pela pátria. Baixávamos, sobre-

tudo, pela religião. (…)”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/antero-de-quental-causas-da-

decadencia.html 

 

 

 
12 de Outubro de 2011, (13) 

Um programa republicano... 

No dia 12 de Outubro de 1873, faz hoje 138 anos, foi publicado o 

primeiro número do jornal Democracia, órgão doutrinário da União 

Republicana, grupo chefiado por Elias Garcia. Esse número inseria um 

programa republicano, cuja parte inicial era a seguinte: 

 

“I A escola democrática, considerando a soberania nacional como 

origem de todos os poderes do Estado, assenta como princípios 

fundamentais: 

1º A igualdade civil e política; 

2º A liberdade em todas as suas manifestações; 

3º O governo do povo pelo povo; 

4º A justiça democrática. 

II 

Do princípio da igualdade derivam: 

I A abolição de todos os privilégios pessoais; 

II A negação de todas as assembleias legislativas fundadas no direito 

hereditário ou na inamovibilidade das funções; 

III O direito universal de sufrágio e o de representação das minorias; 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/antero-de-quental-causas-da-decadencia.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/antero-de-quental-causas-da-decadencia.html
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IV A repartição equitativa dos encargos públicos, de modo a que o 

imposto não obste à criação da riqueza, não castigue o esforço 

produtivo, nem por forma alguma cerceie o estrito necessário à vida e à 

subsistência dos cidadãos; 

V A abolição do recrutamento, a igualdade no tributo pessoal do serviço 

militar, a defesa da Pátria imposta como dever a todos os cidadãos, a 

organização da força pública de modo que o exército, reduzido em 

tempo de paz às proporções da escola e do quadro, seja auxiliado pela 

milícia nacional; 

(...)”. 

   
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/um-programa-republicano.html 
 

 

 

19 de Junho de 2012, (104) 

Zé Povinho, Um dia será Povo... 

No dia 19 de Junho de 1875, faz hoje 137 anos, apareceu a primeira 

caricatura do Zé Povinho n’ A Lanterna Mágica, nº 5, criação de Rafael 

Bordalo Pinheiro, que desde então tem convivido connosco, pela mão 

não apenas do seu criador, mas de muitos outros artistas e escritores. 

 

Em 1882, João Ribaixo (Ramalho Ortigão) escreveu um belíssimo texto 

sobre o Zé Povinho, O soberano!  no Álbum das Glórias. Eis alguns 

trechos: 

 

“Brinca brincando esta criança tem hoje perto de cinquenta anos de 

idade! 

Não consta que jamais as graças da infância se houvessem 

conservado por tão longo tempo num homem como fenomenalmente se 

conservam no sujeito que hoje biografamos. 

Nele concorrem em feliz conjunto todas as partes que nos enlevam e 

encantam no bom menino: Casta inocência, temor de Deus, obediência 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/um-programa-republicano.html
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a seus mestres, humildade, nariz por assoar, dor de barriga às 

segundas-feiras, e santíssima ignorância. 

Aos carinhosos desvelos de sua extremosa mãe, a Carta, e de seu 

galhofeiro pai, o Parlamentarismo, se deve o estado miraculoso de 

infantilidade que tão vantajosamente recomenda este vulto à simpatia e 

ao espanto de todo o mundo. 

Eis em resumo a instrutiva história de portento tão admirável e 

prodigioso: (…) 

Crescido, Zé Povinho correspondeu às esperanças que nele 

depositaram os solícitos poderes do Reino. Como desenvolvimentos de 

cabeça, ele está pouco mais ou menos como se o tivessem desmamado 

ontem. 

De músculos, porém, de epiderme e de coiro, engrossou, endureceu 

e calejou como se quer e, cumprindo com brio a missão que lhe cabe, 

ele paga a sua satisfatoriamente. 

De resto, dorme, reza, e dá os vivas que são precisos. 

Um dia virá talvez em que ele mude de figura e mude também de 

nome para, em vez de se chamar Zé Povinho, se chamar simplesmente 

Povo. Mas muitos impostos novos, empréstimos, novos tratados e novos 

discursos correrão na ampulheta constitucional do tempo antes que 

chegue esse dia tempestuoso. 

Por tudo pois, ao resumirmos nestes leves traços, a interessante 

história de Zé Povinho, os nossos parabéns cordiais a seus sábios e 

carinhosos pais, os Públicos Poderes”. 

  

Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/ze-povinho.html 
 

 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/ze-povinho.html
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13 de Maio de 2012, (88) 

Maria Rattazzi, São uns gatunos! 

Em 1879, há portanto 133 anos, a editora Dgorcet-Cadot de Paris 

publicou um livro da autoria da Princesse Ratazzi com o título Le 

Portugal à vol d’oiseau e o subtítulo Portugais et Portugaises. Maria 

Rattazzi, cujo nome de família era Maria Letizia Studolmire Wyse nasceu 

na Irlanda e era sobrinha-neta de Napoleão. Durante algum tempo 

adoptou o apelido do segundo marido, Urbano Rattazzi. Esteve em 

Portugal em 1876 e em 1879, onde conviveu com muitas figuras da 

política e da cultura. Logo em 1881 foi o seu texto publicado em 

Portugal, com o título Portugal de Relance, mas ainda em 1880, Antero 

se referiu ao texto publicado em França, em carta para João Lobo de 

Moura: “A Rattazzi, que passou dois Invernos a desfrutar os literatos de 

Lisboa, publicou agora um livro sobre Portugal, delicioso. Imagine uma 

parisiense descrevendo ao vivo, estes mirmidões. Não se fala noutra 

coisa e está tudo furioso”. 

Trata-se de um magnífico retrato de Portugal e, em especial, da 

Lisboa deste tempo. 

Destacamos do texto alguns parágrafos sobre a análise de aspectos 

económicos, que parece não terem perdido actualidade: 

 

“Há em Lisboa uma Bolsa. (…) 

A Bolsa está situada na Praça do Comércio, numa das extremidades, 

à beira do Tejo. Se o que perdeu a fortuna tiver desejos de se deitar a 

afogar, não precisa ir longe. (…) 

Da Bolsa aos bancos, o caminho não é longo. Porque, se os bancos 

não fazem parte da mesma família de negócios clandestinos ou 

públicos, têm pelo menos suas afinidades. É talvez por este parentesco 

que há tão grande quantidade de bancos em Portugal. (…) 

Poder-se-ia crer que o comércio de Lisboa e de Portugal, 

aproveitando-se de tantos bancos, encontraria neles um pouco de 

crédito. Profundo erro! Os negócios, em lugar de prosperar, vão de mal 

a pior, especialmente para o pequeno comércio. 
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Por fim do ano de 1878, e por espírito de imitação, o Banco 

Ultramarino expiou, como o Banco de Bruxelas, as leviandades de uma 

péssima administração e o abuso de um guarda-livros, de um exército 

de empregados e de directores que meteram a mão nas algibeiras… dos 

outros, postas sob a sua salvaguarda. No dia imediato ao do desastre, o 

tesouro público punha à disposição do Banco Ultramarino a soma de 

dois milhões de francos, o dobro do desvio de fundos. Aqui temos 

guarda-livros, tesoureiros, empregados e directores que vão ao banco 

dos réus responder perante a justiça – se a justiça intervier no caso – 

por factos que lhes imputam, e o governo corre em auxílio do cofre 

despojado! Porquê?... Por que razão?... Como é que os dinheiros do 

Estado têm que ver com uma sociedade constituída por accionistas, de 

entre os quais alguns grandes e minúsculos empregados são uns 

gatunos? E com que direito aqueles que administram os dinheiros 

públicos, aos quais as Cortes consignaram destino especial, podem 

aplicá-los em socorrer um banco em falência?... Questões importantes 

em toda a parte, mas que seriam aqui impertinentes”. 

Nota: A editora Antígona publicou, em 2004, uma 2ª edição do texto 

de Maria Rattazzi. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/maria-rattazzi-sao-uns-gatunos.html 
 

 

 

21 de Janeiro de 2012, (52) 

Luís Augusto Palmeirim, O Político 

Luís Augusto Palmeirim publicou, em 1879, há portanto 133 anos, uma 

colectânea de textos seus, recolhidos de jornais e revistas da época. O 

autor foi publicista, crítico de música e teatro, e também deputado. Era 

filho do general Luís Augusto Xavier Palmeirim e foi aluno do Colégio 

Militar. 

Uma das crónicas recolhidas tem o título de “O Político”, e são dela os 

seguintes trechos: 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/maria-rattazzi-sao-uns-gatunos.html
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“Quando um homem qualquer não tem que fazer, e receia por um 

resto de pudor passar por vadio, mete-se a político. 

Ser político, em Portugal, significa falar no orçamento e não o ler; na 

Carta Constitucional, e não saber onde ela se vende; no poder 

executivo, e confundi-lo com todos os outros poderes, menos com o 

próprio poder executivo. 

Para se ser político, precisa-se: primeiro, audácia; segundo, 

ignorância; terceiro, ociosidade. Com estes três predicados, a leitura de 

alguma folha periódica, e o conhecimento pessoal de dois ou três 

homens que já fossem ministros, está o político feito. 

O político é geralmente um homem enfastiado e fastidioso, a quem 

correm mal os negócios públicos e pior ainda os domésticos. O primo 

de outro primo que já foi pretendente e não obteve lugar que pretendia, 

é político: é político o mandrião que precisa de um arranjo para se 

casar; é finalmente político o empregado que duplicou os recibos dos 

seus vencimentos; o lojista em vésperas de falência; o artista sem 

fregueses, o operário que não chega nunca à hora de ponto. 

A primeira cor da bandeira do político é liberdade. Outras, conforme 

os tempos, crismam-se de - progresso - melhoramentos materiais - 

economias e moralidade. (…) 

O político interessa-se geralmente por tudo quanto é novidade, 

porque a novidade traz de ordinário consigo a confusão, e a confusão 

dá azo a deixá-lo pôr em prática as suas teorias sociais. 

Escritor por absurdo, o político de profissão engendra 

laboriosamente períodos que a mulher expurga em casa dos erros mais 

crassos de ortografia, e o revisor do jornal que lhos aceita obriga-os 

quanto pode a fazer as pazes com a sintaxe de concordância. 

Geralmente o político passa os sete melhores anos da sua vida a 

servir o pai da Raquel dos seus sonhos, o ministro que lhe prometeu 

empregá-lo na alfândega, e mais sete anos ainda antes de apanhar o 

lugar. Depois de servido, as crenças do político amortecem 

sucessivamente. Duvida do futuro da pátria, da honestidade dos seus 

governantes, da solvabilidade da dívida pública, da conservação das 

nossas colónias, duvida finalmente de tudo, menos da própria 

infalibilidade. (…) 
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O político endurecido nos vícios da sua profissão tem de ordinário 

uma roda de papalvos que o ouvem com respeito, e aplaudem com 

entusiasmo. É ele que nas ocasiões de crise improvisa a lista dos novos 

ministros, é ele que sem procuração redige em nome do povo as 

representações ao governo, é ele finalmente que no dia das eleições 

medita, escreve e afixa o pasquim que morde no crédito do candidato 

da parcialidade oposta. 

Desde que o meeting, importação inglesa, se naturalizou entre nós, 

o político fez-se também orador. Nos comícios fala como geralmente se 

diz pelos cotovelos, mas deixa sempre de remissa as ideias para ocasião 

mais oportuna. 

Quando o político chega ao termo da sua laboriosa carreira, o 

necrológio lança mão dele, guinda-lhe o palanfrório à altura de 

eloquência, e saúda na inutilidade provada a isenção catónica do 

finado”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/luis-augusto-palmeirim-o-politico.html 
 

 

 

19 de Janeiro de 2012, (51) 

Oliveira Martins, A história como lição 
moral... 

Oliveira Martins publicou a sua História de Portugal em 1879, há 

portanto 133 anos. Na “Advertência”, o autor explica o seu conceito de 

história, concluindo pela junção de vários pensamentos anteriores, cada 

um com a sua utilidade, no sentido de dar à história e ao seu estudo, 

um sentido moral. 

Eis a parte inicial da sua justificação: 

 

“A história é sobretudo uma lição moral; eis a conclusão que, a 

nosso ver, sai de todos os eminentes progressos ultimamente realizados 

no foro das ciências sociais. A realidade é a melhor mestra dos 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/luis-augusto-palmeirim-o-politico.html
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costumes, a crítica a melhor bússola da inteligência: por isso a história 

exige sobretudo observação directa das fontes primordiais, pintura 

verdadeira dos sentimentos, descrição fiel dos acontecimentos, e, ao 

lado disto, a frieza impassível do crítico, para coordenar, comparar, de 

um modo impessoal ou objectivo, o sistema dos sentimentos geradores 

e dos actos positivos. 

O desenvolvimento do critério racional e o predomínio crescente dos 

processos próprios das ciências baniram os modelos antigos e fizeram 

da história um género novo. Nem os discursos morais ou literários 

sobre a história, à maneira do XVII século, nem o doutrinarismo seco do 

XVIII, que sobre factos e instituições mal conhecidos construía sistemas 

gerais quiméricos, nem a opinião, muito seguida em nossos dias, de 

considerar a história unicamente nos seus fenómenos exteriores, 

averiguando eruditamente as épocas e as condições dos sucessos, 

merecem, a nosso ver, imitação. 

Todos estes sistemas, porém, ensaios sucessivos para determinar o 

género de um modo definitivo, têm um lado de verdade aproveitável. Os 

modelos clássicos fizeram sentir o carácter moral da história; os 

modelos abstractos, a necessidade de compreender os fenómenos num 

sistema de leis gerais; os modelos eruditos, finalmente, a condição 

imprescritível de um conhecimento real e positivo da cronologia e dos 

elementos que compõem o meio externo ou físico das sociedades. 

Nada disto, porém, é ainda realmente a história, embora todas essas 

condições sejam indispensáveis para a sua compreensão. O íntimo e 

essencial consiste no sistema das instituições e no sistema das ideias 

colectivas, que são para a sociedade como os órgãos e os sentimentos 

são para o indivíduo, consistindo, por outro lado, no desenho real dos 

costumes e dos caracteres, na pintura animada dos lugares e acessórios 

que formam o cenário do teatro histórico. 

Estes dois aspectos são igualmente essenciais: porque a coexistência 

independente dos motivos colectivos e naturais, e dos actos individuais, 

é um facto incontestável na vida das sociedades”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/opliveira-martins-historia-como-licao.html 
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10 de Junho de 2012, (101) 

Camões, Vil tristeza… 

No dia 10 de Junho de 1880, faz hoje 142 anos, comemorou-se o 

tricentenário de Camões, festa que os republicanos aproveitaram para 

combater a Monarquia e fazer a propaganda das ideias republicanas.  

 

Teófilo Braga escreveria o seguinte trecho sobre o evento, na 

sua História das Ideias Republicanas em Portugal: 

 

“A democracia portuguesa conta com uma data gloriosa, que é o 

começo de uma era nova: o 10 de Junho de 1880. Nesse dia, todas as 

forças vivas, tudo quanto há com futuro ainda nesta pequena 

nacionalidade, vibrou com unanimidade ao impulso de um estímulo 

consciente, a tradição ligada ao nome de Camões como o representante 

e o símbolo da civilização de um povo que se sente fora da vida 

histórica. (…) 

Nenhum passo a favor da liberdade portuguesa se deu sem que fosse 

provocado pela compreensão d’ Os Lusíadas (…) todos procuraram 

nesse paládio nacional as consolações do desterro, a inspiração para a 

renovação artística, o vínculo fraterno que ligava todas as vontades”. 

 

Eis o meu contributo para a celebração do poeta:  duas estrofes d’ Os 

Lusíadas que, como outras, nos podem servir de inspiração: 

E ponde na cobiça um freio duro, 

E na ambição também, que indignamente  

Tomais mil vezes, e no torpe e escuro 

Vício da tirania infame e urgente; 

Porque essas honras vãs, esse ouro puro, 

Verdadeiro valor não dão à gente, 

Melhor é merecê-los sem os ter, 

Que possuí-los sem os merecer. 

                         Canto IX, 93 

 

Não mais, Musa, não mais, que a Lira tenho 

Destemperada e a voz enrouquecida, 

E não do canto, mas de ver que venho 
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Cantar a gente surda e endurecida. 

O favor com que mais se acende o engenho 

Não no dá a pátria, não, que está metida 

No gosto da cobiça e na rudeza 

Duma austera, apagada e vil tristeza.  
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/camoes-vil-tristeza.html 
 

 

 
2 de Novembro de 2011, (21) 

Oliveira Martins - Uma granja e um 
banco: eis o Portugal português 

Em 1881, faz agora 130 anos, Oliveira Martins publicou o seu Portugal 

Contemporâneo, de que extraímos o seguinte texto (não completamente 

ajustado à situação presente, mas onde reconheceremos facilmente os 

traços principais): 

 

"Uma granja e um banco: eis o Portugal português 

Os países principalmente agrícolas só enriquecem lentamente. A nós 

sucede-nos que, além de nos faltar o carvão, matéria-prima industrial, 

nos faltam matérias-primas incomparavelmente mais graves ainda: 

juízo, saber, educação adquirida, tradição ganha, firmeza no governo e 

inteligência no capital. Todas estas faltas essenciais, e o avanço ganho 

pelos outros povos da Europa, afigura-se-nos condenarem-nos a ficar 

decididamente ocupados em lavrar terras e emigrar para o Brasil. Os 

lucros agrícolas e o dinheiro dos repatriados são o mais líquido das 

nossas economias nacionais. (…) 

Regenerada à solta lei da Natureza, a Nação vê que, em parte 

considerável, a riqueza criada sobre ela não lhe aproveita. Os caminhos 

de ferro que não são do Estado pertencem a estrangeiros; a estrangeiros 

o melhor das nossas minas; estrangeiros levam e trazem o que 

mandamos e recebemos por mar. Só o solo nos pertence, só o líquido 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/camoes-vil-tristeza.html
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do rendimento agrícola nos enriquece? Não. A fartura de uma população 

rural ignorante, junta-se a opulência das classes capitalistas de Lisboa e 

das cidades do Norte, não mais culta, porém mais videira. Uma granja e 

um banco: eis o Portugal português. Onde está a oficina? E sem esta 

função eminente do organismo económico não há nações. Pode haver 

populações provinciais; pode haver Mónacos; mas falta um órgão à 

circulação, um membro ao corpo humano. Um povo constituído em 

nação é como um abecedário: todas as letras lhe são necessárias para 

escrever o que pensa. 

E como em Portugal faltam letras, os escritos portugueses não se 

entendem. Assim as populações rurais e as urbanas, a propriedade e o 

capital, sem o anexo da indústria, isoladas, não se penetram. Se o 

capitalista compra terras, é para as arrendar, vivendo sempre do juro. E 

capitalista e proprietário, provinciano um, cosmopolita o outro, nenhum 

sente palpitar em si a alma da Nação. Um olha para os milhos, o outro 

para os papéis, absorvidos ambos no seu interesse egoísta, indiferentes 

a tudo o mais. (…) 

Que se lhe dá o proprietário do que passa em Lisboa? 

Imagina com razão que nada lhe arrancará dali ao pé o caminho de 

ferro ou a estrada. E ao capitalista que se lhe dá? Os jurinhos vão vindo; 

rabiscando por aqui, por ali, jogando um pouco, assinando 

empréstimos, criando o seu banco, etc., vive bem, satisfeito, os anos 

que lhe restam. É positivo e prático, como os que não vêem um dedo 

adiante do nariz. E finalmente o político, esfregando as mãos, 

demonstra em discursos e relatórios que se não pode ir melhor: os 

rendimentos crescem: vejam! Como é grande o nosso país! E a plateia 

de Sanchos, mas sem ironia sequer, Sanchos conservadores, Sanchos 

demagogos, Sanchos monárquicos e republicanos, metafísicos e 

positivistas, proprietários e capitalistas, nobres e burgueses: toda a 

plateia aplaude, grita, aclama a fortuna do grande reino da Barataria". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/oliveira-martins-uma-granja-e-um-
banco.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/oliveira-martins-uma-granja-e-um-banco.html
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30 de Dezembro de 2011, (43) 

Oliveira Martins, O povo, dorme e sonha? 

Oliveira Martins publicou o seu Portugal Contemporâneo em 1881, há 

portanto 130 anos; como últimos parágrafos do livro, escreveu o 

seguinte: 

 

“O que eu daqui estou vendo, ao pôr as últimas palavras nesta obra 

triste, é o leitor irritado amarfanhar o livro nas mãos, pisá-lo com os 

pés, vingando-se do atrevimento de quem lhe disse coisas que tanto o 

ofendem. Nunca os jornais tal escreveram, nunca o Parlamento ouviu 

tais heresias: nem os velhos, nem os moços jamais as proferiram! 

Também os médicos, por via de regra, escondem às famílias a gravidade 

das doenças: umas vezes não as percebem, outras convém-lhes mentir, 

para não assustar! Assim estão as classes que nos governam; e até hoje, 

força é dizer que o povo não descobriu ainda meio de se libertar delas. 

Nem descobriu o meio, nem demonstrou a vontade. Dorme e sonha? 

Ser-lhe-á dado acordar ainda a tempo?”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/oliveira-martins-o-povo-dorme-e-
sonha.html 
 

 

 
 

 

17 de Dezembro de 2011, (40) 

Ramalho Ortigão, Passemos à Política! 

Ramalho Ortigão incluiu no volume das Farpas relativo aos meses de 

Junho e Julho de 1882, faz portanto 129 anos, um texto que começa 

assim: “Passemos à política”! Eis alguns pequenos trechos: 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/oliveira-martins-o-povo-dorme-e-sonha.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/oliveira-martins-o-povo-dorme-e-sonha.html
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“É pela mais justa e pela mais completa compreensão do seu destino 

social que tanto os indivíduos como os povos se disciplinam, se 

fortalecem e se aperfeiçoam. Em Portugal, a incapacidade governativa 

produziu, primeiro que tudo, este resultado funesto: fez perder ao País 

a noção histórica do seu destino; 

(…) 

Veja-se como em cada legislatura se propõe e se discute uma das 

poucas questões graves de que o Parlamento ainda se ocupa. Referimo-

nos à coisa a que, no calão oficial em que tem degenerado a língua 

pátria, se chama - a questão da fazenda. 

Reunidas as Câmaras e aberto perante elas o orçamento do Estado, 

começa-se invariavelmente por constatar, num trémulo elegíaco de 

sinfonia fúnebre, que continua a existir o deficit. Cada um dos três 

Governos, a quem a Coroa alternadamente adjudica a mamadeira do 

sistema, encarrega-se de explicar aos taquígrafos essa ocorrência - 

aliás desagradável, cumpre dizê-lo - mas de que ele, Governo em 

exercício, não tem culpa. A responsabilidade cabe ao Governo transacto, 

bem conhecido pelos seus esbanjamentos e pela sua incúria. (…) 

Trocadas as descomposturas preliminares sobre a questão da 

fazenda, decide-se que é indispensável, ainda mais uma vez, recorrer 

ao crédito, e faz-se um novo empréstimo. No ano seguinte averigua-se 

por cálculos cheios de engenho aritmético que para pagar os encargos 

do empréstimo do ano anterior não há outro remédio senão 

recorrer ainda mais uma vez ao País, e cria-se um novo imposto. 

Fazem-se empréstimos para suprir o imposto, criam-se impostos 

para pagar os juros dos empréstimos, tornam-se a fazer empréstimos 

para atalhar os desvios do imposto para o pagamento dos juros, e neste 

interessante círculo vicioso, mas ingénuo, o deficit - por uma estranha 

birra, admissível num ser teimoso, mas inexplicável num mero saldo 

negativo, em uma não-existência - aumenta sempre através das 

contribuições intermitentes com que se destinam a extingui-lo já o 

empréstimo contraído, já o imposto cobrado. 

Pela parte que lhe respeita, o País espera. O quê? O momento em 

que pela boa razão de não haver mais coisa que se colecte, porque está 
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colectado tudo, deixe de haver quem empreste por não haver mais 

quem pague. 

No entanto, o problema de aumentar a riqueza - único meio de 

prover aos encargos - é considerado como absolutamente estranho 

à questão da fazenda. E todavia nem toda a gente ignora que a riqueza 

não aumenta senão pelo desenvolvimento progressivo do trabalho e que 

este se acha ligado aos progressos da indústria. (…)”. 

 

Ler a crónica completa nas páginas 10-19 de: 

http://purl.pt/256/3/pp-7311-p_1882/pp-7311-p_1882_item3/pp-7311-

p_1882_PDF/pp-7311-p_1882_PDF_24-C-R0096/pp-7311-p_0000_capa-98_t24-C-

R0096.pdf 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/ramalho-ortigao-passemos-politica.html 
 

 

 
17 de Novembro de 2011, (27) 

Oliveira Martins, Os direitos políticos do 
soldado 

Em 1882, há portanto 129 anos, Oliveira Martins escreveu, no Diário do 

Exército, um texto intitulado "A disciplina militar e os direitos políticos 

do soldado", do qual extraio alguns excertos: 

 

"(...) 

É nisto pois que a nossa época se diferencia da precedente. Hoje, 

dado um movimento que agite as instituições de uma nação, não se 

discute a investidura do poder, debate-se o próprio princípio da 

autoridade. Ora, numa questão de tal modo íntima, vital, orgânica, pode 

negar-se o voto ao soldado? E não dizemos o voto no sentido do 

exercício da delegação electiva da representação. Dizemos o voto no 

sentido de opinião, de crença, de entusiasmo, de dedicação pela sorte e 

http://purl.pt/256/3/pp-7311-p_1882/pp-7311-p_1882_item3/pp-7311-p_1882_PDF/pp-7311-p_1882_PDF_24-C-R0096/pp-7311-p_0000_capa-98_t24-C-R0096.pdf
http://purl.pt/256/3/pp-7311-p_1882/pp-7311-p_1882_item3/pp-7311-p_1882_PDF/pp-7311-p_1882_PDF_24-C-R0096/pp-7311-p_0000_capa-98_t24-C-R0096.pdf
http://purl.pt/256/3/pp-7311-p_1882/pp-7311-p_1882_item3/pp-7311-p_1882_PDF/pp-7311-p_1882_PDF_24-C-R0096/pp-7311-p_0000_capa-98_t24-C-R0096.pdf
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/ramalho-ortigao-passemos-politica.html
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pelo futuro da sua terra e dos seus. Pode negar-se ao soldado o direito 

de intervir no debate acerca do destino de uma sociedade da qual, 

embora soldado, faz parte? Pode exigir-se-lhe que fique reduzido à 

condição de autómato, manequim armado, sem mais vida de que outra 

qualquer máquina de guerra inanimada? 

Todavia, por outro lado, se se reclamar que o cérebro pense e o 

coração bata, como dizia  o antigo panfletário, esse cérebro, esse 

coração hão-de dirigir o braço que a sociedade armou, e as armas 

confiadas ao soldado poderão ser como um instrumento matricida. 

Neste momento do discurso, põe-se hoje por via de regra ponto na 

questão, e em geral opina-se contra a primeira das duas teses que 

enunciei, e a favor da segunda. Estará, porém, analisado o problema 

completamente? Parece-me que não (...) 

De que modo, pois, se pode resolver a antítese? Por que maneira 

forte e digna pode o soldado obedecer a ordens que vão de encontro à 

sua opinião? Em virtude de que princípio orgânico se concilia a 

disciplina indispensável aos corpos armados, com os ditames não 

menos imprescritíveis da razão e da consciência, quando apareça um 

conflito? 

Em nosso entender, a antinomia resolve-se numa esfera superior à 

disciplina e à consciência individual. A milícia é para mim como uma 

magistratura - mais ainda, como um sacerdócio. 

É uma função eminentemente social, e representa como tal a ordem 

moral de uma nação. 

O sacerdote, o magistrado, o soldado são indivíduos que têm de 

sacrificar-se a si, às suas opiniões, aos seus sentimentos e inclinações, 

a uma razão de Estado, a um princípio de ordem superior aos motivos 

de qualquer padre, de qualquer juiz, de qualquer soldado, considerados 

como indivíduos. 

É essa moral que chamamos colectiva a que absolve o padre de pecar 

contra a natureza sendo celibatário, sem esposa, sem filhos; é ela que 

absolve o juiz quando sentenciando um homem à morte, sente o seu 

coração protestar; é ela que absolve o soldado quando de arma ao 

ombro vai cumprir uma ordem cruel - combater porventura contra um 

irmão! 
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Entretanto há um limite para o sacrifício; esse marca-o a 

consciência. Nenhuma espécie de moral colectiva pode obrigar pessoa 

alguma a praticar um acto em que a consciência lhe denuncie um crime. 

Possa embora a consciência errar! Mas para cada um de nós, homens - 

e o soldado é homem - ela é o nosso supremo juiz. Em tal caso o 

máximo sacrifício possível é abafar o protesto, conquistando com a 

demissão a liberdade". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/oliveira-martins-os-direitos-politicos.html 
 

 

 
26 de Novembro de 2011, (31) 

Eça de Queiroz, Carta de Bristol 

No dia 24 de Maio de 1885, fez portanto 126 anos, Eça de Queiroz 

escreveu, de Bristol, uma carta ao conde de Arnoso, com interessantes 

considerações, entre as quais uma referência à recente morte de Victor 

Hugo: 

 

"Meu querido Bernardo 

Durante os dias que estive em Londres, lamentei constantemente 

que não tivesses vindo, porque, depois de ter atravessado a Civilização, 

de Madrid até aqui, sempre de guarda-chuva aberto, encontrei Londres 

banhada por um lindíssimo sol de Inverno. Quando digo lamento - quero 

dizer, por mim - porque não tive a alegria de te «ciceronear» e o curioso 

prazer de ver a primeira flor das tuas impressões. Porque, de resto, 

entendo que tu, decidindo ficar no teu doce buraco de S. Domingos à 

Lapa, mostraste uma sagesse que, sendo natural num Sócrates barbudo 

ou num pesado Marco Aurélio, surpreende num ardente oficial às 

ordens. Sim, amigo! Fizeste uma coisa prudente e sagaz! Porque, enfim, 

para quê o viajar? Todos os filósofos e todos os donos de hotéis são 

unânimes em dizer que se viaja para ver o que há de interessante no 

mundo. Ora no mundo só há de interessante, verdadeiramente, o 

Homem e a Vida. Mas para gozar da vida de uma sociedade, é 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/oliveira-martins-os-direitos-politicos.html
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necessário fazer parte dela e ser um actor no seu drama: de outro 

modo, uma sociedade não é mais do que uma sucessão de figuras sem 

significação que nos passa diante dos olhos. Quando falo de sociedade 

não me refiro àquela que vem no High-Life do Ilustrado: refiro-me às 

Sociedades, no plural e com S grande. Já o bom Flaubert falava da 

«melancolia das multidões estranhas». Essa melancolia é a mesma que 

se sente em vir de longe, para olhar para uma porta fechada. Quem for 

de Marco de Canaveses e queira gozar a vida, que fique em Marco de 

Canaveses, na Assembleia, na botica, e nos chás das Macedos! Se vier a 

Hyde-Park ou aos Campos Elísios, vê só a Vida por fora, nos seus 

contornos exteriores. É como estar mirando as paredes escuras de um 

teatro, onde se está passando, por dentro e em grande luz, uma 

interessante comédia. Por isso, nós, os Portugueses, pessoas 

infinitamente filosóficas, chamamos ao viajar: andar por fora. Expressão 

perfeita e profunda. Andar por fora, que melancolia, que desconsolação, 

quando estar por dentro é que é o interessante! Dir-me-ão os donos 

dos hotéis e as companhias dos caminhos de ferro que é necessário ir 

ver a Civilização. De acordo. Mas o que é a civilização de Paris? É o 

romance de Zola, e a descoberta de Pasteur, e o bom dito de Rochefort: 

e isso tudo vai ter connosco, onde quer que estejamos, pelo paquete. A 

melhor maneira de gozar a civilização, é ao canto do lume, de chinelas. 

Dir-me-ão ainda os donos de hotéis que se devem admirar os 

monumentos, e que Notre-Dame e Westminster são um elemento de 

educação. De acordo, estalajadeiros, de acordo! Para isso se inventou a 

fotografia. E, em resumo, meu querido Bernardo, grande foi a tua 

sabedoria em não querer andar por fora. 

Eu já me estou aqui aborrecendo com valentia e esta grande e 

antipática Inglaterra começa como de costume a «agaçar-me» os 

nervos. Tudo, nesta sociedade, me é desagradável - desde a sua estreita 

maneira de pensar até ao seu indecente modo de cozer os legumes. O 

que tenho sofrido estes dias com os artigos dos jornais sobre Vítor 

Hugo! Furiosos de que a grande figura literária do século seja um 

francês, e não um inglês, e não podendo, por dever de boa educação, 

deixar de dar os pêsames à França, fazem-no com a boca torcida, 
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lívidos, azedos, e pondo, por baixo das formas de respeitosa 

melancolia, toda a quantidade de depreciação que podem. 

É uma canalha. 

E a propósito de Hugo, sentiu-se por aí a morte do divino velho? A 

mim, o que me comoveu foi a atitude de Paris. Que os negócios se 

esqueçam, as festas se adiem, uma vasta cidade pare e fale baixo 

porque há algures, num canto de uma avenida, um poeta que está a 

morrer, é um sublime espectáculo. É consolador. Positivamente o 

homem não é tão feio como o pintam, e Paris é ainda o sítio em que 

bate mais largamente o coração da humanidade. 

De novidades daqui, poucas que não saibas pela Agência Havas. 

Estive em Londres com o Luís [marquês de Soveral] que está mais gordo, 

todo teso de diplomacia e mais triste do que em Lisboa. Tem pela 

Inglaterra todo o entusiasmo que têm os que chegam. Está no período 

da ilusão que dá sempre a novidade; ainda acha os ingleses elegantes 

(que blague!) e as inglesas bonitas (que facécia!). Ainda acredita no 

conforto inglês! Ainda os jornais ingleses lhe parecem bem feitos. Ainda 

crê na grandeza moral da Inglaterra... Enfim, um baby! 

Dá-me notícias dos amigos. (...) 

(...) teu do coração 

Queiroz". 

 

Aos meus amigos que gostam da Inglaterra, se os há, prometo nova 

carta de Eça de Queiroz para breve... 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/eca-de-queiroz-carta-de-bristol.html 
 

 

5 de Dezembro de 2011, (35) 

Eça de Queiroz, França e Inglaterra, ou 
Nova Carta de Bristol... 

Em 7 de Junho de 1885, fez portanto 126 anos, Eça de Queiroz escreveu 

a Mariano Pina (director da revista Ilustração) uma carta, em que se 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/eca-de-queiroz-carta-de-bristol.html


55 
 

refere de novo à França e à Inglaterra, a propósito de Zola e Victor Hugo 

(a carta de Eça que prometi aos meus amigos que gostam da Inglaterra).  

 

Eis alguns trechos: 

 

“Meu caro Pina 

Mil agradecimentos pelos jornais franceses e pela Ilustração com a 

nossa visita a Zola. Como Você apanhou bem todas as coisas 

características que ele disse e em que se pintou a si próprio, tal como 

ele é, largo, fecundo, luminoso e entusiasta! Eu desejei mandar-lhe, em 

reconhecimento da sua amabilidade, uma pequena coisa sobre Hugo. 

Mas confesso que, tendo tomado a pena, não achei nada, neste 

momento, a dizer de original e de justo. Eu, como Você sabe, sou 

um Hugolatra: tenho a paixão do mestre, e nesses dias, depois da morte 

dele, não me sentia capaz de o criticar: apenas podia deitar flores sobre 

o seu caixão. Ora nisto não havia interesse para o público; flores, era o 

que todo o mundo estava deitando sobre o catafalco dos Campos 

Elísios, com mais ou menos sinceridade; e flor mais ou flor menos, nada 

importava para o brilho da apoteose. O que seria interessante, era um 

estudo sobre a influência de Hugo na minha geração - não direi já sobre 

a humanidade, isso levar-me-ia muito longe. Ora justamente a 

serenidade crítica para fazer tal estudo é que me faltava, como faltou a 

todos os Hugolatras (…) 

Estão engraçados os seus comentários à carta de Abel Acácio [Abel 

Acácio Botelho, escritor]. Eu não conheço esse rapaz, mas 

inquestionavelmente o patriotismo dele é simpático e o seu grito em pró 

da língua portuguesa muito justo. Somente, o que é curioso, é que esse 

patriota que pede com violência que se não escrevam estrangeirices - 

escreve ele próprio, a julgar pela carta, não em bom português, mas em 

mau francês! É das coisas mais cómicas que eu tenho visto. E enquanto 

às ideias que ele tem do lugar da França na civilização, são de um 

cavalheiro de Trás-os-Montes ou do fundo do Alentejo, que, da França, 

só sabe que de lá chegam todos os meses os figurinos, pelos quais a 

sua senhora corta os casabeques. As ideias dele sobre a Inglaterra não 

são menos singulares. E a este respeito, deixe-me dizer-lhe que Você 
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também, a propósito da Inglaterra, tem às vezes a opinião chauviniste 

du Boulevard... O francês, que odeia a Inglaterra, afecta considerá-la 

apenas como um país comercial, sabendo no fundo perfeitamente que 

ela é um grande país intelectual. Mas isto, no francês, é apenas antipatia 

de raça que, na sua exageração, finge ignorar as grandes qualidades da 

nação rival. Somente Você, e outros muitos, tomam isso a sério - e 

imaginam que a Inglaterra não exporta senão calçado e carvão!! A 

Inglaterra exporta sobretudo ideias. E a maior parte exporta-as para a 

França. A Ciência, aí, está vivendo da ideia da evolução - que para lá 

exportou Darwin, que é inglês. A filosofia, aí, está vivendo das ideias 

que para lá exportou Herbert Spencer, que é inglês. A política está 

vivendo da ideia do oportunismo, que para lá exportou a Inglaterra. 

Daudet é um discípulo de Dickens. O naturalismo na pintura, sobretudo 

na paisagem, outra exportação inglesa. A economia política está vivendo 

do que para lá exportou Stuart Mill. Um dos primeiros romancistas do 

século é George Elliot, um dos primeiros críticos, Ruskin, etc., etc., etc. 

O papel não chega mais, mas podia assim encher folhas. Eu detesto a 

Inglaterra, mas isso não impede que ela seja, como nação pensante, 

talvez a primeira. Taine disse a segunda... mas Taine era francês. 

Amigo do c. 

Queiroz”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/eca-de-queiroz-franca-e-inglaterra-ou.html 
 

 

 

 
31 de Janeiro de 2012, (56) 

Basílio Teles, A Revolução Republicana 
do Porto 

No dia 31 de Janeiro de 1891, faz hoje 121 anos, saiu à rua, na cidade 

do Porto, um movimento revolucionário republicano com intenção de 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/eca-de-queiroz-franca-e-inglaterra-ou.html
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derrubar o governo e a monarquia e implantar a república; foi dominado 

em poucas horas pelas forças governamentais. Este primeiro movimento 

republicano culmina uma época de grande tensão social e política, 

iniciada com as comemorações camoneanas do centenário de 1880, e 

cujo ponto alto foi o ultimato inglês de 11 de Janeiro de 1890. A 

revolução republicana do Porto, ou o 31 de Janeiro, ficaria como prólogo 

do 5 de Outubro de 1910, que quase 20 anos depois implantou a 

República. 

