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Capítulo 1

Um primeiro olhar sobre o
objecto

1.1 Porquê Homem Cristo?

1.1.1 Biografia e método compreensivo

Como toda a gente sabe, o encontro e o desencontro do indivíduo com a colec-
tividade, sob a forma de família, de comunidade, de pátria, de partido ou de
sociedade, é o sempiterno objectivo da literatura de todos os tempos, nos seus
diversos géneros de epopeia, de tragédia, de drama ou de simples e comesinha
narrativa.

— José Mattoso, A Escrita da História

É hoje mais ou menos consensual que sem boas biografias as ciências sociais tendem
a empobrecer-se. Após um período em que foi manifestamente votada ao ostracismo,
ocupando na tradição biográfica portuguesa um lugar de filha bastarda, a biografia ganha
hoje um novo alento, suscitando curiosidade na opinião pública e uma atenção crescente
por parte dos cientistas sociais. Este ressurgimento do método biográfico é uma resposta
à insatisfação gerada pelos métodos quantitativos e pela desumanização dos dados de
massa. Dito de outro modo: mostra o reconhecimento das «limitações das análises de
tipo macro [. . . ] quando usadas de modo exclusivo».¹

No entanto, não é a biografia linear — a que se preocupa com a reconstituição mais
ou menos fidedigna de um percurso e de uma personalidade, do nascimento até à morte,
sem quaisquer referências ao contexto histórico — que aqui nos interessa. Esse tipo de

¹José AmadoMendes, «O contributo da biografia para o estudo das elites locais: alguns exemplos», Análise
Social, vol.XXXVII, (116/117), 2º. e 3º., 1992, pp. 357-358.



1. Um primeiro olhar sobre o objecto

biografia, prisioneira de metodologias ultra-positivistas que se deixavam embriagar com
curiosidades irrelevantes — as quais nada acrescentam à compreensão do biografado e
da sua época — está em acentuado declínio.

Como os limites cronológicos deste trabalho deixam supor, trata-se mais de con-
ceber uma biografia de contexto, apostada em agarrar o sujeito individualizado como
produtor e produto do meio sociocultural em que está enraízado.² Nos tempos que
correm, investigar a vida de um actor social, sem o enquadrar no contexto histórico-
social do tempo que lhe foi dado viver, pode considerar-se um exercício obsoleto. Mas
tentar explicar um acontecimento histórico fazendo tábua rasa dos destinos individuais
também não parece ser a melhor via metodológica.³ A nova forma de abordar a biogra-
fia deve «relacionar o agente histórico com as determinantes exógenas do seu tempo e
do seu espaço [averiguando] a natureza dialéctica deste mútuo relacionamento».4 Por
isso se adoptam, na análise desse trajecto, as sugestões de G. Mauger, quando refere a
necessidade de reter duas ordens de acontecimentos distintos, embora relativamente
independentes: «acontecimentos históricos, que pautam a evolução das estruturas sociais,
e acontecimentos individuais, que balizam os diferentes percursos constitutivos de uma
trajectória biográfica».5

Quando falamos em percursos de Homem Cristo é para significar uma trajectória
biográfica que tem em conta esses mesmos percursos ao nível de diferentes quadros
institucionais e espaços sociais, eles mesmos em constante mudança.6

Embora suscite divergências, o recurso ao método biográfico é cada vez mais utili-
zado. Biografar uma personalidade é seguir-lhe as pisadas, encetar uma busca exaustiva,
ter a capacidade, se possível, de observar as mesmas miragens, de experimentar as mes-
mas revelações. Mas é preciso ter em conta que a acumulação de informações como
método não esgota o conhecimento de uma personalidade, já que o tema pode ser sempre
reescrito. O que quer dizer, nesta óptica, que nada é definitivo na observação e análise de
uma vida. Reconhecida a impossibilidade de reificar o real, qualquer descrição histórica
ou sociológica é sempre um retrato, uma imagem, uma representação ou reprodução
dessa realidade.

Neste trabalho, mais do que inventariar factos políticos, ou traçar esboços panegíri-
cos, pretende-se que o estudo de uma personalidade individualizada estabeleça pontes
para a compreensão político-ideológica da I República portuguesa entre os anos de 1910
e 1917. Trata-se de abordar a História enquanto problema e não enquanto relato. Cu-
mulativamente, uma informação segura sobre Homem Cristo, apoiada na força e na
originalidade do testemunho autêntico, poderá dar-nos o retrato de corpo inteiro que
provavelmente os seus contemporâneos não conheceram. Poderá mesmo fazer saltar —

²Cfr. Giovanni Levi, «Les usages de la biographie», Annales ESC, 44º. ano, nº. 6, 1989, pp. 1330-1331.
³Idem, p. 1325.
4Amadeu CarvalhoHomem,A Ideia Republicana em Portugal. O Contributo de Teófilo Braga, col. Minerva-

História, 2, Coimbra, 1989, p. 1.
5Gérard Mauger, «La “Jeunesse” dans les “âges de vie”: une “définition préalable”, apud José Machado Pais,

Culturas Juvenis, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Col. Análise Social, 1993, p. 34.
6Cfr. José Machado Pais, op. cit., p. 34.
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no dizer de Jean Orieux— «os cadeados do esquecimento e as crostas dos preconceitos»7,
isto é, estabelecer rupturas com as representações correntes, com a doxa dominante.

Este novo movimento de retorno ao sujeito da acção social conhece hoje, enquanto
orientação teórica e metodológica, caminhos diversos. Um deles é o «método com-
preensivo», que procura reflectir sobre a noção de actor histórico durante os períodos
revolucionários, assinala a importância do carisma exercido por certas personalidades
e o papel de contingência em história, ao mesmo tempo que desvenda os limites das
interpretações hegeliana e marxista, centradas essencialmente na noção de necessidade
histórica.8

Temos, assim, que tanto a biografia como o método compreensivo se assumem como
bases metodológicas capazes de validar uma reconstituição do passado. Ao procurar
compreender percursos individuais, ajudam a estabelecer associações entre factos e
fenómenos de outra maneira dificilmente relacionáveis. A inteligibilidade dos processos
sociais passa pela interpretação e pela capacidade de discernir relações que incorporam
o ponto de vista dos actores; passa, em suma, por uma estratégia compreensiva. A ideia
de causalidade como forma privilegiada de compreensão dos fenómenos está a ser posta
em causa por outras abordagens que se revelam, com frequência, mais apropriadas e
esclarecedoras. Nelas se inclui a abordagem compreensiva, segundo a qual «a explicação
de um fenómeno social encontra-se essencialmente no significado que os indivíduos dão
aos seus actos».9 Descortinar esse significado equivale a sondar e tentar compreender
as opiniões individuais, remexendo no baú de «princípios e valores que orientam os
comportamentos».¹0

Ométodo «compreensivo» assenta no pressuposto de que a compreensão tem por
objecto a observação dos comportamentos face aos acontecimentos. Trata-se, então, de
indagar as relações e as interferências entre o estudo de uma personalidade individual e
a dinâmica dos movimentos colectivos, rejeitando que os indivíduos funcionem como
mero epifenómeno no curso da história. Deste ponto de vista, o indivíduo funciona
como trampolim para a captação de dados colectivos ou, mesmo, como grelha de leitura
das relações sociais. Em momentos de ruptura «são muitas vezes a contingência das
decisões e das escolhas políticas, e a emergência imprevisível de movimentos colectivos
que nos obrigam a interrogar sobre a importância dos sujeitos em história».¹¹

Ao esboçar uma tipologia das modalidades biográficas Giovanni Levi mostra como
as biografias podem ser utilizadas para esclarecer os contextos, valorizando a época, o
meio ou o ambiente, recriando uma atmosfera que ajuda a compreender os percursos
individuais. O que faz com que esta nova postura biográfica funcione como eixo explica-
tivo de articulações históricas e/ou sociológicas complexas, do tipo: individual/colectivo;

7Jean Orieux, «A Arte do Biógrafo», História e Nova História, Teorema, Lisboa, 1986, p. 41.
8Michèle Ansart-Dourlen, «Le rôle des individualités au cours des mutations historiques», Cahiers Inter-

nationaux de Sociologie, Ano 40º., vol. XCIV, 1993, p. 71.
9Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt, Manual de Investigação em Ciências Sociais, Lisboa, Edit.