 

Basílio Teles relembra o movimento no seu livro Do Ultimatum ao 31 

de Janeiro – Esboço de História Política, publicado em 1905, de onde se 

retira o seguinte trecho: 

 

“O movimento do Porto tem (...) uma fisionomia própria, que não 

permite confundi-lo com os casos históricos, consciente ou 

inconscientemente, imitados pelos chefes. Essa fisionomia consiste na 

preponderância do elemento popular nos episódios mais salientes do 

dia. Excepção feita de meia dúzia, cujo carácter burguês é manifesto, as 

figuras que nele desempenham papel activo pertencem, 

incontestavelmente, às camadas populares. (…) 

Em 31 de Janeiro, homens notáveis pela posição social ou pelo 

talento entram por minoria infinitésima; oficiais de graduação elevada, 

nem um aparece a dar sequer uma adesão platónica; e de patentes 

modestas, contam-se apenas três. Quem prepondera, quem se mostra 

no primeiro plano, quem se exibe em relevo poderoso, são os paisanos 

desconhecidos que investem com a porta do quartel de Infantaria 18, e 

os sargentos e soldados anónimos que, horas depois, na Rua de Santo 

António e na Câmara replicam ao fogo da Guarda Municipal. Pela 

primeira vez no nosso país, a multidão obscura que vegeta nos quartéis 

ou se agita vagamente nos bairros da miséria veio gritar francamente, à 

luz do dia, que está farta de monarquia e de Braganças. O que não 

tiveram a coragem de balbuciar os homens de 1820, 1836 e de 1846, 

apesar de não lhes faltarem motivos para depor dinastas cobardes, 

perjuros e traidores, disse-o o povo do Porto singelamente, em 

linguagem clara e rude, no dia 31 de Janeiro de 1891. Coube-lhe nesta 
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data notável nos anais da nossa pátria, a honra de ser o intérprete dos 

sentimentos de todo o povo português, proclamando perante a História, 

em voz audível, o que a maioria dos cidadãos só em confidência se 

atrevia a querer. A revelação do segredo íntimo dos corações patriotas e 

viris, feridos no seu orgulho e nos seus mais caros afectos pela fuga 

ignóbil do rei e dos partidos conservadores no conflito anglo-luso - tal, 

em poucas palavras, a significação do movimento do Porto, desfecho 

lógico, portanto, do 11 de Janeiro”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/basilio-teles-revolucao-republicana-do.html 
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30 de Novembro de 2011, (32) 

Oliveira Martins, Pessimismo 

Oliveira Martins publicou em 1891, há portanto 120 anos, no 

jornal Nacional, um pequeno artigo intitulado “Pessimismo”, de que se 

transcrevem alguns trechos: 

 

“Pessimismo 

Com este labéu se apodam os que, nos tempos descuidados e 

serenos, ousam analisar, julgar e dizer com clareza os perigos 

inevitáveis do futuro. Chama-se-lhes gente azeda, de maus fígados, 

criaturas incómodas que vêm interromper o ciclo da sociedade bem 

comida e bem bebida. 

Um dia, porém, ouve-se o dobre de finados; e foram sempre os 

pessimistas aqueles que mais corajosa e denodadamente souberam 

encarar a crise, com a alma segura e a consciência serena. 

Os optimistas da véspera, aterrados, apertam a cabeça com as mãos, 

e perdida a fortuna, perdem o sangue-frio. Os cépticos riem à socapa, 

cogitando nos meios de medrar com a própria desgraça; e os críticos 

dizem como na fábula a formiga à cigarra: Cantaste? Pois dança agora! 

Na Revista de Portugal, de Novembro, vem um artigo intitulado Uma 

lição histórica (…) 

A lição histórica é a da Prússia depois de Iena e da paz de Tilsitt, em 

1807, quando esse grande pessimista do Barão de Stein, insuportável 

criatura para a corte patusca de Frederico Guilherme II, tomou em mãos 

as rédeas do governo, e do farrapo esfrangalhado de uma nação fez o 

povo de espartanos baptizado em Leipzig, para depois se levantar 

triunfante em Sadova e em Sedan. 

A velha Prússia apodrecia, amarrada ao seu feudalismo e à sua 

servidão histórica: o pessimista Stein varreu de golpe essas antiqualhas, 

criando a vida local sobre o alicerce firme dos servos emancipados. (…) 

Vai por cá o mesmo egoísmo, o mesmo sibaritismo, a mesma 

indolência, a mesma intriguice, a mesma mesquinhez e a mesma 

falência da nação patusca de Frederico Guilherme II, contra que 

protestava o pessimista Barão de Stein. 
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E foi esse, porém, que segurando a Prússia pelos cabelos a impediu 

de se afogar, como anos antes sucedera à Polónia, dilacerada pelo 

mercenarismo dos partidos. 

O que nós todos, pessimistas, quereríamos é que as lições da 

história servissem para alguma coisa; e que, em vez de declamações 

fúnebres de desespero, em vez de pataratices de um messianismo fora 

do tempo, porque já passaram as idades de Babilónia e o espírito do 

profetismo: em vez de toda essa farragem que não é mais do que um 

novo sintoma de cachexia senil, puséssemos corajosamente mãos à 

obra do nosso rejuvenescimento. O pessimismo é a escola da coragem. 

Oxalá não tenha soado já a hora de se voltar a página, e de, na 

derrocada geral, se transformarem os papéis, vendo-se os optimistas de 

ontem, enquanto a mesa era farta, carpirem hoje, desolados em 

jeremiadas, o acabamento inevitável de tudo!". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/oliveira-martins-pessimismo.html 
 

 

 
9 de Janeiro de 2012, (47) 

Alberto Sampaio, A prosperidade 
aparente! 

Alberto Sampaio, historiador, pioneiro dos estudos de história 

económica e social em Portugal, publicou, em Janeiro de 1892 

(Guimarães), há portanto 120 anos, uma obra com o título Ontem e 

Hoje, de que se extraem os seguintes trechos: 

 

“Sustado no meio do seu desenvolvimento, Portugal nunca pôde na 

administração pública compensar a receita com a despesa, nem 

economicamente estabelecer o equilíbrio entre a produção e o consumo, 

de forma a tomar-se um organismo, satisfazendo-se todas as 

exigências da vida social. Por isso sucedem-se amiúdo as catástrofes 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/oliveira-martins-pessimismo.html
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que a população expia em silêncio; por isso os melhores tempos são 

sempre de uma prosperidade aparente, porque dependem de condições 

fortuitas, fora da sua acção. 

(…) 

Poder-se-ia entrar definitivamente na vida moderna, sem se tratar a 

sério das duas questões fundamentais em que ela assenta - o trabalho 

que cria as riquezas nas suas múltiplas manifestações, desde a lavoura 

até às indústrias artísticas, e o ensino que ilumina o espírito? Se fosse 

possível a afirmativa, Portugal teria sido uma excepção singular em todo 

o mundo; mas não é, porque, pode afirmar-se sem erro, de não ter 

entrado ainda na vida das nações progressivas, cujas exterioridades tem 

somente imitado. 

Os novos personagens políticos, derrubando todas as antigas 

instituições, vestiram-no efectivamente à moderna; deixaram, porém, 

persistir nos indivíduos a rudeza e a indiferença pelos negócios 

públicos, e na nação o crónico desequilíbrio económico (…) 

(…) 

Mas querer que fosse doutro modo será exigir mais do que a 

natureza pode dar. Cada país tem o governo que lhe é adequado; e a 

sociedade portuguesa, sustada em meio do desenvolvimento, nunca 

chegou a ser um organismo colectivo, vivendo do seu trabalho, com 

ideal político comum, capaz de se raciocinar e exprimir uma vontade 

geral. Ela constitui sem dúvida uma excepção na Europa. Ontem como 

hoje, tem sido sempre uma sociedade de aventureiros. Emudecida sobre 

as questões referentes ao bem da comunidade, só a interessam a 

emigração e as aventuras de além-mar. O que cada um deseja é que o 

deixem sair; lá fora será então um homem, e mostrará toda a 

perseverante energia do seu carácter; enquanto aqui, na sua terra, 

deixa-se ir à mercê das ambições dos que tomaram o poder e 

levantaram o cenário que mais lhes agradava. 

Por isso, quando aparecem estas situações de miséria e penúria, 

constantes na sua história, a população resigna-se e sofre tudo; ou 

emigra, acostumada como está à aventura. Punge-lhe, sem dúvida, o 

remorso de ter deixado de procurar nas épocas de abundância a 

estabilidade definitiva na mais estrita parcimónia das despesas públicas, 



62 
 

no equilíbrio da produção e consumo, e na cultura desses desertos que 

serão sempre a vergonha dos habitantes deste canto do mundo. Nos 

momentos de crise é tarde; fundas economias na administração geral 

aumentariam mais o número dos desempregados, e para a 

reorganização do trabalho falta o capital; falta o tempo, porque a fome 

bate implacável à porta do pobre. Então a emigração é o único 

expediente para ele; silenciosamente e resignadamente cada um vai 

partindo sem talvez uma palavra de amargura. Os que ficam acalentam 

no fundo do coração sobre todas qualquer esperança que não dependa 

da actividade colectiva (…). E todos esperam, no meio de ruínas, que 

volte a bonança para repetirem, mais uma vez a mesma norma de vida 

do passado”. 

Guimarães, Janeiro de 1892 

 

Ver mais sobre a vida e a obra de Alberto Sampaio: 

http://www.albertosampaio.blogspot.com/search/label/Obra 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/alberto-sampaio-prosperidade-
aparente.html 
 

 

 
25 de Outubro de 2011, (19) 

Cartilha do Povo 

Em 1896 (sem data exacta), faz agora 115 anos, José Falcão publicou a 

sua Cartilha do Povo, diálogo entre José Povinho e João Portugal, que a 

certa altura diz o seguinte: 

 

"(...) 

José Povinho - Como há-de o Povo livrar-se de tantos males? O 

Poder tem na mão todas as armas, todas as fortalezas, todos os que 

sabem, todos os ricos, o nosso dinheiro, e o que hão-de gastar os 

nossos filhos e os nossos netos até à última geração. Dizem que o rei, 

http://www.albertosampaio.blogspot.com/search/label/Obra
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/alberto-sampaio-prosperidade-aparente.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/alberto-sampaio-prosperidade-aparente.html
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os ministros, os mandões, nos levam trinta mil contos por ano, e já 

comeram quinhentos mil contos emprestados que os nossos vindouros 

hão-de pagar. Estamos condenados ao trabalho e à pobreza; e é esta 

herança de miséria e de fadigas que havemos de legar aos nossos filhos! 

Quem afastará de nós este cálice de amarguras e de escravidão? 

João Portugal - Não desanimes, meu irmão. Quem arroteou estes 

campos? Quem edificou as aldeias e as cidades? Quem rasgou as 

estradas? Quem lança as pontes por cima dos rios? Quem faz a manobra 

a bordo do navio no alto mar? Tu julgas que o Povo é fraco? Como te 

enganas. É o braço do Povo que extrai o ferro e o carvão das entranhas 

da terra. Somos nós que tecemos o pano, que fundimos o ferro, que 

derrubamos o carvalho na montanha, e encanamos as torrentes para a 

seara que nos dá o alimento. O Povo é um gigante que fez todas as 

maravilhas do mundo, e só descansa do seu rude trabalho quando 

adormece nos cemitérios, ou quando vai buscar a morte aos campos de 

batalha, nessas guerras ateadas pelos reis, em que o nosso sangue 

corre em ondas para matar a sede das suas ambições. Mas a nossa hora 

aproxima-se. Havemos de ser livres, sem derramar o sangue dos nossos 

inimigos; havemos de vencê-los com armas pacíficas e inocentes; 

depois da vitória havemos de ter caridade. Com os vencidos 

repartiremos os espólios da luta. Fundaremos uma sociedade em que só 

haja trabalhadores livres, iguais e irmãos. 

José Povinho - Bendito seria o homem que pudesse ensinar o Povo a 

alcançar essa ventura de que falas. 

João Portugal - Essa ventura está fechada na mão do Povo, é preciso 

apenas querer. Os nossos inimigos havemos de exterminá-los com 

balas de papel. Vêm aí as eleições. Quando as autoridades, os ricaços, 

os mandões vierem pedir o nosso voto, digamos todos: o nosso voto é 

para a República. Eles então prometem tudo: livram os nossos filhos de 

soldado; a um prometem despachá-lo para a polícia; a outro para a 

Câmara; a outro para as obras públicas; aos mais graúdos para as 

alfândegas; prometem o céu e a terra; e aos mais pobres chegam a 

oferecer-lhes dinheiro! Os miseráveis querem comprar o Povo! Eles 

venderam-se aos ministros, e pensam que o Povo é da laia deles. Se nos 

compram com o dinheiro do tesouro, é o nosso dinheiro que eles 
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roubam, para comprar as consciências enfraquecidas pela fome; se nos 

querem comprar com o dinheiro deles, é porque esperam então fazer 

grande negócio com o nosso voto. É preciso cuspir-lhes na cara. O Povo 

não se vende. 

O Povo não se vende. 

(...)". 

José Falcão, Cartilha do Povo, V.N. Famalicão, 1896. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/cartilha-do-povo.html 
 

 

 
12 de Novembro de 2011, (24) 

Silva Pinto, A Permanente Crise 
Portuguesa 

António José da Silva Pinto publicou em 1897, faz agora 114 anos, um 

livro de crónicas chamado O Riso Amarelo, onde consta o interessante 

texto que transcrevo: 

 

"O Caso de Cipião Carneiro ou a Permanente Crise Portuguesa 

Não venho referir-me eruditamente àquele caso de o Cipião (vulgo o 

Africano), um subalterno, haver ganho, em Zama, a partida contra o 

grande Aníbal. A história é a do Cipião Carneiro, ex-empregado dos 

faróis, que há um ano foi despedido, por trampolinices rasteiras e a 

descoberto de protecção eficaz. Foi há dez meses, pouco mais ou 

menos, que eu desacertei em encontrar o Cipião, meu antigo 

companheiro de colégio, num preparo lamentável: fato de Verão em 

Fevereiro, botas cambadas, como o intelecto de Arlequim Júnior, barba 

da noite dos tempos, colarinho refugiado num cache-nez de fiel amigo, 

olhos encovados, faces cavadas e lívidas e gestos humildes de homem 

perdido - isto é, sem crédito nas mercearias ... 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/cartilha-do-povo.html
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Foi por essa ocasião sinistra que o Cipião Carneiro me expôs - a 

mim, velho prático em desgraças - esta situação vulgar: 

- Imagine você: o meu ordenado dos faróis criava-me um déficit de 

quinze mil réis mensais. Caí nas garras de um agiota - um que tem feito 

casa, recomendada nas gazetas, a seis por cento ao mês. Eu mal 

ganhava para semelhante biltre. Depois, aconteceu morrer minha sogra, 

na ocasião do meu desemprego. Luto, enterro, e veio a renda da casa - 

e eu sem emprego e nas unhas do agiota. Estava-me sendo indicado o 

caminho do suicídio; mas você está daqui vendo viúva e quatro órfãos 

sem dinheiro, sem crédito, sem coisa para empenhar ou para vender... 

Bonita perspectiva: que diz você? 

- Que sempre é bom viver. 

- Bom?! 

- Melhor... 

 E daqui resultou o separarmo-nos, ele mais consolado, e eu mais 

triste. 

Há quatro dias, por sinal era à noite, encontrei o Cipião Carneiro - 

estava à porta da Tendinha, no Rossio, junto ao Arco do Bandeira. 

Tinham decorrido dez meses sem que eu o visse. Era o mesmo homem 

- fato de Verão em pleno Inverno, botas cambadas como o intelecto do 

Arlequim Júnior, barba da noite dos tempos, colarinho refugiado 

num cache-nez de fiel amigo, olhos encovados, faces cavadas e lívidas e 

gestos humildes e suplicantes de homem perdido - isto é, sem crédito 

nas mercearias ... 

- Como vai você? - perguntei-lhe, atormentado. 

- Na mesma... 

- Na mesma?! 

- É verdade: sem emprego, sem dinheiro, sem crédito, quatro 

pessoas de família... e sem esperança de melhoria, e nas garras do 

agiota! 

- Mas como diabo se aguenta você? 

- Aguento-me como quem tem no orçamento, o passivo que você 

vê... Tudo negativo! 

Separámo-nos tristemente. Mas foi daí a dez minutos, à porta do 

Marrare que eu vinguei compreender o Falcão de Salvaterra, deputado 
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crónico e patriota idem, que me falou dos males da pátria e na sua 

confiança, dele, em que não haverá coisa de maior. Disse-me assim o 

Falcão: 

- Há dez anos que tudo isto vai desabar, e está na mesma: não 

temos dinheiro, nem crédito; estamos nas garras dos agiotas; temos de 

nos sustentar e aos nossos; não há só o pão nosso de cada dia: há a 

assinatura em S. Carlos, de cada noite. Como diabo se arranja o 

dinheiro? Não sei. Mas tudo se arranja. Vamos vivendo como quem tem 

no orçamento (o País) o que você vê: tudo negativo!... 

E daí concluí eu que podia dormir tranquilo sobre a sorte do Cipião 

Carneiro... e sobre a sorte do meu país - pois que há nestas coisas da 

existência, misteriosas coisas que fazem viver países, e Cipiões, de tudo 

quanto há de mais passivo. 

Sem intuito secreto!”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/silva-pinto-permanente-crise-
portuguesa.html 
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28 de Janeiro de 2012, (55) 

José Relvas, 28 de Janeiro, a revolução 
frustrada! 

No dia 28 de Janeiro de 1908, faz hoje 104 anos, ocorreu em Lisboa 

uma tentativa revolucionária frustrada contra a Monarquia e o governo 

de João Franco, um prelúdio da revolução republicana de 5 de Outubro.  

 

Estes acontecimentos foram lembrados por José Relvas nas 

suas Memórias Políticas, da seguinte forma (1º volume, pp. 53-54): 

 

“Precipita-se a marcha da ditadura para a tragédia. Hintze Ribeiro 

morre atacado de súbita congestão no Cemitério do Alto de S. João, na 

realidade minadas as suas energias pelos imensos desgostos que lhe 

tinha infligido a realeza. O juiz Veiga, sustentáculo da acção monárquica 

contra os republicanos, abandona o lugar de juiz de Instrução, depois 

da explosão das bombas na Calçada da Estrela - o primeiro alarme da 

existência das associações secretas. 

D. Carlos, não podendo deter-se na batalha travada com os velhos 

partidos políticos, acaba por se divorciar de todos na entrevista 

realizada em Cascais com Joseph Galtier, redactor do Le Temps. 

Sucedem-se novas explosões de bombas (Carrião), e os decretos de 

Novembro, que são o prelúdio da lei de 31 de Janeiro, já muito 

ameaçadores para a segurança individual dos chefes republicanos. 

O movimento de 28 de Janeiro (1908), insuficientemente organizado 

e deploravelmente malogrado, determina a fase delirante. Presos João 

Chagas, António José de Almeida, Afonso Costa, Alfredo Leal e França 

Borges, republicanos, e os dissidentes Egas Moniz, visconde da Ribeira-

Brava e João Pinto dos Santos, o ditador prepara a prisão de outros 

chefes e a deportação de todos os que pudessem ser-lhe estorvo e 

ameaçar-lhe até a vida. 

A exaltação popular é então enorme! João Franco, esperado por 

bandos de conspiradores, ilude a perseguição procurando todas as 

noites refúgio em diversas casas. A situação torna-se cada vez mais 

violenta, até que o decreto de 31 de Janeiro entrega ao Governo, 
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discricionariamente, todos os cidadãos suspeitos de hostilidade ao 

Governo, ao rei e ao regime. D. Carlos sente a gravidade excepcional 

desse momento. Hesita na assinatura do decreto que lhe é apresentado 

em Vila Viçosa como garantia de segurança pessoal e de vida para as 

instituições, parte para Lisboa na tarde de 1 de Fevereiro, alucinado por 

previsões as mais terroristas, e na carruagem em que cai morto pelas 

balas de Alfredo Costa encontra-se o revólver, com que se teria 

defendido de agressão que não fosse tão brusca e de morte que não 

fosse tão instantânea”. 

 

Nota 1: Ver em Aquilino Ribeiro, Um escritor confessa-se - 

memórias, a descrição da explosão do Carrião e os acontecimentos 

desta época. 

Nota 2: Parecendo não existir um portal dedicado a José Relvas, ver 

as melhores informações em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Mascarenhas_Relvas 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jose-relvas-28-de-janeiro-revolucao.html 
 

 

 
20 de Maio de 2012, (92) 

Raul Proença, Esta palhaçada ignóbil da 
liberdade a conta-gotas… 

Em 1908, há portanto 104 anos, Raul Proença publicou em O 

Republicano um texto sobre a liberdade de imprensa que, como tantos 

outros textos seus e de outros grandes pensadores portugueses, não 

perdeu oportunidade e é sempre conveniente não esquecer. Os anos 

passam, mas o campo de luta entre os que amam a liberdade e os que 

conspiram para a aniquilar parece manter-se inalterado. 

A parte essencial do texto, com o título Liberdade, é a seguinte: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Mascarenhas_Relvas
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jose-relvas-28-de-janeiro-revolucao.html
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“A liberdade, ou não é uma palavra vã e deve dar-se-lhe toda a 

extensão que ela comporta, ou é uma mistificação, um embuste, e então 

não precisamos dela, porque antes o franco absolutismo, opressor e 

valente, que esta palhaçada ignóbil da liberdade a conta-gotas que no 

nosso regime constitucional se tolera. A liberdade da imprensa é uma 

das liberdades mais essenciais ao progresso de uma nação. Sem 

liberdade de imprensa, não há regularidade, não há moralidade 

governativa, não há elementos de civilização. 

A imprensa é o facho de luz que deve iluminar todos os problemas: 

através dela devem passar todos os dias, como por momentos passam 

todos os acontecimentos pelo quadro de um cinematógrafo, os grandes 

factos sociais, a crítica de todas as doutrinas, a exposição de todas as 

teorias, a discussão de todos os problemas. Luz viva, explendente, 

eléctrica; as almas, ao aproximarem-se dela, devem penetrar-se de uma 

claridade infinita, como se fossem banhar-se em ondas de Razão e de 

Justiça. A imprensa visa a servir a causa nacional e a contribuir para o 

progresso social. Sem liberdade, mas ampla e absoluta liberdade, 

impossível tudo isso: é como se, de vez em quando, adiante de um 

quadro cinematográfico, profundamente natural, da agitação fervorosa 

da vida, um severo polícia de chanfalho, ou um inquisidor de barba se 

perfilasse rigidamente, para impedir a visão das coisas aos 

espectadores. 

Regime sem discussão é regime morto: é um regime que não tolera a 

luz; quer viver às escuras, no silêncio morno e na morta obscuridade de 

uma campa de cemitério. Não quer as janelas da imprensa abertas, 

porque não quer que cá para fora saia o cheiro revelador da estrumeira 

de almas que lá dentro fermenta. Um poder vigoroso não teme a 

discussão, não morre com ela: pelo contrário, vive dela, serve-se dela. 

Quem tem a consciência branca nada teme; quem age com sinceros 

intuitos só tem a lucrar com a discussão, que nos contras poderá 

confirmar os prós de um princípio, pela sua inutilidade, ou pode 

encaminhar para a verdade os cérebros que têm enveredado pelo erro. 

Que nos discutam, pois: só com isso lucraremos; que nos critiquem: os 

erros notados forçar-nos-emos por emendá-los e as calúnias escritas 

acabaremos por desfazê-las. Diga-se tudo, fale-se sobre tudo: nada, 
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absolutamente nada deixe de interessar o agudo bisturi da análise 

jornalística; que ela escalpele todos os vícios de administração e a uma 

luz muito intensa e muito viva, apostolicamente, serenamente, 

inexoravelmente, vá marcando a ferro em brasa os crimes do Poder e vá 

nimbando de auréolas as cabeças dos heróis. Nada escape ao seu 

exame: política, ensino, religião, economia, administração, higiene, 

literatura, casamento. A imprensa é a história do dia de hoje: quem 

tenta impedir que ela se faça com esse rigor, essa imparcialidade e essa 

justiça que produzem a verdade é um ferrenho inimigo da civilização. 

Nota: Faz hoje 71 anos que Raul Proença morreu (20-05-1941). A 

publicação deste texto é também uma homenagem à sua vida e à sua 

luta. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/raul-proenca-esta-palhacada-ignobil-
da.html 
 

 

 
23 de Março de 2012, (76) 

João Chagas, Acabaram-se os Partidos... 

Nas vésperas da República, em 8 de Fevereiro de 1909, já fez portanto 

103 anos, João Chagas publicou uma nova Carta, dirigida à “Comissão 

Paroquial de Canha”, por esta ter decidido ler ao povo as cartas escritas 

por si. Analisando a situação do momento, João Chagas tece algumas 

oportunas considerações sobre os partidos do poder. E como há textos 

que perduram, mesmo que tenhamos de fazer algumas pequenas 

adaptações, deixo aqui alguns trechos: 

 

“Sem dúvida é lastimável que o povo não saiba ler. Esse é o maior 

crime do sistema político que nos rege e ele bastava, se não tivesse 

praticado outros, para o condenar. Mais lamentável, porém, é que o 

povo ignore e eis o que sucede: ignora. Se em cada aldeia houvesse uma 

só voz que lhe fizesse conhecer o mecanismo do seu mal, Portugal em 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/raul-proenca-esta-palhacada-ignobil-da.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/raul-proenca-esta-palhacada-ignobil-da.html
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peso levantava-se. Era uma sublevação geral, porque está por provar 

que para o homem se indignar lhe seja necessário saber conjugar os 

verbos auxiliares. Ora, a verdade em Portugal indigna. Semear verdades, 

neste país, é semear a insurreição. Diga-se ao povo dos campos o que o 

povo das cidades já sabe e cada província de Portugal será um incêndio. 

(…) 

Reduzir esta força [da democracia] é impossível. Pensa-se que ela é a 

de um partido. Não é. E' a da sociedade. Aniquilem amanhã todos os 

chefes republicanos e a sociedade erguer-se-á cada vez mais forte nas 

suas novas crenças, porque o que se passou em Portugal foi isto: 

instalou-se no coração deste povo uma crença nova e já de lá não sai! 

Essa crença não está depositada aqui ou ali, neste ou naquele 

tabernáculo: é o sentimento público. Tem um altar em cada coração. (…) 

Quem é que vem aí declarar publicamente nos jornais que adere ao 

partido regenerador, ou ao partido progressista? Onde está a soberania 

intelectual, ou moral que neste país faça semelhante declaração? Onde 

estão mesmo os partidos? Onde estão mesmo esses simulacros de 

partidos, que foram os regeneradores e os progressistas? (…) 

Desde longa data que estes grupos de plutocratas não tinham já 

princípios, ou programas que os distinguisse; mas se não tinham 

programas, ou princípios à parte, tinham pelo menos casa à parte. Hoje, 

nem isso têm. As necessidades da defesa comum juntaram-nos. 

Liberais governam com reaccionários e sob a sua inspiração. 

Progressistas governam com regeneradores. Um mesmo governo, o 

actual, é ao mesmo tempo presidido por um progressista e por um 

regenerador. Assim, acabaram-se os partidos e acabou-se até o 

liberalismo. Não há programas partidários e não há sequer princípios 

gerais. Reuniu-se tudo, confundiu-se tudo e é à solidariedade dessa 

massa confusa e suja de interesses pessoais coligados, que a monarquia 

está reduzida". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/joao-chagas-acabaram-se-os-partidos.html 
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20 de Fevereiro de 2012, (63) 

João Chagas, Chama-se a isto governar? 

A 1 de Março de 1909, vai fazer 103 anos, João Chagas escreveu uma 

“Carta em Resposta ao Discurso da Coroa”, onde, entre outros assuntos, 

aborda a questão da instrução em Portugal, em comparação com outros 

países europeus. As brochuras contendo as Cartas eram publicadas pelo 

autor uma vez por semana, aos sábados, e vendiam-se por 50 réis “em 

todas as livrarias, tabacarias e quioskes”. O I Volume (chamado “Primeira 

Série”) foi publicado entre 10 de Dezembro de 1908 e 19 de Abril de 

1909. Eis alguns trechos: 

 

“Este povo espoliado, reduzido à miséria e lançado ao abandono, jaz 

na abjecta ignorância que se sabe. 

No ponto de vista da instrução apenas dois países estão abaixo de 

Portugal: a Roménia e a Sérvia. 

Pelo censo de 1878, a população era de 4.455.699 indivíduos. 

3.151.774 não sabiam ler, nem escrever. A percentagem dos 

analfabetos era de 82%. No censo de 1890, a população subiu para 

5.049.720 habitantes e eram ainda analfabetos 4.000.927 indivíduos, 

isto é, 79,2%. A população aumenta sempre. Estamos em 1900. Neste 

ano é de 5.423.132 habitantes e o número dos analfabetos é ainda de 

4.261.336 indivíduos, isto é, 78,5%. Assim vê-se (Boletim da Associação 

das Escolas Móveis) que, de 1890 a 1900, em 10 anos, a percentagem 

dos analfabetos baixou 7 décimos por cento. (…) 

Instruir uma mulher é abrir uma escola, dizia Júlio Simon. A par do 

homem ignorante, a mulher portuguesa é mais ignorante ainda. 

Segundo o censo de 1900, há em Portugal 2.831.132 mulheres. Destas 

apenas 425.287 sabem ler. Percentagem de analfabetas: 85%. 

No distrito de Bragança, há 12 freguesias, em cada uma das quais só 

uma mulher sabe ler, e em sete freguesias nenhuma o sabe. No de 

Castelo Branco, há 4 freguesias, onde só uma mulher sabe ler. Em 3 

freguesias nenhuma sabe ler. No de Coimbra, há 3 freguesias 

onde nenhuma mulher sabe ler; noutras só uma, ou duas. No de Évora 
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há 6 freguesias onde nenhuma mulher sabe ler. No da Guarda, há 13 

freguesias, em cada uma das quais só uma mulher sabe ler. 

«Percorrem-se 22 povoações da Beira Baixa, e num só distrito, - diz 

o Boletim da Associação elas Escolas Móveis (Janeiro a Maio de 1907), 

donde recolho estas informações - para só encontrar 13 mulheres 

sabendo ler!».(…) 

A tarefa de instruir, que em todas as sociedades modernas constitui 

o cuidado especial dos governos, foi absolutamente abandonada pelos 

nossos. Aqui não se tratou nunca de instruir o povo, mas ao contrário - 

os factos o provam - de o manter sistematicamente na ignorância. 

Com efeito (e para não me referir senão aos países que têm relação 

com Portugal pela extensão do seu território e pelo número dos seus 

habitantes) a Bélgica, que tem 6.693.584 habitantes, gasta por ano, com 

a instrução primária, 7.628 contos; a Suíça, que tem 3.315.443 

habitantes, gasta 9.311 contos; a Holanda, que tem 5.104.137 

habitantes, gasta 7.761 contos. Portugal, com os seus 5.016.267 

habitantes, gasta apenas - 1600 contos. (…) 

Governar! 

Chama-se a isto governar?”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/joao-chagas-chama-se-isto-governar.html 
 

 

 
8 de Maio de 2012, (76) 

Alves Redol, Isso é que eram tempos! 

Os Reinegros, romance de Alves Redol, foi publicado em 1972, três anos 

depois da sua morte. O ambiente gira em torno da transição da 

monarquia para a república e da consolidação do novo regime. 

O autor coloca este diálogo nas vésperas da implantação da 

República, há portanto cerca de 103 anos, e bem poderemos nós 

colocá-lo em outro tempo, pois há textos (e autores) que permanecem 

para sempre: 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/joao-chagas-chama-se-isto-governar.html
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“O Sr. Almeida andava cada vez mais fona e a sua rabugice 

satisfazia-se obrigando os empregados a trabalhar sem conta. Inventava 

serviços para não os ver parados, ainda inconformado com o descanso 

que, desde meados de 1907, lhes tinha de conceder, relembrando, a 

propósito de tudo e de nada, o início da sua carreira comercial. 

- E isso é que eram tempos. O patrão era mais do que um pai. Não 

se dava um passo sem lhe pedir um conselho e havia respeito e 

disciplina. O respeito é uma coisa muito bonita, fique sabendo. Quando 

o patrão falava, o empregado punha os olhos no chão e ouvia tudo; e 

levava a sua estalada a tempo, se isso era preciso, nem que tivesse ido 

já à vida militar. Assim é que se faziam homens para o balcão. Um 

empregado, quando saía duma casa, sabia tudo o que era preciso para 

ser um bom comerciante. Poupado, trabalhador... Agora?!... Pedem 

descanso ao domingo depois do almoço, se têm de fazer serão até às 

duas horas já mostram má cara e até conspiram contra o regime. Eu 

bem percebi na cara dos meus a satisfação pelo crime do Terreiro do 

Paço. Regicidas! 

- Mais a grande maioria dos comerciantes é republicana, 

lembravam-lhe alguns amigos a quem falava do desaforo. 

- Andam todos enganados. Se eu viver, hão-de dizer-me quem tem 

razão. Olá se hão-de! Mas já será tarde... Que o regime está firme! O 

regime não precisa do povo para coisa nenhuma. Pessoas de bem e de 

respeito é que se querem com a causa. Mas, apesar disso, irrita-me... 

Lembro-me do tempo em que o patrão entregava o voto e o empregado 

obedecia. E, se não obedecesse...". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/alves-redol-isso-e-que-eram-tempos.html 
 

 

 

 

 
 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/alves-redol-isso-e-que-eram-tempos.html
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2 de Dezembro de 2011, (33) 

João Chagas, Um aspecto da corrupção 
política 

Em 13 de Dezembro de 1909, faz portanto 102 anos, João Chagas 

publicava mais uma carta incluída nas suas Cartas Políticas, de que se 

extrai o seguinte trecho: 

 

“Vejamos um aspecto só da corrupção política. Vejamos este: 

sobrecarregar o tesouro com novos encargos inúteis é evidentemente 

cooperar na obra da ruína pública, tornando o seu desenlace mais 

calamitoso ainda do que já o será; é espoliar o cidadão; é minar o 

Estado; é preparar conscientemente a catástrofe. Ascenda, porém, ao 

poder qualquer dos homens que neste momento o reclamam, sob o 

pretexto de que tem direito a ele. Imediatamente, seja um, ou seja 

outro, seja este, ou aquele, ou sejam todos a um tempo, se verão 

cercados, envolvidos, acometidos pela turba de pedinchões que em 

Portugal sempre acompanha o poder, como os peixes acompanham as 

naus que deitam por fora; e que farão? que farão? 

Recusar-se-ão a servi-los, recusar-se-ão a nutri-los, recusar-se-ão 

a sacia-los? 

Não e não! Os homens que querem o poder alegam direitos. Esses 

também alegarão os seus. Não se é ministro de Estado em Portugal 

pelos nossos bonitos olhos. Quem quer ter essa honra, paga-a. A 

influência dos ministros e mui especialmente a dos primeiros ministros, 

compra-se, e como ainda não apareceu nenhum que, em homenagem a 

estes princípios, o fizesse com sacrifício da sua fortuna pessoal, todos a 

compram com o dinheiro do Estado, isto é, todos cavam a ruína do 

Estado, que é a nossa. Os nossos partidos políticos estão-nos pesados a 

oiro e não é possível constituir nenhum que não seja por este alto 

preço. 

Tem esta moral, estes costumes, estes processos sofrido alguma 

modificação, mercê dos rebates do desastre próximo, da falência a 

breve prazo, da bancarrota inevitável? 
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Basta percorrer os jornais destes últimos tempos, os de ontem, os de 

hoje, para verificar que não. Todos os dias se fazem novas nomeações 

para lugares que não existem, ou são desnecessários. (…)”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/joao-chagas-um-aspecto-da-corrupcao.html 
 

 

 
5 de Outubro de 2011, (12) 

Os sargentos da Rotunda 

No dia 5 de Outubro de 1910, faz hoje 101 anos, foi implantada a 

República. Logo em 1911, Machado Santos publicou o seu Relatório "A 

Revolução Portuguesa, 1907-1910". É dele o seguinte extracto sobre a 

situação na Rotunda na manhã do dia 5: 

 

"Ao toque do clarim, responderam à chamada nove sargentos. Os 

seus nomes devem ficar gravados em letras d'oiro na história nacional: 

Matias dos Santos; 

José Soares da Encarnação; 

Ernesto José dos Santos; 

Francisco Alexandre Lobo Pimentel; 

Francisco Garcia Tereno; 

Laurino Vieira; 

Firmino da Silva Rego; 

Ernesto Joaquim Feio; 

Manuel da Conceição Silva. 

Tendo-lhes dito que os oficiais haviam abandonado o campo, 

aconselhando os primeiros sargentos a imitá-los e ordenando à força 

que recolhesse a quartéis, perguntei-lhes se aceitavam o meu comando. 

A resposta foi pronta: Nós morremos aqui ao lado de V.Sª! 

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 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/joao-chagas-um-aspecto-da-corrupcao.html
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oito peças de artilharia! Com a retirada dos oficiais e dos outros 

sargentos, muitas praças se tinham retirado também; o efectivo da 

coluna nesse momento não era superior com certeza a 200 militares, 

antes pelo contrário. Em posição estavam apenas duas peças: uma 

colocada na embocadura da avenida Fontes Pereira de Melo, outra 

apontada para a rua central da avenida da Liberdade. Imediatamente se 

puseram em posição as outras cinco, indo três delas guarnecer as terras 

do parque Eduardo VII para lá do alto da feira de Agosto. Firmino Rego 

foi o primeiro a marchar com a sua, seguindo-se as dos 

sargentos  Matias e Tereno. Estas três peças cruzavam os seus fogos 

com as que defendiam o quartel de Artilharia nº 1, cuja defesa tinha 

sido confiada pelo capitão Pala, segundo ele me informou, ao sargento 

ajudante Artur Sangreman Henriques. Para abrigar a infantaria 

construíram-se, nas terras, trincheiras-abrigos. 

O campo ficou assim regularmente defendido contra qualquer 

ataque que nos fosse dirigido pelo Norte pelos lados de Campolide e 

Sete Rios. Para defender o campo dos ataques pela face Sul, colocou-se 

em posição mais uma peça, fazendo frente a qualquer agressão que nos 

fizessem pela avenida da Liberdade; outra foi colocada na embocadura 

da avenida Braancamp e outra apontada para a avenida Duque de Loulé. 

Atiradores civis defendiam as entradas do parque e das ruínas do 

quartel de Vale do Pereiro. O dr. Malva do Vale, ilustre membro do 

Directório, que presente estava, conversando de parte comigo, disse-me 

que de todos os presentes nós dois é que seríamos fuzilados, ele como 

único chefe civil presente na acção, eu como chefe militar. Que 

ordenasse o que entendesse porque também era de opinião que se 

deviam fazer todos os sacrifícios e que embora convencido da sorte que 

nos esperava, ficava comigo para dar ao mundo o exemplo do Dever 

cumprido". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/os-sargentos-da-rotunda.html 
 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/os-sargentos-da-rotunda.html
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2 de Fevereiro de 2012, (57) 

João Chagas, Os deportados do 31 de 
Janeiro 

João Chagas escreveu, em 31 de Outubro de 1910, já fez portanto 101 

anos, uma Carta com o título “Carta sobre a responsabilidade do Partido 

Republicano perante a acção popular”, em que recorda a forma como os 

presos do 31 de Janeiro foram tratados, antes da deportação de muitos 

deles para Angola. São estes alguns trechos dessa Carta: 

 

“Há vinte anos era fácil perseguir os republicanos, sem provocar por 

esse facto uma agitação pública, porque a ideia republicana não se tinha 

ainda apoderado da alma popular. A revolução do Porto foi sufocada e o 

povo viu sem revolta partir os revolucionários para a deportação e o 

exílio. Do Tejo abalaram numa manhã para a África dois navios cheios 

deles, e o coração de Lisboa não pulsou por isso com mais força. (…) 

Antes de ser mandado para Angola, na leva de deportados de que fiz 

parte, passei um longo mês a bordo do couraçado Vasco da Gama, no 

Tejo, e fui como todos os meus companheiros, objecto de uma viva 

curiosidade por parte desta população de Lisboa, que não se recordava 

já da sua última revolta e nunca vira um revoltado a valer. Assim um 

numeroso povíléu foi durante esse mês a bordo do Vasco da Gama ver, 

com os seus olhos, esses bichos raros, que éramos nós. Por ali 

passaram milhares de indivíduos, mas - com tristeza o reconheci - não 

eram republicanos, não eram nada! (…) 

No meio dessa multidão, os republicanos que ali iam para nos 

testemunhar a sua solidariedade, eram apenas alguns, e a todos 

conhecíamos pelos seus nomes. Eram o que nós então chamávamos o 

partido. 

Uma manhã fomos levados de bordo do Vasco da Gama para bordo 

do Cazengo. Não nos preveniram sequer, e assim nós não pudemos 

dizer um último adeus aos nossos. Nos lanchões que nos levaram rio 

abaixo até o Cazengo, que nos esperava em Paço de Arcos, íamos 

comprimidos como reses. A manhã estava linda e o panorama da cidade 

desenrolava-se aos nossos olhos como uma última visão da pátria, do 
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lar, da família, da vida feliz. «Adeus!, adeus !», gritavam todos agitando 

os braços enquanto os lanchães cortavam a água deixando Lisboa para 

trás; mas Lisboa não respondia. Lisboa dormia ainda, indiferente a nós, 

que ali íamos para um destino desconhecido, e indiferente ao nosso 

destino. Então, como se a quisessem acordar do seu sono e da sua 

indiferença, os deportados entoaram num coro estridente 

uma Marselhesa que nunca terá sido cantada por vozes mais sufocadas 

pelas lágrimas, mas esse clamor pungente perdeu-se no ar, como o 

próprio anseio das suas almas precursoras. Lisboa não acordou. 

Às armas, cidadãos! 

Em vão! Em vão! Lisboa dormia. Dormia ainda, para só acordar muito 

tarde". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/joao-chagas-os-deportados-do-31-de.html 
 

 

 
4 de Dezembro de 2011, (34) 

Machado Santos, Aderentes e Adesivos... 

No dia 4 de Dezembro de 1910, faz hoje 101 anos, Machado Santos, o 

herói da Rotunda, o único dos oficiais revolucionários que não fugiu ao 

seu compromisso na manhã de 5 de Outubro (e que viria a ser 

assassinado na Noite Sangrenta de 19 de Outubro de 1921), escreveu, 

no seu jornal O Intransigente, o seguinte texto sobre os adesivos da 

República: 

 

“Nenhuma animosidade nos move, ao escrever este artigo, contra os 

elementos monárquicos que aderiram à República; uns por sinceridade 

outros por cálculo encontram-se hoje integrados no Partido 

Republicano, julgando-se todos com direito de fruírem as benesses do 

poder. Contra esse direito que julgam ter; contra a sua invasão nos 

diferentes cargos da República, é que redigimos este artigo, na 

esperança de que o Governo Provisório o tome na consideração devida 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/joao-chagas-os-deportados-do-31-de.html


80 
 

para que o esforço popular se não venha a perder com a mansa e 

perseverante invasão que todos os dias estamos vendo. 

Dos homens públicos do antigo regime, dos que estavam em 

evidência política, não sabemos se algum pode, com decência, enfileirar 

ao lado daqueles que há tantos anos lhes apontavam os erros e que, no 

conceito do vulgo, os vinham deprimindo. 

Julgamos que não. Não há um único que perante um tribunal, pouco 

severo, se pudesse justificar de não haver concorrido para a ruína do 

seu país. Em comícios e conferências públicas, todos à uma eram 

acusados pelos actuais membros do Governo, e por outros ilustres 

caudilhos da democracia, de haverem levado este país ao cúmulo da 

miséria e, pior do que a miséria à morte, à desonra! 

Consentir que os republicanos sinceros sejam esmagados por esses 

bandos de abutres, que vêm para a República trazendo em suas malas 

todos os vícios de oitenta anos de constitucionalismo, com suas manhas 

atávicas duma educação jesuítica de séculos, seria mais do que 

imbecilidade - seria um crime! 

Não há português amigo da sua pátria, republicano ou indiferente à 

política, que não sinta em si um ímpeto de revolta quando venha a 

perceber a que tenderam todas estas adesões tão rápidas, quão faltas 

de sinceridade. 

Imaginemos, isto de imaginar não faz mal a ninguém, que algum ou 

alguns dos membros do Governo, por um conservantismo exagerado, 

resolvia formar partido seu, ligando-se com elementos apenas 

convertidos ao novo credo político, após a vitória popular de 5 de 

Outubro! Isto seria o bastante para contaminar o novo organismo 

nacional do mesmo vírus mórbido que possuía o antecedente. 

Felizmente esta hipótese não se dá porque nenhum dos homens 

públicos actuais seria capaz de atraiçoar o mandato que do Directório 

recebeu, valendo-se da sua popularidade para, à sua sombra, ludibriar o 

Povo. Felizmente, repetimos, esta hipótese não se dá; o que se está 

vendo é uma invasão manhosa, lenta, à custa das bondades de coração 

dos nossos governantes e da generosa e altiva indiferença popular na 

acção revolucionária. 



81 
 

A princípio, tudo e todos se encolheram; agora debaixo dos hábitos 

da hipocrisia já se vão descobrindo as garras com que nos tentam 

apertar os gorgomilos. 

Com a rubrica de independentes vão aparecendo à luz do dia todos 

os antigos jornais dos ex-partidos monárquicos. Por esse País fora 

campeiam as comissões municipais e paróquias pejadas de franquistas, 

teixeiristas, dissidentes, progressistas, etc. - tudo aderente - e 

diariamente nos chegam à redacção notícias desta grande... pouca-

vergonha. (…)”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/machado-santos-aderentes-e-adesivos.html 
 

 

 
17 de Janeiro de 2012, (50) 

Abel Hipólito, A República e o Exército 

Na abertura da Revista Militar de Janeiro de 1911, há portanto 101 anos, 

o general do estado-maior, Abel Hipólito, sob o título “O Exército e as 

instituições”, tece um longo elogio às novas autoridades republicanas e 

ao esforço de renovação encetado com a implantação do novo regime, 

três meses antes. Era ainda um período de grande expectativa para a 

sociedade portuguesa, que começou por acreditar numa profunda 

mudança de métodos e de rumo. Mas, dentro da Força Armada, sempre 

existiu um sector apoiante da República e dos seus dirigentes, em 

especial do Partido Democrático, que era o caso do general Abel 

Hipólito, participante do movimento de 5 de Outubro. Eis alguns trechos 

da sua crónica: 

 

“A abertura do novo ano civil aparece-nos, em Portugal, 

caracterizada por uma transformação profunda no seu modo de ser 

social e político. Trinta e seis horas de sumária luta bastaram para 

derruir pela base uma instituição de séculos. E, agora, os heróicos 

demolidores de ontem, na sequência lógica do seu esforço, fazem 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/machado-santos-aderentes-e-adesivos.html
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consistir o melhor da sua assombrosa actividade no patriótico empenho 

de erguerem, sobre os escombros fumegantes do passado, a radiosa, a 

sólida e forte organização duma sociedade nova. Transcenderia os 

limites da função especial da Revista Militar a crítica, feita neste lugar, 

dos acontecimentos, ou a singela apreciação sequer desse arcaboiço 

colossal de remodelação em que, por banda de todos os ministérios, tão 

patriótica e intensamente se trabalha. Mas evidentemente que, no plano 

vastíssimo de reformas a que com tão louvável valentia meteu ombros o 

Portugal republicano, tem importância primacial tudo quanto diz 

respeito à organização da força pública. Não será portanto descabido 

nós analisarmos rapidamente: primeiro, se a renovação radical, a que 

estamos assistindo das fórmulas e condições essenciais do viver da 

sociedade portuguesa, deve ser acompanhada por uma transformação 

paralela nas forças de terra e mar; segundo, se, dada a necessidade 

deste paralelismo de acção renovadora, vai procurando realizá-lo a 

orientação e o esforço da acção governativa. 

Quanto ao primeiro ponto, cremos não poder haver dúvida. A nossa 

marinha e o nosso exército careciam de ser remodelados, para nos 

servirmos duma frase popular, «dos pés à cabeça». E também não é 

menos certo que, para que semelhante renovação resulta eficaz, tudo há 

para refazer (…). 

No regime essencialmente democrático em que entrámos, o que 

pretende, o que deve a República fazer do soldado? Um cidadão 

consciente. Doravante, o nosso soldado, que tem de ser todo o homem válido, 

deixará de constituir uma das automáticas peças duma anacrónica 

engrenagem, para se converter numa das células do organismo social 

chamado nação (…)”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/abel-hipolito-republica-e-o-exercito.html 
 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/abel-hipolito-republica-e-o-exercito.html
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15 de Dezembro de 2011, (39) 

Abade de Baçal, Liceu Nacional de 
Bragança 

Este post é dedicado aos meus amigos e colegas, antigos alunos do 

Liceu Nacional de Bragança. 

 

Em 1911, há portanto 100 anos, o Abade de Baçal (Francisco Manuel 

Alves) publicou no Porto o 2º volume das suas Memórias Arqueológico-

Históricas do Distrito de Bragança, em que incluiu o seguinte texto 

relacionado com o Liceu Nacional de Bragança: 

 

"Liceu Nacional de Bragança 

O sistema constitucional veio desorganizar as bases da instrução 

vigentes no período anterior, e para obviar a estes inconvenientes 

criaram-se os liceus nacionais nas capitais de distrito por decreto de 17 

de Novembro de 1836, o qual mandava extinguir nos respectivos 

distritos as cadeiras de grego, latim, retórica, moral, aritmética, 

geometria, história e geografia à proporção que os liceus se fossem 

estabelecendo, deixando contudo continuar as de gramática portuguesa 

e latina nas capitais das antigas comarcas que ao tempo não o eram de 

distrito, quando fossem relativamente importantes em população. 

(…) 

Por decreto de 14 de Novembro de 1860 foi criada em cada um dos 

liceus nacionais de Castelo Branco, Bragança e Portalegre uma cadeira 

de língua francesa e inglesa (Diário do Governo de 21 de Novembro de 

1860). 

(…) 

O Liceu de Bragança começou a funcionar no antigo mosteiro de S. 

Bento em harmonia com a proposta apresentada na sessão de 9 de 

Março de 1853 por José de Moraes Faria e Carvalho, deputado por 

Bragança (Ibidem, de 10 de Março de 1853); daqui passou para uma 

casa particular e depois para o antigo hospital militar e capela adjunta 

de S. João de Deus, onde hoje se encontra (Correio Brigantino de 14 de 

Junho de 1906), que havia sido mandado fazer por el-rei D. Pedro II. 
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(…) 

O decreto de 8 de Julho de 1857 manda ao governador civil de 

Bragança que apenas se realize a mudança do hospital militar para o 

extinto convento de S. Francisco, onde hoje se encontra, tome posse do 

edifício para ser nele colocado o Liceu. 

Na sessão de 24 de Março de 1863, Albino Augusto Garcia de Lima, 

deputado por Bragança, interpelando o ministro dizia que pedira, há 

mais de quatro anos, o edifício que servira de hospital militar para nele 

estabelecer o Liceu, que de nada se fizera caso: continuando este 

estabelecimento a funcionar numa casa particular pela qual se pagavam 

de renda 96$000 réis, quando o orçamento da obra de adaptação do 

edifício montava em 1:200$000 réis. 

Era o revoltante nepotismo do bem particular antepondo-se ao 

geral!”. 

 

Nota: Este texto pode ser lido nas páginas 375 a 379 do II Tomo 

das Memórias (…), reedição do Museu do Abade de Baçal, Bragança, 

1982. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/abade-de-bacal-liceu-nacional-de.html 
 

 

 
7 de Junho de 2012, (100) 

Raul Brandão, O ruído irresistível do 
dinheiro… 

Raul Brandão publicou o seu livro El-Rei Junot em 1912, faz agora 100 

anos. Depois de largamente referir o ambiente que antecede a iminência 

da chegada das tropas napoleónicas a Portugal, o autor intitula um 

capítulo “A Fuga”, onde insere o seguinte trecho que, como muitos 

outros da sua autoria, se tornaram para sempre actuais: 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/abade-de-bacal-liceu-nacional-de.html
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“Quem pudesse ir remexer no fundo das gavetas da época, ler as 

correspondências e as contas, raspar nas almas e nas bolsas, com os 

seus múltiplos interesses!… Ao lado da história, das frases, das leis, dos 

factos, há outra história mais viva e humana, oculta e terrível, a do oiro 

e da ganância. Dum lado o que se mostra, a pompa, o cenário, do outro, 

o Deve e Haver. Contas. O sórdido interesse – com resultados 

inesperados, às vezes. A mola-real, o dinheiro, os papéis esquecidos no 

fundo das gavetas dos ministros, os livros dos diplomatas, os 

documentos e as cifras. Vêem-se os homens hábeis e polidos na 

culminância do poder, os artigos discutidos parágrafo a parágrafo, as 

conferências, os aposentos solenes, a mesa hirta com os papéis e o 

tinteiro em cima – mesuras, relatórios, fardas – não se vê o oiro que 

corre de bolso para bolso, nem as consciências que amolecem, nem as 

algibeiras sem fundo – nem a vida secreta. E esta história seca, a dos 

interesses e dos vícios, é a verdadeira história dos últimos anos, 

nervosa, descarnada – diabólica. Por trás do pano aparatoso, com o 

arranjo que cada um lhe desenha – até com sinceridade – não cessa o 

ruído irresistível do dinheiro”. 

Nota: Existe uma edição de 1982 de El-Rei Junot, publicada pela 

Imprensa Nacional, na colecção Biblioteca de Autores Portugueses. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/raul-brandao-o-ruido-irresistivel-do.html 
 

 

 
24 de Janeiro de 2012, (53) 

As leis e a realidade! 

A Revista Militar de Maio de 1914, vai fazer portanto 98 anos, publicou 

um artigo de um desconhecido tenente de infantaria, Luís do 

Nascimento Dias, intitulado “O Regulamento e a Circular”, que bem 

podia interpretar-se como o símbolo da nossa forma de legislar, neste e 

em outros tempos… Deixo alguns trechos que espelham, não só a 

confusão do nosso autor, mas também a de todos quantos algum dia 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/raul-brandao-o-ruido-irresistivel-do.html
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tiveram de desembaraçar-se, no meio das referidas leis, regulamentos e 

circulares: 

 

“Um dos obstáculos que mais persistentemente tem entravado o 

desenvolvimento progressivo do nosso Exército, tem sido... a vontade 

de o desenvolver e aperfeiçoar. 

Parecerá, ao primeiro relance, um contra-senso. Mas quem olhar 

com cuidado, detendo-se a observar, com sossego, o funcionamento, 

em todos os seus detalhes, deste complicado organismo; quem o 

analisar, através da luz clara e pura da verdade, desde a mais ínfima das 

suas manifestações à mais complexa das suas variadas funções; quem, 

alheio a quaisquer paixões e despido de interesses de qualquer ordem, 

balançar a vida militar do nosso País, verificará quanta razão ressuma 

desta minha afirmativa em que eu sublinho toda a firmeza da minha 

convicção, em palavras mal alinhavadas e descoloridas, mas calcadas na 

sinceridade e na franqueza com que costumo esmaltar a minha maneira 

de ver, que eu apresento envolta no entusiasmo e no amor que me 

despertam as coisas militares, para com eles suprir a escassez de 

merecimentos e a elegância de frase, que não tenho. (...) 

A vontade de desenvolver e de aperfeiçoar o nosso Exercito na 

pressa, ainda maior, de ver o organismo militar transformado de um dia 

para o outro, fê-lo mergulhar profundamente numa onda enorme de 

papelada, de que só tardiamente poderá desembaraçar-se e que, 

amontoando-se a granel, dia a dia e sem método não poderá entrar 

resolutamente em vigor, sem que o nosso espírito, corajoso e decidido, 

se disponha a trinchar esse montão enorme de regulamentos e de 

circulares que têm aparecido de tropel, na velocidade, talvez demasiada 

com que se têm remodelado todos os seus serviços, e na persuasão, 

talvez enganosa, em que todos nós estamos, supondo que para um 

Exército se fortalecer e instruir, nada mais será preciso do que pôr na 

rua… um batalhão de regulamentos ou fazer evolucionar 

um contingente… de circulares. (...) 

Desta forma, têm-se publicado regulamentos e mais regulamentos e, 

como infelizmente a maioria deles vêm incompletos e falhos de clareza, 

logo uma saraivada de circulares lhes cai em cima, em cataplasmas de 
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alterações que, a maior parte das vezes, os baralha e confunde ainda 

mais e, dentro em breve, tudo se engalfinha na nossa memória num 

rebuliço infernal, em que as circulares saltitando de um lado para o 

outro se vão azagaiando umas às outras ou abrindo brecha nos próprios 

regulamentos, tudo numa confusão diabólica a que, em geral, se 

procura pôr termo reforçando, a toda a pressa, com mais 

um esquadrão de... regulamentos ou mandando avançar para 

o arquivo mais, um punhado de... circulares. (...) 

Regulamentos!... Circulares!... 

Não se calcula o mal enorme que estes dois terríveis flagelos têm 

produzido, e a série de dificuldades a que tantas vezes nos obrigam na 

impossibilidade de cumprir algumas das suas prescrições que, por não 

estarem suficientemente esclarecidas ou por não serem de fácil 

execução, vão dando origem a interpretações variadas e a dúvidas 

constantes que, dia a dia vão complicando, cada vez mais, os serviços 

que se propunham aligeirar e à sombra dos quais vivem e medram, sem 

outro proveito do que transtornar a linha inflexível e rígida que é 

necessário manter em todas as manifestações de vida deste complicado 

organismo. (...) 

Conhecemos suficientemente o nosso feitio e o nosso 

temperamento, e receamos que toda essa legislação, todos esses 

regulamentos, todas essas circulares, atiradas para o monte, umas após 

outras, sem cessar, sem interrupção fiquem, por muito tempo, fechadas 

a sete chaves no armário do esquecimento...”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/as-leis-e-realidade.html 
 

 

13 de Dezembro de 2011, (38) 

João Chagas, Um passeio em Paris 

No dia 13 de Dezembro de 1914, faz hoje 97 anos, João Chagas, 

embaixador de Portugal em Paris, escreveu o seguinte no seu Diário: 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/as-leis-e-realidade.html
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"13 de Dezembro 

Domingo. Céu nublado. Chuva. Almocei no Taverne Royale, com 

pouca gente, e à tarde dei uma volta pelos boulevards. Muita gente ao 

longo dos passeios, passando diante dos terraços dos cafés que foram 

restabelecidos, mas gente daquela que não saiu de Paris, - essa 

multidão lenta, mole, arrastada, de braço dado e levando crianças pela 

mão que é a multidão de Paris aos domingos. Aqui e ali soldados de 

todas as armas, pelo braço de mulheres, que parecem manifestar por 

eles uma ternura especial. A indústria dos bilhetes postais desenvolveu-

se de um modo considerável. (…) Os que chamam de preferência a 

atenção do público são os postais satíricos em que o kaiser e os 

a1emães são criticados. A figura do kaiser aparece sob todas as formas 

- de besta do Apocalipse, de touro, de serpente, de porco, sobretudo de 

porco, que para os franceses é o animal desprezível. (…) O postal típico 

é o postal fotográfico em que um soldado ferido, que é representado 

por um belo e jucundo rapaz, revira os olhos para uma dama da Croix 

Rouge, que o socorre e que parece uma cocotte. Mas o que me atrai a 

atenção são as vitrines dos confeiteiros onde se exibem caixas e cestos 

de bombons de chocolate, nos quais leio com surpresa este dístico -

 Pour nos soldats. O quê! Os soldados de hoje comem bombons de 

chocolate! O que diria Napoleão? Talvez isso explique porque os 

franceses avançam tão pouco na região das trincheiras. Há porém 

melhor. Na vitrine dos escritórios do Daily Mail estão expostas umas 

caixas também destinadas aos soldados e contendo não só alguns 

objectos úteis, tais como um cachimbo e um pacote de tabaco, uma vela 

de estearina, um salpicão, etc., mas igualmente um jogo de dados, um 

baralho de cartas, um romance de Abel Hermant e – ó espanto! - um 

rolo de papel para water-closet. Tais cuidados despertam no meu 

espírito graves inquietações”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/joao-chagas-um-passeio-em-

paris_13.html 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/joao-chagas-um-passeio-em-paris_13.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/joao-chagas-um-passeio-em-paris_13.html
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12 de Março de 2012, (72) 

João Chagas, Quando se pinta o diabo... 

No dia 9 de Março de 1917, fez há dias 95 anos, a Alemanha declarou 

guerra a Portugal. João Chagas, ministro de Portugal em Paris (assim se 

chamava o Embaixador), adepto da entrada de Portugal na guerra, dava 

conta do facto no seu diário, no dia seguinte: 

 

«10 de Março 

A Alemanha declarou o estado de guerra com Portugal. Este facto 

considerável foi-me comunicado pelo ministro num telegrama de dez 

palavras! Corrida de jornalistas à Legação e um deles comunica-me a 

nota do Governo Alemão ao Governo Português, que as agências 

fazem espalhar profusamente e que a esta hora só a Legação de 

Portugal desconhece. “Comunique a esse governo que a Alemanha 

declarou a guerra a Portugal” diz-me de Lisboa o chefe da nossa 

diplomacia. Meu embaraço, porque não disponho de elementos de 

informação oficial que me permitam fazer acompanhar a 

comunicação de alguns factos que precisem a origem do conflito. 

Pois se de toda a questão dos navios não houve o menor 

conhecimento nesta casa! Às seis da tarde, lá vou ao Quai d'Orsay 

levar a minha nota, que compus como pude, a Cambon na ausência 

de Briand. O antigo embaixador de França em Berlim está mais 

informado do que eu do que se passa em Lisboa. Não tenho por isso 

novidades a dar-lhe. A entrevista é curta. No entanto toco de 

passagem na questão de Espanha e pergunto-lhe o que pensa a este 

respeito. Cambon não acredita que a Espanha deva inquietar 

Portugal. Nem está em condições de se envolver em conflitos, nem 

isso convém aos seus interesses. Entretanto, Cambon é de opinião 

que não se deve mexer no assunto. Para quê? E ao despedir-se cita-

me esta frase de Bismarck: - À force de peindre le diable, on finit par 

le faire paraître». 

O ditado valia, não apenas para a questão das relações com 

Espanha, mas sobretudo para a entrada de Portugal no conflito, com 
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as consequências que depois a República teve de suportar, iniciando 

aí a sua extinção. 

 

Ver o texto da declaração de guerra em: 

http://historiaaberta.com.sapo.pt/lib/doc004.htm 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/joao-chagas-quando-se-pinta-o-diabo.html 
 

 

 
16 de Setembro de 2011, (11) 

Grande Guerra - o fuzilado português 

Em 16 de Setembro de 1917, faz hoje 94 anos, foi fuzilado em França o 

soldado português João Augusto Ferreira de Almeida, último condenado 

à pena de morte por um tribunal português. A nossa colaboradora 

Marília Guerreiro publicou um texto alusivo ao assunto na obra que eu e 

o Carlos Matos Gomes dirigimos Portugal e a Grande Guerra, 1914-

1918, que reproduzo: 

 

"Acusação 

Cerca das sete horas e quarenta e cinco minutos da manhã de 16 de Setembro de 

1917 era executado, em Picantin, próximo de Laventie, o soldado chaufeur João 

Augusto Ferreira de Almeida. O acto efectivou-se perante a tropa reunida e na presença 

do promotor de justiça do Tribunal de Guerra junto do Quartel-General do CEP. 

Cumpria-se sentença do mesmo Tribunal e foram praticadas todas as formalidades 

regulamentares, como reza o termo do respectivo processo-crime. 

Tudo começara menos de cinquenta dias antes, a 30 de Julho de 1917, quando o 

capitão Mousinho de Albuquerque mandou apresentar o soldado António Rei no 

Batalhão de Infantaria 23 por este ter prestado declarações de excepcional gravidade 

contra o soldado Ferreira de Almeida. 

Organizado de imediato o processo, foram ouvidas, para a sua elaboração, nove 

testemunhas (sete soldados e dois sargentos). De uma forma geral todas confirmaram 

que durante o dia 29 de Julho, o soldado chaufeur João Ferreira de Almeida procurou 

saber o caminho para os alemães, declarando que já oferecera dinheiro a um soldado 

http://historiaaberta.com.sapo.pt/lib/doc004.htm
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/joao-chagas-quando-se-pinta-o-diabo.html
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para que lhe fornecesse essa informação; mostrou ter intenção de indicar aos alemães, 

depois de desertar, os locais das tropas portuguesas através de dois mapas que possuía; 

insistiu em declarar que não acabaria o cumprimento da pena de sessenta dias de prisão 

a que fora condenado, pois antes disso passaria para os alemães. 

Assim pôde o processo ser enviado em 7 de Agosto ao Juiz auditor a fim de que este 

emitisse parecer nos termos do artigo 337º do Código do Processo Criminal Militar. Foi 

o que este fez, concluindo que o arguido tentara passar para o inimigo, achando-se por 

isso incurso na caução do nº 1 do artigo 54º do Código de Justiça Militar e a quem, pelo 

artigo 1º do Decreto de 30 de Novembro de 1916, cabia a pena de morte. Por isso, 

parecia ao Juiz auditor que o arguido poderia ser julgado sumariamente como dispunha 

o artigo 337º do Código do Processo Criminal em vigor. 

Com base nos elementos apurados pôde então o comandante do Corpo 

Expedicionário Português, general Fernando Tamagnini de Abreu e Silva, determinar 

que o soldado em causa respondesse perante o Tribunal de Guerra a fim de ali lhe ser 

feita a respectiva aplicação da lei. Para tal atendia a que João Augusto Ferreira de 

Almeida, soldado chaufeur nº 502, cometera os seguintes factos criminosos: 

1º - Tentara passar para o inimigo, para o que perguntara a várias praças o caminho 

a seguir, chegando até a oferecer dinheiro com o fim de obter essa informação 

2º - Quereria indicar ao inimigo os locais ocupados pelas tropas portuguesas, 

constando em duas cartas itinerárias de que a praça era portadora. 

Ultimadas as diligências necessárias, o presidente do Tribunal de Guerra, coronel de 

Infantaria, António Luís Serrão de Carvalho marcou para 15 de Agosto o julgamento 

em conselho de guerra. Reunido o Tribunal em Roquetoire, verificou-se ser constituído, 

para além do seu presidente, pelo Juiz auditor, Dr. Joaquim de Aguiar Pimenta Carreira, 

pelo júri, constituído por cinco oficiais - major Joaquim Freire Ruas, capitães Adriano 

Augusto Pires e David José Gonçalves Magno e alferes Joaquim António Bernardino e 

Arnaldo Armindo Martins – e ainda pelo promotor, capitão Herculano Jorge Ferreira, e 

pelo secretário, tenente José Rosário Ferreira. Feita a chamada dos jurados e das 

testemunhas, lidas as principais peças do processo, identificado o réu e feitos os 

interrogatórios e alegações, o Juiz auditor ditou os seguintes quesitos: 

1º - O facto de o arguido em 29 de Julho, encontrando-se na primeira linha, tentar 

passar para o inimigo perguntando a várias praças o caminho e oferecendo a uma 

dinheiro para que lhe prestasse essa informação; 

2º - O facto de o arguido querer indicar ao inimigo os locais ocupados pelas tropas 

portuguesas, constantes de duas cartas itinerárias de que era portador; 
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3º - O mau comportamento do réu; 

4º - O crime ser cometido em tempo de guerra; 

5º - O réu ter cometido o crime com premeditação; 

6º - O crime ter sido cometido, tendo o agente a obrigação especial de o não 

cometer; 

7º - O estar ou não provado o imperfeito conhecimento do mal do crime. 

Foi sobre tais quesitos que o júri se pronunciou. 

Assim, o 2º quesito não foi provado por unanimidade; o 3º e o 4º foram provados, 

também por unanimidade; o 7º não foi provado por maioria e os restantes (1º, 5º e 6º) 

provados por maioria. Nos quesitos 1º (que viria a decidir a condenação), 5º, 6º e 7º o 

alferes Arnaldo Armindo Martins votou vencido. Foi portanto face aos autos que o 

promotor de justiça acusou o réu de, no dia 29 de Julho, tentar passar para o inimigo e 

de querer indicar ao mesmo os locais ocupados pelas tropas portuguesas constantes de 

duas cartas itinerárias, de que era portador, cometendo assim o crime de traição. Mas, 

discutida a causa e postos os quesitos ao júri, este declarou por maioria, somente o 

primeiro facto praticado pelo réu. Contudo, este se achou “incurso na sanção do artigo 

54º, nº 1, do Código de Justiça Militar que diz: “Será condenado à morte com 

exautoração o militar que passar ou tentar passar para o inimigo”. E tendo considerado 

provadas as circunstâncias agravantes, o promotor de justiça conclui: “Julgo, pois, 

procedente e provada a acusação e nos termos do artigo 1º do decreto de 30 de 

Novembro de 1916 condeno o réu à morte com exautoração”. 

Recurso e execução 

Na mesma audiência o defensor oficioso recorreu da sentença proferida para o 

general comandante do CEP, porquanto a pena acessória de exautoração militar em que 

o réu havia sido condenado desaparecera da nova legislação, em virtude do que 

dispunha o artigo 5º do decreto de 16 de Março de 1911. 

Sobre o recurso assim formulado, pronunciou-se o auditor geral do CEP, Dr. 

António Augusto d'Almeida Azevedo, concluindo “que a lei de 30 de Novembro de 

1916, nº 2867, decretou no artigo 1º que fosse condenado à morte o militar que praticar 

qualquer dos crimes a que corresponda esta pena nos termos dos artigos 52º, 53º, 54º e 

outros do Código de Justiça Militar, mas não preceitua a condenação à morte com 

exautoração”. Foi por isso opinião do auditor geral que se desse provimento ao recurso, 

devendo ser proferida nova sentença por outro auditor. 

Em face deste parecer, o presidente do Tribunal marcou novo julgamento para 12 de 

Setembro, não sem que um dia antes o defensor oficioso tenha solicitado a junção ao 
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processo de um novo requerimento, decerto com a intenção de obrigar ao adiamento da 

audiência. Este requerimento baseava-se em que o soldado Ferreira de Almeida era filho 

de um doido (facto que, segundo o recurso, podia ser provado pelo Juiz auditor do 

Tribunal de Guerra); tinha dado indícios de alienação mental, pelo menos depois da sua 

condenação e teria mesmo dado tais indícios antes desse facto. Tais circunstâncias 

tinham sido referidas em público pelo próprio chefe do Serviço de Saúde, tenente-

coronel médico, dr. José Gomes Ribeiro, pelo que o requerente solicitava que fosse feito 

exame médico-legal às faculdades mentais do soldado João Augusto Ferreira de 

Almeida. 

Assim, no próprio dia 12 de Setembro o general-comandante do CEP solicita por 

despacho ao auditor geral uma informação sobre o assunto do requerimento. E este, de 

imediato, refere que “não juntou o requerente documento comprovativo do facto de dar 

indícios de alienação mental após a sua condenação, o que leva a concluir que é menos 

exacta semelhante alegação” e que, tendo o pedido “manifestamente por fim protelar a 

resolução de um crime gravíssimo”, era seu entender que deveria ser indeferido. 

Não foi assim adiado o julgamento. E o novo auditor, articulando a sentença de 

forma semelhante à anterior, concluiu: “Julgo procedente e provada a acusação e, 

consequentemente, condeno o réu à morte, com expulsão”. 

Quatro dias depois, a 16 de Setembro, cumpria-se a sentença". 

 

Embora o episódio não seja muito referido na literatura de guerra, há 

pelo dois autores que citam explicitamente o caso. O primeiro é Eurico 

Teixeira de Sousa no seu livro Verdades Amargas da Grande Guerra, 

s.d., que refere: 

"Duma espécie de barraca saem gritos, denunciando uma pessoa em 

desespero; informam-nos de que os solta um desgraçado condenado à 

morte e que ali espera a confirmação da sentença. Não discuto a 

execução, que tanta celeuma levantou, revolto-me contra a 

desumanidade que representou esta demorada espera, durante a qual o 

desgraçado morreu mil vezes". 

O segundo é Lapas de Gusmão, que no seu livro de 1932,Visão da 

Guerra, escreveu: 

"Das fileiras soltavam-se curtas exclamações, pequenas frases, 

murmuradas em segredo: 
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- Raios partam a minha sorte! exclamava um. Logo eu é que havia de 

ser escolhido para isto... 

- Eu, se adivinhasse para o que era, não me apanhavam cá, não! 

acrescentava outro. 

- Pois eu não tenho pena nenhuma - interrompia, indignado, 

terceiro. Um ladrão que queria vender os seus camaradas... É bem feito. 

- Vinte vidas que ele tivesse... 

- Um traidor! 

- Um desgraçado é que ele é! - dizia a medo uma voz". 

E acrescenta mais adiante: "As tropas desfilam então pela frente do 

cadáver, que contemplam, como um exemplo triste, à voz de “olhar à 

direita”. 

O estertor tinha cessado. As tropas marcham aos seus destinos. 

Momentos depois, num cemitério de guerra, próximo do lugar do 

suplício, do lado de lá da Estrada de Bacquerot, num campo de cultura, 

cercado de arame farpado, descia à cova o cadáver sangrento daquele 

que a justiça condenara a morrer sob a infamante acusação de traidor à 

Pátria. 

Fora o primeiro e único fuzilamento consumado entre as tropas 

portuguesas, em França". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/09/grande-guerra-o-fuzilado-portugues.html 
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9 de Abril de 2012, (81) 

La Lys, A Batalha Portuguesa 

No dia 9 de Abril de 1918, faz hoje 94 anos, a Alemanha levou a efeito 

uma grande operação sobre a frente do Corpo Expedicionário Português 

(C.E.P.), na região da Flandres, acção que ficou para a história 

portuguesa como a Batalha de La Lys. As baixas portuguesas foram 

muito altas, com 398 mortos e 6585 prisioneiros. 

Analisando a situação que a força portuguesa viveu, podemos dizer 

que as condições de permanência do C.E.P. na frente se degradaram 

muito no início de 1918. Por um lado, as tropas continuavam nas linhas 

da frente quase sem rotação, por outro a actividade militar na zona 

intensificou-se de forma gradual mas constantemente. O mês de Março 

foi extremamente penoso para as unidades portuguesas. O número de 

combates em que unidades portuguesas se viram envolvidas foi muito 

superior ao habitual. Houve combates em 2, 7, 9, 12 e 18 de Março, 

para além de pequenas escaramuças e contínuos bombardeamentos de 

artilharia. 

O moral das tropas portuguesas diminuía à medida que se 

percebiam sinais de maior actividade nas linhas alemãs, que só podiam 

ser indícios da preparação de um ataque de maior escala. Os comandos 

portugueses aperceberam-se desta situação, mas o comando britânico 

manteve a ideia de que o ataque principal que as forças alemãs 

preparavam não seria na região de Armentières. Só nas vésperas do 

ataque o comando britânico determinou as mudanças que a situação 

impunha e que o novo acordo assinado com Portugal preconizava. Em 6 

de Abril foi dada execução ao acordo. As tropas portuguesas receberam 

ordens para manterem na linha da frente apenas a 2ª Divisão, 

comandada por Gomes da Costa, passando para o comando do XI Corpo 

de Exército britânico. Na prática porém, a extensão da linha da frente 

manteve-se nos 12 km anteriores, sendo retirado um batalhão. Ou seja, 

a frente ficou com menos densidade de forças. O tempo também foi 

curto para consolidar as inevitáveis mudanças tácticas resultantes desta 

decisão unilateral do comando britânico. 
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Mas o pior estava para vir. Em visitas a 6 e 7 de Abril do comandante 

do XI Corpo, general Horne, ao comando da 2ª Divisão, as orientações 

foram no sentido de a Divisão consolidar a defesa da 2ª linha (linha B), 

com uma mensagem muito clara: “A Divisão tem de morrer na linha B”. 

Mas as notícias dos preparativos alemães e a constatação do nível moral 

e do estado físico das tropas portuguesas, levaram o comando britânico 

à decisão lógica, que uma prudente análise de situação já deveria ter 

aconselhado há bastante tempo. A 8 de Abril foi dada ordem para a 

substituição da 2ª Divisão por uma divisão inglesa, movimento que 

deveria iniciar-se a 9 de Abril. Era tarde e a decisão tardia desmoronou 

o moral das primeiras linhas portuguesas. Se a vontade de lutar e a 

disposição anímica era já extremamente baixa, a perspectiva de sair da 

frente anulou toda a capacidade de resistência e de comando. A 

situação só poderia conduzir a um desastre, se o ataque se realizasse 

exactamente nesse dia. Foi o que aconteceu. 

São de destacar três depoimentos, que resumem o que então se 

passou, como testemunhas da época: 

 

1. General Tamagnini de Abreu e Silva, comandante do C.E.P.: 

 

“[Abril,] 9 

“Aconteceu o que era de prever: um enorme desastre no sector 

guarnecido pela nossa divisão. Às 4.15 ouviu-se o primeiro tiro sobre 

St. Venant pela peça de longo alcance que há alguns dias estava calada. 

Depois disto mais onze (…) 

O tiro às 4.15 parece ter sido um sinal para um bombardeamento 

terrível e certeiro em todo o sector. Bateram logo em começo os 

comandos de batalhão e brigada, cortando as comunicações 

telegráficas; depois, sem cessar, eram batidos os cruzamentos das 

estradas e as vias de acesso para a frente de forma a tornar 

perigosíssima e quase impossível a circulação dos agentes de ligação. 

Este bombardeamento durava ainda às 6h da [manhã], e era 

acompanhado pelo das áreas da retaguarda do sector. 
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Seguiu-se um forte ataque boche pela volta das 7 h da manhã, tendo 

os nossos soldados abandonado a 1ª (às 8 h) e a 2ª linhas (às 9 h) e 

entrincheirando-se na linha das Aldeias (…) 

[Abril,] 10 

Depois de almoçar vim para a minha nova residência. As notícias dos 

jornais dão os boches em Lavantie e Richebourg, mas as que me vieram 

directamente dão grande o desastre, mas sem vergonha completa para 

os nossos soldados. Ainda se salvou uma parte da honra do convento. 

Dizem que as Brigadas em 1ª linha e a artilharia fizeram o seu dever. 

Tivemos muitas baixas; calcula-se que perdemos 300 oficiais. 

 

2. Douglas Haig, comandante da força britânica, escreveu: 

 

“A preparação do inimigo para uma ofensiva neste sector central 

tinha sido concluída há algum tempo. O admirável e extenso sistema 

ferroviário tornou possível, com grande rapidez, a concentração de 

tropas necessárias para um ataque. As minhas forças neste sector não 

poderiam ser grandemente reduzidas. 

Em consequência destes vários factores, a maior parte das divisões 

na linha de frente, e em particular a 40ª, 34ª, 25ª, 19ª e 9ª Divisões, as 

quais em 9 de Abril estavam na frente, entre o sector Português e o 

Canal Ypres-Comines, já tinham tomado parte na batalha do Sul. Deve 

considerar-se que, antes da batalha do norte se iniciar, quarenta e seis 

das minhas cinquenta e oito divisões, tinham estado empenhadas no 

sul. 