Gradiva, [1ª. ed.], 1992, p. 100.
¹0Idem, ibidem.
¹¹Michèle Arsant-Dourlen, op. cit., p. 72.
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1. Um primeiro olhar sobre o objecto

liberdade/constrangimentos; tradição/inovação ou, mesmo, respostas/desafios individu-
ais.¹²

Ao seguir as pisadas de Homem Cristo, esperamos que o recurso ao método biográ-
fico e compreensivo abra espaços de visibilidade através dos quais se possam entrever
as contradições latentes na sua personalidade; que nos mostre, também, até que ponto
uma lógica pessoal, de ordem afectiva e/ou intelectual e ideológica, pode entrar em
contradição com a realidade histórica e com as forças que lhe determinaram o percurso.
Parece, assim, que a história dos conflitos e dos acontecimentos objectivos deve ter como
contraponto a história dos conflitos psíquicos das personalidades. Como mostra Ray-
mond Aron, uma interpretação racional limita-se a descrever e a explicar os laços entre
as decisões explícitas e as suas consequências objectivas; mas este sistema de explicação
não anula a exigência de um outro tipo de interpretação, relativo ao papel, que pode ser
determinante, das motivações pessoais dos actores e do carisma que eles exercem.¹³

Um outro aspecto a não descurar diz respeito ao papel das correntes de opinião que
avaliam, retrospectivamente, as personalidades históricas: são elas quem permite avaliar
a força do carisma de uma personalidade ou a repulsa que por ela sentem, em função das
representações dos actores históricos na memória colectiva. De facto, ao serem objecto
de julgamento ou de reacções emocionais diversas, as personagens são retratadas como
heróis ou anti-heróis de acordo com as diferentes correntes ideológicas e os interesses
políticos de cada época.¹4

Em Portugal — segundo José Mattoso—, a historiografia portuguesa parece também
querer aderir aos novos usos da biografia. Refere o estudo da história de vida onde, para
lá do facto ou da pessoa em si mesmos, «o que importa é a sua relação com o conjunto em
que se insere e que ele exprime de uma maneira privilegiada. Por meio dele o conjunto
aparece, então, sob a sua forma histórica, situado no tempo e no espaço e objectivado em
indivíduos concretos».¹5 Poderá objectar-se que a «história de vida» de uma personali-
dade individual não passa, afinal, de uma biografia com outro nome. Sê-lo-à, mas desde
que essa biografia «não se limite a reconstituir o itinerário individual do protagonista,
mas averigue até que ponto ele é influenciado e exprime a sua época».¹6 Significa isto que
o que se pretende é analisar o percurso de um protagonista em cenários «cuja composi-
ção e comportamento se estudou» e avaliar até que ponto o seu engajamento no curso
dos acontecimentos «é exemplar ou representativo, por conter em si a concentração de
muitos destinos ou comportamentos».¹7

Diga-se, finalmente, que a biografia tanto pode servir para comandar uma pesquisa
como funcionar, apenas, com carácter subsidiário dessa mesma pesquisa. Ora intervém a

¹²Giovanni Levi, op. cit., pp. 1329-1333.
¹³Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, Gallimard, apud Michèle Ansart-Dourlen,

op. cit., p. 78.
¹4Cfr. Michèle Ansart-Dourlen, op. cit., p. 78.
¹5JoséMattoso, «Breves reflexões sobre o individual e o colectivo emHistória», A Escrita da História. Teoria

e métodos, Edit. Estampa, Lisboa, 1988, p. 60.
¹6Idem, ibidem
¹7Idem, ibidem, p. 62.
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Porquê Homem Cristo? 1.1

montante, comoporta de abertura que permite levantar hipóteses a verificar, ora intervém
a juzante, «no relançamento de hipóteses já validadas, mas relançadas à procura de maior
consistência».¹8

Em síntese, uma nova consciência do individual, na sua relação com o colectivo,
permite afirmar que a nova biografia se liberta , ao proceder deste modo, da conota-
ção individualista que a recobre, funcionando como «contracção aórtica do social no
individual, do nomotético no ideográfico, da diacronia na sincronia».¹9 Uma espécie de
charneira, pois, entre o grande curso da história e o protagonismo activo e directo dos
indivíduos.

1.1.2 Breve excurso biográfico

Francisco Manuel Homem Cristo nasceu em Aveiro a 8 de Março de 1860 e morreu na
sua terra natal em 25 de Fevereiro de 1943. Foi oficial do exército, jornalista, panfletário,
político, deputado da Nação e professor universitário na Faculdade de Letras do Porto,
no fim da primeira Grande Guerra.

Permaneceu em Aveiro até aos quinze anos, ausentando-se da cidade entre 1875 e
1908, período durante o qual fez os seus estudos e ingressou na carreira militar.

Os primeiros tempos de meninice e adolescência não foram fáceis. O autor fala-nos
em «lágrimas de tristeza, dias de miséria», ao recordar o ambiente de dificuldades em
que a família ficou após a morte do pai, ocorrida em Lisboa, para onde se vira obrigado
a ir trabalhar, nas obras do caminho de ferro, a fim de angariar o sustento dos filhos.
A morosidade do serviço dos correios fez com que a família só soubesse do desenlace
depois do pai estar enterrado.²0

As memórias dessa experiência traumática da infância são um depoimento psicoló-
gico insubstituível, no qual vislumbramos a criança prisioneira das angústias da orfan-
dade, educada rigidamente pela mãe, arredada dos folguedos juvenis e até privada, por
vezes, da regular satisfação do estômago.²¹ Aludindo a este micro-ambiente familiar de
privações e renúncias Homem Cristo confessa: «Assim fomos vivendo e assim [. . . ] se
foi formando o meu carácter».²² O peso das vivências infantis na estruturação do seu

¹8Idalina Conde,«Problemas e virtudes na defesa da biografia», Sociologia. Problemas e práticas, nº. 13, 1993,
p. 51.

¹9Franco Ferrarotti, Histoire et histoires de vie — la méthode biographique en sciences sociales, apud Idalina
Conde, op. cit., p. 41.

²0Cfr. Homem Cristo, Notas da Minha Vida e do Meu Tempo, Lisboa, Guimarães & Cª., vol. I, s.d., p. 35.
Refere Homem Cristo, ao traçar a «situação pavorosa» em que ficou a família: «Só no mundo [a mãe], sem
nenhum amparo, sem cinco réis na algibeira, e cercada de seis crianças, a mais nova das quais [ele próprio]
apenas com dois anos, incompletos, de idade [. . . ]. Meu irmão mais velho deixou de ser, logo, estudante de
gramática latina para ir aprender um ofício como o mais pobre dos operários. Minhas irmãs [. . . ] largaram as
botas e foram, pés nús, acarretar terra, de gigo à cabeça [. . . ]. Até meu irmão Fernando, tendo somente nove
anos, se tornou servente de pedreiro. Idem, pp. 35-36.

²¹«As férias [salário dos irmãos] eram pequenas. Mas, somadas, chegavam, se não para manter o estômago
cheio, para o ir entretendo, ao menos». Idem, p. 37.

²²Idem, p. 39. A propósito da estruturação da personalidade Henri Wallon estabelece uma distinção entre
«genótipo» [as predisposições biológico-sociais do indivíduo] e «fenótipo» [manifestações individuais ao
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1. Um primeiro olhar sobre o objecto

pensamento é assim um elemento a ter em conta, bem como o período da adolescência,
«o momento fecundo, no que concerne à efervescência dos processos identificativos»²³
para melhor compreender a sua trajectória futura e esboçar um perfil mais adequado
à personagem que verdadeiramente foi. Um perfil onde têm de caber as virtudes mas
também os defeitos próprios da sua [nossa] condição humana.

Acreditamos que só o distanciamento da visão panegírica — bem como dos retratos
à la minute esboçados a quente pelos seus implacáveis opositores — poderá recolocá-lo
no lugar que lhe pertence na História do seu tempo. Isto porque, «se Homem Cristo,
metaforicamente falando, varreu feiras e arraiais [. . . ] não deixa de ser verdade que regra
geral o fez em nome de princípios [que] não podem é ser vistos fora do contexto histórico,
político e cultural em que Homem Cristo os defendeu e aplicou».²4

Em 1875 abandona Aveiro, só voltando a fixar residência na cidade natal em 1908,
portanto 33 anos mais tarde. Reside agora em Lisboa com a irmã e madrinha Rosa Emí-
lia, casada com o deputado Júlio Ferreira Pinto Basto, entretanto regressado de Macau,
círculo por onde havia sido eleito. A casa, visitada assiduamente por influentes perso-
nalidades políticas daquele tempo — era, entre outros, o caso de Dias Ferreira —, passa
a funcionar para Homem Cristo como um observatório privilegiado, um «magnífico
posto de observação [já que] o importante não é o que os políticos dizem em público,
mas o que dizem por detrás da cortina».²5 Terá começado aí a modelação das suas futuras
atitudes políticas.