No final de Março, no entanto, a parte norte da frente secou 

rapidamente sob a influência de uma Primavera muito quente, ficando 

em condições de sofrer um ataque mais cedo do que seria de esperar. 

Preparativos para apoiar a Divisão Portuguesa, que tinha estado 

continuamente em linha por um longo período e precisava descansar, 

foram feitos durante a primeira semana de Abril, e deveriam ter sido 

concluídos até à manhã do dia 10 de Abril. Entretanto, outras divisões, 

que tinham sido empenhadas na luta no Somme e que tinham sido 

retiradas para descansar e se reorganizarem, foram transferidas para a 

frente do Lys. 
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A persistência do bom tempo fora da estação e a secagem rápida do 

vale do Lys permitiu ao inimigo antecipar o ataque à 2ª Divisão 

Portuguesa. 

Na noite de 9 de Abril, um invulgar bombardeamento pesado e 

prolongado, também com gás, foi iniciado ao longo de praticamente 

toda a frente de Armentières a Lens, cerca das 4,0 horas, do dia 9 de 

Abril. 

O ataque do inimigo, em primeira instância foi lançado sobre a 

porção norte da frente do general Sir Horne, do Primeiro Exército. 

Cerca das 7,0 horas, no dia 9 de Abril, na espessa neblina que 

tornou a observação impossível, o inimigo parece ter atacado pela 

esquerda, a brigada da esquerda da 2 ª Divisão Portuguesa em força e 

de ter quebrado as suas trincheiras. Poucos minutos depois, a área de 

ataque alargou-se para sul e para norte. 

A comunicação com as divisões em linha foi difícil, mas durante a 

manhã, a situação ficou esclarecida, tornando-se evidente que um sério 

ataque estava em andamento na frente da 55a Divisão, da 2ª Divisão 

Portuguesa e da 40ª Divisão, desde o canal de La Bassé até ao Bosque 

Grenier. 

Para o norte das posições da 55a Divisão, o ímpeto do ataque 

alemão submergiu as tropas portuguesas, e a progressão do inimigo foi 

tão rápido que as movimentações para cobrir as defesas da retaguarda 

deste sector com as tropas britânicas apenas puderam ser concluídas no 

limite do tempo. 

A acção destas tropas, e mesmo de todas as divisões que se 

empenharam nos combates do Vale do Lys, foi notável, porque, como já 

foi salientado, praticamente a totalidade delas tinha vindo do campo de 

batalha do Somme, onde tinham sofrido gravemente e sido submetidas 

a uma grande tensão. Todas estas divisões, sem um descanso adequado 

e preenchido com jovens reforços, foram novamente atiradas 

apressadamente para a luta e, apesar das grandes desvantagens, 

conseguiram segurar o avanço de forças muito superiores”. 
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3. Paul von Hindenburg, comandante das forças da Alemanha, 

relatou o seguinte: 

”No Inverno, a área do vale do rio Lys ficava inundada numa larga 

extensão, e na Primavera, não passava muitas vezes de um pântano, por 

semanas a fio - um verdadeiro horror para as tropas que estavam nas 

trincheiras nesta altura. 

Era perfeitamente inaceitável pensar na realização de um ataque 

antes do vale do Lys se tornar transponível. Em circunstâncias normais 

de clima, só poderíamos esperar que o solo ficasse suficientemente 

seco, em meados de Abril. 

Mas pensei que não seria possível esperar até essa altura para 

começar o combate decisivo no Ocidente. Tivemos de contar com as 

perspectivas de intervenção americana. 

Não obstante estas objecções ao ataque, tínhamos o plano 

detalhado, pelo menos teoricamente. 

Esta hipótese estava assente nos finais de Março. Logo que vimos 

que o nosso ataque a Ocidente era inevitável, decidimos iniciar as 

nossas operações na frente do Lys. 

Uma pergunta dirigida ao Grupo de Exércitos do Príncipe Herdeiro 

Rupprecht, trouxe a resposta de que, graças à Primavera seca, o ataque 

em todo o vale do Lys se tornara viável. 

Em 9 de Abril, aniversário da grande crise em Arras, as nossas tropas 

passaram das suas lamacentas trincheiras na frente do Lys para a frente 

de Armentières a La Bassée. 

Claro que não foram transferidas por grandes movimentos, mas 

principalmente por pequenas destacamentos e colunas lentas, através 

do pântano. 

Sob a protecção de nossa artilharia e morteiros de trincheira, eles 

conseguiram alcançar os seus postos rapidamente, apesar de todos os 

obstáculos naturais e artificiais, embora aparentemente nem os ingleses 

nem os portugueses acreditassem que isso fosse possível. 

A maioria das tropas portuguesas deixou o campo de batalha em voo 

desenfreado (wild flight, na tradução inglesa), e de uma vez por todas 

retiraram-se da frente de combate. 
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É preciso reconhecer que a nossa exploração da surpresa e da 

fraqueza portuguesa, juntou-se aos mais sérios obstáculos relativos à 

natureza do terreno. Só com grande dificuldade alguns vagões de 

munições acompanharam a infantaria. 

No entanto, o Lys foi atingido ainda de noite, tendo sido cruzado 

num ponto. 

Em 10 de Abril Estaires caiu nas nossas mãos e ganhámos mais 

terreno a noroeste de Armentières. No mesmo dia a nossa frente de 

ataque estendeu-se para a região de Wytschaete. 

O dia seguinte trouxe-nos mais sucessos e novas esperanças. 

Armentières foi evacuado pelo inimigo e capturámos Merville. 

A partir de então a progressão tornou-se mais lenta. Depressa se 

transformou numa paragem, no flanco esquerdo, enquanto o ataque em 

direcção a Hazebrouck foi lentamente paralisando”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/la-lys-batalha-portuguesa.html 
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11 de Julho de 2012, (109) 

João Chagas, Povo, o menos culpado! 

No dia 11 de Julho de 1918, faz hoje 94 anos, João Chagas escreveu no 

seu Diário, o seguinte apontamento, porventura bem actual: 

 

“Les Tours, 11 de Julho 

Em Portugal chegou-se a isto. À porta da casa onde se realizou a 

conferência evolucionista [reunião do Partido Evolucionista 

Republicano], um empregado do ministério das Subsistências espancava 

as pessoas que saíam com um chicote de cavalo-marinho. Um médico 

escreveu à Manhã: ‘O povo português contém o gérmen de todas as 

escravidões’. O autor deste conceito invoca a sua autoridade de médico 

e – acrescenta – de psicólogo, para o tornar público. Assim, no 

momento em que todas as energias nacionais nos eram precisas para 

mais uma vez reagir contra os golpes de um nefasto destino político, o 

que aparece são pedantes a fazerem frases sobre o afinal menos 

culpado dos males que nos afligem, que é o povo”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/joao-chagas-povo-o-menos-culpado.html 
 

 

 
11 de Novembro de 2011, (23) 

11 de Novembro de 1918 - A Guerra 
acabou! 

No dia 11 de Novembro de 1918, faz hoje 93 anos, foi assinado pelas 

potências beligerantes o Armistício que pôs fim à Primeira Guerra 

Mundial. João Chagas, escreveu no seu Diário, a partir de Paris: 

 

“Paris, 11 de Novembro (A Paz) 

Esta manhã, às onze e meia, tiros longínquos de canhão, janelas que 

se abrem. O dia está coberto, mas não chove e não faz frio. Pelos 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/joao-chagas-povo-o-menos-culpado.html
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Campos Elísios, de que vejo uma nesga, passam à desfilada pesados 

camiões, carregados de soldados americanos que agitam grandes 

bandeiras. Das janelas da ambulância do Astória, as enfermeiras dão 

palmas, acenam com os lenços. É o armistício que foi assinado, é o fim 

da guerra, é a paz? Minha mulher chega de fora, diz que as janelas - 

espectáculo nunca visto em Paris - estão cheias de gente, sobretudo 

mulheres, que se interrogam, palram, olham para o céu, olham para a 

rua, dão palmas, dão gritos de alegria. A minha alegria devia ser bem 

grande também. Não o é. Qualquer coisa, no meio deste grande 

acontecimento feliz, me confrange e me punge. Assim, o maior, o mais 

jubiloso sucesso da história do mundo, aquele a cujo êxito eu associei 

as minhas mais generosas esperanças de homem e de cidadão, 

surpreende-me com a alma em luto. 

Depois do almoço saí a ver Paris neste grande dia. Os Campos Elísios 

começavam a tornar-se multicores, como se uma súbita Primavera os 

cobrisse subitamente de flores. As bandeiras e pavilhões surgiam das 

janelas, surgiam do solo. Já grandes magotes de populares desciam 

festivamente ao centro da cidade. (...) 

Na Praça da Concórdia detive-me um momento à beira de um 

passeio a fixar na minha memória a visão do espectáculo maravilhoso 

de um povo que subitamente cai de um terrível pesadelo e encara com 

os clarões da mais deslumbrante realidade. (...) Todos os veículos de 

Paris pareciam ter sido tomados de assalto. Automóveis, fiacres, 

camiões, carroças levavam gente nos tejadilhos e pendurada nos 

estribos. Na rua Royale, apinhada, dir-se-ia um corso, como no 

Carnaval. Ninguém se ouve, ninguém se entende. O ar está cheio de 

gritos. (...) 

Quando voltei para casa, vi passar uma longa fila de colegiais, 

formados, e que cantavam em coro a Marselhesa. Eram conduzidos por 

um velho perfeito, que cantava com eles, como que procurando aquecer 

o seu entusiasmo, mas os rapazes, que se sentiam objecto da 

curiosidade pública, iam visivelmente embaraçados. Pareceu-me ver 

neste espectáculo o resultado da educação aristocrática dos franceses e 

da divisão da sua sociedade em classes que não podem encontrar-se, 

sem se estranharem. Em Paris só o povo é alegre, entusiasta, 
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doidivanas. A burguesia é desconfiada, triste, sorumbática e os seus 

filhos são estes rapazes que acabo de ver passar, conduzidos por um 

perfeito, num dia de júbilo nacional, e procurando, sem o conseguir, 

associar o seu entusiasmo, ao entusiasmo público. Ah! a França precisa 

de transformar-se, e depressa, numa democracia”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/11-de-novembro-de-1918-guerra-
acabou.html 
 

 

 

10 de Dezembro de 2011, (37) 

Alves Redol, Há revolução na Alemanha! 

Em Novembro de 1972, fez portanto 39 anos, foi publicado o último 

romance de Alves Redol (1911-1969), Os Reinegros, cuja acção se situa 

desde os últimos anos da Monarquia até aos confrontos de Monsanto, 

em 1919. Eis dois dos últimos trechos: 

“As greves parciais não cessavam e o povo começava a cansar-se. Entre 

os salários e o custo da vida, aumentava o abismo, e só um grande 

movimento total poderia opor-se à ganância de uns tantos. Promoviam-

se assembleias nos sindicatos, para ordenar os esforços de todos, 

realizavam-se comícios de exaltação e propaganda da greve geral. As 

prisões enchiam-se. A pneumónica alastrava, numa ceifa aterradora. Os 

cadáveres ficavam à porta dos cemitérios, esperando vez. Famílias 

inteiras desapareciam, aldeias despovoavam-se. Não bastavam os 

transportes usuais para carregar os mortos. Era ainda o luto da guerra. 

Os sinos das igrejas calavam-se, para que os doentes não dessem conta 

da mudança trágica da morte. Faltavam médicos - não havia remédios. 

Nos campos de batalha os soldados caíam - o fim era uma interrogação, 

preocupava todos. 

QUANDO ACABARÁ?  

(…) 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/11-de-novembro-de-1918-guerra-acabou.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/11-de-novembro-de-1918-guerra-acabou.html
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Houvera o alarme, mas três dias depois a notícia confirmava-se. Às dez 

horas da manhã todos os navios salvavam com vinte e um tiros. Os 

sinos das igrejas voltaram a repicar; as sereias dos navios e das fábricas 

encheram a cidade daquela nova, enquanto as ruas transbordavam de 

uma multidão exaltada, que via no fim da guerra o nascer de uma outra 

vida. 

- O armistício! O armistício! 

VIVA A FRANÇA! VIVA A INGLATERRA! 

VIVA A REPÚBLICA! 

O Século e o Notícias publicavam edições extraordinárias. 

Grupos cantavam pelas ruas o hino nacional e todos confraternizavam 

do mesmo entusiasmo - burgueses e pés-descalços, velhos e crianças! 

Abraçavam-se desconhecidos; criavam-se amigos num olhar e num 

viva. Os cafés, as tabernas e os restaurantes enchiam-se de gente que 

vitoriava o acontecimento com ceias. Os pobres iam para as bichas 

receber o bodo; nos mercados as vendedeiras desfaziam-se, por 

qualquer preço, do que tinham nos lugares. 

VIVA A FRANÇA! 

Havia bandeiras pelas janelas e nas mãos de populares que percorriam a 

cidade, roucos de gritar e exuberantes de júbilo. 

- Há revolução na Alemanha. Acabou-se tudo. 

As mulheres choravam de alegria, consolando as que tinham os maridos 

ou os filhos mobilizados. E as crianças, com carapuços de papel na 

cabeça, imitavam os cornetins das marchas militares, marcando passo, 

em filas, à voz de generais que escolhiam entre os que tinham espada. 

- Acabou a guerra!”. 

Ver aqui o essencial sobre Alves Redol: 

http://www.alvesredol.com/intro.htm 

Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.pt/2011/12/alves-redol-ha-revolucao-na-alemanha.html 

 

 

http://www.alvesredol.com/intro.htm
http://fiodahistoria.blogspot.pt/2011/12/alves-redol-ha-revolucao-na-alemanha.html
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19 de Maio de 2012, (91) 

Alexandre Vieira, A jornada de oito 
horas… 

Em 7 de Maio de 1919, fez recentemente 93 anos, foi estabelecida por 

lei (Decreto 5516), a jornada diária de oito horas de trabalho. Alexandre 

Vieira, então director de A Batalha, que depois viria a ser órgão da 

Confederação Geral do Trabalho (também criada em 1919), escreveu, a 

propósito, um pequeno texto com o título “Sobre o dia normal das 8 

horas”, mais tarde incluído no seu livro Para a História do Sindicalismo 

em Portugal. Transcreve-se como homenagem, memória e lembrança de 

quem não devia ignorar, nem esquecer: 

 

“A despeito das reiteradas tentativas feitas pelos representantes das 

associações comerciais e industriais, no intuito de conseguirem evitar 

que o regulamento das oito horas entrasse em vigor, não viram aqueles 

excelsos varões coroados de êxito os seus desesperados esforços. 

O regulamento, mau-grado seu, começou efectivamente a adoptar-

se, e essa regalia só não será absolutamente respeitada se porventura 

houver trabalhadores que, contra o que esperamos, se submetam 

docilmente a possíveis pressões de alguns industriais ou comerciantes, 

na certeza de que não deixará de haver patrões que hão-de tentar, num 

último esforço, anular essa regalia que, não há dúvida, vai abranger um 

grande número de salariados, embora algumas das mais importantes 

classes, como as dos trabalhadores rurais e ferroviários, tenham sido 

excluídas da lei, não sabemos por que estreito critério. 

Disse-se que os magnates do comércio e da indústria, no propósito 

de impedirem a todo o transe que o regulamento entrasse em vigor, 

pretendiam encerrar os respectivos estabelecimentos, o que seria um 

espectáculo curioso. Mas, reflectindo, parece que desistiram desse 

intuito, certamente convencidos de que um tal gesto da sua parte 

poderia dar lugar a acontecimentos sérios em que decididamente as tais 

forças vivas, como só por irrisão temos visto cognominar pesos mortos, 

não representariam um papel agradável. 
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Não realizam os sindicatos patronais o anunciado lock-out, mas temos 

fundadas razões para supor que não desistirão de fazer a máxima 

oposição ao cumprimento da lei, facto este que o seu descomunal 

egoísmo e o seu vivo reaccionismo não aceitam de boa mente, porque 

no cérebro ancestral dessa gente não há lugar à receptividade de 

princípios novos, nem a obcecação do seu espírito permite esperar deles 

- e os factos o atestam - uma inteligente transigência com as 

conquistas do momento presente. 

Quer isto dizer que o proletariado deve estar de atalaia e disposto a 

tornar eficiente, pela sua própria acção, a disposição legal que, sendo o 

produto da propaganda operária, só será respeitada se os trabalhadores 

a quem ela atinge souberem impedir, por uma acção combinada, 

possíveis mistificações ou quaisquer coacções. 

Iludem-se aqueles que supõem que as entidades oficiais, no caso de 

um presumível ataque à regalia que vem de ser sancionada pelo Estado, 

repelirão esse ataque por intermédio dos seus múltiplos agentes. 

Não tenha o operariado confiança em que tal suceda, porque a 

experiência ensina-nos que os órgãos governamentais só são rigorosos 

quando se trata de combater os trabalhadores. Sempre que são os 

poderosos a claudicar, os olhos oficiais nada vêem. E a comprovar esta 

asserção está o facto de os governantes e os seus agentes, tão severos 

em regra para com os que produzem, o não serem para com as tais 

forças vivas, ainda quando elas, como presentemente, promovem, pela 

escassez de géneros e pela sua carestia ou falsificação, uma vida 

insuportável. 

Confiemos, portanto, apenas no próprio esforço”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/alexandre-vieira-jornada-de-oito-
horas.html 
 

 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/alexandre-vieira-jornada-de-oito-horas.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/alexandre-vieira-jornada-de-oito-horas.html
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15 de Outubro de 2011, (14) 

Seara Nova pretende... 

No dia 15 de Outubro de 1921, faz hoje 90 anos, foi publicado o 

primeiro número da revista Seara Nova. A revista representava um grupo 

de homens que se propunham intervir na situação do país. Os seus 

principais mentores eram figuras de grande relevo intelectual, como 

Jaime Cortesão, Raul Proença e Câmara Reis. A capa era da autoria de 

Leal da Câmara e o seu primeiro texto era o seguinte: 

 

"Seara Nova pretende: 

Renovar a mentalidade da elite portuguesa, tornando-a capaz dum 

verdadeiro movimento de salvação; 

Criar uma opinião pública nacional que exija e apoie as reformas 

necessárias; 

Defender os interesses supremos da nação, opondo-se ao espírito 

de rapina das oligarquias dominantes e ao egoísmo dos grupos, classes 

e partidos; 

Protestar contra todos os movimentos revolucionários, e todavia 

defender e definir a grande causa da verdadeira Revolução; 

Contribuir para formar, acima das Pátrias, a união de todas as Pátrias 

- uma consciência internacional bastante forte para não permitir novas 

lutas fratricidas". 

O texto de apresentação concluía-se com os seguintes propósitos: 

"O GRUPO SEARA NOVA não lisonjeará nenhuma classe da sociedade. 

O GRUPO SEARA NOVA não dará a nenhum dos seus aderentes 

qualquer esperança de benefício pessoal. 

O GRUPO SEARA NOVA não pretende o poder, mas preparar as 

condições necessárias de todo o verdadeiro poder. 

O GRUPO SEARA NOVA quer a Revolução, mas não aplaude as 

revoluções. 

O GRUPO SEARA NOVA quer semear em proveito colectivo, e não 

colher em proveito próprio. 

O GRUPO SEARA NOVA não se limita a prosternar-se perante as 

glórias passadas da Pátria: quer criar para a Pátria uma nova glória. 
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O GRUPO SEARA NOVA não olha o Passado, marcha resolutamente 

para o Futuro. 

O GRUPO SEARA NOVA não se limita a glorificar os mortos heróis: 

quer que apareçam os heróis vivos. 

O GRUPO SEARA NOVA não fará festas, nem lançará morteiros. Dirige 

todos os esforços para a acção, e para a preocupação do dia de hoje e 

de amanhã". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/seara-nova-pretende.html 
 

 

 
21 de Novembro de 2011, (29) 

Raul Proença, O funcionalismo público 

No dia 15 de Outubro de 1921, fez, portanto, 90 anos, Raul Proença 

escreveu na Seara Nova um texto sobre o funcionalismo público, do qual 

se recorda o seguinte trecho: 

 

“Quanto aos vencimentos, continua a julgar-se que os funcionários 

públicos não têm o direito de viver da sua profissão - ou, o que tanto 

monta, o dever de a ela se dedicarem quase exclusivamente. Há mesmo 

um economista português, um dos mais ilustres membros da Cruzada 

Nuno Álvares, o sr. Anselmo de Andrade, que só vê uma maneira de 

fazer a selecção desejada e resolver definitivamente o problema do 

funcionalismo - é reduzir ainda mais os vencimentos dos empregados 

públicos. Crê S. Ex.ª que desta forma ficariam apenas nos quadros os 

que morressem de puro amor pela sua profissão, dado o caso 

verdadeiramente extraordinário de não morrerem pura e simplesmente 

de fome. Há neste alvitre, desculpe-nos S. Ex.a, qualquer coisa de pueril 

e ao mesmo tempo de monstruoso. Pueril, porque é, no fundo, cerrar os 

olhos ante as mais positivas realidades económicas crer que o processo 

proposto daria como resultado outra coisa que não fosse a 

transformação definitiva da burocracia no grande asilo de inválidos do 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/seara-nova-pretende.html
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Estado. Os que se dedicam quand même formam em toda a parte uma 

minoria insignificantíssima, uma super-élite que se conta pelos dedos. 

Querer erigir em regra o que não passa duma extraordinária excepção, é 

sofrer um desfalecimento lamentável nesse sentido das realidades que 

deveria ser o forte do economista. Dizia Pascal, e ao caso se pode 

aplicar o asserto, que «qui veut faire l'ange fait la bête». - E depois 

porque acaso extraordinário se daria a circunstância de ser a carreira 

burocrática a única que teria a singular propriedade d'attacher quand 

même? Porque não aconselha o sr. Anselmo de Andrade aos industriais 

e aos comerciantes a mesma baixa de vencimentos e salários ao seu 

pessoal? - Mas o parecer do sr. Anselmo de Andrade não é só pueril, é 

monstruoso. Aplicar precisamente aos que tanto se dedicam pela sua 

profissão, que estão prontos a servi-la por qualquer preço, a tarifa mais 

baixa de vencimentos, é explorar miseravelmente as virtudes superiores 

do homem, é fazer dessas virtudes as determinantes da sua própria 

miséria. Trata-se duma economia de souteneurs, de puro masoquismo 

financeiro: quer-se pagar o escrúpulo com a miséria e a bordoada. E 

não tem o Estado, mais do que as instituições particulares, o estrito 

dever de realizar a justiça social? Nem todo o indivíduo ou corporação 

tem por obrigação educar, moralizar ou exercer a justiça: mas o mais 

simples acto do Estado deve ser o dum juiz, o dum moralista e o dum 

educador. Efectivamente, como ser colectivo que é, dotado duma 

consciência que não pode dividir-se, contradizer-se ou negar-se a si 

mesma, o Estado não pode aplicar nas relações para com os indivíduos 

que o servem princípios que estejam em antagonismo com os que 

pratica nos seus tribunais ou prega nas suas escolas. O Estado ou não 

tem razão de existir, ou é a consciência suprema da Nação realizada”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/raul-proenca-o-funcionalismo-publico.html 
 

 

 
 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/raul-proenca-o-funcionalismo-publico.html
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19 de Outubro de 2011, (16) 

A Noite Sangrenta! 

No dia 19 de Outubro de 1921, faz hoje 90 anos,  ocorreu em Lisboa 

um movimento revolucionário dirigido por uma junta militar, seguido de 

uma dramática actuação de alguns grupos radicais que conduziu à 

"Noite Sangrenta", durante a qual foram assassinados Machado Santos, 

António Granjo, Carlos da Maia e outros republicanos, em condições 

nunca completamente esclarecidas. 

Raul Proença referiu os acontecimentos na Seara Nova poucos dias 

depois: 

 

"E a verdade é que, quando um movimento sedicional se produz nas 

circunstâncias do actual, por melhores que sejam as intenções dos seus 

dirigentes, a baixa vasa humana dos sectários acha neles ocasião asada 

para exercer os seus instintos de morte e de rapina. Uma meia dúzia de 

homens caiu varada pelas balas dos assassinos. Não perguntemos qual 

foi a sua política, quais os seus erros, e os seus nomes. Foram homens 

que caíram, vítimas dos erros e dos crimes de nós todos - dos deles 

próprios também. Vítimas de tudo o que fizemos e do que não fizemos; 

do que dissemos e do que calámos; do que praticámos e do que 

consentimos; do nosso egoísmo e do nosso silêncio; da ignorância 

profunda em que deixámos o povo; da nossa falta de ideal, de espírito 

democrático e visão total das realidades". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/noite-sangrenta.html 
 

 

 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/noite-sangrenta.html
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26 de Fevereiro de 2012, (66) 

Diário de Lisboa, Os assuntos militares 
devem ser estudados como problemas 
nacionais… 

No dia 20 de Dezembro de 1924, já fez portanto 87 anos, o Diário de 

Lisboa publicou um editorial sobre o exército (na época queria dizer 

forças armadas) absolutamente notável, pela exactidão de pensamento, 

de análise, e mesmo de previsão, numa altura em que a segunda guerra 

mundial estava ainda a 15 anos de distância. Como se constata, é uma 

lição de jornalismo, de bom senso e mesmo de patriotismo. Por me 

parecer verdadeiramente actual, aqui o transcrevo, na íntegra: 

 

“O Exército 

Os assuntos militares devem ser estudados como problemas 

nacionais, sempre fora das sugestões duma política pouco escrupulosa 

nos meios para chegar aos seus fins. 

É necessário proteger a defesa do país contra as ambições dos 

homens que agitam na sua mente planos sacrílegos, sob a aparência de 

patrióticos. 

Apesar de se dizer que vamos brevemente entrar numa grande época 

de paz, achamos prudente não ligar muito crédito a tão sedutoras 

esperanças. 

Portugal não pode resignar-se a aceitar das mãos dos outros o 

traçado do seu destino, porque abdicaria da missão que lhe compete, 

aquém e além das suas fronteiras. 

Não está no ânimo de nenhum português tomar atitudes 

provocadoras e bélicas contra qualquer povo. 

Mas seria rematada loucura que, fiados na nobreza dos nossos 

sentimentos, não nos preparássemos para manter íntegro e inviolável o 

nosso território, salvaguardando com a independência o culto da 

própria dignidade. 

Não falta já quem preveja o próximo rompimento de uma nova 

guerra. 
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Embora não tenhamos uma crença bastante forte na bondade das 

nações, reputamos precipitadas estas profecias. 

A paz em que vivemos encontra-se ainda sob a inspiração de Marte; 

as lutas não cessam, os conflitos eternizam-se, porque a Europa perdeu 

o seu velho equilíbrio, tanto sob o ponto de vista moral e intelectual 

como social e económico. 

Spengler afirma que, em épocas como a nossa, não é a lei que 

governa os homens, mas os seus instintos. 

Isto é uma incontestável verdade, sobretudo se prestarmos atenção à 

fraqueza das várias políticas nacionais, que todas se mostram inferiores 

à tarefa de reorganização que lhes incumbe. 

Pondo de parte a questão social que hoje reveste um aspecto 

mundial, resta-nos ainda uma larga margem para surpresas de carácter 

internacional. 

A última grande guerra não trouxe soluções, mas sim desilusões. 

Quem se bateu, sente a desconfiança de haver arriscado a vida 

inutilmente. 

Os vencedores abraçam uma vitória sem esperança; os vencidos 

vêem na sua derrota o suplício vão da sua força. 

As cóleras rugem, as ameaças trovejam. 

Poderá a Europa viver longamente nesta situação, sem quebrar as 

amarras do seu cativeiro? 

Respondam os homens que conhecem a história e a lógica das suas 

lições: quando uma guerra não liquida os problemas que a originaram, 

outra guerra se encarrega disso. 

Parece-nos pois que a reorganização do nosso exército se impõe 

como um caso de urgência, tanto mais imperioso quanto é certo que 

nós pertencemos ao número dos povos, cuja neutralidade nunca ficará 

isenta de perigos e danos”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/diario-de-lisboa-os-assuntos-militares.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/diario-de-lisboa-os-assuntos-militares.html
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28 de Fevereiro de 2012, (67) 

Artur Leitão, Os nossos meios políticos... 

No dia 22 de Junho de 1925, vai fazer portanto 87 anos, Artur Leitão, 

médico, jornalista e republicano, escreveu no jornal O Espectro, um 

texto sobre a política portuguesa intitulado "...A rufo de tambor e toque 

de corneta", que reflectia, não apenas a época difícil que as instituições 

republicanas atravessavam, mas o próprio comportamento dos políticos 

da República, dirigindo-se sobretudo àqueles que, na sombra, 

conspiravam contra a democracia. E como há textos que nunca se 

desactualizam, aqui reproduzo alguns trechos: 

 

“Lembro-me de ter lido, não sei ao certo onde, que a política é um 

ambiente de especialização. Assim como o exame de uma tela ou duma 

escultura deve ser feito a uma luz apropriada que lhe ponha em relevo 

todos os valores, assim também um problema social precisa de ser 

colocado numa atmosfera propícia que lhe demarque todos os 

contornos e dê nitidez a todas as arestas. Fora desse ambiente 

adequado, o assunto não obterá facilidades de análise, nem elementos 

de solução imparcial e genérica, porque hão-de vir a prejudicá-la o 

choque de interesses restritos, ou a introdução de critérios simplistas, 

ou alguma outra, se não mais, das múltiplas causas perturbadoras da 

serenidade, da ponderação, tacto e jeito que se tornam imprescindíveis 

para as funções de estadista. 

E agora pergunto: Os nossos meios políticos constituem porventura, 

nesta crítica hora, os ambientes de especialização referidos na fórmula 

que cito e que tem tanto de sucinta como de bem achada? 

(…) 

Há efectivamente, nos meios políticos portugueses uma 

especialização, mas essa, em vez de ser esclarecedora, é deformante. 

Não coincide com o meio social – sobrepõe-se-lhe. 

Desta maneira, sucede que um problema de interesse colectivo, 

quando penetra no ambiente político, muda-se desde logo num caso de 

interesse da clientela. Dá-se, nessa diferença de ambiente, o nacional e 

o partidarista, o mesmo que acontece à ponta de uma vara que se 
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mergulha num tanque: a vara refracta-se, - entorta. Mas a inflexão da 

vara é um mero ilusionismo de óptica, ao passo que um problema 

nacional quando mergulha, quando chafurda nas águas estagnadas da 

nossa politiquice, fica tão real e verdadeiramente torto, como um chifre, 

com sua licença”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/artur-leitao-os-nossos-meios-politicos.html 
 

 

 
8 de Dezembro de 2011, (36) 

José Rodrigues Miguéis, Abaixo o 
Ministério! 

Em 1975, há portanto 36 anos, José Rodrigues Miguéis publicou o seu 

romance “O Milagre segundo Salomé”, cujo ambiente se situa no período 

que conduziu ao derrube da I República, em 28 de Maio de 1926. No 

“Entremez II”, com o título “Abaixo o Ministério!”, o autor, explicando o 

momento histórico, escreve o seguinte: 

 

“Em tudo o mais divergente, a Nação pôs-se de acordo num ponto: 

estamos em crise. Crise profunda, orgânica, ancestral. Cada qual dá-lhe 

porém um conteúdo específico diverso: para uns ela é apenas política, 

para outros económica e financeira, ou meramente pedagógica e moral. 

Há mesmo quem pense que a Nação nasceu em crise, ou de uma crise: 

aleijada. Segundo este, ela vem das Navegações & Conquistas; para 

aquele, da Aliança Inglesa. Atribuem-na uns ao Absolutismo, aos 

Jesuítas e à Inquisição, outros responsabilizam dela Pombal, o 

Liberalismo, a Maçonaria e o Bolchevismo. Ou até a sífilis endémica. Diz 

um que as Colónias são o cancro da grei, outros proclamam que elas 

são a reserva do nosso futuro. Chovem panfletos, ribombam polémicas, 

há pugilatos ao Chiado, comichões teóricas, orgânicas, temperamentais. 

Um delírio de reforma galvaniza a alma nacional, ou o que passa por sê-

lo. Tudo caminha mal: a moeda, as colheitas, os impostos, a chuva, a 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/artur-leitao-os-nossos-meios-politicos.html
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seca, o parlamentarismo, a balança comercial, o ensino, os tabacos, as 

pragas de gafanhotos, as artes gráficas, e outros aspectos crónicos da 

existência colectiva. Felizmente descobriu-se há dias, na Sociedade de 

Geografia, que somos uma Potência Colonial. (Algum dia lhe chamarão 

Império.) 

Em todo o caso, para sair da Crise, bastará uma destas simples 

soluções: equilibrar o Orçamento, derrubar o ministério, ou refazer a 

História. Sim, já ninguém atura este governo. A ideia de que ele está no 

poleiro há mais de seis meses não nos deixa dormir em paz. Urge 

derrubá-lo, ainda que seja pela força, uma vez que (textual: a frase é 

do Redentor) «o Congresso que para aí está, divorciado do Povo, lhe 

assegura a perpétua ditadura parlamentar». Intelectuais, imprensa, 

partidos, funcionários, lavradores, proprietários, operariado, ricos e 

pobres - todos contra o governo. (…) 

Para tudo ser unânime, o ministério entra em conflito consigo 

mesmo e ameaça desintegrar-se. Até a maioria parlamentar que o 

sustenta parece rebelada. Todos apelam para o chefe do Estado, que 

além de não ter poderes nenhuns, está de cama com a influenza. «Será 

a influenza... espanhola?», sibilam línguas viperinas. É um trocadilho de 

mau gosto, mas que querem, receia-se o iberismo. 

A democracia terá perdido a coragem dos seus fins? 

Ainda estão vivas na memória de todos as privações e dores da 

grande guerra, as epidemias, a confusão que ela gerou. Há 

desigualdades e injustiças. Ao lado de fortunas fabulosas, rapidamente 

acumuladas, há miséria e há fome, há desemprego, e morre gente sem 

assistência. Temos as furnas de Monsanto e os bairros das minhocas, as 

gaiolas de greda que desabam a um sopro de vento. (Os construtores 

desaparecem.) Ao lado da ociosidade e do parasitismo, temos o trabalho 

antieconómico, semi-servil, o salário abaixo de todos os padrões, a 

subnutrição, o analfabetismo. No dizer do próprio chefe do governo, o 

país continua a saque, nas mãos de salteadores internos e 

internacionais. E que há-de ele fazer na sua total impotência? 

A balança comercial e a de pagamentos estão cronicamente 

desequilibradas; o Orçamento geme ao peso de despesas improdutivas: 

e não temos exército, nem esquadra, nem marinha mercante, nem 
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estradas, nem escolas, nem trigo, nem combustíveis, nem minérios, 

nem investigação científica, nem juízo: não temos nada. (…)”. 

 

Ver uma análise muito interessante desta obra 

em:  http://hasempreumlivro.blogspot.com/2008/01/o-milagre-segundo-salom-de-

jos.html 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/jose-rodrigues-migueis-abaixo-o.html 

 

 

 
1 de Março de 2012, (68) 

Repórter X, O patriotismo português… 

No dia 31 de Janeiro de 1926, fez há pouco 86 anos, o Repórter X 

escreveu uma crónica no jornal A Choldra, com o título “O patriotismo 

português e a nossa pseudo-independência”, adequado ao tempo que 

corria, mas admirável texto com duração garantida. O Repórter X, 

Reinaldo Ferreira (1897-1935), foi um extraordinário jornalista, se 

assim se pode dizer. Muitas das suas mais marcantes reportagens são 

puras invenções, mas de um sabor e de uma mestria tal que eram tidas 

como verdadeiras e apreciadas pelas suas outras qualidades, desde a 

beleza dos textos, à linguagem utilizada, aos comentários e 

considerações aduzidas… Deixou inúmeros escritos, novelas, peças de 

teatro, folhetins. Também realizou filmes e fundou jornais. Se houvesse 

memória, Reinaldo Ferreira seria uma extraordinária figura do nosso 

século XX. 

Nesta pequena crónica publicada em A Choldra, jornal do Partido 

Republicano da Esquerda Democrática de José Domingues das Santos, 

podemos ler uma saborosa análise de algo que todos sentimos como 

ideia persistente – o patriotismo relacionado com o valor da nossa 

acção: 

 

http://hasempreumlivro.blogspot.com/2008/01/o-milagre-segundo-salom-de-jos.html
http://hasempreumlivro.blogspot.com/2008/01/o-milagre-segundo-salom-de-jos.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/12/jose-rodrigues-migueis-abaixo-o.html
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“O patriotismo, como o amor, como a fisionomia das cidades, como 

a ciência - sofre a influência das épocas, a moldagem dos séculos. O 

patriotismo em todos os países perdeu a “moralidade convencional e 

romântica” para ganhar precisão e exactidão práticas. Em Portugal, 

somos patriotas pelas mesmas fórmulas e pelas mesmas razões com 

que a velhada de Azambuja ou Lavarabos, prefere as diligências 

solavancadas e lentas a uma parelha, à vertigem, com molas e conforto, 

de um auto moderno. 

E patriotas porque o sol brilha com ouros preciosos, e o clima tem 

suavidades de morfina - satisfazemo-nos em berrarias de praça, em 

palmadas exaltadas no peito. O nosso patriotismo tem um rival: o dos 

búlgaros. Em 1919, conheci em Anvers um búlgaro. Falámos de Portugal 

- e ele, levantando um canto dos lábios, com superioridade cómica, 

contentou-se em dizer: 

- Se você conhecesse a Bulgária! 

- Não conheço! Mas não há sol como o de Lisboa. 

- Se você conhecesse o de Sófia! 

- Bom... mas o nosso clima é o mais... 

- Ah! Doçuras como as da temperatura búlgara... 

- Vocês podem ter um sol e um clima como o nosso - o que não 

têm, com certeza, é “tesura" como a do portuguezinho. 

- Bem se vê que você não conhece a história da Bulgária - replicou 

ele - É a mais gloriosa; é o maior desfile de bravos e de heróis… 

- Mas... já experimentou os nossos barbeiros? 

- Não podem ser melhores que os nossos... 

- E o fado? 

- Ora... ora… o “tchark” é a melodia mais sentimental que existe! 

E não houve forma! O patriotismo do búlgaro, como o nosso, como o 

da Pérsia, defende apenas o que não marca; o que não dá prosperidades 

nem honra, porque não é produto da vontade dos homens, porque não 

exibe qualidades de raça nem virtudes de época. 

E por isso… 

*** 

Por isso, senhores, temos a ilusão triste e falsa do nosso orgulho de 

portugueses. 
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A nossa independência é uma fumarada de ópio. 

A nossa autonomia, uma palavra sem significado nos dicionários da 

política mundial. A nossa soberania - uma mentira como a beleza 

da cocotte maquilhada - tem hoje menos vontade própria, menos 

orgulho, menos dignidade do que os protectorados ingleses, do que a 

desses reinos asiáticos fechados num ritual, escravizados em palácios 

seculares - e cujos monarcas, antes de jantar perguntam aos altos 

comissários europeus, de que menus devem servir-se. 

O Egipto, na ratoeira da sua liberdade, agita-se, convulsiona-se, 

repele sugestões, luta com epilepsias loucas, contra a pressão da pata 

britânica. A Índia, sangrando num eterno martírio a San-Sebastião, 

segue o seu roteiro da invasão, caindo, levantando-se, mas reagindo 

sempre, e sempre pronta a estrangular o opressor. 