A escolha da carreira militar como meio de vida dá-se em 1876, ano em que assenta
praça no Exército, no Regimento de Cavalaria 2, Lanceiros da Rainha. Uma opção, ao
que parece, ditada apenas por carências económicas, pois o seu desejo era rumar até
Coimbra e formar-se em Direito.²6

São esclarecedoras desse percurso militar algumas apreciações contidas nos juízos
privativos redigidos anualmente pelo punho dos comandantes das unidades onde se
encontrava aquartelado. Assim, para o ano de 1893, passado no Regimento de Infantaria
5, pode ler-se: «É um tenente que me merece muito conceito pela sua inteligência, zelo e
pontualidade no serviço. Apesar de me constar que professa ideias republicanas, devo
declarar que desde que serve debaixo do meu comando tem sido da máxima correcção

longo da sua história de vida], cujo cruzamento tipificaria os factores do desenvolvimento psíquico. Cfr. Henri
Wallon, A Evolução Psicológica da Criança, Lisboa, Edições 70, p. 50. Na mesma linha de pensamento, Edgar
Morin sustenta que esta distinção/complementaridade entre a hereditariedade e o meio define a entidade
complexa do indivíduo. Edgar Morin, OMétodo, vol.II: A Vida da Vida, apud Ernesto Castro Leal, António
Ferro. Espaço Político e Imaginário Social [1918-32], Lisboa, Edições Cosmos, 1994, pp. 25-26; Homem Cristo,
Notas da Minha Vida [. . . ], vol. II, p. 10.

²³Ernesto Castro Leal, op. cit., p. 22.
²4Joaquim Correia, «Recordando Homem Cristo», Litoral, Suplemento Artes e Letras, nº. 7, 09.11.90, p. 6.

[Litoral: semanário aveirense, fundado por David Cristo, cujo primeiro número se publicou a 9 de Outubro
de 1954. Nele colaboram, ao longo dos anos, vultos de dimensão cultural como Mário Sacramento, Agostinho
da Silva, Amorim Girão, Egas Moniz, Ferreira de Castro, Hernâni Cidade, Barbosa de Magalhães, Joaquim de
Carvalho, Jaime de Magalhães Lima, José Marmelo e Silva, José Régio e Fernando Namora].

²5Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.II, p. 10
²6Idem, p. 71
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Porquê Homem Cristo? 1.1

em todos os seus actos civis e militares. Julgo-o digno de acesso».²7
Em 1897, no Regimento de Infantaria 24, o quadro traçado assume tonalidades mais

cinzentas emostra-se bemmenos lisonjeiro que o anterior: «O juízo que faço deste oficial
é que é um homemperigoso no Regimento a que pertencer [e] não se faz estimar dos seus
subordinados [. . . ]. É orgulhoso e pretende impôr-se a todos pelo terror jornalístico».²8

Em 1898, ainda em Infantaria 24, o juízo privativo contém já outros ingredientes.
«Este capitão veio para este regimento com a nota de insubordinado, caluniador, propa-
gandista de ideias irrequietas e perigoso no regimento em que servisse; aqui, porém [. . . ].
tem sido correcto no seu proceder, digno de todos os respeitos, zeloso e dedicado pela
instrução, estimado dos seus camaradas e muito merecedor de acesso».²9 Homem Cristo
colhia assim os frutos das campanhas desencadeadas em prol da instrução dos soldados
analfabetos, a quem ministrava os conhecimentos rudimentares da leitura e da escrita.

Em 1901 o zelo e a aptidão demonstradas nessa iniciativa são reconhecidos com um
rasgado louvor na ordem do Exército. Nos anos seguintes os juízos opinativos continuam
a caldear virtudes e defeitos. É visto como «pouco comunicativo e dum temperamento
exaltado», a ponto das relações conflituosas com alguns oficiais determinarem a sua
saída do Regimento [ano de 1902, Infantaria 23, Coimbra]. Apesar disso, não deixa de ser
considerado um oficial «inteligente, ilustrado e trabalhador [. . . ] dedicando-se especial-
mente ao ensino elementar pelo método João de Deus, que conhece bem, e ultimamente
ao ensino de francês e história militar aos sargentos» [ano de 1906, Coimbra].³0

Estes depoimentos mostram-nos que à sua consciência eriçada não passava desperce-
bida a penúria de escolas e professores no Portugal desse tempo. Daí o ter compreendido
que a passagem dos recrutas pelas fileiras do exército lhe oferecia a oportunidade de os
tentar libertar das malhas apertadas do analfabetismo. João de Deus era, nesse contexto,
uma das suas raras e incondicionais admirações: «o lírico do “Campo das Flores” e o
pedagogo da “Cartilha Maternal” andavam a par».³¹

Em Abril de 1943 Carolina Homem Cristo, aludindo aos exageros do pai, confessa
na revista feminina Eva, de que era directora, que ele a ensinou a ler aos 3 anos e que
«todos os filhos o tiveram como professor primário», acrescentando que com o irmão
Francisco³² se passou o mesmo, «mais atingido ainda pelo fanatismo que o meu Pai

²7Processo individual de Francisco Manuel Homem Cristo, Arquivo Histórico Militar [AHM], 3ª. Div., 6ª.
Secção, Cx. 1174.

²8Idem, ibidem.
²9Idem, ibidem.
³0Idem, ibidem.
³¹Diário de Notícias, Ano 79º., nº. 27673, 26.02.1943. Em 1944 o jornal República assinalava o aniversário do

nascimento de João de Deus e Homem Cristo [respectivamente 8 de Março de 1830 e 1860], considerando-os
«dois grandes e eminentes educadores, cada um com o seu temperamento, ambos possuidores de qualidades
admiráveis, mas profundamente diferentes um do outro [. . . ] duas figuras ilustres, cuja dissemelhança em
nada diminui a sua alta categoria mental». República, Ano XXXIII [II Série], nº. 4747, 08.03.1944, p. 1.

³²Refere-se a Homem Cristo Filho [1892-1928]. Para um estudo biográfico desta personalidade, cfr. João
Medina, Os Primeiros Fascistas Portugueses. Subsídios para a história ideológica dos primeiros movimentos
fascistas em Portugal anteriores ao Nacional-Sindicalismo. Estudo antológico. [Separata da Vértice, nº. 400-
401, Setembro-Outubro, 1977], Coimbra, 1978, pp. 16-25; Cecília Barreira, Nacionalismo e Modernismo. De
HomemCristo Filho a AlmadaNegreiros, Lisboa, Assírio &Alvim, 1981, pp. 17-25; Maria Alice Oliveira Lusitano
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1. Um primeiro olhar sobre o objecto

votava ao ensino».³³
De todas as lutas travadas por Homem Cristo na imprensa, a que mais o notabilizou

e tornou credor do reconhecimento público foi, inegavelmente, a que empreendeu em
prol da instrução, a qual sobressaía como «uma papoula rubra mais alta num florido
rincão de flores silvestres».³4

A acidentada carreira militar — com julgamentos, prisões e períodos de inactividade
temporária de permeio — viria a terminar no posto de capitão, em 1909, em pleno
estertor da Monarquia, por decisão de uma junta militar.

Tudo começou com um texto publicado no Povo de Aveiro de 10.02.1907, intitulado
«Democracia». Bernardino Machado proclamara a necessidade de uma religião republi-
cana, ao que Homem Cristo replicava: «Se a idolatria é má em todas as religiões — cujo
vício fundamental, dizia, é o «espírito de seita» — é detestável perante a democracia, que
é contrária a todos os cultos e a todos os dogmas».³5

Parecia incomodá-lo sobremaneira, na altura, o culto da personalidade, a idolatria
em vida. Achava até mais condenável a postura dos republicanos, nessa matéria, que
a da Igreja: «Roma não proclama os seus santos senão depois de terem morrido [. . . ].
Forma-se um processo, manifesta-se sobre ele um tribunal [. . . ]. No partido republicano
português nada disso sucede. Meia dúzia de indivíduos canonizam em Lisboa S. Boto
Machado [. . . ]. Amanhã será canonizado S. Luiz Derouet, E assim por diante».³6

A partir daqui tudo se precipita. Luiz Derouet vem à liça e Afonso Costa intromete-
se na polémica: faz publicar noMundo um violento artigo contra Homem Cristo, não
contra o jornalista ou o republicano, mas contra o militar, a quem fere no orgulho ao
afirmar que «deveria usar saias».³7

A situação torna-se embaraçosa para o jornalista aveirense. Desafiado por Afonso
Costa para se bater em duelo,³8 via-se confrontado com um duplo dilema: recusar o

Gonçalves e António Augusto Gonçalves, Singular Vida de Homem Cristo Filho, Aveiro, Edição dos autores,
1972.

³³Carolina Homem Cristo, Revista Eva, Abril de 1943, p 10. Em 1969, a propósito da precocidade mental do
irmão, confessaria ao então bispo de Aveiro: «entrou aos oito anos para o liceu; aos 15, era universitário em
Coimbra, de cuja Universidade foi expulso pelas suas ideias e actividades anarquistas; aos 22, era monárquico
e convertia-se em Tuy ao catolicismo» [Manuel de Almeida Trindade,Memórias de um Bispo, Coimbra, 1993,
p. 259].

³4José Trêpa, «Figuras Nacionais: um homem de raro talento e de rara tenacidade», Espólio particular da
Dra. Isabel Cerqueira, que passaremos a designar por Espólio IC.

³5Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.VII, p. 206.
³6Idem, ibidem.
³7Cfr. Carta de Maria Veleda a Afonso Costa, 19.03.1907, in A.H. de Oliveira Marques, Correspondência

Política de Afonso Costa [1896-1910], Lisboa, Editorial Estampa, 1982, p. 271. Maria Veleda [1871-1955] era
professora primária e escritora, militante no movimento feminista e republicano, co-fundadora e presidente
da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Nesta carta chama a Homem Cristo «Capitão Cobarde [. . . ]
histrião de feira, um ignóbil e sujo e odioso arlequim» e insurge-se contra Afonso Costa por afirmar que ele
deveria usar saias: «As saias ficariam para sempre desonradas se vestissem os flancos desse bigorrilhas de
lupanar!». Idem, ibidem. Os artigos de Afonso Costa contra Homem Cristo foram publicados no Mundo,
nº. 2335, 14.03.1907, p. 1 e nº. 2340, de 19.03.1907, p. 1.

³8Embora Afonso Costa tenha sido um dos signatários do decreto de 13 de Janeiro de 1911, que visava
substituir os duelos pelos tribunais de honra, continuou a desafiar para o duelo alguns adversários políticos —
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duelo equivalia a ser considerado covarde, a não querer defender a própria dignidade
no «campo da honra» e, muito provavelmente, a ser julgado e demitido, como era há-
bito, pelo Conselho Superior de Disciplina do Exército; aceitar o repto era renegar as
suas convicções profundas de «adversário dessa monstruosidade social, dessa tradição
medieval que se chama duelo».³9

Procurava ser coerente com as suas ideias e via no desafio lançado por Afonso Costa
um simples pretexto dos seus adversários políticos para o atacarem. Mas recusar bater-se
em duelo equivalia, naquela altura, a uma desqualificação pura e simples do recusante,
sigificava uma verdadeira forma de exclusão social. Foi isso, aliás, que Sebastião de
Magalhães Lima parece ter compreendido melhor que Homem Cristo. Apesar de ser
contra o duelo—«vestígio de umbarbarismo incompatível comanossa época»— tornou-
se um duelista, por considerar que a sociedade «malsina de poltrão e de covarde quem
se recusar a desforçar-se pelas armas».40 Seguindo essa linha de raciocínio, concluía
que «não podia cair na excomunhão dos amigos se me recusasse a cumprir o que muitos
chamam um dever de honra».4¹

Acresce queHomemCristo não desejava sacrificar a carreiramilitar, da qual dependia
a sua subsistência e a da família. Enredado em hesitações, caído numa cilada que, em
seu entender, lhe montaram Afonso Costa e a redacção doMundo, dispôs-se a ir para o
duelo, já que «não podia pedir a demissão por falta de recursos materiais».4²

BernardinoMachado—comquem se incompatibilizaria também irremediavelmente
no decurso deste processo4³—, dissuadiu-o de ir para o duelo, afiançando que o direc-
tório, de que era então presidente, se iria constituir em tribunal de honra. O que veio a

é o caso de António José de Almeida, em Junho de 1914 —, «numa clara demonstração de que a lei não
resultara de um consenso ideológico». Mário Matos e Lemos, «O duelo em Portugal depois da implantação
da República», Revista de História das Ideias, vol.15, Coimbra, 1993, pp. 575 e 577.

³9HomemCristo,Notas daMinha Vida [. . . ]. vol. VII, p. 224. HomemCristo não concebia que republicanos
como JoãoChagas, França Borges ouAfonsoCosta, entre outros, dizendo-se homens da democracia e inimigos
dos preconceitos, se mostrassem partidários do duelo, — uma «tradição puramente aristocrática» —, [. . . ]
«com o subterfúgio, indigno dumdemocrata e dum espírito culto, de que o duelo está nos usos e nos costumes».
Idem, vol. IV, pp. 89-90. Veja-se, a propósito dos duelos em Portugal, Homem Cristo, idem, pp. 81-94; O PAE,
nº. 4, 04.11.1912, p. 1; nº. 48, 25.06.1914, p. 3; José Ribeiro dos Santos, «O último duelo em Lisboa», História,
nº. 29, Edições O Jornal, Março 1981, pp. 2-7; Artur Portela, Os Grandes Duelos em Portugal, Lisboa, Livraria
Popular de Francisco Franco, s.d.; Mário Matos e Lemos. «O duelo em Portugal [. . . ]», op. cit., pp. 561-595.

40Magalhães Lima, Episódios da minha Vida, vol. I, Lisboa, Ed. Perspectivas & Realidades, s.d., p. 119.
4¹Idem, p. 120.
4²Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.VII, p. 228. A ausência de recursos materiais era o eixo

em torno do qual girava toda a questão, pois — afirmava —, «sem a albarda militar, que eu detestava mas que
pela força das circunstâncias tinha de aguentar, não daria satisfações a preconceitos idiotas». Idem, p. 230.

4³Em 1905 Bernardino Machado oferece o seu retrato a Homem Cristo, com a seguinte dedicatória: «Ao
Exmº. Senhor Francisco Homem Cristo, com o maior apreço pelos seus grandes serviços à causa da instrução
nacional e do partido republicano, oferece cordialmente Bernardino Machado». Homem Cristo, A Anarquia
em Portugal [Banditismo Político], Madrid, Imprensa de Gabriel Lopez del Horno, s.d., [1912], p. 552. Em
1907, a propósito duma polémica que opôs a Companhia dos Fósforos à Companhia dos Tabacos, refere ser
necessário «dar ao Cristo o desconto que é preciso dar a um doente de espírito». Cfr. Carta de Bernardino
Machado a Afonso Costa, 12.03.1907, A. H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 161. Em 31 deMarço de 1907 profere
uma conferência no centro republicano do Largo de S. Carlos, transcrita noMundo, de 1 de Abril, onde afirma
que «O sr. Homem Cristo nunca, durante toda a pendência [com Afonso Costa] se recusou a ir para o campo
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1. Um primeiro olhar sobre o objecto

acontecer, lavrando-se uma sentença de tom conciliatório que acabou por não agradar a
Afonso Costa, que desejava uma condenação formal do seu antagonista.44

O governo monárquico é que não esteve pelos ajustes: fez tábua-rasa da sentença do
directório e sobrepôs-lhe a do Conselho Superior de Disciplina do Exército, após chamar
o director do Povo de Aveiro a julgamento. Ao aceitar, enquanto militar e na vigência
da monarquia, o directório do partido republicano como tribunal de honra, só podia
esperar o pior.45 E o pior aconteceu. O tribunal reformou-o do exército, alegando que se
recusara a bater em defesa da honra militar.

Em face da animosidade que os republicanos devotavam a esse tribunal, assistia-lhes
o dever moral — segundo Homem Cristo — de repudiar a condenação: «Era motivo
imperioso para que, triunfando a república, a sentença fosse imediatamente anulada».46
Chegada aRepública, «não somemte não foi anulada [. . . ] mas até tem servido de pretexto
para os vilões me enlamearem».47 Para tal terá contribuído, também, a política de total
intransigência e de afrontamento sistemático com que o «dragão de Aveiro» brindou o
novo poder triunfante.