Nós, não. O nosso patriotismo é feito de cavaqueira, de gestos, de 

ameaças contra quem duvidar da luz do nosso sol ou das delícias do 

nosso clima! 

*** 

A palavra “portugalizar” não é uma calúnia. A Inglaterra guia-nos 

pelo labirinto da política internacional como um cicerone da Cook; a 

Inglaterra zanga-se, põe-nos de castigo e dá-nos torrões de açúcar, em 

forma de “visita de esquadra” como os tutores fazem aos pupilos, 

segundo as suas travessuras ou os seus juízos. A Inglaterra faz mais: a 

Inglaterra, através do “professor” que a representa em Lisboa, escreve 

cartas aos jornais, premiando ou reprovando as campanhas que no 

jornalismo se iniciem. (…)”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/reporter-x-o-patriotismo-portugues.html 
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3 de Fevereiro de 2012, (58) 

Sarmento Pimentel, A revolução do Porto 

No dia 3 de Fevereiro de 1927, faz hoje 85 anos, saiu à rua, na cidade 

do Porto, o primeiro movimento militar contra a Ditadura implantada em 

28 de Maio de 1926. O movimento devia ocorrer simultaneamente no 

Porto e em Lisboa, mas na capital os revolucionários só conseguiram 

avançar a 7 de Fevereiro, o que foi fatal para ambos os focos da 

revolução. Outras tentativas se seguiriam a esta, mas nenhuma delas 

logrou obter êxito até ao 25 de Abril de 1974, 48 anos depois. 

João Sarmento Pimentel, capitão demitido do Exército, participou na 

revolta e a ela se refere no livro que escreveu mais tarde no exílio 

brasileiro (1962) com o título Memórias do Capitão, do qual se 

transcreve o seguinte trecho: 

“Foi poucos dias antes de eclodir a revolta que o General Simas 

Machado me procurou para tomar parte nela, alegando que, embora eu 

não tivesse comando e já há alguns anos afastado do serviço de quartel, 

a minha adesão traria para o lado dos revolucionários dois amigos meus 

com influência decisiva na guarnição militar de Lisboa - o major Ribeiro 

de Carvalho e capitão Francisco Aragão (…) 

As démarches políticas, que eu não acompanhei nem quis conhecer, 

eram agora chefiadas por Jaime Cortesão e emperraram, não sei bem 

porquê. A data de 31 de Janeiro para o levante foi adiada para 3 de 

Fevereiro, começando no Porto sob a promessa de que 12 horas depois 

Lisboa se sublevava. Acreditando na promessa, aceitaram 

implicitamente a derrota. 

Num desses dias que antecederam a revolução fui procurado por 

alguns oficiais que estavam na conjura e com eles discuti detalhes da 

luta para derrubar a ditadura militar, insistindo sempre no 

pronunciamento simultâneo de, pelo menos Porto e Lisboa (…) 

Quatro anos depois, exilado e demitido do Exército, assim como 

Ribeiro de Carvalho e tantos outros que, como o pobre de mim, 

andaram pela África e Flandres a defender a República e a Democracia, 

tiveram ocasião de me dizer que se haviam enganado, e que a revolução 
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do Porto se perdeu pela falta de apoio imediato dos republicanos de 

Lisboa. 

Desde então considerei a revolução perdida. Como última esperança 

ainda se mandou numa traineira a Lisboa Raul Proença e Camilo 

Cortesão para pedirem mais uma vez auxílio aos correligionários do Sul 

e também para os informar da situação em que nos encontrávamos: 

muita gente por enterrar, os hospitais atulhados de feridos e as 

munições de guerra e as de boca a acabarem-se. 

O Governo aproveitou a diversidade de opiniões no seio dos políticos da 

oposição, e da indecisão daqueles que lhe arreganhavam os dentes, para 

estabelecer uma defesa forte em Lisboa e para concentrar as tropas de 

outras Regiões Militares à roda da cidade do Porto, nos lugares estratégicos 

que lhe garantissem a iniciativa do ataque às forças revolucionárias. 

Não foi difícil aos neutros perceberem para que lado pendia a vitória 

e que o Governo estava senhor das Fábricas de Munições e dos 

Caminhos de Ferro. E como, além duma parte da tropa cujos Comandos 

havia escolhido à sua feição totalitária, também tinha nas mãos largas o 

Banco de Portugal, a ditadura ordenou o bombardeamento 

indiscriminado e intensivo. 

Dois dias depois o comando revolucionário pedia um armistício e 

Lisboa... revoltou-se! 

Nós os do Porto, chamámos àquele levante tardio de Lisboa, a 

"Revolução do remorso". 

É claro que a ditadura, podendo bater os seus inimigos, primeiro um 

e, depois deste vencido, o outro esmagou este retardatário 

impiedosamente. 

Deu-se até ao esporte salazarista de andar a caçar a tiro, nas ruas de 

Lisboa, os republicanos tresmalhados, como quem caça coelhos”. 

Nota pessoal: Tive o privilégio de acompanhar o conselheiro da 

Revolução, António Marques Júnior a S. Paulo, em 1982, para levarmos 

as estrelas de general ao capitão Sarmento Pimentel, depois da sua 

promoção decretada pelo Conselho da Revolução. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/sarmento-pimentel-revolucao-do-porto.html 
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12 de Janeiro de 2012, (48) 

António Sérgio, Os partidos e os chefes... 

A partir de 1927, há portanto 85 anos, António Sérgio escreveu, do 

exílio, uns textos a que chamou “Notas políticas”. De entre elas, 

queremos destacar uma sobre os partidos políticos e os respectivos 

chefes, escrita em Paris, que começa assim: 

 

“Creio que o carácter mais deplorável das discussões políticas 

portuguesas provém do aspecto de questão pessoal sob que vemos 

todas as cousas, e da concepção estreita e negativista que entre nós se 

tem do partidarismo. 

De aí resulta que o partidário se não identifica com uma dada ideia, 

mas sim com os seus chefes; que qualquer crítica a um acto dos chefes 

é sempre recebida pelo partidário, não com a serenidade e compreensão 

com que se deve receber a divergência de ideias, mas com as explosões 

com que os mais impulsivos recebem o insulto pessoal; e que o cidadão 

simples e não partidário, o indivíduo que se interessa pela cousa pública 

e que pretende fiscalizar aqueles que governam, - mas sem ter desejos 

de governar ele próprio ou de apoiar por sistema qualquer governante - 

é espécie de homem que ninguém entende, a ponto de não perceberem, 

por exemplo, que discordemos do chefe A em certo acto, mas que 

concordemos com ele em outros casos, ou discordemos dos actos do 

senhor A sem que lhe votemos por isso um imenso ódio (e não só a ele, 

mas a todo o partido), e sem que discordemos no só intuito de 

«fazermos o jogo» do chefe B, adversário político do chefe A. 

Parece-me isto tanto mais nocivo, quanto impede a existência e 

desenvolvimento daquilo que é talvez o mais necessário para carrilar a 

vida da nossa política, isto é, a influência efectiva dos não partidários, - 

a fiscalização dos homens que nos governam, não só por parte dos seus 

adversários, filiados nos partidos que não estão no governo (os quais 

são impelidos, por via de regra, a um ataque geral e sistemático, falho 

de imparcialidade e de justiça), mas pelo cidadão de boa vontade, não 

filiado em nenhum partido, sem sectarismo e sem paixão, e capaz de 
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apoiar em certos casos, e de contrariar em outros casos, o mesmo 

partido ou o mesmo chefe”. 

Nota: A crónica era sobretudo dirigida aos políticos republicanos, 

muitos dos quais se encontraram no exílio depois do 28 de Maio, no 

sentido de todos reconhecerem que, a partir de então, só poderia haver 

um inimigo – a ditadura militar instalada em Portugal. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/antonio-sergio-os-partidos-e-os-chefes.html 
 

 

 
7 de Janeiro de 2012, (46) 

Jaime Cortesão, A Formação 
Democrática de Portugal 

Jaime Cortesão escreveu em Paris, em 1928, faz portanto 84 anos, um 

texto intitulado “A Formação Democrática de Portugal”, depois incluído 

nas suas obras completas, no volume “Os Factores Democráticos na 

Formação de Portugal”. Em várias ocasiões, Jaime Cortesão procura 

trazer em auxílio da sua concepção democrática da história portuguesa, 

o próprio conceito de História, enquanto actividade científica. Eis um 

pequeno trecho daquele ensaio: 

 

“Dissemos que a História é a consciência dos povos. Podemos 

acrescentar que é igualmente a consciência da Humanidade, e tanto 

mais o será daqueles quanto com a desta se confunda. Nenhum acto 

nacional pode ser mais próprio a dar o sentido e a medida da 

individualidade colectiva do que aqueles que transcendem os interesses 

da Grei e servem vastos desígnios e ideais humanos. Ora o traço entre 

todos eminente da fisionomia nacional é o carácter profundamente 

universalista, nas suas origens, na sua formação, na sua missão, nas 

suas consequências, da história portuguesa. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/antonio-sergio-os-partidos-e-os-chefes.html
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Supor que a índole democrática do nosso povo deriva do acto 

gracioso dos príncipes, concedendo as cartas do concelho, ou das 

tradições administrativas, deixadas como um resíduo secular pelo 

império romano, como Herculano, na esteira de Guizot e Thierry, 

imaginou; ou das instituições judiciais germânicas, conservadas pelos 

Visigodos, como afirmou Hinojosa, à maneira de Below e Lamprecht, 

equivale desde logo a desconhecer a essência, o espírito, o elemento 

vivificador das nossas origens, sem o qual se torna impossível 

compreender a totalidade da nossa história. 

A formação de Portugal é conjuntamente uma consequência e uma 

fase da revolução económico-social, política e religiosa, que transforma 

a Europa entre os séculos XI e XIV. E a liberdade, o acesso das classes 

populares à administração local e pública e a sua ingerência na política 

da Nação não representam herança ou doação, mas sim uma conquista 

revolucionária”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jaime-cortesao-formacao-democratica-

de.html 
 

 

 
13 de Novembro de 2011, (25) 

Raul Proença, Em Defesa da Democracia 

Em 1929, exactamente no dia 25 de Abril, fez portanto 82 anos, Raul 

Proença escreveu uma crónica na Seara Nova, que era o 7º texto de uma 

série sob o título geral de "Para um Evangelho duma Acção Idealista no 

Mundo Real" (a propósito de "la Trahison des Clercs de Julien Benda). 

Este 7º texto tinha a intenção geral da defesa da democracia e dele 

transcrevo pequenos excertos: 

"Antes de mais nada, julgo ser preciso defender a Democracia de 

certas concepções que, autorizando-se dela, não fazem afinal mais do 

que perverter as suas ideais essenciais. 

E começar por defini-la precisamente, não será já a melhor maneira 

de a defender? Assim, nada mais necessário do que definir o que é, para 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jaime-cortesao-formacao-democratica-de.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jaime-cortesao-formacao-democratica-de.html
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ela, a finalidade do Estado, porque um Estado que não conhece a sua 

finalidade desconhece os seus limites, e está, portanto, apto para 

exercer todas as formas de tirania. 

Equivale isto a reconhecer que é preciso proclamar com toda a 

energia que nunca um verdadeiro democrata pode reconhecer ao Estado 

qualquer poder absoluto sobre o indivíduo. O que é o Estado para ele, 

efectivamente, senão um instrumento destinado a permitir ao indivíduo 

uma vida verdadeiramente livre e digna do homem? A democracia visa a 

servir o indivíduo e não a oprimi-lo. (...) 

Seja, porém, como for, a primeira verdade a pôr em evidência é que 

é no direito individual, e não no direito do número, que reside a 

essência da Democracia. A Democracia é o regime que garante no 

máximo o direito de todos os indivíduos, o que a leva, por definição, a 

caracterizar-se, desde logo como igualitária. Não é para mim, nem para 

os do meu grupo, que eu exijo a liberdade; exijo-a, pelo contrário, para 

todos os homens seja qual for a sua condição, grupo ou partido. (...) 

Daqui se conclui ainda que o terreno das opiniões deve ficar 

inteiramente livre de qualquer intervenção da vontade maioritária. Pois 

esta só é legítima porque a vontade unânime é impossível, porque a 

liberdade absoluta das vontades impediria praticamente qualquer 

deliberação colectiva, ao passo que a liberdade das opiniões não só não 

pode impossibilitar nenhum acto deliberativo, como é absolutamente 

necessária para que esses actos se realizem em todas as condições de 

seriedade e de legitimidade. Uma decisão colectiva que não foi tomada 

depois da mais larga e da mais livre controvérsia, é uma decisão cega, 

que não se rodeou de todas as condições de segurança e de 

objectividade. 

Daqui se conclui, enfim, que o indivíduo tem o direito de se rebelar 

contra o número quando o número, menosprezando a autonomia das 

consciências, tenta violar os seus direitos essenciais". 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/raul-proenca-em-defesa-da-
democracia.html 
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26 de Janeiro de 2012, (64) 

Jaime Cortesão, A História e o 
Historiador 

Jaime Cortesão publicou o seu livro Os Factores Democráticos na 

Formação de Portugal em 1930, há portanto 82 anos. O texto 

introdutório do estudo chama-se “A História e o Historiador”, e aí se 

define o conceito de História do seu autor. São dessa introdução, os 

seguintes trechos: 

 

“A história de cada povo, humildemente escrita, quer na glória dos 

seus feitos e virtudes, quer na contrição dos seus erros e defeitos, das 

suas Aljubarrotas e dos seus Alcácer-Quibires, não pode e não deve ser 

a contemplação estática do passado, mas um impulso, uma promessa, 

um pacto de vida para o futuro. O fim da história, considerada como 

ciência humana e humanística, não é uma regressão ao passado, mas 

uma explicação do presente, uma arte de prever e uma promessa de 

excedência. (…) 

É costume dizer-se (…) que não há história sem documentos. Sem 

dúvida. Mas com a seguinte reserva: não há documentos sem história. 

Queremos dizer: as fontes do passado devem ser lidas à luz da cultura 

geral que as ditou e dos interesses, confessados ou ocultos, que podiam 

mover a pena do autor e obrigá-lo a deformar ou a calar a verdade. 

Buscar e descobrir documentos é excelente. Saber interpretá-los é mais 

e melhor. Para esta segunda parte do trabalho da obra histórica torna-

se indispensável não só conhecer a vida, mas possuir um sentido e uma 

filosofia da vida. Durante várias décadas nos demos com igual paixão a 

essas duas tarefas. Várias décadas, repetimos. (…) 

Durante as nossas demoradas e repetidas estadas em Espanha, 

França, Itália, mais de passagem em Bruxelas e Londres, e muito 

longamente no Brasil, fomos assíduos frequentadores de arquivos. 

Vivemos também intensamente a vida, o que não ensina menos que os 

livros e os documentos. Possuiu-nos em todos os tempos a paixão do 

investigador, quer na clausura e silêncio das bibliotecas, quer no teatro 

e tumulto do mundo exterior.(…) 
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Destarte nos debruçámos longos anos sobre catálogos, códices, 

pergaminhos e velhos papéis ou mapas delidos e desconhecidos, mas 

buscando sempre lobrigar por detrás do documento seco a fonte viva 

dos indivíduos e das multidões, que afundaram os alicerces instáveis da 

história e acenderam a cambiante de luz própria e fugidia, em que os 

antepassados desenharam seus vultos. Preocupou-nos sempre e 

conjuntamente a face da vida extinta do passado e a da vida do 

presente, para explicarmos uma pela outra. E quanto mais tentávamos 

compreender a segunda, mais descobríamos na sua estrutura as 

estratificações indeléveis da primeira. 

A história, vista a esta luz, é e deve ser uma escola de formação 

moral. A averiguação do facto, na sua identificação real, acarreta 

consigo o amor da verdade e a repulsa da mentira; ensina a relatividade 

do humano e o respeito pela diversidade alheia; e torna-se uma lição 

permanente de compreensão e dignidade”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jaime-cortesao-historia-e-o-

historiador.html 
 

 

 
16 de Fevereiro de 2012, (61) 

Raul Proença, O mal da República... 

Raul Proença publicou, na Seara Nova de 29 de Dezembro de 1930, já 

fez portanto 81 anos, uma carta em resposta a um comentário do 

jornal Liberdade com o título “Do Estado absoluto ao Estado liberal”. 

Respigo alguns trechos: 

 

“O mal da República está na miséria da sua ideologia e na estreiteza 

de vistas, na fraqueza ou na corrupção de grande parte dos seus 

homens. 

O mal da República está em não ter sido tolerante quando deve, e 

quando deve enérgica. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jaime-cortesao-historia-e-o-historiador.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/jaime-cortesao-historia-e-o-historiador.html
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O mal da República está em que prometemos sempre mais rigores 

do que o permitem os princípios, para, afinal, termos sempre menos do 

que o exige a prudência. 

(…) 

O mal da República está em termos ligado uma importância absoluta 

às formas exteriores do regime, o hino, as cores, a cartola do 

Presidente, a bandeira - que para mim me são estética à parte, 

absolutamente indiferentes - e nenhuma às suas aspirações, às suas 

doutrinas e às suas realidades essenciais. 

O mal da República está em nos verem sempre prontos a confiar no 

primeiro imbecil agaloado que possua os recursos materiais de 

subverter a ordem legal, e em termos esperado a salvação pública de 

todos (dos Heróis, dos Chefes, dos Messias e até dos Asnos), menos de 

nós mesmos. 

O mal da República está em termos feito consistir o nosso 

republicanismo em aclamar e vitoriar os homens públicos, em vez de os 

fiscalizar e controlar. 

O mal da República está na criminosa impunidade com que temos 

dado imperecível alento a todos os movimentos revolucionários, 

introduzindo, por assim dizer, o direito de insurreição permanente - e 

sem ideias, entre as regalias fundamentais do Cidadão. 

O mal da República está em não termos a coragem de castigar o 

crime, o verdadeiro, o único crime (o de facto, não o de opinião, que 

não há crimes de opinião numa Democracia) - prosseguindo assim, em 

vez da punição dos verdadeiros delinquentes, dos obstinados inimigos 

da ordem, a míseros bodes expiatórios que nada têm a ver com as 

sucessivas traições à República perpetradas de há vinte anos a esta 

parte por muitos dos que se dizem republicanos. 

(…) 

São estes e outros males análogos que é preciso combater”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/raul-proenca-o-mal-da-republica.html 
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5 de Julho de 2011, (02) 

António Sérgio e o Estado Novo 

No dia 5 de Julho de 1932, faz hoje 79 anos, tomou posse o primeiro 

governo do "Estado Novo", presidido por Oliveira Salazar. Talvez 

ninguém como António Sérgio, na sua "Breve Interpretação da História 

de Portugal", tenha caracterizado tão certeiramente o regime de Oliveira 

Salazar: 

 

"Graças, sobretudo, aos protestos dos verdadeiros democratas e à 

atmosfera de hostilidade que desses protestos se havia formado, surgiu 

a revolta militar de 28 de Maio de 26. Aproveitando-a no sentido dos 

seus interesses, o reaccionarismo tomou conta do Poder, esbanjou os 

dinheiros públicos em benefício de grupos de oligarcas, esmagou com 

impostos a população, realizou as obras para propaganda que 

empreendem sempre as ditaduras, estabeleceu uma apertada censura à 

imprensa e uma polícia política inquisitorial, esbulhou e dissolveu as 

associações operárias de livre iniciativa dos trabalhadores e reduziu 

estes à impotência, por meio da completa subordinação ao Poder a que 

se chamou regime corporativo do Estado, o Estado Novo". 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/antonio-sergio-e-o-estado-novo_05.html 
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14 de Fevereiro de 2012, (60) 

Padre Firmino, Mandamentos do vinho! 

Só hoje regresso ao “Fio da História”, porque estive em Vinhais, na Feira 

do Fumeiro. Espero que os meus leitores me perdoem. Apreciei a 

companhia de bons amigos e familiares, as conversas que naturalmente 

acompanham estes encontros, a excelente organização da Feira e, sem 

qualquer dúvida, a qualidade dos produtos apresentados, em especial o 

célebre salpicão de Vinhais. 

E porque vem a propósito, percorro o cancioneiro de Vinhais 

recolhido pelo Padre Firmino A. Martins, no seu Folklore do Concelho de 

Vinhais, cujo 2º e último volume foi publicado em 1938, há portanto 74 

anos, e dele escolho uma cantiga chamada “Mandamentos do vinho". 

 

"Mandamentos do vinho 

 

Os mandamentos do vinho, 

são dez por este caminho: 

Primeiro amarás 

o vinho de Portugal, 

não lhe deitarás água, 

que te pode fazer mal. 

Segundo não jurarás 

pela flor da laranjeira. 

é ofensa que se faz 

à nossa prima parreira. 

Terceiro amarás 

azeitonas, pão e queijo, 

dai-lhe com o jarrinho 

à medida do desejo. 

Quarto não levantarás 

outro que esteja deitado, 

deita-te com ele ao comprido, 

dá volta pr’ó outro lado. 

O quinto não matarás 
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a sede por um pichel, 

vai beber de bruços 

à boca de um tonel. 

O sexto não fornicar 

senão por uma cuba grossa, 

tapa-lhe bem a boca 

pr’a que refolgar não possa. 

Sétimo não furtarás 

se não for para beber, 

virás-te assim confessar 

e eu hei-de te absolver 

Oitavo não desejarás 

copo que seja pequeno, 

tira-lhe bem a escuma, 

para que se ponha moreno. 

O nono não desejarás 

a salada do pepino, 

ela é mui fresca de Verão, 

carrega-lhe antes c’o vinho. 

Estes dez mandamentos 

se encerram em dois, 

os soldados casados 

têm chapéu como os bois”. 

 

Nota: O Padre Firmino publicou a sua obra sobre Vinhais em dois 

volumes, o primeiro em 1927 e o segundo e último em 1938. Em 1987, 

a Câmara Municipal de Vinhais fez uma reedição em fac-simile dos dois 

volumes, da qual não sei se ainda haverá exemplares. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/padre-firmino-mandamentos-do-vinho.html 
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6 de Fevereiro de 2012, (59) 

António Sérgio, História: a busca de um 
método! 

António Sérgio publicou pela primeira vez o seu texto Introdução 

Geográfico-Sociológica à História de Portugal em 1941, há portanto 71 

anos. O autor iniciou a obra com as “Divagações Proemiais ao jovem 

leitor sobre a atitude mental que presidirá a este ensaio”. Tentando 

ilustrar o conceito de História de António Sérgio, extraem-se daqui os 

seguintes trechos: 

“Não tiro da História uma «lição moral», tal como a concebia um Oliveira 

Martins, e não vou a ela para lhe pedir exemplos: tomo-a como um meio 

dos mais adequados para nos familiarizarmos com os casos da nação 

presente, com as necessidades e os problemas do Portugal de agora. Penso 

no agora, - e na tua acção. O deixarmos aos mortos o enterrar os seus 

mortos e o seguirmos «avante para além dos túmulos» (como aconselhava 

um Goethe) é hoje mais necessário do que nunca o foi. 

Para tais objectivos, serão estas páginas como que a busca de um 

método, como que a investigação de uma rota. Outros mais aptos farão 

um dia o que neste compêndio se prenunciará apenas - e 

imperfeitissimamente; por isso, se vires qualquer frase no decorrer do 

livro que pareça apresentar-se como afirmação segura, e sem a infinita 

humildade que condiz com a obra, faz-me tu a justiça de querer admitir 

que tão-só a palavra me não foi fiel. (…) 

Na multidão dos factos que os historiadores referem, fiz a escolha e 

a ordenação que se me afigurou mais útil: e isso com o intuito de 

suscitar em ti a tendência a encarar o viver de outrora à luz do 

sociólogo e do moralista crítico, do político progressivo e do reformador 

social, e com o gosto de pensares sobre a história Pátria, de examinares 

hipóteses a seu respeito. Por isso mesmo, procurarei levar-te (quanto 

for possível) ao contacto directo com os testemunhos históricos que me 

parecerem especialmente significativos, e merecedores por isso de 

ponderação e de crítica (prescindindo aliás de anotações eruditas, dado 

o carácter popular do ensaio). (…) 
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O mundo das ideias, para os indivíduos cultos, é bem menos de 

certezas que de problemas. O mais que podemos, frequentissimamente, 

é enunciar um problema em mais claros termos; e como a solução de 

qualquer problema suscita o aparecimento de problemas novos, a 

consciência da problemática é o que caracteriza o sábio. O que mais 

vale divulgar não é pois a «ciência», não são os conhecimentos, não são 

as doutrinas: o que mais vale divulgar é o espírito científico, que vem a 

ser o mesmo que o espírito crítico. (…) 

Quanto a mim, fico sempre em dúvida de que haja factos puros, 

qualquer dado absoluto, qualquer percepção sem ideias, - sem 

interpretação, sem «teoria». Quedo-me indefinidamente a interrogar-me a 

mim mesmo sobre se não é afinal uma concepção plausível a da autonomia 

construtiva do intelecto humano na edificação do mundo que nós 

concebemos; a de que a origem do pensar não está fora dele, e de que o 

seu ponto de partida já é pensar, a de que se não acha linha de limitação 

bem nítida entre o que apenas é «facto» e o que já é «teoria»; a de que o 

sujeito é inseparável do respectivo objecto, e correlativo a ele. (…) 

O risco do naufrágio é necessário à rota. Não temamos o erro: que 

arriscarmo-nos ao erro é condição do acertar, e foi por isso mesmo que 

já se disse algures: «mostrai-me um cientista que jamais errasse, e 

mostrar-vos-ei um indivíduo que nunca descobriu cousa alguma». Pode 

o historiador, em circunstâncias tais, adoptar aquele dito do Poincaré: 

«adivinhamos o passado, como adivinhamos o futuro». Sim, disse-o 

bem o matemático: adivinhar o passado. É o que tentarei fazer. Claro 

está, todavia, que no conceito da História que inspirou este ensaio 

importa que submetamos ao juízo crítico - e às minúcias e pesquisas 

dos buscadores de fontes - todo rasgo audacioso de adivinhação, e que 

nos não metamos a adivinhar o pretérito para simples deleite da 

imaginação romanesca (como o fez tantas vezes um Oliveira Martins), 

senão que para buscar uma relacionação dos casos, - quer dizer, uma 

maior inteligibilidade do viver de outrora (…)”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/antonio-sergio-historia-busca-de-um.html 
 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/antonio-sergio-historia-busca-de-um.html
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18 de Fevereiro de 2012, (62) 

Aniceto, de apelido Afonso 

No dia 18 de Fevereiro de 1942, faz hoje 70 anos, nasceu no lugar de 

Armoniz, freguesia e concelho de Vinhais, um indivíduo do sexo 

masculino, a quem foi posto o nome de Aniceto Henrique, tomando o 

apelido do pai, Afonso. 

Nasceu às 03h10 da manhã, na quarta-feira de cinzas, incomodando 

toda a gente, em especial a mãe, mas também as parteiras, o pai, 

irmãos, amigos e vizinhos. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/aniceto-de-apelido-afonso.html 
 

 

 
22 de Outubro de 2011, (17) 

José Régio, O Recurso ao Medo. 

No dia 22 de Outubro de 1945, faz hoje 66 anos, foi criada a PIDE 

(Polícia de Investigação e Defesa do Estado) em substituição da PVDE 

(Polícia de Vigilância e Defesa do Estado), como polícia política do 

Estado Novo. A propósito da situação, em 1949, em Depoimento contra 

Depoimento, José Régio escreveu o seguinte texto, com o título "O 

Recurso ao Medo": 

 

«Na luta que actualmente se trava em Portugal entre duas formas de 

pensar e sentir, de governar e de ser - um poderoso elemento há com 

que jogam os nossos antagonistas: o medo. "O medo é que guarda a 

vinha", diz-se. Em grande parte, tem sido o medo que tem guardado a 

actual situação. Pode, ainda, ser o medo quem melhor a defenda. Não 

só em Portugal como em quaisquer países onde um regime conquistou 

o Poder pela força, e pela força impera, esse poderoso inimigo da alma 

se agigantou a ponto de tapar todo o horizonte. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/aniceto-de-apelido-afonso.html
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Inimigo da alma, digo: porque é o medo que tolhe até os impulsos 

mais generosos, faz desistir até das aspirações mais justas, afoga até o 

grito mais espontâneo, e, em suma, corrompe e assombra até a mais 

clara visão da vida. Pelo medo fica a alma pequenina, embaraçada, 

inerme, torpe. Encolheu-se - dizemos nós de quem teve medo de agir. E 

não há imagem mais justa. Não admira que cultivem o medo (pois até 

inconscientemente o cultivariam!) todos os regimes autoritários; todos 

os Governos de um partido exclusivo. Pelo medo das represálias que a 

imaginação inquieta lhes sugere, se agarram sempre mais todos os 

governantes tirânicos a um poder que a violência conquistou, e a 

violência mantém. Assim como pelo medo das sevícias que sobre eles 

poderão exercer os governantes poderosos, os vão sofrendo e se vão 

calando os governados infelizes. Quem melhor sustenta a injustiça 

social - é, muitas vezes, o medo mútuo». 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/jose-regio-o-recurso-ao-medo.html 
 

 

 
13 de Junho de 2012, (102) 

José Régio, O medo mole… 

No dia 13 de Junho de 1949, faz hoje 63 anos, o Estado Novo publicou 

o DL 37.447 sobre as chamadas “medidas de segurança”, em que o 

parágrafo único do Art. 22º diz o seguinte: “Cabe à Polícia Internacional 

e de Defesa do Estado a elaboração das propostas para aplicação ou 

prorrogação da medida de segurança. O director da Polícia Internacional 

e de Defesa do Estado poderá aplicar provisoriamente a medida de 

segurança, nos termos … (…)”. Os recursos eram resolvidos pelos 

tribunais plenários. A aplicação da medida de segurança permitia o 

prolongamento da detenção, para além da pena cumprida. 

No mesmo ano, José Régio publicou um texto com o título “Recurso 

ao Medo”, num opúsculo dos serviços centrais da candidatura de Norton 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/10/jose-regio-o-recurso-ao-medo.html
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de Matos “Depoimento contra Depoimento”, texto que a censura 

impedira de ser publicado no jornal República: 

 

“Não quero falar em represálias, não quero falar em sevícias, não 

quero falar em tiranias, a propósito do regime que há duas boas 

dezenas de anos se nos impôs. Não quero… porque não quero. Mas há 

uns bons anos que grande parte do povo português – deste povo que 

somos nós todos, e não só quem os governantes decretam – vive sob o 

entorpecedor império do medo. Também aqui pretendo não exagerar, e 

antes ser comedido. Nada é preciso exagerar para se provar não poder 

eternizar-se a estranha situação em que temos vivido. Sim, admito não 

se tratar entre nós do medo de terríveis torturas, vinganças e 

repressões. Não é, propriamente, pavor, o medo que nos tem vindo 

tolhendo. Mas é o medo indeciso, flutuante, hesitante, vago, mole, 

contínuo… O medo supremamente desmobilizador. (…)”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/jose-regio-o-medo-mole.html 
 

 

 

19 de Julho de 2011, (08) 

Quintão Meireles desiste da ida às urnas! 

No dia 19 de Julho de 1951, faz hoje 60 anos, Quintão Meireles, 

candidato da Oposição à Presidência da República, desistia da ida às 

urnas por falta de condições de liberdade e igualdade de tratamento. 

Dois dias antes, a 17 de Julho, o outro candidato da Oposição, Ruy Luís 

Gomes, tinha sido considerado inelegível pelo Conselho de Estado. 

São estas algumas passagens do manifesto de Quintão Meireles: 

 

"(...) 

3 - O País está, espiritual, moral e politicamente mais doente do que 

estava em Abril de 1926, antes do movimento de 28 de Maio. (...) 

O que se construiu nas coisas perdeu-se, em escala infinitamente 

mais elevada, nas almas, nos caracteres, na personalidade e nos 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/jose-regio-o-medo-mole.html
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sentimentos da população. Demais, seria imperdoável, ou até 

impossível, que no espaço de 25 longos anos, pouco ou nada se tivesse 

feito na ordem material, com os enormes recursos que o intensivo 

esforço tributário exigido às forças vivas da Nação pôs à disposição do 

Poder. 

Porém, enquanto surgiam estradas e pontes, barragens e edifícios, 

monumentos e palácios, a maioria da população ia perdendo, em 

proveito do prestígio exterior e dos interesses políticos ou materiais de 

uma minoria constituída em partido único, as liberdades políticas mais 

elementares, o sentido espontâneo de dignidade humana, a consciência 

cívica, o interesse pela causa pública, o sentimento das suas 

responsabilidades históricas, a coragem moral, o direito e a 

possibilidade de recurso contra a injustiça política ou social - e 

aproximava-se da passividade medrosa e abúlica das populações 

talhadas para o totalitarismo. Neste vácuo de almas e caracteres, na 

depressão moral imposta por uma forma poderosamente organizada e 

activa - eliminada toda a fiscalização efectiva, protegidos a 

irresponsabilidade e o livre arbítrio, instituído como norma corrente o 

recurso às leis de excepção, amparada a mediocridade e a subserviência 

ao Poder, e ainda, para cúmulo, organizado um sistema de propaganda 

destinada a ocultar a fisionomia dos verdadeiros métodos e factos - a 

moralidade da administração não podia deixar de subverter-se. E a 

corrupção, instalada nos costumes, obscureceu e denegriu as próprias 

virtudes que a situação poderia invocar e proclamar em sua defesa. 

(...)". 

Manifesto do almirante Quintão Meireles, 1951 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/quintao-meireles-desiste-da-ida-as.html 
 

 

 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/quintao-meireles-desiste-da-ida-as.html
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27 de Junho de 2011, (106) 

Henrique Galvão, O negro não passa de 
um animal de carga! 

Em 27 de Junho de 1953, faz hoje 59 anos, foi publicada a Lei 2066 ou 

Lei Orgânica do Ultramar Português. O Estado Novo, depois da 

aprovação da Carta das Nações Unidas em 1945, cujo Artigo 73º definia 

os princípios de administração dos territórios não autónomos e a 

obrigação de transmitir ao Secretário-Geral informações sobre esses 

territórios, procurava um estatuto especial para as suas colónias que 

sustentasse a tese de que as colónias integravam uma grande nação 

pluricontinental e multirracial. O trabalho começou em 1951 com a 

integração do Acto Colonial de 1930 na Constituição e depois, pela 

publicação de uma nova Lei Orgânica do Ultramar. 

Mas nem tudo correu bem. Primeiro, porque as Nações Unidas nunca 

aceitaram esta “habilidade”, condenando constantemente a atitude e a 

política de Portugal, e depois, porque algumas denúncias internas 

acabaram por esclarecer qual era a verdadeira situação nas sociedades 

coloniais. Entre estas denúncias, e em lugar de destaque, figura, por 

exemplo, em 1947, um relatório de Henrique Galvão apresentado à 

Assembleia Nacional em sessão secreta, depois de uma viagem de 

inspecção a Angola. 

 

É desse relatório o seguinte trecho: 

 

“Os patrões criam obstáculos a uma solução humanitária do problema 

da mão-de-obra. Fazem-no contra, ou sob, protecção dos 

regulamentos oficiais, umas vezes iludindo as repartições encarregues 

de zelar pelo seu cumprimento, outras vezes subornando-as, 

explorando em seu benefício a falta de meios de coacção ou a 

branduras das autoridades, e usando de todo o poder e toda a 

influência que conseguem reunir. Eis os aspectos mais salientes da sua 

conduta. 

a.      Resistência de toda a espécie a uma política de salários que 

seja económica e socialmente justa. 
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b.      Mau tratamento de trabalhadores. O castigo corporal ainda é 

usado; os patrões esquivam-se às suas obrigações no que se refere a 

alimentação, vestuário e assistência médica; a ideia de que o negro não 

passa de um animal de carga foi estabelecida; há uma indiferença 

manifesta quanto à saúde física e moral dos trabalhadores; uma 

classificação dos patrões pela forma como tratam os seus trabalhadores 

mostra uma tremenda percentagem de maus patrões. 

c.       Desperdício de mão-de-obra. A mão-de-obra é usada como 

se fosse extraordinariamente abundante. Tudo é feito por mãos de 

negros, desde o puxar de carros do lixo até à drenagem dos pântanos. 

d.      Carácter desumano dos recrutadores da mão-de-obra. 

e.      Deslocação de trabalhadores para regiões distantes sem terem 

em conta a mudança brusca de clima. Os sofrimentos são especialmente 

árduos quando são levados do interior para a faixa costeira e de regiões 

saudáveis para regiões infestadas de moscas tsé-tsé. 

f.        Abusos, não impedidos pelas autoridades, por parte dos 

comerciantes, para com os nativos. 

g.      Desprezo absoluto quanto às condições de vida dos nativos. 

Esta é, muito resumidamente descrita, a grave situação em que os 

povos nativos vivem e trabalham, embora o Governo tenha sido 

informado por mim de todos os pormenores. 

Tomo a responsabilidade de provar que tudo isto é a verdade exacta. 

A única coisa que pode ser dita, é que não descrevi toda a verdade, ou 

melhor, que a não apresentei debaixo de todas as suas numerosas 

formas. Abstive-me de o fazer, só porque isso teria exigido muito mais 

tempo do que aquele de que eu poderia razoavelmente dispor para este 

propósito”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/henrique-galvao-o-negro-nao-passa-de-
um.html 
 

 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/henrique-galvao-o-negro-nao-passa-de-um.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/henrique-galvao-o-negro-nao-passa-de-um.html


139 
 

21 de Maio de 2012, (93) 

Miguel Torga, Todo o colonialismo é 
imoral... 

No dia 20 de Maio de 1954, fez ontem 58 anos, foi publicado o Estatuto 

dos indígenas das províncias da Guiné, Angola e Moçambique, que viria 

a ser substituído em 1961, já depois do início da guerra colonial. No seu 

artigo 2º, o Estatuto definia: “Consideram-se indígenas das referidas 

províncias os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo 

nascido ou vivido habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e 

os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação 

do direito público e privado dos cidadãos portugueses”. 

Algum tempo antes, Miguel Torga, de visita à Argélia, tinha escrito 

um texto elucidativo do seu pensamento sobre a questão, que é sempre 

útil revisitar: 

"Argel, 14 de Setembro de 1953 – As duas bofetadas que um polícia 

francês acaba de dar na minha frente a um nativo vagabundo hão-de 

custar caro à França. Até me pareceu ver o céu claro da Argélia abrir-se 

ligeiramente, e Maomé tomar nota do caso no seu canhenho de 

represálias. 

Este cartesianismo europeu não se convence de que toda a forma de 

colonialismo é imoral, seja ela a mais progressiva materialmente e a 

mais codificada socialmente. De que à universal e tentacular presença 

civilizadora do cristianismo falta sempre um dos lados do diálogo: a 

opinião do indígena. Que pensa ele do benefício? Que disse o inca no 

Peru, o asteca no México, o negro em Angola? Que diz o árabe, aqui? 

Interessa-lhe mais a penitência da cruz, ou a volúpia do crescente? 