No ano de 1908, logo após o regicídio, HomemCristo abandona Lisboa e fixa residên-
cia em Aveiro «sem pedir a demissão, a fim de equilibrar as minhas finanças abaladas».48
A demissão ocorre em Outubro de 1909, concedida em ordem do exército,49 ficando
o jornalista «livre de todas as peias para continuar na grande batalha [. . . ] contra as
quadrilhas nacionais».50

Ressentido e incompatibilizado com toda a gente, adversário intransigente de mo-
nárquicos e republicanos, a todos acusando de cumplicidade na reforma compulsiva dos
seus galões de capitão, começava aí a sua fase de verdadeiro panfletário.

do duelo». Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.VII, p. 241. Implantada a República «ordenava,
como ministro dos negócios estrangeiros, aos representantes de Portugal em Paris, Londres, Roma e Madrid,
que fizessem constar que eu, expulso do exército, era um desqualificado». Idem, p. 243.

44Cfr. Carta de Afonso Costa ao Congresso do Partido Republicano Português, 29.04.1907. A.H. de Oliveira
Marques, op. cit., p. 167.

45De facto Homem Cristo «foi demitido por se ter sujeitado a comparecer num Tribunal de Honra, insti-
tuição republicana, que a monarquia não queria que existisse». Carta de António Bandeira a Homem Cristo,
07.03.1938. Espólio na posse do Dr. Mário Gaioso, que passaremos a designar por Espólio MG.

46Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.VII, p. 237.
47Idem, ibidem. Já no exílio refere que «esta doutrina de verdade, de razão, de justiça,[contra o duelo] só

lhes tem servido [aos republicanos] para acusar os outros de covardia». Homem Cristo, «Duelo», O PAE,
Ano XXXIII, nº. 4, 04.11.1912, p. 1. Em sua defesa vem António José de Almeida: «Quando foi do caso do
Homem Cristo que o senhor [Afonso Costa] insultou, porque sabia que ele à face dos seus compromissos não
podia bater-se, e de quem temeu ao saber que ele tinha vindo a Lisboa para se desforçar, eu [. . . ] procurei
valer-lhe». República, 25.06.1914, cit. in Notas da Minha Vida [. . . ], vol. VII, p. 258. Assinale-se que a mudança
do regime, em 1910, não trouxe qualquer alteração significativa de mentalidade relativamente aos duelos. A
prática manteve-se até aos anos 30 deste século. Ao persistir, «durante mais de 20 anos de regime republicano»,
só prova que «a mentalidade oitocentista custou realmente a enterrar em Portugal». Mário Matos e Lemos,
«O duelo em Portugal [. . . ]», op. cit., p. 595.

48Idem, p. 310.
49Na nota dos assentos do registo dematrícula lê-se: «Demitido de oficial do exército, por o haver requerido,

ordem do exército nº. 27 [2ª. série], D. de 18.11.1909, p. 569. Processo individual de Francisco Manuel Homem
Cristo, [AHM], 3ª. Div, 6ª. Secção.

50Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.VII, p. 310.
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Em 1919 assiste-se a um movimento a favor da sua reintegração no Exército, acom-
panhado de uma proposta de promoção a general. Os deputados que apresentaram o
projecto de lei justificavam essa reintegração como «um preito de justiça, por ter sido
um [. . . ] esforçado propagandista do ideal republicano [. . . ] e dos que mais brilhante-
mente assinalou a sua fé patriótica, defendendo e aclamando a nossa intervenção na
guerra».5¹ Mas era ainda demasiado cedo, em 1919, para se esquecerem ofensas e agravos.
Os democráticos tudo fizeram para estancar a corrente favorável à integração. Consulta-
ram processos e remexeram velhos papéis; procuram afanosamente informações acerca
dos motivos que determinaram a sua expulsão do território francês,5² e tentaram com-
provar o seu alegado envolvimento nas incursões monárquicas.5³ Nesse mesmo ano
Homem Cristo tinha sido agraciado com o grau de Comendador da Ordem de S. Tiago
da Espada, mas renunciou à condecoração.54

Já depois do seu desaparecimento, Bernardino Machado afirmou ter sido a Monar-
quia que lhe impôs a retirada do Exército, por motivos políticos, e que a sua campanha
intervencionista «o devia recomendar à apreciação do Governo para ser reintegrado no
Exército Português».55 A verdade é que nunca chegou a sê-lo, embora em 1926 o processo
continuasse em aberto: «o decreto da sua reintegração no posto de general com todos
os direitos respectivos, está lavrado e em poder do Gomes da Costa56 [que] tem o mais
vivo desejo de praticar esse acto de justiça. Tem lutado com a resistência do Carmona —
um canalha — e doutros militares atalassados que detestam o meu Pai».57

Parece que após as primeiras objecções Carmona se terá empenhado em resolver
o problema, embora a intenção de chamar a si a proposta de reintegração merecesse

5¹Primeiro de Janeiro, 11.12.1969.
5²Cfr. ofícios confidenciais nº. 10978, de 10.11.1919, e 10747, de 04/11/1919, ambos endereçados ao Presidente

da Comissão de Guerra da Câmara dos Deputados [AHM, 3º. Div, 6ª. Secção, Cx.1174]. Este processo tem a ver
com o conflito que opôs HomemCristo a João Chagas, então embaixador de Portugal em Paris, no ano de 1912,
e que culminaria com a expulsão temporária de Homem Cristo do território francês. Referindo-se ao evento,
afirmava João Chagas em 1919: «o pedido de expulsão fundou-se no facto de aqueles dois indivíduos [Homem
Cristo pai e filho] terem feito publicar em Paris um jornal [. . . ] no qual eu era objecto de ataques injuriosos
[que também] atingiam com a mesma virulência um grande número de homens públicos da República».
Carta de João Chagas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 29/09/1919, idem, ibidem.

5³Em 03/12/1919 a Direcção Geral de Segurança Pública informa o Director Geral do Ministério da Guerra:
«segundo informa a Polícia de Segurança do Estado [. . . ] não existem quaisquer documentos que digam
respeito à comparticipação do ex-capitão Francisco Manuel Homem Cristo no movimento dirigido por Paiva
Couceiro, porquanto o Arquivo da extinta Polícia Preventiva foi destruído quando dos acontecimentos com a
Polícia em Fevereiro último». Idem, ibidem.

54Processo individual [. . . ], idem, ibidem.
55O Povo de Aveiro. Número único de homenagem à memória de Homem Cristo, no primeiro aniversário

da sua morte. Eduardo Cerqueira [edição], 25.02.1944, p. 1.
56A admiração que Homem Cristo Filho devotava a Gomes da Costa remonta a 1918, ao tempo em que

era “embaixador” do sidonismo em Paris [Sidónio Pais nomeara-o Director dos Serviços de Informação nos
Países Amigos e Aliados]. É neste ano que escreve: «Le non du général Gomes da Costa, illustre par ses
campagnes coloniales, est un drapeau, une garantie et une promesse». Homem Cristo Filho, Le Portugal
Contre L’Allemagne [3ª. edição], Paris, Ed. Fast, 1918, pp. 120-121.

57Carta de Homem Cristo Filho a Homem Cristo, 08.07.1926, Espólio IC. Nela se refere, ainda, que «O
Carmona tem grande força no exército» e que entre as pessoas que apoiam a reintegração de HomemCristo se
contamMeira e Sousa, Henrique Trindade Coelho e Filomeno da Câmara, «que é o único homem de cabeça
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a desconfiança dos admiradores de Homem Cristo: «Ora aí está uma cousa que não
percebo. Opôr-se primeiro a uma cousa para a propôr depois não é muito compreensível,
a não ser que, tendo sido outro o proponente, ele se opusesse então para agora fingir
grandeza de alma, propondo a reintegração dum homem que muito o fustigou. . .A ver
vamos». 58

Em 1938 o assunto era ainda tema de conversa em correspondência particular: «longe
de lhe fazerem a justiça que a sua provada dedicação e sacrifícios à República pediam,
obrigaram-no a repatriar-se sem lhe darem a reparação a que tinha incontestável direito.
E ainda, mais tarde, moveram-lhe uma tremenda campanha para que no Parlamento
não fosse proposta a reparação devida».59

1.1.3 O jornalista e o panfletário

O jornalismo — que no dizer de Rubem Braga é a arte superior de se morrer todos os
dias — tentou bem cedo Homem Cristo. Com apenas 21 anos entra para O Século,60
a pedido de Sebastião de Magalhães Lima, que fundara o periódico em 1881. Passa a
assegurar a secção do estrangeiro e habita por cima da direcção do jornal, almoçando as-
siduamente comMagalhães Lima e outros colaboradores. Nessa intimidade teve ocasião
de «ver e estudar muita coisa, de fazer um juízo exacto não só de Magalhães Lima, mas
de Silva Graça [. . . ], de todos quantos por ali passavam e do partido».6¹

Em 29 de Janeiro de 1882 funda O Povo de Aveiro,6² semanário com que vai passar
a identificar-se completamente, assumindo-se, durante muito tempo, como seu único

e de real energia que há dentro disto». A carta é dirigida para França, onde Homem Cristo se encontrava,
gravemente doente, a fim de ser operado a «uma afecção cancerosa que o obrigou [. . . ]a trazer pendurado,
junto ao corpo, um saco para onde defecava através de ânus artificial». Barradas de Oliveira, «Homem Cristo:
o Dragão de Aveiro», Vitorino Nemésio [dir.], As Grandes Polémicas Portuguesas, vol. 2, Lisboa, Editorial
Verbo, 1967, pp. 386-387.

58Carta de João José de Almeida a Homem Cristo, 20.07.1926, Espólio MG. A reintegração terá sido defini-
tivamente inviabilizada com a publicação do Decreto nº. 13458, publicado em 15 de Junho de 1927 [Ordem
do Exército nº. 6, I Série], «que não permite a revisão dos processos militares sobre os quais tenha havido
despacho». Cfr. Carta de João José de Almeida a Homem Cristo, 19.07.1927, Espólio MG.

59Carta de António Bandeira a Homem Cristo, 07.03.1938, Espólio MG. Aludindo ao 78º. aniversário de
HomemCristo, «escolhido pela Imprensa para fazer a sua glorificação», António Bandeira chama-lhe «sincero
republicano que pela República se empobreceu e viu cortada a sua carreira militar», a quem, «com o acordar
da consciência colectiva [. . . ] Portugal, pela sua Imprensa, vai prestar a homenagem da sua consideração».
Idem, ibidem.

60Refere José Tengarrinha, na História da Imprensa Periódica Portuguesa, Lisboa, Editorial Caminho,
1989, p. 237: “O Século seria um dos mais importantes periódicos da história da imprensa portuguesa (. . . ).
Tendo prestado grandes serviços à propagação das ideias do Partido Republicano, transformar-se-ia depois,
predominantemente, numa grande empresa industrial”.

6¹Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol. VII, p. 7.
6²O jornal foi saindo, ao longo do tempo, com diferentes designações. Para a sua cronologia e as várias

mudanças de título, veja-se Barradas de Oliveira, «Homem Cristo: o Dragão de Aveiro», op. cit., p. 384;
Homem Cristo, «Explicando», O Povo de Aveiro, Ano XLV, nº. 1, [3ª. Série], 01.05.1927, p. 1; idem, Notas da
Minha Vida [. . . ], vol.II, pp. 60-62. Doravante, os títulos do periódico O Povo de Aveiro, Povo de Aveiro, e O
Povo de Aveiro no Exílio passarão a ser citados, respectivamente, por O PA, PA, e O PAE. Para comodidade de
leitura, toda a ortografia de livros, jornais e correspondências particulares se encontra actualizada.
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redactor. Por se encontrar em Lisboa não assegura, logo no início, a direcção do jornal.
Há que ter em conta que se hoje o jornal é o resultado de um trabalho colectivo, no século
XIX o director desempenhava, muitas vezes sozinho, as diferentes tarefas de redacção
dos textos, entrega na tipografia e distribuição e endereço aos assinantes.

Queria fazer do jornal a tribuna que O Século não podia ser, enredado em compro-
missos e intrigas de toda a espécie. Entre as várias desilusões vividas neste jornal Homem
Cristo recorda uma polémica com o Diário Popular. Um projecto de repressão contra a
imprensa, apresentado no Parlamento por Lopo Vaz, gerara a discórdia entre republica-
nos e progressistas, acusando estes os primeiros de terem reclamado o seu auxílio nas
eleições municipais de Lisboa. Magalhães Lima, na altura [1884] membro do directório,
incitava Homem Cristo a negar, em textos sucessivos, a existência de qualquer acordo
que o Diário Popular dizia constar em documento escrito. Até que Teixeira de Queirós
desfaz todas as dúvidas em carta dirigida a Mariano de Carvalho: «o documento a que V.
tem aludido é escrito pela minha letra [. . . ] é da responsabilidade colectiva do Directório
[e] quando ele foi redigido [. . . ] entre os membros presentes, se a memória nos não falha,
estava o meu amigo Magalhães Lima, director do Século».6³

Homem Cristo sente-se manobrado. Conhecedor dos pedidos de apoio dos republi-
canos aos progressistas, Magalhães Lima negara-lhos sempre, o que o leva, desiludido,
a perguntar: «Para que enganar os próprios correlegionários sinceros, desmentindo-
os?».64 Acaba também por incompatibilizar-se com Silva Graça, a quem acusava de,
obstinadamente, e servindo-se da indolência do director, querer ser dono absoluto do
jornal: «Punha e dispunha como patrão de roça. Simples administrador da gazeta, já
então os redactores faziam só o que ele queria».65

Percebe-se, deste modo, que tenha demorado tão pouco tempo no Século, em cujo
ambiente sentia a imoralidade republicana a acentuar-se.66 Segundo Homem Cristo
aparentava-se uma grande intransigência para enganar o povomas no fundo transigia-se
com tudo, pois tanto lhe diziam: «Responda ao Mariano que mente, estando o Mariano,
como já se viu, a dizer a verdade», como o aconselhavam: «Trate o Diário Popular com a
maior amabilidade. Olhe que é preciso isto por muitos motivos políticos».67

O Povo de Aveiro nasce num contexto de crescimento da militância republicana,
iniciado por volta de 1876, «expresso no aumento de organizações, na fundação de jornais
e revistas de informação e doutrina, e num maior empenhamento eleitoral».68 Era usual,
na altura, o recurso à polémica nos jornais. Debater as questões políticas, culturais

6³Cfr. Diário Popular, nº. 6163, 28.04.1884, cit. por Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.III, p. 12.
64Idem, p. 13.
65Idem, p. 30.
66Cfr. a posição deste jornal a propósito das incompatibilidades governamentais. Idem, pp. 17-20.
67Idem, pp. 31-32. Em 1886 encontramos novos episódios desta ruptura: «o grande cancro do partido

republicano é o Século». Carta de Lisboa, 16.07., O PA nº. 231, 1886.07.18, p. 3. Ver também, a propósito das
relações com O Século e Sebastião de Magalhães Lima, o PA nºs. 224, 225, 226, 227 e 231; Notas da Minha
Vida [. . . ], vol.III, pp. 5-13, 29-56, 93-98 e 175-182.

68Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro de 1910, vol.1, Coimbra,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1991, p. 35
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ou religiosas tornava-se uma rotina no quotidiano da imprensa. Era, até, um sinal de
prestígio intelectual: ao escritor que acreditasse na justeza dos seus ideais competia «fazer
do jornal uma arena e da palavra a farpa implacável que derrubasse a “tolice com cabeça
de touro”, como recordava Eça de Queirós, na advertência ao leitor de Uma Campanha
Alegre».69

Nasce igualmente sob o signo do historicismo nacionalista, que ecoa ainda das co-
memorações camonianas de 1880.70 Logo no primeiro número o jornal apresenta-se
francamente republicano, denunciando «a sucessão súbita e incompreensível de partidos
que se dizem antagonistas fora do poder, mas que quando senhores dele se copiam com
uma exactidão flagrante e escandalosa».7¹ Neste combate inicial assesta baterias exclusi-
vamente contra a monarquia e os seus serventuários, os «partidos do patrocínio típicos
do liberalismo monárquico no poder».7²

Homem Cristo passou a vida a assumir responsabilidades, por sua própria conta e
risco. Era medularmente um jornalista. Recusava-se a refundir as obras, que por isso
mantêm os resíduos polémicos e a aspereza da frase com que apareceram pela primeira
vez em público, afirmando que «é esse carácter de jornalista, que outra coisa não tenho
sido em 40 anos, que lhe quero conservar».7³

O semanário é a tribuna a partir da qual vai zurzir em toda a gente: no poder, nos
correlegionários do Partido Republicano e nos adversários e inimigos, que tinha um
pouco por todo o lado. O jornal vai ter uma vida atribulada. Logo no terceiro ano
de existência é atingido por um sério revés: um incêndio devora por completo as suas
oficinas, tendo o Campeão das Províncias e a Imprensa Aveirense colocado ao seu dispor
as respectivas tipografias.74