Prefere ver as formas, ou adivinhá-las? Claramente que nunca passou 

pela cabeça dos apóstolos fazer a pergunta. Armados até aos dentes e 

senhores de uma técnica manual e mental demoníaca, julgam ocioso 

fazê-la. Mas todo o submetido responde, mais cedo ou mais tarde, 

mesmo sem ser interrogado. Embora a séculos da agressão, os Incas 

estão a responder, e os Astecas também, e os negros também. E não me 

parece que o mundo islâmico se cale, túrgido como o vejo, com todas as 

energias represadas nas dobras do albornoz. 
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Na voz salmodiada dos velhos muezins, que desce dos minaretes e 

repercute multiplicada e rejuvenescida nas gargantas adolescentes, no 

silêncio duma Casbá onde a alma forasteira penetra como lâmina em 

bainha sem fundo, no bulício das feiras que a miséria circunda de um 

halo de comício, o espírito ocidental suspicaz surpreende a força 

incoercível duma religião a que já nada de autêntico temos a opor, e o 

ódio de uma vontade humana que nunca se concebeu esmagada. Mais 

do que o poder dos engenhos de repressão, do que as seduções dum 

progresso que atropela as essências, vale a obstinação dum versículo 

que se estampa nos olhos, depois de ser carícia nos lábios e friso 

caligráfico nas mesquitas. E mais ainda do que ele vale a liberdade. O 

gosto de ser livre diante do próprio Deus”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/miguel-torga-todo-o-colonialismo-e.html 
 

 

 
10 de Maio de 2012, (87) 

Humberto Delgado, Demito-o, 
obviamente… 

No dia 10 de Maio de 1958, faz hoje 54 anos, o general Humberto 

Delgado deu uma conferência de imprensa no salão de chá do Café 

Chave de Ouro, em Lisboa, como candidato independente à Presidência 

da República. 

Encontravam-se na sala dezenas de representantes da imprensa 

portuguesa e estrangeira, mas as emissoras de rádio e a Televisão 

Portuguesa não se fizeram representar. O Prof. Vieira de Almeida 

apresentou “As razões da independência da candidatura do general 

Humberto Delgado”, referindo que o candidato “não procura o apoio de 

partido algum nem o representa, antes aceita o apoio que lhe tragam 

todos os homens de boa vontade”, apresentando-se apenas armado do 

seu direito de cidadão eleitor e elegível. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/miguel-torga-todo-o-colonialismo-e.html
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Nas suas palavras, o general Humberto Delgado disse, a certa altura, 

que “a decisão de apresentar esta candidatura é tanto mais meritória 

quanto é certo que as condições são nitidamente desfavoráveis. Não há 

subterfúgios que inutilizem esta verdade singela. Só com cartas de 

eleitor e fiscalização plena, uma eleição pode considerar-se moralmente 

válida. De contrário, não, e não. É um intervalo mesquinho de… 

generosa autorização para propaganda política que faz lembrar 

impressionantemente a autorização dada aos presos para um passeio 

periódico, debaixo de formas, ao ar livre, no pátio da clausura.” 

Quando terminou as suas palavras o general foi aplaudido e 

ouviram-se vivas a Portugal, à Liberdade e à República. 

O general pôs-se, então à disposição dos jornalistas. 

A primeira pergunta veio de imediato: 

- Se for eleito Presidente da República, que fará do Sr. Presidente do 

Conselho? 

E a resposta foi simples e imediata: 

- Demito-o, obviamente… 

A conferência continuou, mas só esta frase ficou para a História… 

O general Humberto Delgado pagou com a vida o desafio ao ditador! 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/humberto-delgado-demito-o-
obviamente.html 
 

 

 

14 de Julho de 2011, (06) 

Carta a Salazar! 

No dia 13 de Julho de 1958, faz hoje 53 anos, D. António Ferreira 

Gomes, Bispo do Porto, escrevia uma carta a Salazar, que lhe valeria o 

exílio. 

 

D. António expressava-se desta maneira, a certa altura da sua carta: 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/humberto-delgado-demito-o-obviamente.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/humberto-delgado-demito-o-obviamente.html
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"Todos estamos de acordo em que há dois problemas fundamentais, 

sem cuja solução não poderá haver paz social, sejam quais forem as 

aparências. 

O primeiro é que os frutos do trabalho comum devem ser divididos, 

com equidade e justiça social entre os membros da Comunidade, quer 

no ponto de vista dos indivíduos, quer no dos sectores sociais (e aqui 

podemos pensar especialmente na lavoura e na miséria dos 

trabalhadores do campo). 

O segundo é que, seja qual for o conforto ou riqueza que se 

atribuam a um indivíduo ou a uma classe, nunca eles estarão satisfeitos 

enquanto não experimentarem que são colaboradores efectivos, que 

têm a sua justa quota parte na condução da vida colectiva, isto é, que 

são sujeito e não objecto na vida económica, social e política. 

Quando o exame se impõe, parece que as críticas negativas do 

primeiro ponto são unânimes, quer elas partam de oposicionistas ou 

situacionistas. 

Quanto ao segundo ponto, quase não se fala, o que poderá talvez 

compreender-se por a negatividade do primeiro barrar o caminho ao 

segundo. E no entanto talvez a incompreensão para o segundo seja a 

causa do que no primeiro é clamoroso e parece inexplicável e insolúvel. 

Porquanto, na melhor das hipóteses, encontramos entre nós apenas o 

paternalismo paternal. Ora é já hoje mais que evidente que o mundo 

operário e camponês não podem ser educados pelo patronato. Não 

podem nem querem; e temos de lhes reconhecer a razão por mais que 

desejemos e preguemos o bom sentido social dos patrões, onde essa 

compreensão exactamente devia começar. E nem será necessário para 

isso lembrar como muitas vezes essa «educação» facilmente se 

transforma em «ensino» e depois em «ensinadela». 

Patrões muito «bons» e muito «católicos», com toda a naturalidade 

nos falam esta linguagem, a nós bispos, como se nós houvéssemos de 

aprovar autênticas declarações de guerra social. Se a não podemos 

aprovar do lado menos responsável, havemos de a aprovar do lado mais 

capaz, mais obrigado e mais responsável? 

Que o Estado venha educar ou «ensinar» os trabalhadores também é 

do maior melindre. Não seria preciso vivermos numa época de 
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«suspeição ideológica» para que os operários desconfiassem do favor; 

na situação presente, é quase fatal que o operariado veja, como vê, no 

Estado o aliado do patronato. 

Mas será realmente o Estado uma sociedade «docente»? Parece que 

em todo o mundo não-totalitário essa noção errada desaparece com 

grandes vantagens em todos os domínios, principalmente no do 

trabalho". 

 

D. António foi forçado a exilar-se logo no dia 24 de Julho, tendo 

vivido em Espanha, Alemanha e França, e só foi autorizado a regressar a 

Portugal por Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, em 1969, onze anos 

depois! 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/carta-salazar.html 
 

 

 
13 de Abril de 2012, (82) 

Abrilada de 1961, Um fracasso 
anunciado… 

No dia 13 de Abril de 1961, faz hoje 51 anos, os altos comandos 

militares, dirigidos pelo general Botelho Moniz, ministro da Defesa, 

levaram a efeito uma tentativa de golpe de Estado, sem êxito, que ficou 

conhecida por “Golpe Botelho Moniz” ou por “Abrilada” de 1961. 

O “Golpe Botelho Moniz” foi uma tentativa de golpe palaciano, um 

pronunciamento militar para impor uma solução política para o Ultramar 

no sentido da autodeterminação. 

A acção começou a 11 de Abril, quando o Exército entrou de 

prevenção. Kaúlza de Arriaga, subsecretário de Estado da Aeronáutica, 

sem autorização superior, respondeu e deu a mesma ordem à Força 

Aérea. No dia seguinte, Salazar ordenou ao ministro da Marinha, 

Quintanilha Dias, que pusesse a Marinha de prevenção. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/carta-salazar.html
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Entretanto, Botelho Moniz e Almeida Fernandes, ministro do 

Exército, forçaram uma reunião com Américo Tomás que, numa 

estratégia de ganhar tempo, só os recebeu por volta da meia-noite. A 

reunião correu mal para Botelho Moniz, que se chegou a travar de 

razões com Almeida Fernandes à frente de Tomás. 

Após esta reunião, Tomás comunicou por carta a Botelho Moniz a 

sua intenção de reiterar a sua confiança em Salazar. 

Depois de todo este tempo perdido, Botelho Moniz convocou, para 

13 de Abril às 17 horas, uma reunião na Cova da Moura, sede do 

Estado-Maior General, com os altos comandos das Forças Armadas, 

incluindo os comandos das Regiões Militares, para decidir a passagem à 

acção. Toda os comandos foram avisados desta reunião, até Kaúlza, 

que, por sua vez, avisou Américo Tomás e o chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea, regressado nesse dia do estrangeiro. 

Às 15 horas do dia 13 de Abril os golpistas foram surpreendidos 

pelo contra-ataque de Salazar ao ouvirem na Emissora Nacional a leitura 

de um comunicado dando conta da demissão do ministro da Defesa e 

dos outros membros do governo envolvidos. 

Quando a reunião se realizou, às 17 horas, já foi, formalmente, uma 

reunião conspirativa e clandestina. O marechal Craveiro Lopes 

compareceu a esta reunião com uma mala com o seu uniforme de gala 

para fazer uma comunicação ao país, mas era tarde de mais. O golpe 

tinha falhado. Seguiram-se treze anos de guerra nas colónias. 

A equipa militar que acabava de cair fora nomeada no rescaldo da 

campanha de Humberto Delgado, em 1958, quando Botelho Moniz 

substituiu Santos Costa na pasta da Defesa Nacional. Esta equipa 

envolveu-se numa mudança militar, com base num conceito de defesa 

completamente diferente, tendo em conta as novíssimas ameaças que 

pairavam sobre as colónias portuguesas. 

A equipa do Exército era chefiada pelo ministro Almeida Fernandes e 

pelo seu subsecretário de Estado, Francisco da Costa Gomes. 

Num dos primeiros documentos que elaboraram, datado de 24 de 

Junho de 1958, para servir de directiva básica à reestruturação do 

Exército, procuraram sistematizar, muito sinteticamente, mas de forma 

ousada, as condicionantes de partida. 
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No que dizia respeito à “atitude das Forças Armadas perante a 

situação política vigente”, os autores são muito claros: “As Forças 

Armadas mantêm-se, por disciplina e sensatez, coesas e prontas a 

reprimir alterações da ordem pública. No entanto, não é o mesmo o 

espírito dos diversos escalões. 

Nos oficiais, para cima de Major, pode dizer-se que a maioria é 

simpatizante com a situação política vigente. Pelo contrário, nos 

restantes oficiais, nos sargentos e nas praças readmitidas é quase geral 

o descontentamento. Crê-se que muito poucos subalternos, sargentos e 

praças tenham votado no candidato da União Nacional”. 

Estava assim demonstrado que não se desconhecia a situação e que 

haveria muito trabalho a fazer. Mas para que não restassem dúvidas 

sobre os motivos que conduziram a esse ponto, o documento aponta 

depois as “Causas da situação do país perante a situação política 

vigente”, e que eram, em suma – “Pouco crédito que os quadros da 

actual situação política merecem ao país; Pouca eficiência do governo; 

Mau funcionamento dos Serviços Públicos; Disparidade de nível de vida 

das diversas classes da população; Deficiente preparação da juventude”. 

O confronto com o regime era, portanto, uma questão de tempo! 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/abrilada-de-1961-um-fracasso-
anunciado.html 
 

 

 
10 de Novembro de 2011, (22) 

Panfletos sobre Lisboa! 

Em 10 de Novembro de 1961, faz hoje 50 anos, membros da Oposição 

ligados a Henrique Galvão e dirigidos por Palma Inácio desviaram o 

avião da careira Lisboa-Casablanca e lançaram panfletos sobre Lisboa.  

 

Era o seguinte o conteúdo do panfleto: 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/abrilada-de-1961-um-fracasso-anunciado.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/abrilada-de-1961-um-fracasso-anunciado.html
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FRENTE ANTITOTALITÁRIA DOS PORTUGUESES LIVRES EXILADOS 

HOMENS E MULHERES DE PORTUGAL! 

ESTUDANTES, JUVENTUDE SEM RUMO! 

MILITARES SAÍDOS DO POVO E QUE AO POVO PERTENCEM! 

TRABALHADORES SEM LIBERDADE NEM PÃO! 

Portugueses como vós, mas livres, que por vós lutam e que tudo arriscam em países 

verdadeiramente livres, vimos por este meio exprimir o único voto verdadeiramente 

livre que a PIDE e a censura de Salazar não poderão tiranizar. E só através deste voto 

as eleições do Estado Novo conhecerão um momento que não será de fraude nem de 

violência sobre a dignidade de um povo inteiro. 

Portugueses, nossos irmãos, que nem sequer podeis auscultar o desprestígio a que 

descemos no mundo e os perigos que ameaçam a nossa independência! Rasgai as listas 

que vos distribuírem e vos reduzem a comparsas de mais uma farsa fraudulenta. Votai 

de outra maneira: protestando por todas as formas abertas ou clandestinas ao vosso 

alcance, impedindo o exercício do acto eleitoral de qualquer maneira, mostrando pela 

vossa repulsa que votais assim pela abolição do Estado Novo e destituição do seu 

tirano. A PIDE poderá prender e exercer violência sobre 100 ou 1000 homens, mas 

será impotente contra 10.000 que se manisfestarem. Tendes uma força de que ainda 

não usastes: a força do vosso número e dos vossos direitos traídos e negados. Salazar 

dirá que isso é a desordem, difamar-nos-á como de costume - mas ele é que é a 

desordem. Alijai das vossas almas o medo que ele explora nelas para vos dominar. 

Fazemos o que podemos e arriscamos tudo o que temos. Se nos ajudardes mais 

podemos fazer. Não nos falta capacidade de acção como se demonstra. Só nos faltam 

meios materiais. 

Mais um ano de Salazar e será o caos: a miséria irrecuperável, a independência 

reduzida aos satelitismos, a economia nacional e ultramarina esfrangalhada, a desonra 

nas colónias, o sacrifício da nossa juventude numa guerra sem fim. Todos os nossos 

problemas - e também os ultramarinos, em que tantos direitos temos de defender com 

honra para todas as partes - poderão ser resolvidos na paz e na liberdade, e só na paz e 

na liberdade. 

Com o vosso auxílio e a consciência da nossa situação dramática no mundo, 

poderemos fazer muito mais. É connosco que está o mundo livre e não com Salazar. 

Votai protestando por todas as formas. 

Estamos em guerra contra o Estado Novo e o seu verdugo. 
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Ajudai-nos a ganhá-la para vós, só para vós, todos os que sofrem e anseiam por 

liberdade, saúde, pão, instrução e justiça. 

Por nossa parte estamos dispostos a tudo, como tendes visto. 

Ajudai-nos a ir mais além - até à vossa libertação. 

De outra maneira, será a queda na miséria total, ou no comunismo que a espera 

para se instalar. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/panfletos-sobre-lisboa.html 

 

 

 
21 de Março de 2011, (75) 

Índia, Uma razão dos capitães 

No dia 21 de Março de 1963, faz hoje 49 anos, foram conhecidos os 

veredictos sobre os oficiais da Índia. As sanções foram severas: expulsão 

das Forças Armadas de dez oficiais, incluindo o general Vassalo e Silva, 

governador e comandante-chefe, os oficiais do seu estado-maior e alguns 

comandantes de unidades; reforma compulsiva para cinco; meio ano de 

inactividade para nove. Tudo, sem a possibilidade de recurso, e mesmo 

sem direito a defesa, no âmbito do Regulamento de Disciplina Militar, 

aplicado pelos generais do Conselho Superior de Disciplina. 

Os factos foram estes: 

- No dia 18 de Dezembro de 1961, a União Indiana invadiu Goa, 

Damão e Diu, territórios que constituíam a Índia Portuguesa. Nas 

vésperas da invasão, a 14 de Dezembro, Salazar enviou uma mensagem 

ao governador, onde recomendava ao general que organizasse a defesa 

“pela forma que melhor possa fazer realçar o valor dos portugueses, 

segundo a velha tradição da Índia”, acrescentando: “É horrível pensar 

que possa significar o sacrifício total, mas recomendo e espero esse 

sacrifício como única forma de nos mantermos à altura das nossas 

tradições e prestarmos o maior serviço ao futuro da Nação”, e ainda: 

“Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, 

como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver 

soldados ou marinheiros vitoriosos ou mortos”. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/11/panfletos-sobre-lisboa.html


148 
 

- A guarnição no território era de cerca de 4.000 militares. As unidades 

do Exército eram constituídas à base de caçadores, artilharia ligeira e 

reconhecimento; a Marinha tinha um aviso e três lanchas; não havia meios 

aéreos. A força de ataque da União Indiana era constituída por cerca de 

50.000 militares, com unidades devidamente equipadas e armadas. 

- O contingente militar português rendeu-se a 19 de Dezembro, 

tendo o general Vassalo e Silva ordenado a “suspensão do fogo” às suas 

tropas. Morreram 26 militares e foram feitos prisioneiros cerca de 4000. 

- Só a 6 de Maio começou a repatriação dos prisioneiros 

portugueses, tendo o navio “Vera Cruz” chegado a Lisboa no dia 22 de 

Maio. Os militares que regressaram do cativeiro foram recebidos com 

desprezo e mesmo com hostilidade pelas autoridades portuguesas. 

O modo como Salazar e o seu regime deixaram os militares 

portugueses entregues à sua sorte na Índia, desarmados e com uma 

missão suicida, o modo como foram recebidos e tratados no seu 

regresso a Portugal, marcaram-nos para sempre e constituíram um 

exemplo para todos os outros. 

Quando Marcelo Caetano, em 1972, esquecendo uma lição da 

História, impediu Spínola de prosseguir conversações com Amílcar 

Cabral na Guiné, acabou por transmitir aos militares um inequívoco 

sinal de que eles poderiam transformar-se, outra vez, em bode 

expiatório de uma previsível derrota militar. 

Foi aí, depois da demissão de Spínola, que começou o Movimento 

dos Capitães. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/india-uma-razao-dos-capitaes.html 

 

 
23 de Maio de 2012, (94) 

Sociedade Portuguesa de Escritores, Só 
lhe restava amordaçá-los... 

No dia 21 de Maio de 1965, fez agora 47 anos, a sede da Sociedade 

Portuguesa de Escritores em Lisboa foi assaltada, depois da atribuição 

do Grande Prémio de Novelística a Luandino Vieira, pelo seu 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/india-uma-razao-dos-capitaes.html
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livro Luuanda. A sede da SPE foi assaltada por legionários e 

posteriormente dissolvida por despacho do ministro da Educação 

Nacional, Inocêncio Galvão Teles. 

Luandino Vieira estava na altura no Tarrafal a cumprir pena, e o 

regime não tolerou a atitude da SPE, considerando-a uma provocação e 

um desafio. 

Logo no dia 26 de Maio, um grupo de intelectuais distribuiu um 

comunicado, referindo que “Factos da maior gravidade estão a 

ensombrar uma vez mais os horizontes, já de si sombrios, da cultura 

portuguesa”, continuando: “À hora em que essa arbitrária decisão 

ministerial foi ditada ao público através da rádio e da televisão, a sede 

da Sociedade Portuguesa de Escritores foi assaltada por 50 

«desconhecidos» que destruíram todo o seu conteúdo. 

No dia seguinte, sábado, dia 22, quatro membros do júri, os 

escritores Manuel da Fonseca, Augusto Abelaira, João Gaspar Simões e 

Fernanda Botelho, foram mandados comparecer na sede da PIDE. 

Interrogados durante todo o sábado, os dois últimos foram postos em 

liberdade cerca da meia-noite; Manuel da Fonseca e Augusto Abelaira 

ficaram presos sem qualquer culpa formada, sendo transferidos para 

Caxias. Alexandre Pinheiro Torres, que também fazia parte do júri, foi 

preso pela PIDE na terça-feira, dia 25, às sete horas da manhã. (…) 

Pretendendo fazer esquecer o caso Delgado, a condenação no 

Conselho de Segurança, a não-admissão de Portugal na UNESCO e os 

importantes movimentos reivindicativos que se processam no País, a 

dois passos de Lisboa, o regime empenha-se a todo o custo em manter 

perante o mundo espantado com tanta insensatez uma razão assente 

em absolutos princípios históricos, mas na realidade motivada pelos 

interesses do grande capital financeiro. Hipoteca-se o território 

nacional, matam-se e fazem-se morrer homens inocentes, assumem-se 

compromissos impossíveis de satisfazer, arrisca-se a própria existência 

futura do País como nação independente. Precisamente nesta altura, e 

por motivos literários que os homens do Governo salazarista não são 

capazes de compreender e admitir, um escritor encarcerado por motivos 

políticos - mas para a conveniência ideológica do Governo, um simples 

«terrorista» - é galardoado com um importante prémio. Escudado na 
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sua infalibilidade, o velho Salazar considera essa atribuição como uma 

provocação directa. Daí até chegar aos actos mais repugnantes que 

regista a história do nosso tempo contra a cultura do País, foi apenas 

um passo. O intocável sentiu-se ferido pelos escritores, como ele 

portugueses. Só lhe restava amordaçá-los para afirmar a sua razão. 

Apoiado por um acto de força, o ditador dá assim uma iniludível prova 

de fraqueza”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/sociedade-portuguesa-de-escritores-so.html 
 

 

 
29 de Maio de 2012, (97) 

Guerra Colonial - O regime português, os 
guerrilheiros e a justiça... 

No dia 29 de Maio de 1965, faz hoje 47 anos, a PIDE comunicou à 

imprensa de Moçambique que, “depois de paciente e persistente 

trabalho de referenciação”, capturou os “elementos que constituíam a 

4.ª Direcção Regional da organização terrorista designada por FRELIMO”. 

Foram detidos todos os dirigentes e numerosos intelectuais das 

células da FRELIMO, entre eles, Luís Bernardo Honwana, escritor e 

jornalista, Daniel Magaia, empregado comercial, Abner Mutemba, 

enfermeiro, José Craveirinha, funcionário público, poeta e escritor, 

Domingos Arouca, advogado, Rui Nogar, escriturário e poeta, e 

Malangatana Valente, escriturário de terceira classe e pintor, residente 

no Bairro Clandestino do Aeroporto. 

De facto, já estavam detidos desde Janeiro de 1965, mas só viriam a 

ser julgados pelo Tribunal Militar Territorial de Moçambique a 15 de 

Março de 1966. Foram absolvidos, o que causou a ira da PIDE contra o 

próprio tribunal militar: “o Tribunal autorizou toda a espécie de ataques 

que os advogados quiseram fazer à polícia, ataques descabidos e 

despropositados. Chegou a permitir que aparecesse como testemunha 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/sociedade-portuguesa-de-escritores-so.html
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de defesa uma nativa vestida de preto – os nativos não se vestem desta 

forma quando estão de luto – que se limitou a afirmar que o seu marido 

tinha sido preso e morto pela Polícia”. E acrescentou que “todas as 

sessões dos julgamentos foram extraordinariamente concorridas e foi 

permitida a presença de indivíduos de ambos os sexos e de várias 

raças”. 

Os tribunais militares eram presididos por um oficial – normalmente um 

coronel -coadjuvado por um vogal militar e um juiz da magistratura 

judicial. A defesa dos interesses do Estado e da Instituição Militar estava 

a cargo de um promotor, também militar. 

Estes militares eram nomeados sem interferência da política, sendo 

por norma oficiais no final da carreira, que pautavam o seu 

comportamento pelo cumprimento da lei, sem se sentirem obrigados a 

obediência política como os juízes civis dos tribunais plenários, 

nomeados por confiança do regime e que colocavam muitas vezes os 

seus interesses acima da lei. 

A PIDE nunca apreciou a independência dos militares e preferia os 

juízes civis. 

No caso dos intelectuais moçambicanos está registada a participação 

da PIDE de Moçambique ao Secretariado Geral da Defesa Nacional e ao 

Ministro da Defesa, com a relação nominal dos militares que 

compunham o tribunal. 

Libertados os absolvidos, logo a PIDE se encarregou de os deter de 

novo, a 17 de Junho, apresentando-os a Tribunal Militar Territorial que, 

desta feita, alterada a sua composição com novos elementos, então com 

data de 11 de Novembro de 1966, condenou a maioria dos réus, 

embora, mesmo assim, tenha absolvido Malangatana e Daniel Magaia. 

Em1967, a FRELIMO tentou reorganizar-se em Lourenço Marques e 

de novo em 1970, mas a PIDE conseguiu anular todas as tentativas. Em 

1972, a PIDE desencadeou a operação “Vendaval”, prendendo cerca de 

350 pessoas nos arredores de Lourenço Marques, na sua maioria 

funcionários públicos ou trabalhando para empresas públicas. 

A FRELIMO sentiu sempre grande dificuldade em manter uma 

actividade constante no Sul de Moçambique. No Norte, a PIDE conseguiu 

também desmantelar as redes nos principais centros populacionais, 

tendo detectado redes de militantes em Nampula e Porto Amélia, e 
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descoberto elementos dos GE (Grupos Especiais) que eram militantes da 

FRELIMO. 

Embora com estes êxitos, a PIDE considerava que “era impossível 

extirpar um mal que tinha a sua génese numa população mentalizada a 

favor da subversão”. 

Entretanto, em 17 de Novembro de 1968, a Comissão de 

Descolonização da ONU adoptou mais uma resolução que pedia a 

Portugal para entrar em negociações com os movimentos 

representativos dos seus territórios africanos para a concessão da 

independência. A resolução pedia ainda a Portugal que tratasse os 

guerrilheiros que actuavam em Angola, Guiné e Moçambique como 

prisioneiros de guerra, o que Portugal jamais fez. 

Na realidade, os guerrilheiros capturados nas operações militares ou 

pela PIDE não tinham qualquer estatuto jurídico perante a justiça. Não 

eram criminosos de delito comum, nem combatentes. Não eram, assim, 

objecto de interesse da Justiça. Depois de capturados, os guerrilheiros 

eram, de forma geral, seres não existentes. 

O sistema judiciário português, os seus magistrados, formalmente 

independentes do governo, nunca dedicaram a mais pequena atenção a 

estes cidadãos nem à sua situação jurídica. 

Na África do Sul, e até na Rodésia, pelo contrário, os guerrilheiros 

eram formalmente acusados e levados a tribunal. 

 

Ver: Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, Os Anos da Guerra 

Colonial. Porto: Quidnovi, 2010, p. 281. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/guerra-colonial-o-regime-portugues-os.html 
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7 de Julho de 2012, (108) 

Guerra Colonial, Eles desconheciam? 

Com data de 8 de Julho de 1968, faz hoje 44 anos, o Estado-Maior do 

Exército elaborou um memorando com o título “O Moral do Exército”, 

baseado num conjunto de documentos provenientes do Ultramar e das 

unidades de instrução, com conclusões muito pessimistas, em especial 

em relação aos quadros permanentes. 

O memorando, na sequência de outras informações já produzidas, 

procurava determinar os factores que afectavam o moral das tropas, por 

forma a encontrarem-se soluções. Começando por referir um inquérito 

de opinião realizado no Instituto de Altos Estudos Militares no ano 

anterior, realça que, nessa altura se podia considerar o moral do 

Exército ainda razoável, “com tendência para baixar rapidamente”, 

atribuindo os seguintes níveis a esse estado moral: 

Oficiais do QP ………………………. Fraco 

Sargentos do QP …………………. Muito fraco 

Oficiais do QC..……………………. Regular 

Sargentos do QC …. ……………… Regular 

Praças …………………….……………. Bom 

A consulta de novos relatórios e contactos pessoais levavam à 

conclusão que não existiam melhorias na situação. 

De facto, o memorando apontava sinais inequívocos desse estado de 

espírito: 

a.         “Nota-se um aumento de pedidos de exoneração (e de 

passagem à licença ilimitada)”. 

b.         “Recebem-se frequentemente informações pessoais do 

estado de desalento dos quadros”. 

c.         “Grassa entre os QP uma maledicência sistemática que 

denota acentuado grau de desmoralização”. 

d.         “Os relatórios de acção psicológica expõem uma situação 

que poderemos considerar de grave”. 

e.         Nota-se, na Guiné, que o inimigo tem ultimamente capturado 

grupos de militares do Exército relativamente significativos – 11 em 

Abril e 8 em Maio”. 
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O memorando passa depois a enumerar “os factores deste clima 

psicológico”: 

a. “Cansaço físico e psicológico provocado pela luta no Ultramar com 

sucessivas mobilizações”. 

b. “Problema económico, provocado pela situação financeira e faltas 

de medidas de apoio e protecção aos militares e família”. 

c. “Descrença quanto ao êxito da luta no Ultramar, em face do 

progresso da subversão. Este descrédito parece particularmente sensível 

entre os capitães do QP”. 

d. “Influência do desinteresse de grande parte da população, que dá 

ideia de desistência, de aceitação tácita da derrota”. 

Em anexo ao memorando procura-se analisar cada um dos factores 

indicados, sendo de salientar as explicações relacionadas com a 

descrença e com o desinteresse da população. 

Relativamente à “Descrença quanto ao êxito da luta no Ultramar” é 

referido da seguinte forma: “Os militares do QP, designadamente os 

oficiais que denotam uma mentalidade amadurecida pelos sacrifícios e 

preocupações da guerra e uma elevada noção do cumprimento do dever 

conscientes e realistas, começam a sentir que os acontecimentos podem 

seguir um rumo que tornará improfícuo todo o seu esforço. Tal ideia 

causa frustração e desânimo, conduz à lassidão e podendo anular todo 

o entusiasmo, que é fonte de eficiência das forças militares”. 

Quanto à “Incompreensão por grande parte da população em relação 

à luta do Ultramar”, os termos utilizados são os seguintes: “Em muitos 

dos nossos oficiais do QP há o convencimento de que o seu sacrifício 

não é reconhecido pela grande massa da população, que se mantém 

apática e indiferente aos problemas da guerra. Considera-se que este 

alheamento da população se deve fundamentalmente à falta de 

informação, ao nível nacional, acerca do que se passa no Ultramar e dos 

problemas do país em geral. Afastada dos acontecimentos, boa parte da 

opinião pública condena as Forças Armadas por não compreender em 

que se consomem tão avultados recursos económicos (…) A guerra é 

impopular porque a Nação não está mentalizada para ela. Se houver que 

pedir mais sacrifícios, poderá a Nação não corresponder, por não 

reconhecer a sua necessidade”. 
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Pode hoje dizer-se que, com seis anos de antecipação, estavam 

apontadas as causas que iriam movimentar os militares para o confronto 

com o poder político – baixo moral, especialmente entre os capitães, 

incompreensão da população, impopularidade da guerra. Nem os altos 

comandos militares, nem o poder político demonstraram estar à altura 

de gerir com sabedoria a situação, após sete anos de operações 

militares em África, e não pode dizer-se que não tivessem informações 

da realidade. 

 

Ver: Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, Os Anos da Guerra 

Colonial. Porto, Quidnovi, 2010, pp. 455-456. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/guerra-colonial-eles-desconheciam.html 
 

 

 
15 de Maio de 2012, (89) 

Miguel Torga, O povo não diz nada... 

No dia 15 de Maio de 1969, faz hoje 43 anos, iniciou-se o II Congresso 

Republicano de Aveiro, onde estiveram presentes muitas centenas de 

oposicionistas, sob fortes medidas de segurança e vigilância. 

Miguel Torga também esteve presente e escreveu, no seu Diário, e a 

propósito, estas palavras que só um poeta consegue fazer perdurar: 

"Aveiro, 16 de Maio de 1969 – Congresso republicano. Mal entrei na 

sala e me sentei, aproximou-se um jornalista a pedir uma palavra para o 

seu jornal. E desiludi-o: 

- Desculpe, mas estou aqui como povo, e o povo, em Portugal, não 

diz nada”. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/miguel-torga-o-povo-nao-diz-nada.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/guerra-colonial-eles-desconheciam.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/miguel-torga-o-povo-nao-diz-nada.html
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8 de Março de 2012, (71) 

Exercício Alcora, uma aliança entre 
Portugal e a África do Sul 

No início de Março de 1970, faz agora 42 anos, realizou-se em Pretória, 

África do Sul, uma reunião de altas entidades militares portuguesas e 

sul-africanas. A reunião foi organizada pelas autoridades sul-africanas, 

com o pretexto de efectuar um balanço das actividades de apoio da 

África do Sul às forças portuguesas no Leste e Sudeste de Angola. 

Na reunião, os sul-africanos apresentaram o seu ponto de vista 

sobre a cooperação até aí existente e fizeram várias propostas para o 

futuro. Dividiram a exposição nos seguintes pontos: 

1ª Parte – A situação militar na África Austral, com referência 

especial para a República da África do Sul; 

2ª Parte – A situação no Este e no Sueste de Angola – Distritos do 

Moxico e Cuando-Cubango; 

3ª Parte – Plano de Defesa para a África Austral; 

4ª Parte – A República da África do Sul na condução global da 

campanha no Sudeste de Angola. 

O que os sul-africanos disseram foi incómodo para os militares 

portugueses, mas pouco puderam argumentar, em face da profundidade 

do apoio que as forças sul-africanas já nessa altura prestavam às forças 

portuguesas. Esta reunião teria depois continuidade com a assinatura, 

em Outubro desse ano, de um acordo de cooperação, que viria a 

chamar-se “Exercício Alcora”, base da aliança que os dois regimes, 

reforçados com a adesão da Rodésia, estabeleceriam nestes últimos 

anos da guerra, com o fim de constituir um bloco branco na África 

Austral. 

Num dos documentos apresentados nessa reunião de Março de 

1970, a África do Sul defendia que deviam ser preparados planos 

conjuntos, para responder às contingências da evolução das operações, 

nas seguintes áreas: 

 

“1. Meios de comunicação (estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos, 

pontes, etc.); 2. Telecomunicações, incluindo a selecção e a localização 
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das frequências e a determinação de disposições conjuntas para a 

segurança das telecomunicações; 3. Elaboração de mapas e 

levantamentos topográficos; 4. Determinação das exigências conjuntas 

respeitantes a defesa aérea e a sistemas de aviso (alerta) prévio; 5. 

Determinação de uma doutrina comum para contra-subversão, 

incluindo procedimentos estratégicos, tácticos e operacionais 

‘standard’, acordados mutuamente; 6. Disposições de segurança 

conjuntas; 7. Exploração conjunta das informações por uma Agência de 

Informação Conjunta; 8. Problemas de refugiados; 9. Disposições para o 

comando e controlo na eventualidade de operações conjuntas”. 

 

Nota: Brevemente será publicada, em livro, uma análise das relações 

entre Portugal, a África do Sul e a Rodésia nestes anos finais da guerra, 

da autoria de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/exercicio-alcora-uma-alianca-entre.html 
 

 

 
25 de Junho de 2012, (105) 

Melo Antunes, Guerra injusta e guerra 
perdida... 

No dia 25 de Junho de 1970, faz hoje 42 anos, realizou-se na 

Cooperativa de Estudos e Documentação, em Lisboa, um colóquio com o 

título “Reflexões sobre uma experiência pessoal” dirigido pelo capitão 

Ernesto de Melo Antunes. 

Durante este colóquio foram abordados vários problemas ligados ao 

Exército e às Forças Armadas. Melo Antunes afirmou que “no regime 

fascista que nos governa os generais têm, através do Estado Maior 

General, influência decisiva na solução dos problemas militares, 

concentrando em si, nos bastidores, grande parte do poder político, 

perante o qual o próprio chefe do governo tem de se vergar”. 

Melo Antunes disse que a guerra colonial era uma guerra injusta e era, 

além disso, uma guerra perdida. Criticou severamente a tese do governo 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/exercicio-alcora-uma-alianca-entre.html
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de que a guerra do ultramar era benéfica para a economia do país e 

afirmou que não era verdade o boato de que a maioria dos oficiais 

estivessem materialmente interessados em fazer a guerra. 

Melo Antunes exprimiu a opinião de que a solução da guerra só 

podia ser política – uma opinião partilhada pelos assistentes, onde a 

DGS destacou Pedro Coelho e Fernando Oneto. 

Para Melo Antunes, a democratização das Forças Armadas só podia 

ser realizada com a queda do regime. 

Quando eu e o Carlos de Matos Gomes publicámos a 1ª edição de Os 

Anos da Guerra Colonial decidimos dedicar a obra a Melo Antunes, 

através de um texto que servia, ao mesmo tempo, de introdução. O 

texto original, por motivo da menor disponibilidade de espaço, veio 

depois a ser truncado na edição seguinte, pelo que nos parece oportuno 

publicá-lo aqui, neste dia em que passam 42 anos depois da realização 

do colóquio referido. 

 

«MELO ANTUNES – UMA HOMENAGEM SENTIDA 

É muito raro na história de qualquer povo um homem reunir em si a 

coragem física, a coragem moral e a coragem histórica. Ernesto Melo 

Antunes foi um dos raros portugueses em que essas virtudes se 

entrelaçaram para fazerem dele o grande homem que indubitavelmente 

é. 

Combateu de armas na mão e com coragem reconhecida, numa 

guerra que ele sabia injusta e injustificada, granjeando o respeito dos 

seus camaradas; combateu politicamente o regime responsável pela 

guerra, assumindo como cidadão os riscos da atitude ética e moral da 

luta pela democracia e pela liberdade; e, por fim, teve a coragem 

histórica de assumir as responsabilidades pelo fim da guerra e do 

colonialismo português. 

Ao dedicarmos esta obra a Ernesto Melo Antunes estamos a dar o 

nosso modesto contributo para o colocar na galeria de grandes figuras, 

onde ele devia ter lugar destacado, e para lhe agradecer, como 

portugueses e como militares, o seu excepcional contributo para que 

Portugal seja hoje uma nação respeitada e dignificada. Todos devemos a 

Ernesto Melo Antunes a possibilidade de decidir os nossos destinos em 

liberdade. 
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O texto que publicamos a seguir, o relato de um informador sobre 

uma conferência que Melo Antunes proferiu em 1970, é um 

extraordinário documento que revela o melhor e o pior de nós e de 

Portugal. De um lado, a coragem, a grandeza, a generosidade, a 

dignidade de um militar que, além da luminosa clarividência com que 

via o futuro de Portugal e da guerra colonial, desafiava um regime 

ignóbil de mãos nuas, apenas armado da sua inteligência e força de 

carácter; do outro o repugnante delator, o mesquinho agente infiltrado 

que trai aqueles que lhe abriram a porta, um ser sem nome. 

É, contudo, a esse ser, a esse sabujo do regime, certamente treinado 

a reproduzir de memória as palavras incómodas, que devemos o 

documento excepcional que é a conferência de Melo Antunes. 

Registe-se ainda como digna a atitude do então Ministro da Defesa, 

Sá Viana Rebelo, que mandou secamente arquivar o papel delatório, 

preferindo o militar oposicionista ao verme da situação. 

Nós, os autores, sentimo-nos particularmente honrados em prestar 

este modesto tributo a Ernesto Melo Antunes, trazendo a público este 

texto, nesta obra sobre os Anos do Fim. Ele serviu-nos de exemplo e só 

podemos desejar que inspire também outros como nos inspirou a nós. 

 

“No dia 25 do corrente, realizou-se na Cooperativa de Estudos e 

Documentação, pelas 21.30 horas, um “colóquio” sob o título de 

“REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL”, dirigido pelo Capitão 

ERNESTO DE MELO ANTUNES, tendo como animadores os dirigentes da 

Cooperativa, FERNANDO ONETO e Dr. PEDRO COELHO. 

Durante este "colóquio" foram abordados vários problemas ligados 

ao Exército, ou melhor, às Forças Armadas, quer em países estrangeiros, 

como os Estados Unidos, quer em Portugal, especialmente no que diz 

respeito à maior ou menor influência que o Exército tem junto dos 

respectivos Governos. 