Em 1894 é suspenso, na sequência de uma campanha que pretende denunciar alguns
escândalos cometidos por funcionários da Câmara Municipal de Lisboa. Reaparece em
1899, apenas como Povo de Aveiro, sem o artigo definido, já que o título anterior havia
sido suprimido por sentença judicial. Como refere Homem Cristo, «Povo de Aveiro só
era novo no cabeçalho e na emprêsa. No resto era velho em tudo. Sempre castigando,
com toda a independência, todos os patifes, de qualquer partido que eles fossem, sempre
advogando e propagando a doutrina democrática». 75

Em Outubro de 1910, já implantada a República, Homem Cristo é preso e o jornal

69Joaquim Correia, art. cit., p. 6.
70Cfr. FernandoCatroga, op. cit., vol.2, p. 200. Para este autor, «o republicanismo, na sua fase de propaganda,

inspirou um nacionalismo de inserção ecuménica e humanista». Idem, p. 201.
7¹«Perspectivas Políticas», O PA, Ano I, nº. 1, 29.01.1882, p. 1. Nos primeiros números o jornal conta com

a colaboração de relevantes personalidades republicanas como Teófilo Braga, Sebastião de Magalhães Lima,
Albano Coutinho, Silva Graça, Teixeira Bastos e Alexandre da Conceição.

7²Fernando Catroga, op. cit., vol.1, p. 11.
7³Homem Cristo, Cartas de Longe [2ª. Série]. Em Defesa da Instrução do Povo, Aveiro, Tipografia Nacional

de Homem Cristo [edit.], 1922, p. 94.
74Em 1884 encontramos em Aveiro 4 tipografias, além da do Governo Civil: a Imprensa Aveirense, a

Tipografia Aveirense, a Imprensa Comercial e a Tipografia de O Povo de Aveiro. Cfr. Rangel de Quadros,
“Aveiro Contemporâneo”, Catálogo-Almanaque da Imprensa Aveirense, Edição para 1884, p. 21.

75Homem Christo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol. VII, p. 62.
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suspenso. Repare-se como O Democrata comenta o acontecimento: «Sem a menor
resistência, foi anteontem preso [. . . ] o famigerado bandido que semanalmente vomitava
os maiores impropérios contra o partido republicano [. . . ]. Como consequência lógica o
Pulha d’Aveiro foi também suspenso, desaparecendo assim da circulação o mais imundo
pasquim que durante anos se publicou em terras de Portugal».76 Pouco tempo respiraram
de alívio os inimigos do panfletário. Curta foi a sua penitência nas cadeias do Limoeiro.
Algum tempo depois, comentava o mesmo jornal com ironia ácida: «Por mal dos nossos
pecados cá o temos de novo, visto que o governo provisório da República nem na cadeia
o quis».77

Em 1911 o jornal interrompe novamente a publicação, após o Governo Provisório
obrigar Homem Cristo a exilar-se, para não ser preso. Iniciada a fase panfletária, em
1908, a sua pena tornava-se cada vez mais insuportável para os republicanos recém-
chegados ao poder. Havia já muitas feridas abertas e Homem Cristo nem sequer dava ao
governo provisório o benefício da dúvida. Antevendo, dias antes, a queda da monarquia,
exclamava: «Vamos então cair nos braços dessa formidável quadrilha [. . . ] que ainda não
estão no poder e já omaior dever cívico nesta terra é combatê-los?».78 Ademarcação pela
radicalidade da linguagem era total: «A república vai ser ditatorial, autoritária, imoral,
ter todos os defeitos e todos os vícios que atribuia à monarquia [mas] para pôr tudo em
relevo ainda restará, ao menos, uma pena. É a que traça estas linhas».79

O novo governo é que não esteve com contemplações. Na verdade, o antigo partido
da propaganda, que durante a monarquia prometera as mais amplas liberdades, vai
restringi-las quando assume as rédeas do poder. No tocante à imprensa vai proceder
de forma expedita: não suprime a liberdade de imprensa de direito, pois reintroduzir a
censura prévia seria ocasião de escândalo; mas vai atentar contra ela de facto: as massas
indignadas davamuma ajuda, assaltando jornais e destruindo as oficinas. Era controverso
a República exilar um republicano? Pois bem: fazia-se notar ao indesejado que a sua
presença irritava os patriotas e logo ele, para escapar à violência, demandava outras
paragens onde o exílio lhe era consentido.80

76«Prisão do “Caipirote”», O Democrata, Ano 3º. nº. 141, 28.10.1910, p. 1. Esta rudeza de linguagem só é
inteligível — e, de certa forma, compreensível —, se atentarmos na maneira desabrida como Homem Cristo
tratava os opositores: Afonso Costa era o «Ligório»; Dantas Baracho, o «General Borracho»; Bernardino,
o «Bombardino Rachado»; Brito Camacho, o «Cabrito Macho», Leonardo Coimbra, «Imbra, o prostituto,
poltranaz-mor e canalhão máximo». Ultrapassava invariavelmente, com tais epítetos, as normas do mais
elementar decoro político. Apesar disso, «Muitos dos próprios inimigos eram assinantes fiéis [do jornal]. Tal
o caso de Guerra Junqueiro, que chamava a Homem Cristo “um brutamontes com ideias”». [Barradas de
Oliveira, op. cit., p. 386]. Sobre a polémica travada com Leonardo Coimbra, cfr. Luis Barradas [Almedina],
Homem Cristo e Leonardo Coimbra no Parlamento, Edições Latineia, 1941, pp. 5-16.

77«Capirote», idem, Ano 3º., nº. 143, 11.11.1910, p. 1. O jornal queixava-se amargamente da benevolência e
das contemplações do novo regime para com «um infame renegado [. . . ] que para as armas da sua terra queria
um corno e uma ferradura, que para saciar os seus ódios aos republicanos desejava que eles, na hora a que
chamava própria, fossem queimados como única medida de higiene e única medida de justiça». Idem, ibidem.

78Homem Cristo, «Fatal Dilema!», O PA, Ano XXIX, nº. 1380, 02.10.1910, p. 1
79Idem, «A revanche», O PA, Ano XXIX, nº. 1381, 09.10.1910, p. 2.
80Cfr. Vasco Pulido Valente, «Revoluções: A”República Velha” [ensaio de interpretação política]», Análise

Social, 4ª. Série, vol.XXVII, [115], 1992, [1º.], p. 9.
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É neste contexto que surge em Paris, no ano de 1912, O Povo de Aveiro no Exílio, com
colaboração, também, de Homem Cristo Filho. O jornal passa a encetar uma campanha
violenta contra republicanos e monárquicos e lança, igualmente,«uma feroz campanha
contra Joâo Chagas, que levou este, ministro de Portugal em Paris, a pedir ao governo
francês a expulsão dos dois compatriotas portugueses».8¹

EmMarço de 1916 o jornal aparece com um novo título — O de Aveiro— assim se
mantendo até Setembro de 1926. Em Maio do ano seguinte readquire o título inicial e
só vai acabar em 1941, quando Homem Cristo, naturalmente cansado dos desencontros
com diferentes poderes e censuras, contava já 81 anos de idade.

Sem dúvida que Homem Cristo se excedeu, vezes sem conta, nos desmandos da
linguagem. Ninguém poderá negar a violência dos seus ataques nem a crueza dos seus
combates. Ao imprimir aos escritos um tom vincadamente panfletário, dava necessaria-
mente uma visão parcial e deformada de factos e personalidades.8² Mas é preciso ter em
conta que tudo isso aconteceu num tempo em que a imprensa de diferentes quadrantes
espelhava uma verdadeira dialéctica da irracionalidade, em que eram usuais — e dife-
rentes dos de hoje — os padrões da injúria pública e onde a debilitação verbal de muitos
desses textos acaba por arrastar consigo a debilitação daquilo que exprime. Além disso,
há ataques e defesas pessoais que são legítimos quando estão em causa questões éticas:
«o conflito travado entre mim e os republicanos [. . . ] tem sido um eterno conflito de
processos e ideias [. . . ]. O conflito de pessoas não foi mais do que uma simples derivante
do conflito das ideias».8³

Há quem considere Homem Cristo o maior panfletário depois de José Agostinho de
Macedo.84 Ambos possuiam, sem dúvida, a arte do sarcasmo e omanejo fácil do látego da
ironia. Apesar disso, um abismo os separava: o frademiguelista era um acirrado defensor
da aliança entre o trono e o altar. Ideologicamente, o jornalista aveirense estava nos
antípodas: terçava armas pela pedagogia republicana e reagia com violência quando tais
princípios eram postergados. aí que a comparação não fosse muito do agrado dos amigos
de HomemCristo: «Alguns têm a tolice de comparar omeu amigo ao José Agostinho. Há
nisto grossa asneira, pois as atitudes dos dois jornalistas são completamente diferentes.
Mas pô-lo abaixo do José Agostinho, como o Raul Proença, é para mim novidade».85

Protagonizou, no jornal, aquilo que vulgarmente se designa por sacerdócio da im-

8¹João Medina, op. cit., p. 18. Neste texto o autor considera Homem Cristo Filho «o primeiro autêntico e
indiscutível fascista luso» [p. 16].