Quanto aos Estados Unidos, o Capitão ANTUNES referiu-se 

largamente à decisiva influência que o Pentágono, isto é, os Generais e 

o Estado Maior exercem sobre as decisões do Governo de Nixon, quanto 

à guerra do Vietnam. Afirmou que os Generais americanos, isto é, o alto 

Estado Maior, estavam estreitamente ligados às grandes fábricas de 
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armamento, fornecedoras do Pentágono, muitos pertencendo aos seus 

Conselhos de Administração. Criticou severamente a política do 

presidente Nixon, quanto à guerra do Vietnam, que classificou de 

imperialista. 

Depois de várias considerações sobre as Forças Armadas de diversos 

países da Europa, abordou o caso de Portugal. 

Afirmou que o Exército exerce no nosso País, forte influência junto 

do Governo e do seu chefe. 

No regime fascista que nos governa, disse, os generais, através do 

Estado Maior General, dispõem de influência decisiva na solução dos 

problemas militares, concentrando em si, nos bastidores, grande parte 

do poder político, perante o qual o próprio chefe do Governo tem de se 

curvar. 

O regime e o Governo são, de facto, dominados pelos oficiais 

generais, pois são eles que fazem a guerra no Ultramar, eas suas 

exigências são ordens para o Governo. As necessidades da guerra 

colonial são cada vez maiores, em homens e material, disse, e os altos 

comandos coloniais impõem a sua vontade ao Governo. 

O regime de MARCELO CAETANO é, de facto, uma ditadura militar. O 

Governo, devido à guerra colonial está, presentemente, fortemente 

influenciado pelos militares, que, através dos Estados-Maiores Generais, 

aqui e no Ultramar, impõem as suas decisões. 

Ultimamente, disse, os generais que estão à frente dos altos 

Comandos no Ultramar exigiram ao Governo a compra urgente de 

helicópteros, para melhor controlarem as operações militares e a 

actividade dos terroristas. 

O Governo curvou-se perante as exigências dos generais, disse, 

ecomprou 120 helicópteros de 5 lugares e20 outros de maior lotação 

semelhantes aos usados pelos americanos no Vietnam. 

O nosso Corpo de Estado-Maior General é constituído, na sua 

maioria, por elementos reaccionários e conservadores, verdadeiros 

burocratas, vaidosos e comodistas, que se limitam a dar ordens, na sua 

maioria, confortavelmente instalados nos seus confortáveis gabinetes, 

em Bissau, Luanda ou Lourenço Marques, enquanto os oficiais das 
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diversas armas se batem na frente, pelos interesses inconfessáveis dos 

"tubarões" que enriquecem à custa do esforço militar colonial. 

Há guerras justas e injustas, disse. A nossa guerra colonial é uma 

guerra injusta. E é, além disso, uma guerra perdida. 

Criticou severamente a tese do nosso Estado-Maior General, 

segundo a qual a guerra do Ultramar tem sido altamente benéfica para a 

Economia do País, permitindo a criação de novas indústrias e o 

desenvolvimento de outras, ligadas ao esforço de guerra. Contestou 

também a afirmação de que as consideráveis somas de dinheiro, 

movimentadas pelos vencimentos dos soldados e oficiais destacados no 

Ultramar, têm tido vantagens na Economia das nossas Províncias 

Ultramarinas, pois a maior parte das referidas somas são enviadas ou 

ficam na Metrópole. 

Afirmou, ainda, que não era verdadeiro o boato de que a maioria dos 

oficiais combatentes no Ultramar estivessem materialmente 

interessados em fazer a guerra, levados unicamente pelas vantagens de 

ordem material. 

Isso não é verdade, pois a guerra colonial é deveras perigosa e 

esgotante, tanto moral como fisicamente. E os vencimentos dos oficiais 

em missão no Ultramar não são tão elevados - muito pelo contrário - 

que compensem os terríveis riscos e esforços que a guerra colonial 

impõe aos combatentes. Pelo menos, posso afirmar, disse o Cap. MELO 

ANTUNES, que não é esse o caso dos oficiais de média patente - de 

capitão a tenente-coronel - que cumprem patrioticamente o seu dever 

de soldados, com verdadeiro espírito de sacrifício. 

Na opinião do Cap. ANTUNES a solução do problema colonial só 

pode ser política, opinião perfilhada por todos os presentes! 

Militarmente, disse, nunca poderemos vencer a guerra colonial. 

O prolongamento do esforço militar no Ultramar está esgotando 

gravemente a economia do País e sacrificando, ingloriamente, milhares 

de jovens, entre mortos e mutilados, em defesa duma causa sem futuro 

e condenada ao malogro. 

O próprio chefe do Governo não ignora esse facto, mas agora é 

demasiado tarde para ele recuar ou negociar. 

Isso significaria a sua queda e a do regime. 
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O Cap. MELOANTUNES referiu-se também a uma eventual 

democratização do Exército. Afirmou categoricamente que isso é 

impossível, presentemente. Por um lado, o País está em guerra e o 

Exército encontra-se, na sua grande maioria, em missão de combate no 

Ultramar, com os oficiais sujeitos a uma severa disciplina e ligados aos 

seus deveres militares. 

Por outro lado, o País é presentemente governado por um governo 

fascista, que é de facto uma ditadura militar, estando os oficiais 

democratas estreitamente vigiados e controlados pelas polícias militar e 

política (sic). 

O verdadeiro poder, militar e político, está de facto, afirmou, nas 

mãos de um reduzido grupo de oficiais generais das Forças Armadas em 

altos postos de chefia, aqui e no Ultramar, e que, através dos Estados-

Maiores Generais, impõem a sua vontade nas frentes de combate e na 

retaguarda, com a restante colaboração das polícias militar e política. 

Por tudo isto, disse o Cap. MELOANTUNES, o problema da 

democratização das nossas Forças Armadas, só será possível com a 

queda do actual regime. No pé em que as coisas se encontram 

presentemente é praticamente impossível qualquer tentativa 

revolucionária de carácter militar. Estamos em guerra, e as Forças 

Armadas batem-se no Ultramar no cumprimento dos seus deveres. 

No momento presente compete aos dirigentes civis preparar o 

terreno na retaguarda, através duma adequada e eficiente propaganda e 

da politização das massas, especialmente do sector estudantil, no 

sentido duma futura solução política para a guerra colonial, embora isso 

implique a queda do Governo e do regime de Marcello Caetano. 

Para que seja possível a democratização do nosso Exército é 

indispensável derrubar o regime, eliminar os generais pró-Salazaristas, 

agora ligados ao Chefe do Governo, bem como as polícias. 

As afirmações do Cap. ANTUNES foram aplaudidas por toda a 

assistência, bastante reduzida e seleccionada, cerca de 38 pessoas, na 

sua maioria dirigentes da Cooperativa e suas famílias. 

Tomaram parte activa no colóquio, além do Cap. ANTUNES, o 

FERNANDO ONETO e o Dr. PEDRO COELHO, que apoiaram entusiastica-

mente as suas afirmações, louvando a sua coragem ao abordar tão 
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grave e melindroso assunto. No final foi pedida a maior discrição da 

parte dos assistentes ao colóquio, quanto às afirmações do Cap. AN-

TUNES, pois trata-se dum oficial no activo e sujeito a grandes sanções, 

se as suas afirmações forem conhecidas dos seus superiores. 

Lisboa, 26 de Junho de 1970”. 

 

Texto de uma informação enviada ao ministro da Defesa, Sá Viana 

Rebelo, e que mereceu o seguinte despacho: “Arquivar em secreto”. 

 

Fonte: Arquivo da Defesa Nacional, Caixa 7670, Documento 3». 

Nota: sublinhados e maiúsculas do original. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/melo-antunes-guerra-injusta-e-guerra.html 
 

 

 
1 de Julho de 2012, (107) 

Igreja Católica, Uma audiência de 
rotura… 

No dia 1 de Julho de 1970, faz hoje 42 anos, o Papa Paulo VI recebeu 

em audiência os dirigentes dos movimentos de libertação das colónias 

portuguesas, Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos. 

A atitude do Papa Paulo VI ao receber em audiência os 

representantes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas 

incentivou aqueles católicos que duvidavam da justeza das posições do 

governo a contestarem a hierarquia da igreja católica portuguesa, em 

geral colaborante com o regime e a sua política de continuidade da 

guerra. Foram poucos os casos de resistência pública, como aconteceu 

com as dissensões dos padres José da Felicidade Alves e Mário de 

Oliveira. 

A condenação da guerra foi feita, entre outros momentos, nas 

celebrações do Dia Mundial da Paz de 1969, nos acontecimentos da 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/melo-antunes-guerra-injusta-e-guerra.html
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capela do Rato de 1972, nos debates que tiveram lugar em 1973 na 

igreja paroquial de Olivais-Sul, na Assembleia Comunitária de Almada e 

em outros locais. 

A Igreja Católica teve um papel decisivo na ascensão e na queda do 

colonialismo português durante o Estado Novo (1926-1974), pois eram 

confluentes os seus objectivos. De facto a defesa das colónias pelo 

Estado Português estava associada a um modelo civilizacional proposto 

e garantido pela Igreja Católica através da sua evangelização. O símbolo 

mais claro da aliança entre o Estado Novo e a Igreja Católica foi o 

Acordo Missionário estabelecido entre Portugal e a Santa Sé, assinado 

no mesmo dia da Concordata, a 7 de Maio de 1940 e que vigorou 

enquanto se manteve a soberania portuguesa em África. 

O colonialismo português necessitava das missões católicas para 

contrariar a acção das missões protestantes, quase exclusivamente 

estrangeiras e que, embora fossem vistas como uma ameaça 

“desnacionalizadora”, não podiam ser impedidas de se estabelecerem 

por força do Acto da Conferência de Berlim que garantia, desde 1884-

85, a liberdade de instalação de missionários. Por este conjunto de 

razões, as missões católicas foram, até ao começo dos anos 60 do 

século XX, a presença mais visível da soberania portuguesa em grande 

parte de vastos territórios coloniais, ignorados pela administração 

pública e pelas empresas portuguesas. A Igreja cobrava ao Estado o 

serviço missionário, fazendo-o porque, no fundo, também se entendia 

ela própria como elemento fundador e estruturante do Estado. 

O começo das independências das colónias europeias, após a 

Segunda Guerra Mundial, não alterou a posição de apoio da Igreja 

Católica em Portugal à continuação da soberania portuguesa sobre os 

territórios ultramarinos. A 13 de Janeiro de 1961, dois meses antes da 

eclosão do conflito em Angola, uma nota do Episcopado da Metrópole, 

redigida como habitualmente pelo Cardeal Cerejeira, afirmava: “a guarda 

e conservação e desenvolvimento da herança, que todo o Portugal 

considera ter-lhe sido confiada pela Providência, está no ‘sentido’ da 

sua história, tem a significação e valor de serviço ao homem, à família, à 

sociedade, à ordem, à civilização, ao mundo”. 
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O episcopado português deixou claro, desde o início da guerra, que 

não aceitaria qualquer contestação católica à política africana do 

Governo. 

Apesar da posição oficial da hierarquia, a questão colonial despertou 

cedo alguma sensibilidade particular nas minoritárias correntes católicas 

oposicionistas. 

Quando, a 18 de Outubro de 1964, o Papa Paulo VI anunciou que iria 

presidir a um congresso eucarístico em Bombaim, Franco Nogueira, 

então chefe da diplomacia portuguesa, declarou a visita um “agravo 

gratuito” com argumentos religiosos, pois a razão da ofensa de Portugal 

era devida ao facto de Bombaim se situar na Índia que, anos antes, tinha 

invadido a cristianíssima Goa onde se encontravam as relíquias de S. 

Francisco Xavier. A Igreja Católica, através da sua hierarquia e dos seus 

órgãos de comunicação, como os jornais Novidades e Ordem, 

subscreveu este argumento. 

O desenvolvimento de acções anticoloniais católicas em Portugal 

acentuou-se depois da conclusão do Concílio Vaticano II. 

O começo das hostilidades em Angola, em Março de 1961, foi 

seguido de perseguições a Igrejas protestantes - consideradas aliadas 

dos “terroristas” - e da repressão do clero africano da Arquidiocese de 

Luanda. O vigário geral, Manuel Mendes das Neves, foi preso (e morrerá, 

exilado em Portugal, a 11 de Dezembro de 1966). Os restantes padres 

foram desterrados para Portugal, entre eles os padres Alexandre do 

Nascimento (que foi cardeal de Luanda após a independência) e Joaquim 

Pinto de Andrade. 

A evolução em Moçambique foi diferente da de Angola. Os conflitos 

no interior da Igreja foram mais agudos pois foi mais violenta a guerra, 

principalmente a partir de 1970. Por outro lado, era mais fraca a 

presença portuguesa tanto na sociedade como na Igreja e eram em 

maior número os missionários estrangeiros, predispostos para sentirem 

os pontos fracos do nacionalismo missionário português. 

Moçambique foi o único episcopado de matriz portuguesa que não 

manteve a regra da unidade pública. Uma facção chefiada pelo 

arcebispo de Lourenço Marques, D. Custódio Alvim Pereira, defendia 

expressamente a soberania portuguesa. Uma outra, mais numerosa e 
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sobretudo mais activa, cujo expoente era o bispo de Nampula, D. 

Manuel Vieira Pinto, atacava abertamente a identificação da Igreja com 

Portugal e preparava-se para defender o direito à independência. D. 

Manuel Vieira Pinto herdara a defesa das posições autonomistas e 

contestatárias do bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, 

falecido em 1967. O Dia Mundial da Paz de 1972 foi comemorado em 

Moçambique com manifestações de contestação por parte do clero. Do 

púlpito da catedral de Nampula, o bispo D. Manuel Vieira Pinto criticou o 

governo. Nas celebrações no Macúti, uma paróquia da Beira, o padre 

Joaquim Teles de Sampaio denunciou o massacre de Mucumbura, um 

povoado próximo de Tete (Novembro de 1971). Será preso a 14 de 

Janeiro, bem como o seu coadjutor, padre Fernando Mendes. Neste 

mesmo mês, foram presos os Padres de Burgos, espanhóis, devido à 

denúncia do referido massacre. Os excessos da guerra feriram fundo a 

consciência católica em Moçambique. Foi a Igreja Católica quem tomou 

a iniciativa de denunciar os comportamentos condenáveis das Forças 

Armadas portuguesas. O massacre de Wiryamu, ocorrido na zona de 

Tete, em Dezembro de 1972, foi divulgado por um sacerdote inglês, o 

jesuíta Adrian Hastings, em artigo publicado no The Times, a 10 de 

Julho de 1973, uma denúncia que ensombrou completamente a visita 

oficial que Marcelo Caetano fazia então à capital britânica. 

O colonialismo português esteve também no centro do agravamento 

das relações entre o governo de Lisboa e a Santa Sé. A 5 de Julho de 

1969, a Frelimo (Uria Simango), o MPLA (Agostinho Neto) e o PAIGC 

(Amílcar Cabral), tinham dirigido uma carta aberta ao Simpósio dos 

Bispos Africanos: acusavam a Igreja Católica romana de “apoiar 

explicitamente” a guerra feita por Portugal e condicionavam a “atitude 

futura” dos seus povos face à Igreja à “posição que a Igreja hoje tomar”. 

Era difícil falar mais alto e ser mais claro. 

A audiência de 1 de Julho de Paulo VI provocou uma tempestade nas 

relações entre Lisboa e a Santa Sé. A ruptura esteve iminente e só não 

ocorreu porque o Vaticano declarou que aqueles dirigentes foram 

recebidos na qualidade de cristãos e o governo português preferiu 

aceitar esta pia justificação. 
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O colonialismo contribuiu decisivamente para quebrar a aliança 

institucional entre a Administração Pública, as Forças Armadas e a Igreja 

Católica que permitira séculos de relações desiguais, baseadas na 

exploração, mas, apesar dessa cumplicidade, a obra das missões foi 

assinalável nos campos do ensino, da saúde e da assistência. 

 

Ver: Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, Os Anos da Guerra 

Colonial. Porto: Quidnovi, 2010, pp. 559-563. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/igreja-catolica-uma-audiencia-de-

rotura.html 
 

 

 
27 de Julho de 2012, (10) 

Morreu Salazar 

No dia 27 de Julho de 1970, faz hoje 41 anos, morreu António de 

Oliveira Salazar. 

A este propósito, escreveu Miguel Torga, no seu Diário: 

"Coimbra, 27 de Julho de 1970 - Morreu Salazar. Mas tarde demais 

para ele e para nós, os que o combatíamos. Para ele, porque não morreu 

em glória, como sempre deve ter esperado; para nós, porque o não 

vimos morrer na nossa raiva, na nossa humilhação, na nossa revolta. 

Viveu a frio conscientemente, envolto numa redoma de severidade 

gelada, a meter medo, e acabou por morrer a frio inconscientemente, 

numa preservada agonia amolecida, a meter dó. A doença desceu-o de 

super-homem a homem, e, a duração dela, de homem a farrapo 

humano. E, quando há pouco chegou a notícia de que se finara de vez, 

nenhum estremecimento abalou o País. Nem o dos partidários, nem o 

dos adversários. Para uns, a sombra definitiva do cadáver sobrepôs-se 

apenas à bruxuleante luz do ídolo; para os outros, o sentimento de 

piedade cobriu cristamente o ressentimento sectário. A obra de 

domesticação nacional estava realizada há muito por uma tenacidade 

dominadora que utilizava apenas as qualidades negativas do português, 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/igreja-catolica-uma-audiencia-de-rotura.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/igreja-catolica-uma-audiencia-de-rotura.html
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e não tinha outra sabedoria do tempo senão a lição da rotina sancionada 

nos códigos do passado. A fome de aventura, a inquietação da 

liberdade, o alento da esperança, o orgulho, o brio, a alegria e a 

coragem - tudo fora sistemática e impiedosamente apagado na 

lembrança da grei. Daí que se não vislumbrem quaisquer sinais de 

tristeza aterrada, e, menos ainda, de euforia redentora. A Nação inteira 

passou, sem qualquer sobressalto, de respirar monotonamente com 

ditador, a respirar monotonamente sem ele". 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/morreu-salazar.html 
 

 

 
17 de Julho de 2012, (110) 

Guerra Colonial, Uma notícia solta… 

No dia 15 de Julho de 1971, fez agora 41 anos, o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros enviou ao Secretariado Geral da Defesa Nacional 

um ofício com o seguinte texto: 
 

«Tenho a honra de levar ao conhecimento de V.Exª. que o diário 

esquerdista alemão Frankfurter Rundchau publicou, em 6 de Junho 

último, uma longa correspondência de Luanda assinada por Josef Raab 

em que se descreve por forma sombria e inquietante a situação militar 

em Angola. Helicópteros sul-africanos transportariam soldados 

portugueses em operações militares e técnicos da África do Sul 

estacionariam no Luso. O jornal ilustra o seu tendencioso artigo com 

uma fotografia de bombas de napalm no aeroporto “Gago Coutinho” (a 

primeira publicada na Alemanha) denunciando também o emprego de 

produtos químicos pelas nossas forças. Referindo-se ao número 

crescente de desertores, Raab pretende ter encontrado em Luanda 

“muitos brancos simpatizantes com o MPLA” e convencidos de que 

Lisboa “não poderá por muito tempo conservar aquela colónia”. Salienta 

ainda a grande importância de armamento de origem alemã utilizado 

contra os “movimentos de libertação”. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/morreu-salazar.html
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A firma de relações públicas que connosco colabora na Alemanha 

verificou agora ter sido o jornalista Jochen Raffelberg quem, sob o 

pseudónimo de Josef Raab, enviou para oFrankfurter Rundchau a 

correspondência acima mencionada. 

O Sr. Raffelberg apresentou àquela firma, como prova das suas 

afirmações, uma série de fotografias, que junto remeto, onde se vêem 

bombas de napalm e um avião militar que estaria equipado para o 

lançamento de herbicidas. Mencionou ainda que o director do C.I.T.A., a 

propósito do seu desejo de se deslocar a Veríssimo Serrão, lhe teria dito 

que, “se um jornalista estrangeiro fosse até lá, nós deixaríamos de 

poder desmentir a existência de soldados catangueses instruídos pela 

Diamang”. 

O Sr. Raffelberg fez parte de um grupo de jornalistas alemães que 

visitaram as Províncias de Angola e Moçambique em Abril-Maio do 

corrente ano. 

Apresento a V.Exª. etc.» 

Podemos hoje afirmar que: 

1 – Os jornalistas estrangeiros conseguiam aceder aos teatros de 

operações, apesar das formalidades que deviam observar, mas não 

existiu nenhuma campanha de informação continuada e incisiva contra 

o regime português ou contra a guerra; 

2 – O uso de napalm e outros produtos químicos pelas forças 

portuguesas foi sempre muito difícil de provar; 

3 – A partir do final dos anos sessenta passou a ser comum a 

presença de meios aéreos sul-africanos em apoio operacional às forças 

portuguesas, primeiro em Angola e depois em Moçambique, mas 

sempre sujeita a medidas de grande precaução. Em Moçambique, em 

especial na zona de Tete, também actuaram meios e forças da Rodésia. 

Nota: Tanto este blogue como eu, que o alimento, vamos de férias. 

Regressaremos lá para Setembro, possivelmente renovados. Um período 

de reflexão faz bem a todos… 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/guerra-colonial-uma-noticia-solta.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/07/guerra-colonial-uma-noticia-solta.html


170 
 

25 de Março de 2012, (77) 

Carlos Fabião, Guiné, uma nova Índia... 

No dia 25 de Março de 1973, faz hoje 39 anos, um avião Fiat G-91 foi 

abatido por um míssil na Guiné, próximo de Guileje, sendo a primeira 

vez que o PAIGC utilizava uma arma deste tipo. 

O avião era pilotado pelo tenente Cardoso Pessoa, que foi o primeiro 

piloto português a sofrer um ataque com míssil SA7. Na sequência da 

acção conseguiu ejectar-se e foi recuperado por uma unidade de 

Comandos helitransportada. 

Esta acção com um míssil terra-ar, que no relatório português foi 

designado por “arma desconhecida, tipo foguete” e só mais tarde 

identificado como Strella, representou o fim da supremacia aérea das 

forças portuguesas na Guiné. Mas não foi uma acção isolada, nem 

fortuita, já que, só na semana de 25 de Março a 1 de Abril, o PAIGC 

realizou mais as seguintes acções antiaéreas: 

• Dois aviões T-6 foram flagelados junto à fronteira da Guiné 

Conacri na zona de Guileje; 

• Um helicóptero ALIII foi flagelado com tiros de metralhadora; 

• Outro Fiat G-91 foi atingido em 28 de Março com “arma 

desconhecida, tipo foguete”, em Madina do Boé, tendo explodido e 

perecido o piloto - o tenente-coronel piloto aviador Brito, o primeiro 

piloto a ser abatido por um míssil Strella aos comandos de um avião a 

reacção. A outra aeronave que com ele fazia parelha foi também 

flagelada com a mesma “arma desconhecida”, mas conseguiu escapar. 

Na semana seguinte, de 1 a 8 de Abril, continuaram as acções 

antiaéreas do PAIGC: 

• Um avião DO-27 flagelado com lança foguetes RPG; 

• Um helicóptero ALIII flagelado com tiros de armas ligeiras em 

Guileje; 

• Um avião T-6 abatido por arma desconhecida na região de 

Binta/Guidage, tendo-se despenhado e o piloto perecido. 

• Um avião DO-27 abatido em Binta/Guidage, tendo perecido o 

piloto e o passageiro, um major do Exército. 

• Um avião DO-27 flagelado em Talicó, sem consequências. 
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Quando, em 1984, a Associação 25 de Abril, realizou um colóquio 

comemorativo dos 10 anos do 25 de Abril, Carlos Fabião, que tinha feito 

várias comissões na Guiné, e foi o último representante de Portugal 

naquele território, durante o período de transição, apresentou a esse 

colóquio uma comunicação intitulada “A Descolonização na Guiné-

Bissau”, onde refere a questão dos mísseis: 

“Porém, nos fins de Março e em plena operação, o «strella» apareceu 

nos céus da Guiné. Foi o fim do domínio dos ares; a Força Aérea 

Portuguesa encontrou um adversário à altura contra o qual não 

conseguiu arranjar uma resposta adequada, com oportunidade. 

A supremacia aérea total, que constituía o grande trunfo sobre o 

qual assentava toda a manobra militar no TO (Teatro de Operações), 

desapareceu bruscamente, permitindo o equilíbrio e logo a seguir a 

inversão da iniciativa a favor dos guerrilheiros do PAIGC. (…) 

Por outro lado, toda a estratégia de Spínola, que passava sempre por 

uma solução política, negociada com o PAIGC, se desmoronava face à 

intransigência do Governo Central que não admitia, em condição 

alguma, o que apelidava de cedência política. 

Para a estratégia colonial de Lisboa, a Guiné não passava de um 

simples peão, sem grande valor, que se deixava comer quando já não 

fosse possível defendê-lo mais. Aliás, Marcelo Caetano fora bem 

explícito ao admitir que para a Guiné se aceitava uma derrota militar 

mas nunca uma cedência política. 

A partir deste conceito, já nada mais restava fazer na Guiné. As 

medidas a tomar, e era urgente que se tomassem, teriam de ser 

realizadas na metrópole. Impunha-se o derrube do governo marcelista 

antes que as colónias se perdessem por sucessivas derrotas militares 

cuja responsabilidade seria sempre atribuída às Forças Armadas 

Portuguesas. Como acontecera com a Índia. 

O general Betencourt Rodrigues, o novo Governador e Comandante-

Chefe da Guiné, aceitou a estratégia do governo-central que previa a 

resolução do problema guineense pela perda da colónia por uma 

derrota militar com o sacrifício de toda a guarnição, se tal se tornasse 

necessário. «Resistir até à exaustão dos meios», foi a ordem que 

recebeu. Não levou consigo nenhuma ideia ou projecto para fazer face a 
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uma situação que se agravava, dia após dia. Limitou-se a procurar 

cumprir a «receita» marcelista: resistir. Resistir até ao fim. A única 

preocupação que deve ter tido foi quando constatou que essa 

resistência não ia, com certeza, durar até ao final da sua comissão. Com 

efeito, a situação política e militar na Guiné, após a partida de Spínola, 

entrou em acelerada degradação. A pressão dos guerrilheiros do PAIGC, 

nas três zonas operacionais do TO, nomeadamente a Leste e a Sul, 

sobre as dispersas e desmoralizadas guarnições portuguesas 

intensificou-se e só o 25 de Abril conseguiu evitar um completo 

desastre militar”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/carlos-fabiao-guine-uma-nova-india.html 

 

 

 
26 de Maio de 2012, (95) 

Guiné – O inferno dos três G’s: Guidage, 
Guileje e Gadamael 

Em Maio de 1973, faz agora 39 anos, a situação militar na Guiné passou 

por um quadro gravíssimo, uma situação crítica para as Forças Armadas 

portuguesas, perante várias grandes ofensivas do PAIGC. Como declarou 

Spínola, comandante-chefe e governador-geral do território: 

“Encontramo-nos indiscutivelmente na entrada de um novo patamar da 

guerra, o que necessariamente impõe o reequacionamento do trinómio 

missão-inimigo-meios”. 

Vejamos os principais acontecimentos deste mês de Maio de 1973: 

Dia 5 - Reunião de comandos militares em Bissau para apreciação da 

situação militar, em que se procuraram estabelecer as possibilidades do 

inimigo - intensificar a acção antiaérea, em ordem a retirar-nos a 

liberdade de acção no ar; incrementar a acção da guerrilha em ataques a 

aquartelamentos e emboscadas a colunas; massificar as acções contra 

as povoações com guarnição militar, em ordem a obter sucessos 

politicamente exploráveis; intensificar a resistência à reocupação do Sul 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/carlos-fabiao-guine-uma-nova-india.html
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(Cantanhez); incrementar a sua actividade contra meios navais; tentar a 

eliminação sistemática de guarnições mais expostas sobre a fronteira; 

estabelecer no Boé a fisionomia de um novo Estado, a proclamar; 

consolidar as bases de uma ulterior evolução do conflito para a fase 

convencional. 

Spínola resumiria esta análise do seguinte modo: “afiguram-se-nos 

manifestamente insuficientes os meios actuais face à evolução 

verificada, pois considero demonstrada à evidência a impossibilidade de 

alterar a manobra para economizar meios sem grave prejuízo da 

missão”. 

Dia 8 - Início de uma ofensiva de envergadura do PAIGC contra 

Guidage, unidade situada junto à fronteira com o Senegal. Para garantir 

a defesa de Guidage, o Comando-chefe da Guiné teve que enviar para a 

zona um conjunto elevado de unidades e tropas especiais, Comandos, 

Pára-quedistas e Fuzileiros, bem como unidades de artilharia e de 

cavalaria. A guarnição local, quando começou o cerco, era constituída 

por uma companhia de caçadores e por um pelotão de artilharia, 

equipado com obuses de 10,5cm num total de 200 homens, a maioria 

do recrutamento local. 

Na operação de auxílio, reabastecimento e contra-ofensiva, que 

durou de 8 de Maio a 8 de Junho de 1973, estiveram envolvidos mais de 

mil homens (na maioria tropas especiais) das Forças Armadas 

portuguesas. As forças portuguesas sofreram 39 mortos e 122 feridos. 

Pelo menos seis viaturas militares de vários tipos foram destruídas e 

foram abatidos três aviões, um T6 e dois DO-27. Só a guarnição de 

Guidage contabilizou sete mortos e 30 feridos. Nos cerca de 20 dias que 

ficou cercada esteve sujeita a 43 ataques com foguetões de 122mm, 

artilharia e morteiros. Todos os edifícios do quartel foram danificados. 

A unidade que, no conjunto, teve mais mortos foi o Batalhão de 

Comandos, 10 no total. Sofreu ainda 22 feridos, quase todos graves, e 

três desaparecidos. 

O isolamento de Guidage iniciou-se com o abate de um avião T6, 

duas DO-27 e o cerco terrestre acentuou-se em 8 de Maio quando uma 

coluna que partiu de Farim accionou uma mina e foi emboscada, 

sofrendo 12 feridos. Foi obrigada a regressar à base de partida. 
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A 9 de Maio a mesma força foi de novo emboscada, mantendo-se em 

combate por quatro horas e sofrendo quatro mortos, oito feridos 

graves, 10 feridos ligeiros e quatro viaturas destruídas. A coluna 

dirigiu-se para Binta em vez de seguir para Guidage. 

A 10 de Maio, no deslocamento Binta/Guidage, as unidades 

envolvidas sofreram um morto e dois feridos, encontrando a picada 

cortada por abatises. Uma coluna que tinha saído de Guidage (CCaç 19) 

para proteger o itinerário sofreu cinco emboscadas, de que resultaram 

oito mortos e nove feridos. 

A 12 de Maio chegou a Guidage uma coluna de reabastecimento 

constituída pelos Destacamentos de Fuzileiros 3 e 4. A 15 de Maio, no 

regresso dos fuzileiros a Farim, as forças portuguesas accionaram duas 

minas sofrendo dois feridos graves e uma emboscada entre Binta e 

Guidage de que resultaram cinco feridos. 

O PAIGC ameaçava isolar completamente Guidage, dados os campos 

de minas lançados, as emboscadas montadas e a impossibilidade dos 

meios aéreos actuarem, devido ao dispositivo antiaéreo montado com 

os mísseis Strela. 

Dia 17 - Início da operação "Ametista Real", em que o Batalhão de 

Comandos da Guiné assalta a base de Cumbamori, do PAIGC, situada 

em território do Senegal. A operação destinava-se a aliviar o cerco do 

PAIGC a Guidage e a permitir o reabastecimento daquela guarnição. De 

facto, só a destruição da base de Cumbamori, a grande base do PAIGC 

no Senegal, na península do Casamança, permitiria pôr fim ao cerco a 

Guidage. A operação era difícil e de resultados imprevisíveis. O ataque 

ao Senegal foi atribuído ao Batalhão de Comandos Africanos, 

comandado pelo major Almeida Bruno – que tinha por hábito atribuir às 

acções militares o nome de pedras preciosas: esta ficou ‘Operação 

Ametista Real’. 

Na tarde de 19 de Maio de 1973, uma sexta-feira, 450 homens do 

Batalhão de Comandos Africanos embarcaram em lanchas da Marinha e 

subiram o rio Cacheu até Bigene, onde chegaram ao pôr-do-sol. À 

meia-noite a força de ataque seguiu dividida em três grupos de 

combate - o Agrupamento Bombox, comandado pelo capitão Matos 

Gomes, o Agrupamento Centauro, sob o comando do capitão Raul 
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Folques e o Agrupamento Romeu, comandado pelo capitão pára-

quedista António Ramos. 

O comandante da operação, Almeida Bruno, seguiu integrado no 

Agrupamento Romeu, que levava um grupo especial comandado por 

Marcelino da Mata. 

Avançaram durante a madrugada e pisaram território senegalês cerca 

das seis da manhã do dia 20, sábado. 

Às oito horas, uma esquadrilha de aviões Fiat iniciou pesado 

bombardeamento da zona. Os pilotos atacaram um pouco às cegas, 

porque a exacta localização da base da guerrilha não era conhecida. 

Mas por sorte as bombas da aviação acertaram em cheio nos paióis. Mal 

cessou o ataque aéreo, que não terá demorado mais do que dez 

minutos, os grupos comandados por Matos Gomes e Raul Folques 

lançaram-se no assalto, enquanto o Agrupamento Romeu, comandado 

por António Ramos e onde seguia o comandante da operação, Almeida 

Bruno, tomava posição como força de reserva. 

Os três agrupamentos envolveram-se em duros combates: “Os 

soldados de ambos os lados estavam tão próximos uns dos outros que 

era impossível delimitar uma frente”. O combate foi corpo a corpo e 

desenrolaram-se até às 14h10, quando Almeida Bruno dá ordem para o 

Agrupamento Centauro apoiar uma ruptura de contacto entre as forças 

do Batalhão de Comandos e as do PAIGC. 

Este Agrupamento estava praticamente sem munições e Raul Folques 

ferido gravemente numa perna. A marcha em direcção a Guidage foi 

lenta e com várias emboscadas pelo meio. 

Pelas 16 horas cessaram os combates e às 18h20 os primeiros 

homens do Batalhão de Comandos começaram a chegar a Guidage. 

O PAIGC sofreu 67 mortos, entre os quais uma médica e um 

cirurgião cubanos e quatro elementos mauritanos, enquanto os 

Comandos sofreram dez mortos, dos quais dois oficiais, 23 feridos 

graves (três oficiais e sete sargentos) e três desaparecidos. 

Uma nova coluna de reabastecimentos ficou retida em Farim, por ter 

sido atacada outra coluna entre Mansoa e Farim de que resultou a 

destruição de três viaturas que ficaram no terreno, tendo as forças 

portuguesas sofrido quatro mortos e 16 feridos, dos quais nove graves. 
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Na luta por Guidage, o PAIGC utilizou a sua infantaria apoiada por 

artilharia pesada e ligeira, além de um grupo especial de mísseis terra-

ar. Em armamento utilizou foguetões 122mm, morteiro 120 e 82mm, 

canhões sem recuo de 5,7 e 7,5cm, RPG 2, RPG7, armamento ligeiro e 

mísseis Strela. 

Dia 18 - Início da operação "Amílcar Cabral" realizada por forças do 

PAIGC contra o quartel de Guileje junto à fronteira com a Guiné-Conacri, 

ataque que apontava para uma tentativa de tomada do quartel. 

Durante a execução duma coluna de reabastecimento, as forças de 

Guileje foram fortemente emboscadas por duas vezes, a cerca de dois 

quilómetros do quartel, tendo sofrido um morto, sete feridos graves e 

quatro feridos ligeiros. Por falta de evacuação aérea, um dos feridos 

graves (soldado metropolitano) faleceu quatro horas depois da 

emboscada. A falta de evacuação aérea resultava das grandes limitações 

impostas pelo aparecimento dos mísseis antiaéreos Strela, que 

impuseram fortes restrições ao apoio aéreo na região de Guileje e 

Gadamael. 

O comandante do COP 5, major Coutinho e Lima, enviou mensagens 

a alertar para a gravidade da situação. Mas às 20 horas do dia 18, o 

PAIGC iniciou as flagelações a Guileje e às 02h20 o COP 5 solicitou 

apoio urgente, pois estava debaixo de fogo contínuo. Foi-lhe 

respondido que seria efectuado o apoio aéreo logo que possível e o 

major Coutinho e Lima pediu para expor directamente o assunto ao 

general Spínola. Reticente, este aceitou recebê-lo em Bissau, mas ao fim 

da tarde do dia 20 mandou-o regressar ao COP 5. 

Às 14h15 do dia 21 foi recebida, em Gadamael, a última mensagem 

de Guileje: "Estamos cercados de todos os lados". Seguiu-se o 

silenciamento das comunicações de/e com o quartel. 

No dia 22 a guarnição portuguesa retirou do quartel de Guileje para 

Gadamael-Porto, depois de cinco dias de contínua flagelação pelo 

PAIGC, que ocupou a base. Os militares portugueses seguiram a pé para 

Gadamael, deixando para trás as viaturas e o armamento pesado, 

destruído ou inutilizado. 
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Entre 18 e 22 de Maio, Guileje foi bombardeada 36 vezes. O interior 

do aquartelamento tinha sido atingido durante uma flagelação com 200 

impactos de granadas, que causaram grandes danos materiais. 

Dia 25 – Início de uma visita de Costa Gomes, chefe de Estado-Maior 

General, à Guiné, perante a grave situação que se vivia, onde 

acompanhou a última fase das operações e analisou as medidas a tomar 

para garantir a manutenção duma capacidade militar mínima. 

Durante o mês de Maio o PAIGC realizou 220 acções militares de sua 

iniciativa, atingindo o valor mais elevado desde o início da guerra. 

Gadamael, entre o meio-dia de 31 de Maio e o fim da tarde de 2 de 

Junho, esteve debaixo de fogo de armas pesadas e ligeiras 

continuadamente, tendo sido referenciados disparos de morteiros de 

120mm, canhões sem recuo e lança-granadas foguete, com um número 

de rebentamentos estimado de 700, que causaram cinco mortos e 14 

feridos e elevados prejuízos materiais. 

No dia 1 de Junho, a Companhia de Caçadores 3520, de Cacine, 

transmitiu a seguinte mensagem para Bissau: "Informo Gadamael-Porto 

destruído. Feridos e mortos confirmados. Pessoal daquele fugiu para o 

mato. Solicito providências e instruções concretas acerca procedimento 

desta". 

O Comando-chefe determinou que as tropas pára-quedistas, que se 

encontravam em Cufar, seguissem para Gadamael. 

Síntese da situação da Guiné: 

Durante o mês de Maio de 1973 as forças portuguesas na Guiné 

sofreram 63 mortos, 269 feridos e um prisioneiro, tendo o PAIGC 

realizado 166 ataques a posições militares portuguesas, 36 

emboscadas, 12 ataques contra aeronaves, um contra embarcações, e 

implantado 105 minas, das quais 66 foram accionadas por militares 

portugueses, o que dá ideia do agravamento da situação sofrida na 

Guiné neste período. 

Finalmente, e na sequência destes acontecimentos, realizou-se em 

Bissau, a 8 de Junho, uma reunião de comandos, com a presença do 

general Costa Gomes, Chefe do Estado-Maior General. Concluiu-se pela 

necessidade de efectuar um retraimento do dispositivo, por forma a 
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garantir um reduto final, em torno da zona central do território, com 

afastamento das guarnições de fronteira. 

A manobra proposta configurava uma acção retardadora em 

profundidade para “ganhar tempo e consolidar um reduto final que in 

extremis, ainda possa permitir a solução política do conflito”, como o 

comandante-chefe referirá. 

Esta solução era a clara admissão de que as forças portuguesas 

tinham de abdicar da posse de boa parte do território da Guiné e das 

suas populações para se concentrarem num reduto central. A soberania 

portuguesa seria assim apenas formal. 

 

Nota: As minhas desculpas por incluir um texto mais longo que o 

habitual. 

 

Ver Os Anos da Guerra Colonial de Aniceto Afonso e Carlos de Matos 

Gomes, pp.720-731. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/guine-o-inferno-dos-tres-gs-guidage.html 
 

 

 
1 de Junho de 2012, (98) 

Congresso dos combatentes, O primeiro 
passo... 

No dia 1 de Junho de 1973, faz hoje 39 anos, teve início, no Porto, o 

Congresso dos Combatentes, que seria contestado, através de um 

abaixo-assinado, por cerca de 400 oficiais das Forças Armadas. Nesta 

época difícil, as correntes mais radicais do Estado Novo consideraram 

indispensável a realização de um congresso de combatentes, com o fim 

de reafirmar a continuação da política ultramarina do regime, definindo 

um compromisso sem transigências nem aberturas. Os promotores do 

congresso sabiam que existia, em alguns sectores das Forças Armadas, 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/05/guine-o-inferno-dos-tres-gs-guidage.html
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uma vontade de questionar as soluções do regime para o problema 

ultramarino e a continuação da guerra. 

O “Congresso dos Combatentes do Ultramar” fez-se em nome da 

“grandeza e unidade de Portugal” e os seus promotores apresentaram 

como ideia forte - “Não seremos a geração da traição”. 

O Congresso era, antes de mais, um aviso a Marcelo Caetano que, 

não tendo outra saída que não fosse apoiá-lo, tomou as suas cautelas 

para a reunião não surgir como uma manifestação extremista. Para 

controlar esta facção do regime envolveu os membros do governo e 

promoveu, através de Sá Viana Rebelo, ministro da Defesa, a nomeação 

do prudente e respeitado general António Augusto dos Santos para 

presidente do Congresso. 

Ainda com a intenção de arrefecer os ânimos mais exaltados, foram 

os comandantes-chefes dos teatros de operações incentivados a 

enviarem delegações de militares, incluindo do quadro permanente, ao 

Congresso. 

Em Angola esteve constituída uma delegação e na Guiné, num 

primeiro momento, em Fevereiro/Março, no regresso de uma viagem a 

Lisboa, Spínola também estava disposto a enviar militares ao Porto. 

O assunto do Congresso dos Combatentes tinha entretanto 

começado a ser discutido entre os oficiais do núcleo que daria origem 

ao movimento dos capitães na Guiné e que se reuniam no Agrupamento 

de Transmissões e no Grupo de Artilharia, sendo clara e cada vez mais 

ampla a oposição à participação no que aparecia aos olhos de todos 

como uma forma de pressão sobre o governo para continuar a guerra. 

Efectivamente, na Guiné viviam-se tempos favoráveis ao debate. Pelo 

seu clima, pelo seu tamanho, pela acção e propostas políticas de 

Spínola, pela guerra conduzida pelo PAIGC, de forma mais aberta ou 

mais reservada a contestação ao Congresso floresceu e a reacção e 

repúdio dos oficiais do quadro permanente ao “Congresso dos 

Combatentes do Ultramar” transformou-se na primeira pedrada no 

charco, na Guiné-Bissau. 

A Comissão Organizadora do Congresso mandou dois elementos de 

Lisboa a Bissau, o tenente-coronel Caçorino Dias, oficial de cavalaria e 

deficiente de guerra e o ex-alferes miliciano Nuno Cardoso da Silva, 
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para tentarem convencer os oficiais da Guiné da bondade do Congresso 

e das vantagens da presença de uma delegação. 

Numa longa reunião realizada na sede do Programa de Informação 

das Forças Armadas (PIFAS), os oficiais da Guiné expuseram a situação e 

a falta de sentido de defender as posições que estavam na origem do 

Congresso. Como resultado desta discussão, Caçorino Dias demitiu-se 

da organização. 

A movimentação com recolha de assinaturas entre os oficiais em 

serviço na Guiné, que veio a atingir 400, foi um excelente pretexto para 

os consciencializar e para os preparar para as contestações seguintes. 

No dia da abertura do Congresso foi enviado de Bissau um telegrama 

assinado por Marcelino da Mata e Rebordão de Brito, os dois oficiais 

naturais da Guiné e condecorados com a “Torre e Espada”, a mais alta 

condecoração portuguesa e com o seguinte texto: 

 

“Cerca de quatro centenas de oficiais dos quadros permanentes e 

combatentes do Ultramar com várias comissões de serviço, certos que 

interpretam o sentir de outras centenas de camaradas que, por motivos 

de circunstâncias múltiplas, ignoram verdadeiramente o Congresso, 

desejam informar V.Ex.as e esclarecer a Nação do seguinte: 

1.Não aceitam outros valores nem defendem outros interesses que 

não sejam os da Nação; 

2.Não reconhecem aos organizadores do I Congresso dos 

Combatentes do Ultramar, e portanto ao próprio Congresso, a 

necessária representatividade; 

3.Não participando nos trabalhos do Congresso, não admitem que 

pela sua não participação sejam definidas posições ou atitudes que 

possam ser imputadas à generalidade dos combatentes; 

4.Por todas as razões formuladas se consideram e declaram 

totalmente alheios às conclusões do Congresso, independentemente do 

seu conteúdo ou da sua expressão”. 

(…) 

Solicita-se que ao presente telegrama seja dada publicidade igual à 

utilizada para as conclusões do Congresso”. 

Em Lisboa o descontentamento dos oficiais deu também origem a um 

movimento de contestação, encabeçado por oficiais que tinham feito 
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comissões na Guiné. Num momento em que, sobretudo na Guiné, os 

confrontos se agravavam, e o desgaste provocado pelo esforço de 

guerra se reflectia perigosamente no moral das tropas, aos olhos de 

muitos começava a ser óbvio que o governo aceitaria mais facilmente 

uma derrota militar do que a cedência perante os movimentos de 

libertação. O espectro do caso da Índia era preocupante, temendo-se 

que, uma vez mais, as Forças Armadas fossem responsabilizadas pelos 

erros políticos do regime e pela sua estratégia colonial. A mobilização 

em torno da contestação ao Congresso dos Combatentes acabou por 

patentear um clima de mal-estar que se começava a instalar no interior 

das Forças Armadas e o elevado número de assinaturas reunidas em 

apenas alguns dias em Bissau e em Lisboa são disso o sinal 

incontestável. 

Para camuflar o fracasso em que o Congresso se transformara e para 

evitar expor o agravamento das fracturas no seio das forças armadas e 

do regime, Sá Viana Rebelo, ministro do Exército e da Defesa, proibiu a 

participação dos oficiais no activo. Com esta decisão transformou o 

Congresso numa reunião ao nível das que a Legião Portuguesa 

costumava realizar. 

 

Ver: Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, Os Anos da Guerra 

Colonial. Porto, Quidnovi, 2010, pp. 727-728. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/congresso-dos-combatentes-o-primeiro.html 
 

 

 

18 de Junho de 2012, (103) 

Guerra Colonial, Uma aliança racista! 

No dia 18 de Junho de 1973, faz hoje 39 anos, iniciou-se, em Pretória, a 

quinta reunião de alto nível do “Exercício Alcora”, nome dado à aliança 

político-militar entre Portugal, a África do Sul e a Rodésia, onde se 

discutiram as formas de organização de um “Quartel-General 

Permanente Combinado Alcora”. 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/congresso-dos-combatentes-o-primeiro.html
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Ao fazer o balanço geral das actividades, o presidente da reunião, 

general W. R. van der Riet, da África do Sul, salientou algumas 

informações importantes. Em primeiro lugar, disse “que os três 

Governos Alcora” já haviam aprovado o “Conceito Estratégico Global 

Alcora”. Depois, que a Subcomissão de Informações tinha “revisto a 

ameaça (Janeiro de 1973), particularmente no que se refere a uma 

possível ameaça convencional contra os territórios Alcora por volta de 

1976”, pelo que tinha sido decidido discutir a ameaça num ponto 

específico da agenda. Finalmente, o presidente acrescentou que tendo 

sido determinado à subcomissão de Comando e Controle que 

“elaborasse propostas relativas à organização, funções, modus 

operandi e requisitos em pessoal para um Quartel-General Permanente 

Combinado Alcora”, esta tinha recomendado um ”Estado-Maior 

Permanente Alcora”, mas que os acontecimentos tinham ultrapassado 

essa proposta. De facto, “a proposta da RAS relativa a uma mais ampla 

organização foi discutida entre os ministros da Defesa de Portugal e da 

RAS que concordaram com o estabelecimento de uma Organização 

Permanente de Planeamento Alcora (PAPO)”. Mais, o presidente 

“expressou a sua satisfação pelo facto de todas as deliberações Alcora 

relativas a uma organização permanente” terem sido aprovadas pelos 

dois governos, sendo de salientar que a RAS se ofereceu “para fornecer 

acomodação e serviços administrativos requeridos pela PAPO em 

Pretória”. A estas informações, um representante rodesiano declarou 

que “o Governo Rodesiano aceitou em princípio as propostas feitas para 

a PAPO e acrescentou que os rodesianos estavam muito gratos e 

sensibilizados com a RAS pelo convite”, tendo o representante 

português acrescentado que “a delegação portuguesa se sentia muito 

satisfeita com o facto de a PAPO ser estabelecida”, chamando a atenção 

para dois factos recentes: “os governos africanos tinham recentemente 

feitos grandes esforços com o fim de resolver os seus diferendos e 

tinham progredido nos seus esforços contra nós” e “o acordo sobre a 

guerra do Vietnam podia conduzir ao fortalecimento das organizações 

terroristas e ao seu apoio com um aumento do fornecimento de armas e 

material”. Por isso, acrescentava o representante português, “o trabalho 
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a realizar durante esta reunião seria da maior importância para a África 

Austral”. 

O governo português, no final da sua existência, comprometia-se numa 

aliança contrária ao seu próprio entendimento político da “questão 

ultramarina”, preferindo uma aliança com os países racistas da África 

Austral a qualquer outra solução. 

 

Ver: Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, Os Anos da Guerra 

Colonial, Porto, Quidnovi, 2010, p. 732. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/guerra-colonial-uma-alianca-racista.html 
 

 

 
10 de Julho de 2011, (05) 

Miguel Torga em África! 

No dia 10 de Julho de 1973, faz hoje 38 anos, o padre Adrian Hastings 

publica, no primeira página do jornal inglês The Times,um artigo de 

fundo sobre o massacre de Wiriyamu, na região de Tete, em 

Moçambique, ocorrido no mês de Dezembro do ano anterior. 

Pouco mais de um mês antes da notícia sair no The Times, estava na 

cidade da Beira, em Moçambique, Miguel Torga, que escreveu no seu 

"Diário" o seguinte texto: 

 

"Beira, 2 de Junho de 1973 - Pareço um profeta sem barbas, a 

vaticinar desgraças nas cartas que escrevo, nas notas que rascunho, nas 

conversas que vou tendo. Mas que hei-de eu fazer, se desde que pus o 

pé em África vivo em pânico, sinto a terra fugir-me debaixo dos pés? 

Em Angola, há dias, numa fazenda, eu a cuidar que pousava numa casa 

de paz, e tinha por cima da sala, onde estava a ser obsequiado, um falso 

de cimento transformado em paiol bélico, com metralhadora e tudo. 

Aqui, os meus interlocutores, igualmente gentis, sentados às mesas 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/06/guerra-colonial-uma-alianca-racista.html


184 
 

recheadas de marisco, rebatem as minhas apreensões com carabinas e 

balas. 

E perco a esperança. Não vinha na ilusão de encontrar generalizado 

nestas paragens um espírito de missão. Mas também não contava que 

ele estivesse tão ausente das consciências, que a angústia que me 

oprime fosse mais pelo que falta do que pelo que existe. Mais pelo que 

falta de um generoso projecto colectivo do que pelo que existe ao 

abrigo de um jogo de egoísmos mesquinhos mal articulados. Os 

massacres que desencadearam esta guerra, em vez de terem sido 

ocasião de auto-crítica, transformaram-se para a maioria dos colonos 

em motivo suplementar de repressão. É na precária barcaça de um 

oportunismo grosseiro que todos navegam. E não há porto de 

salvamento para aqueles que asfixiam na boa consciência do presente 

os remorsos do futuro". 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/miguel-torga-em-africa.html 
 

 

 

14 de Julho de 2011, (07) 

Um decreto para a História! 

No dia 13 de Julho de 1973, faz hoje 38 anos, foi publicado o Decreto-

lei 353/73 respeitante à alteração de regras para a frequência da 

Academia Militar por oficiais milicianos, que veio a constituir uma das 

raízes do Movimento dos Capitães. 

 

Em "Os Anos da Guerra Colonial", a propósito deste diploma, 

escrevemos o seguinte: 

 

"(...) Com esta legislação alteravam-se as “regras do jogo” no tocante 

ao recrutamento de oficiais milicianos para o QP. Pois, do antecedente, 

os oficiais milicianos que desejassem seguir a carreira das armas eram 

admitidos na Academia Militar em condições iguais às dos cadetes que 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/miguel-torga-em-africa.html
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vinham directamente dos liceus (Decreto-Lei n.º 42.151, de 12 de 

Fevereiro de 1959). A contagem da antiguidade, tendo como ponto de 

partida a conclusão do respectivo curso, fazia com que o tempo de 

miliciano não fosse contabilizado para tal fim, embora contasse para a 

reforma e não pusesse em causa a patente e as regalias atingidas como 

milicianos. Em termos etários, porém, havia uma diferença de certo 

peso: os ex-oficiais milicianos, tendo ingressado na Academia Militar 

com idades que, nalguns casos, rondavam os 30 anos, eram mais velhos 

do que os oficiais que se haviam alistado após a conclusão do curso dos 

liceus, com idades entre os 17 e os 20 anos. 

O Governo pretendia acelerar a promoção desses oficiais mais velhos 

em idade, embora tivessem à sua frente, na escala de antiguidades, 

outros capitães de idade inferior. O objectivo era triplo: criar um 

incentivo à profissionalização dos milicianos; repescar para o posto de 

major oficiais com idade menos própria para o comando de 

companhias; e, simultaneamente, retardar a promoção de capitães ainda 

jovens, aumentando-lhes o tempo de permanência no posto. 

A reacção da oficialidade foi de clara rejeição do diploma e o 

decreto-lei aprovado por Sá Viana Rebelo, ministro do Exército e da 

Defesa, funcionou como detonador para a contestação que, após rápida 

e profunda evolução, levaria ao 25 de Abril de 1974. O clima criado vai 

oferecer os motivos suficientes para o início de uma reacção colectiva 

que seria muito difícil sem uma causa suficientemente forte, como eram 

as novas regras publicadas pelo Governo. Confrontado com os efeitos 

perversos da aplicação da legislação, o Governo fez um pequeno recuo, 

através da publicação de novo decreto (DL 409/73, de 20 de Agosto)"  

 

(Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, Os Anos da Guerra 

Colonial. Porto: QuidNovi, 2010, p. 735). 

 

Ver o texto do Decreto-lei  353/73 aqui. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/um-decreto-para-historia.html 
 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/1973/07/16300/12181218.pdf
http://fiodahistoria.blogspot.com/2011/07/um-decreto-para-historia.html
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2 de Janeiro de 2012, (44) 

Manuel Vieira Pinto, Repensar a Guerra 

No dia 1 de Janeiro de 1974, fez ontem 38 anos, o Bispo de Nampula, D. 

Manuel Vieira Pinto, fez uma homilia com o título "Repensar a Guerra", a 

que muitos dos elementos do Movimento dos Capitães em Moçambique 

tivemos o privilégio de assistir. Dois meses depois, em Março, foi 

expulso de Moçambique. Eis um pequeno trecho: 

 

"Ouvi-me uma vez ainda, homens que chegastes ao limiar do novo 

ano de 1974. Ouvi-me, repito. Eu quero falar-vos uma vez mais de paz. 

(…) 

A paz é algo que se deve não apenas manter mas produzir, e 

produzir a partir da verdade, da justiça, do amor e da liberdade; a partir 

da consciência política do homem. Não é, por conseguinte, compatível 

com a “ordem” à custa da verdade, da justiça, do amor e da liberdade; 

não é repressão, não é medo, não é silêncio, não é morte. A paz é o 

homem, e o homem é o coração da paz. Daqui a necessidade urgente de 

tomar o homem a sério se queremos seriamente a paz. E não apenas o 

homem sem nome, distante, desconhecido, mas o homem daqui e de 

hoje, o homem que em Moçambique sofre, há quase dez anos, a 

violência da guerra, e que certamente deseja a paz. 

Por isso, falar da paz em Moçambique sem falar lealmente da guerra 

que o mancha de sangue seria iludir o problema fundamental; seria 

aumentar a violência. Já o profeta Ezequiel se insurgia contra os falsos 

profetas que, enganando o povo, afirmavam que tudo ia bem, quando 

tudo ia mal (Ez. 13.10-16)". 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/01/manuel-vieira-pinto-repensar-guerra.html 
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22 de Fevereiro de 2012, (64) 

Spínola, A importância de um livro... 

No dia 22 de Fevereiro de 1974, faz hoje 38 anos, foi publicado o livro 

do general António de Spínola, Portugal e o Futuro, que deu um golpe 

certeiro no debilitado regime do Estado Novo e no governo de Marcelo 

Caetano. O livro foi importante não pelas ideias e soluções que 

defendia, mas sobretudo pelas repercussões que a sua publicação 

introduziu no processo de desagregação do regime. Depois do 25 de 

Abril, Jacinto Baptista, homem da oposição e jornalista, referiu a 

publicação do livro de Spínola no seu livro Caminhos para uma 

Revolução, da seguinte forma: 

 

“Semanas antes de publicada a obra de Spínola, alguém, sob 

promessa de sigilo, mostrou-ma em provas, com emendas do punho do 

autor e disse-me por estas ou equivalentes palavras: 

-Este livro vai ser o detonador (e o catalisador) de algo muito sério 

na vida nacional e, em si mesmo, um acontecimento da máxima 

importância política, talvez sem paralelo em Portugal no último meio 

século. 

Bastava folheá-lo, como fiz naquele serão, entre amigos, para me 

aperceber de que quem me falava assim tinha razão. Portugal e o 

Futuro era, de facto, um acontecimento sem paralelo, não tanto por 

aquilo que nele se dizia, mas por quem o dizia, em consonância com um 

ideário e um desejo de acção que subterraneamente estavam em 

gestação ou se desenvolviam já em semiclandestinidade e encontrariam, 

na obra de António de Spínola, a primeira grande projecção pública, 

algo como que uma válvula de escape aberta a largos sectores da 

população portuguesa, politizados ou não politizados”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/spinola-importancia-de-um-livro.html 
 

 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/02/spinola-importancia-de-um-livro.html
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5 de Março de 2012, (70) 

Do Movimento dos Capitães ao 
Movimento das Forças Armadas 

Em 5 de Março de 1974, faz hoje 38 anos, o Movimento dos Capitães 

fez a sua última reunião plenária em Cascais e aprovou o que depois se 

chamou “Documento de Cascais”. 

Na marcha que empreenderam, em direcção à acção militar contra o 

regime, os capitães foram definindo como bases de actuação, os 

seguintes princípios: 

- Organização democrática do próprio Movimento; 

- Preparação de um plano de operações minucioso e adequado à 

operação militar necessária; 

- Elaboração e aprovação de um programa político de 

democratização, que desse um sentido último à intervenção militar. 

Com o objectivo de reforçar o empenhamento dos participantes no 

Movimento, todos vão assinar, desde o Verão de 1973, de forma 

colectiva, uma série de documentos de contestação, nos quais se virão a 

comprometer cerca de 700 oficiais, 17% do total de mais de 4.000 

efectivos do Exército. 

E se este número é significativo, ele fica mais evidente se 

assinalarmos que participam no Movimento 602 oficiais das Armas 

combatentes (Infantaria, Artilharia e Cavalaria), 29% do total de 2.079 

oficiais destas armas. E ainda mais se realçarmos a participação de 485 

majores e capitães destas Armas, 38% do total dos 1.279 existentes. 

Mas não devemos confundir este primeiro movimento militar (O 

Movimento dos Capitães) com o seu sucessor, o Movimento das Forças 

Armadas. 

À medida que o Movimento dos Capitães se foi transformando em 

MFA, tanto pelo alargamento aos três Ramos das Forças Armadas, como 

pela consciência da necessidade de uma acção política, foi-se afastando 

irremediavelmente das reivindicações corporativas iniciais. 

Ora, esta evolução do Movimento dos Capitães para MFA 

consolidou-se verdadeiramente na aprovação do documento de Cascais, 

que, apesar do avanço que representou, só deixava de fora alguns 
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militares irrevogavelmente sensíveis à questão colonial. Ninguém 

contestava já a necessidade de o "comum dos cidadãos" participar na 

"definição do interesse nacional", e de o poder político deter "o máximo 

de legitimidade" e as instituições serem "efectivamente representativas 

das aspirações e interesses do Povo". Todos aceitavam também que 

"sem democratização do país" não haveria solução para os "gravíssimos 

problemas que se abatem sobre nós". 

Só o que, quase paradoxalmente, não era aceitável por todos 

(embora o fosse pela grande maioria), era a solução da guerra colonial 

proposta pelo documento de Cascais, solução que deveria ter em conta 

"a realidade incontroversa e irreversível da funda aspiração dos povos 

africanos a se governarem por si próprios". 

O salto qualitativo que o Movimento deu em Cascais preparou o 

terreno para a consolidação do MFA, do seu principal documento e do 

apoio generalizado que mereceu antes e sobretudo depois do 25 de 

Abril: o Programa do MFA. 

 

Eis um pequeno trecho do Documento de Cascais: 

 

“Trata-se, portanto, antes de mais e acima de tudo, da obtenção a 

curto prazo de uma solução para o problema das Instituições no quadro 

de uma democracia política. 

Neste contexto, consideramos indispensável e urgente que: 

- Sejam definidos e clarificados os objectivos nacionais, e estes 

aceites pela Nação; 

- Seja a Nação claramente elucidada sobre a parcela desses 

objectivos cuja prossecução cabe às F. A; 

- Seja promovida e garantida a permanência da compatibilidade 

dessa parcela com a capacidade em meios; 

- Seja promovida a reestruturação das F. A., visando a qualificação 

dos seus chefes baseada no seu valor militar, o aproveitamento dos 

meios em termos de eficiência e eficácia, o respeito pelos direitos 

individuais, e a justiça; 
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- Possam as F. A. sentir que é efectivamente proporcionada a 

salvaguarda legítima do seu prestígio, incluindo a sua não identificação 

com outras actividades que não pertencem ao seu múnus específico. 

Só nestas condições poderão as F. A. ter um mínimo de garantia de 

que são instrumento da vontade da Nação e que não se encontram ao 

serviço de qualquer grupo. Então, já não lhes será permitido duvidar 

nem da legitimidade do poder, nem dos objectivos por este definidos e 

que tudo farão para cumprir”. 

 

Ver o texto completo em: 

http://ernestomeloantunes.com.pt/omovimentoasforcasarmadaseanacao.htm 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/do-movimento-dos-capitaes-ao-
movimento.html 
 

 

 
16 de Março de 2012, (73) 

16 de Março de 1974, Uma tentativa 
condenada ao fracasso… 

No dia 16 de Março de 1974, faz hoje 38 anos, uma força do Regimento 

de Infantaria 5 (Caldas da Rainha) saiu do seu quartel em direcção a 

Lisboa, com o objectivo de participar numa sublevação militar contra o 

Regime. Ainda não estão completamente esclarecidas as circunstâncias 

em que esta acção teve lugar, embora se possam estabelecer os seus 

contornos gerais. 

Numa sessão realizada em Coimbra em 2007, quando se perfaziam 

33 anos desse evento, fui convidado a apresentar a minha visão da 

questão, que resumi nos seguintes tópicos: 

“O 16 de Março 

1º - O Movimento dos Capitães, nas vésperas do 16 de Março, estava 

consciente da necessidade de derrubar o regime através de um golpe de 

Estado. 

http://ernestomeloantunes.com.pt/omovimentoasforcasarmadaseanacao.htm
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/do-movimento-dos-capitaes-ao-movimento.html
http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/do-movimento-dos-capitaes-ao-movimento.html
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2º - Já existiam duas tendências no Movimento. Uma mais ligada ao 

general Spínola que demonstrava propensão para actuar 

autonomamente. Outra, mais alargada, em que participava todo o 

Movimento, incluindo os chamados spinolistas. 

3º - Os motivos de conflito entre as duas correntes, nesta época, 

podem resumir-se: 

a. O programa de Cascais; 

b. A escolha do general; 

c. O plano de operações. 

4º - A corrente spinolista tem tendência para a acção imediata, 

baseando-se no facto de ter um programa (o livro “Portugal e o Futuro”), 

um chefe (o general Spínola) e um grupo de fiéis aderentes muito 

qualificados e experientes militarmente. 

5º - A corrente autónoma (chamemos-lhe assim) em que 

curiosamente a corrente spinolista participava, tem já um programa (o 

documento de Cascais), mas tem o compromisso de elaborar um 

Programa Político dele resultante, com objectivos muito concretos, tem 

dois chefes (sendo que o maioritário – Costa Gomes – não dá sinais de 

apoiar decididamente a operação de derrube do regime) e procura 

elaborar um plano de operações que está longe ainda de satisfazer a 

maior parte dos responsáveis pela operação. 

6º - Com base nas informações do general Spínola, no seu livro 

“Portugal sem Rumo”, a corrente spinolista reúne com certa frequência, 

por vezes com a presença do general. Depois do cancelamento do dia 

14 pelas razões que aqui já foram referidas, o general Spínola estava 

convencido que a “operação” podia realizar-se no dia 19 de Março. 

Tenho a convicção que os seus apoiantes partilhavam desse plano. 

7º - O general Spínola manteve sempre a ideia, mesmo depois do 16 

de Março, de que os seus apoiantes dominavam a preparação e iriam 

conduzir a execução do movimento militar. 

8º - O 16 de Março causa grandes danos à corrente spinolista, em 

virtude não só de inviabilizar um provável plano de execução da 

“operação” para 19 de Março, mas também porque levou à prisão alguns 

dos seus mais importantes elementos e da desmoralização de outros, 
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assim como eleva o nível de vigilância do regime (através da DGS) sobre 

o próprio general. 

9º - O 16 de Março permite ao Movimento tirar ilações sobre as 

fragilidades dos meios e da forma de defesa do regime e exerceu sobre 

o Movimento uma pressão definitiva, no sentido da irreversibilidade de 

uma acção violenta contra o regime. 

10º - O 16 de Março ocasionou também a transferência de vários 

oficiais para diversas unidades espalhadas pelo país, assegurando a 

difusão da ideia matriz do Movimento – o derrube do regime é a 

questão prioritária. 

11º - A forma como o 16 de Março decorreu convenceu finalmente 

todos, incluindo a corrente spinolista, de que era fundamental planear 

detalhadamente a acção militar, por forma a evitar surpresas e a 

convencer os operacionais. 

12º - É de realçar que o regime assumiu que o tão temido 

movimento militar (que já se sabia ter centenas de comprometidos) não 

tinha capacidade para criar sérias dificuldades ao governo e ao regime – 

afinal a acção desencadeada nem tivera apoio militar, nem apoio 

popular. 

13º - É um facto que o regime não alterou uma vírgula à sua política 

colonial, apesar de os acontecimentos terem tido, porventura, alguma 

influência na pressa de realizar um encontro secreto entre um 

representante do Governo português e representantes do PAIGC em 

Londres, que teve lugar em 26 e 27 de Março, aliás sem resultados. 

Finalmente: 

1 – O 16 de Março é um movimento preliminar, em relação ao 25 de 

Abril. Tem paralelo histórico com o 31 de Janeiro de 1891 em relação à 

implantação da República, mas também com o movimento de Gomes 

Freire de Andrade de 1817, antes do 24 de Agosto de 1820; e com o 18 

de Abril de 1925, antes do 28 de Maio de 1926, para só citar os mais 

importantes. 

2 – O 16 de Março é uma acção não planeada, que sai à rua 

precipitadamente, em resultado de um encadeamento de equívocos. 

Poderia pensar-se que ninguém planeia uma acção militar desta 

dimensão para um sábado, mas até nesta conclusão é necessário ter 
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cuidado. De facto, as três tentativas preliminares de que acabei de falar 

e que foram todas derrotadas – o 31 de Janeiro de 1891, o 18 de Abril 

de 1925 e o 16 de Março de 1974, são todas a um sábado. Tive o 

cuidado de verificar os dias da semana de vários outros movimentos 

vitoriosos da nossa História recente. Ora vejamos: 

24 de Agosto de 1820 – revolução liberal – foi terça-feira; 

27 de Maio de 1823 – movimento miguelista da Vilafrancada – foi 

terça-feira; 

30 de Abril de 1824 – novo movimento miguelista da Abrilada - foi 

sexta-feira; 

9 de Julho de 1832 – desembarque no Mindelo da força liberal – foi 

segunda-feira; 

9 de Setembro de 1837 – Revolução Setembrista – foi sexta-feira; 

27 de Janeiro de 1842 – golpe de Estado de Costa Cabral no Porto – 

foi quinta-feira; 

19 de Maio de 1870 – última saldanhada – foi quinta-feira; 

5 de Outubro de 1910 – revolução republicana – foi quarta-feira; 

21 de Janeiro de 1915 – movimento das espadas – foi quinta-feira; 

5 de Dezembro de 1917 – movimento sidonista – foi quarta-feira; 

28 de Maio de 1926 – foi sexta-feira; 

3 de Fevereiro de 1927 – primeiro movimento contra a ditadura 

militar e único movimento derrotado de todos os que acabo de referir – 

foi quinta-feira; 

E vejamos aqueles que nos dizem mais respeito: 

14 de Março de 1974 – Primeira data de uma “operação” – era 

quinta-feira; 

19 de Março de 1974 – data da “operação” referida pelo general 

Spínola no “Portugal sem Rumo” – era terça-feira; 

16 de Março de 1974 – foi sábado; 

25 de Abril de 1974 – foi quinta-feira. 

Recomendação: quando planearem um novo movimento militar 

nunca o façam num sábado. Podemos dizer que é uma lição da História. 

Em conclusão: 

Não é sustentável a ideia de que o 16 de Março foi um movimento 

spinolista. É verdade que não o foi, mas quem estava em melhor 
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situação de aproveitar um movimento vitorioso, nessa altura, era o 

grupo spinolista. Também por isso foi o que ficou mais exposto a um 

desaire. 

O 16 de Março foi fundamental para moldar a forma que assumiu a 

intervenção militar em 25 de Abril de 1974”. 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/16-de-marco-de-1974-uma-tentativa.html 
 

 

 

28 de Março de 2012, (78) 

Marcelo Caetano, Um abismo nunca vem 
só... 

No dia 28 de Março de 1974, faz hoje 38 anos, Marcelo Caetano fez, na 

Televisão e na Rádio, a sua última “conversa em família”. Desde 8 de 

Janeiro de 1969 que Marcelo Caetano se apresentava periodicamente na 

Televisão para uma “conversa” com os portugueses, o que contribuiu 

para popularizar a sua imagem em contraste com a figura fugidia de 

Salazar, seu antecessor. Para Caetano, a RTP (única que existia na altura) 

era um instrumento ao serviço do Governo e devia estar submetida ao 

que o Governo entendia por interesse nacional. 

Esta "conversa em família" foi difundida poucos dias depois da 

tentativa do golpe militar das Caldas da Rainha. As palavras de Marcelo 

Caetano deixam transparecer as graves dificuldades que o regime vinha 

sentindo para se manter no poder. Aumentava a pressão diplomática na 

frente externa, a guerra colonial arrastava-se sem solução e a 

contestação interna fazia-se ouvir como nunca. 

A comunicação é um misto de balanço e lamento, deixando entrever 

que ele próprio estava convencido que o seu mandato se aproximava do 

fim. 

 

Eis um dos trechos principais: 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/16-de-marco-de-1974-uma-tentativa.html
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“Tem-se a Nação recusado a abandonar as terras de além-mar onde 

grandes comunidades vivem e progridem como núcleos integrantes da 

Pátria Portuguesa. (…) 

De todas as infâmias que os adversários da nossa presença em África 

têm posto a correr contra nós e alguns portugueses infelizmente 

repetem, confesso que me fere mais a de que defendemos o Ultramar 

para favorecer os grandes interesses capitalistas. (…) O que defendemos 

em África são os portugueses, de qualquer raça ou de qualquer cor, que 

confiam na bandeira portuguesa; é o princípio de que os continentes 

não são reservados a raças, mas neles deve ser possível, para aproveitar 

os espaços vazios e valorizar as riquezas inertes, o estabelecimento de 

sociedades multirraciais; é o direito dos brancos a viver nos lugares que 

tornaram habitáveis e trouxeram à civilização, e a participar no seu 

governo e administração. Num mundo que proclama a luta contra o 

racismo, que nega a legitimidade das discriminações raciais, é isso 

mesmo que defendemos: a possibilidade de, na África Austral, onde de 

longa data os europeus se fixaram, prosseguirem a sua evolução 

sociedades políticas não baseadas na cor da pele”. 

Ao mesmo tempo que estas palavras eram proferidas, os 

representantes portugueses na aliança Alcora negociavam com a África 

do Sul o apoio financeiro necessário ao prosseguimento das operações 

militares, no âmbito do acordo assinado em 1970, entre Portugal e os 

regimes racistas da África do Sul e da Rodésia. Os militares que 

preparavam o 25 de Abril não tinham um conhecimento directo da 

formalidade da aliança, mas tinham ideia suficiente da existência de 

compromissos políticos entre Portugal e os dois regimes racistas. A 

razão dos capitães era também uma questão de dignidade política. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/03/marcelo-caetano-um-abismo-nunca-vem-
so.html 
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21 de Abril de 2012, (85) 

25 de Abril, dia limpo... 
No dia 25 de Abril de 1974, vai fazer 38 anos, o Movimento das Forças 

Armadas tomou o poder e devolveu aos Portugueses a Liberdade. 

Porque irei estar ausente durante duas semanas, comemorando o dia 

com os Portugueses do Canadá, deixo-vos um poema de Miguel Torga: 

 “Coimbra, 16 de Junho de 1957 

PROFECIA 

Algum dia há-de ser um novo dia,                                                  

Se realmente o tempo se renova. 

Sepulto nesta cova 

De rotina, 

A ver o Sol pousar sobre a colina 

Em frente, 

Em vez de me entregar ao sono paciente 

De morrer, 

E com toda a inquieta 

Serenidade sacra de um poeta 

Que descortina 

A universal e própria salvação, 

Vejo na imprecisão 

Que a próxima alvorada 

- Ou ela, ou outra, ou outra, ou outra ainda – 

Dará por finda 

Esta luz já monótona e cansada”. 

Miguel Torga, Diário. 

E se o 25 de Abril foi, enfim, “O dia inicial inteiro e limpo”, que 

Sophia cantou, a mensagem que quero deixar a todos, incluindo aos 

meus camaradas de Abril, é que tudo continuemos a fazer para que ele 

assim se mantenha. 
 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/25-de-abril-dia-limpo.html 
 

 

http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/25-de-abril-dia-limpo.html
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19 de Abril de 2012, (84) 

A Hora da Liberdade 

Em Abril de 1974, há 38 anos, os militares que iriam derrubar o governo 

no dia 25 de Abril, ultimavam os preparativos para a operação militar e 

para a apresentação de um programa político. 

Hoje, às 18h00, na Associação 25 de Abril, lançamos um livro de 

entrevistas a muitos desses protagonistas, A Hora da Liberdade, que é 

acompanhado por um filme em DVD, produzido pela SIC para 

comemorar os 25 anos do 25 de Abril em 1999. São autores: Joana 

Pontes, Rodrigo de Sousa e Castro e Aniceto Afonso. 

 

Extracto da entrevista ao então capitão Luís Macedo: 

«P. – E quanto à preparação do Posto de Comando? 

Luís Macedo - Quanto à preparação do Posto de Comando, a minha 

preocupação foi preparar a companhia como se fosse uma companhia 

de Infantaria, e, ao mesmo tempo, preparar os meus camaradas oficiais 

da unidade, aqueles de mais confiança, para que num dia próximo, que 

não sabíamos ainda qual era, estivéssemos preparados para tomarmos 

conta da unidade. O Comandante era uma excelente pessoa. Penso que 

se ele tivesse sido informado do que se ia passar ia ter graves 

problemas de consciência, não digo que ele nos iria denunciar, mas iria 

ter graves problemas de consciência, de maneira que decidimos não lhe 

dizer nada, deixá-lo sair calmamente às 17:00 e preparar tudo entre as 

17:00 e as 2:00 da manhã. 

P. – E só então é que começaram essa preparação? 

Luís Macedo - Tudo foi combinado. Primeiro, havia que ocupar a 

central telefónica da unidade, para garantir que todas as comunicações 

seriam censuradas por nós, e que só seria dito aquilo que nós 

queríamos. Em segundo lugar, preparar o Posto de Comando no local 

que já tinha sido escolhido - um barracão que havia no cimo do Quartel. 

Essa preparação consistiu basicamente em isolar o local do exterior, em 

relação a luzes, tapar as janelas, garantir que havia alguns telefones e 

secretárias, que havia mapas, que havia uma sala para metermos os tais 

comandantes e 2º comandantes que iam ser presos, e que havia o 
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mínimo de apoio logístico de cafés e de alguma comida. Combinei com 

o Garcia dos Santos que ele se encarregaria de montar as transmissões 

entre as 17:00 e as 24:00, e, de facto, assim que o Comandante saiu, 

eram umas 17:00, nós ocupámos a central telefónica, fomos levantar os 

cobertores para tapar as janelas e começámos a preparar a sala. Deviam 

ser umas 17:20, mais ou menos, estava eu a pregar uns cobertores na 

janela, vi um furriel que veio de fora e bateu à janela, que eu nunca 

tinha visto na minha unidade, apanhei um susto, mas ele trazia um cabo 

na mão, e eu perguntei-lhe: 

- “Então, mas o que é que você está aqui a fazer, quem é você?” 

- “Eu sou das Transmissões, foi o nosso tenente-coronel Garcia dos 

Santos que me mandou para aqui!” 

- “Então o que é que você quer?” 

- “Eu trago aqui os telefones!”, e apontou-me para o cabo que tinha 

na mão. 

- “Mas o que é que é isso?” 

- “Isto é um cabo de telefones.” 

- “Mas donde é que vem esse cabo?” 

- “Vem de Sapadores!” 

- “Mas como é que vocês chegaram aqui?” 

- “Há três dias que andamos a montar o cabo, ontem estivemos ali 

na zona do Colégio Militar e agora estamos a chegar aqui!” 

Então lá vinha o cabo com não sei quantos pares de fios telefónicos 

para garantir as nossas ligações telefónicas… montámos logo uma série 

de telefones, eles também traziam os aparelhos, montámos logo os 

telefones nas secretárias. Passado pouco tempo apareceu o Garcia dos 

Santos com uns camiões carregados com um poste de 13 metros, para 

montarmos uma antena. Lá se montou a antena, de facto era estranho 

estarmos às 18:30 a montar uma antena com 13 metros de altura, mas 

não levantou nenhum problema, porque todos os oficiais que estavam 

ali na altura estavam dentro do que ia acontecer…». 

 
Permalink: http://fiodahistoria.blogspot.com/2012/04/hora-da-liberdade.html 
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