8²O que caracteriza o panfleto é isso mesmo: o estilo apaixonado e violento, a visão parcial e nem sempre
objectiva, o ataque pessoal e a fulanização dos acontecimentos.[Cfr. José Tegarrinha, op. cit., p. 74].

8³Homem Cristo,Monárquicos e Republicanos, Porto, Livraria Escolar Progredior, 1928, p. 167.
84Raúl Brandão,Memórias: «Homem Cristo é o maior jornalista português e um panfletário que só tem

outro na nossa literatura que se lhe compare — José Agostinho de Macedo», apud Homem Cristo, Notas da
Minha Vida [. . . ], vol. VII, pp. 292-293.

85Carta de Narciso de Azevedo a Homem Cristo, 23.12.1925, Espólio MG. Narciso de Azevedo alude a um
número da Seara Nova no qual Raul Proença considera Homem Cristo «vaidoso por se julgar o primeiro
jornalista português, sucessor do José Agostinho deMacedo. Não lhe dá valor e põe-no a uma grande distância
do pai dos “Burros”. O Raul Proença [. . . ] exalta o José Agostinho e diz que o meu amigo é uma rã num
charco». Idem, ibidem.
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prensa. Há, nele, uma declarada vocação missionária do jornalismo. O Povo de Aveiro,
com diferentes designações ao longo duma existência atribulada, é uma verdadeira «cate-
dral de papel»86 erguida àmargemdas tendências partidárias, dos interesses privados, das
oligarquias reinantes. É também o contributo do jornalista para a história do seu tempo:
nele encontramos largo espaço dedicado à vida pública portuguesa, sem descurar o que
ia acontecendo na Europa. Assentam-lhe bem alguns equivalentes zoológicos, como
«Leão de Arnelas» ou «Dragão de Aveiro». Perpetuam-lhe o temperamento indomável,
uma vida inteira de protesto.

1.1.4 A memória e a História

Homem Cristo está longe de ser uma figura consensual, quer na memória de Aveiro
quer na do País. Ao erguer um verdadeiro mural de polémicas, de desafios sempre
acesos, tornava difíceis as avaliações desapaixonadas. De um lado ficavam os discípulos
e admiradores incondicionais, alguns quase a roçar o batente da subserviência; do outro,
os inimigos declarados e implacáveis. Ambas as visões têm algo demítico, traçadas quase
sempre a partir dos óculos embaciados da ideologia e por isso mesmo sem a desejável
serenidade crítica.

Vão desfilar aqui algumas impressões acerca da sua personalidade. Umas delineadas
um pouco a quente — na altura, e após varado um ano sobre o seu desaparecimento.
Não deixamos de as considerar relevantes, atendendo ao estatuto de quem as profere ou
à própria credibilidade dos jornais onde são publicadas, embora tendo em conta que o
post mortem continua a ser o estado mais propício ao aguçar do reconhecimento público.
As outras pertencem a um tempo mais recente, em que a historiografia actual quase o
não evoca, e estão normalmente salpicadas de referências pouco ou nada elogiosas.

Num e noutro caso será preciso perguntar: o que valem, qual o peso dessas opiniões?
Até que ponto são julgamentos maioritários, dominantes ou representativos? Como
refere A. Prost, a multiplicação das citações com valor ilustrativo permite encontrar vero-
similhanças, não a verdade. O que quer dizer que não constituem uma prova irrefutável,
manifestando apenas conhecimento sobre o assunto.87

De facto, nada do que se diz é inocente. Para lá da sua aparente neutralidade as pala-
vras são formuladas em contextos determinados e «revelam estruturas mentais, maneiras
de perceber e organizar a realidade»,88 remetendo os discursos para os «ideossistemas»
que os circunscrevem e para aquilo a que Geertz chama uma «leitura densa»89

86A expressão é de Baptista Bastos. As Palavras dos Outros, Lisboa, Edições O Jornal, 1988, pp. 9-12.
87Cfr. Antoine Prost, «Les Mots», in René Rémond [dir.], Pour une Histoire Politique, Paris, Éditions du

Seuil, 1988, pp. 258-259.
88Idem, p. 270.
89Esta «leitura densa» tem a ver com a descoberta de uma linguagem pré-existente, com imagens, metáforas,

modelos de justificação e de validação das proposições enunciadas, com dispositivos retóricos importados de
outros discursos e que condicionam a reflexão sobre individualidades, sobre a sociedade e o poder. O que
Geertz nos propõe é a possibilidade de desvendar níveis sempre mais profundos de significado, um contínuo
escavar que nos conduz à propositura de sucessivos porquês, em demanda de níveis ocultos e explicativos dos
comportamentos [Cfr. Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1991].
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O historiador Oliveira Marques, ao aludir à acção empreendida por Afonso Costa
na defesa de jornais e jornalistas republicanos, afirma que, no tocante a O Povo de
Aveiro, isso trouxe graves consequências para Afonso Costa «devido ao carácter pouco
recomendável de Francisco Manuel Homem Cristo».90Outro historiador, Fernando Ca-
troga, considera-o uma «personalidade difícil, de formaçãomilitar e de estilo jornalístico
verrinoso», apodando-o de «foliculário [mau jornalista, periodiqueiro] de O Povo de
Aveiro».9¹Também recentemente Ilídio Rocha afirmava: «Bateu em tudo e todos: nos
inimigos, nos correlegionários do Partido Republicano a cujo directório pertenceu, na
própria mulher, no filho seu homónimo que foi anarquista, sidonista e fascista íntimo
de Mussolini, no Diabo».9²

Sendo tudo isto verdade, a verdade é que isto não é tudo. Apreciações desta natureza,
ao reduzirem o perfil de Homem Cristo ao espectáculo de um interminável lavar de
roupa suja, correm sérios riscos de se enganar.

Também na sua cidade natal as adesões estão longe de ser incondicionais. Há quem
afirme, até, que ainda hoje conserva inimigos. Uma das críticas que commais insistência
se faz ouvir é a de que terá colaborado com o salazarismo: «acabou domesticado pelo
Estado Novo que lhe fixou um grupo restrito de “leitores de entre-linhas”. Há, muitas
vezes, mais dignidade no silêncio».9³Acusam-no, deste modo, de uma espécie de aban-
dono do velho espírito guerreiro, não se colocando ao lado dos que combatiam a paz
podre reinante.

Ainda nesta óptica, é realçada a sua proverbial incapacidade para perceber o fun-
cionamento da sociedade e, enquanto político, considerado «um inábil, um moralista
descabelado e imprevisível. Não lhe assentam quaisquer etiquetas políticas, sem termos
de rever os conceitos»94

Ora é preciso dizer que sendo sempre possíveis vários retratos, o próprio período
que medeia entre o 28 de Maio de 1926 e o desaparecimento de Homem Cristo, em
1943, aconselha que se recusem as análises simplistas e se enverede por um estudo sério,
isento e rigoroso, inspirado por princípios de verdade científica. Não sendo a análise
deste período histórico o escopo do nosso trabalho, é possível contraditar, recorrendo à
mesma ligeireza, a ideia de que Homem Cristo terá colaborado com a ditadura. O que
já lemos autoriza-nos a pensar que se manteve, até ao final da vida, um intransigente
democrata e republicano.

Assim, já no final da ditadura sidonista, as críticas que dirige à duplicidade com que
o poder encara a participação de Portugal na guerra obrigam-no a suportar, uma vez
mais, a dureza do cárcere. Antes de ser preso, afirmou o direito de denunciar Sidónio
Pais: «era até esse o meu dever, desde que estava convencido, como ainda estou, de que
a revolução era funesta à república e à pátria [. . . ]. Sou muito pouco medroso, sempre

90A.H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 177.
9¹Fernando Catroga, op. cit., vol.I, pp. 118-119.
9²Ilídio Rocha, «Bolchevistas e outros mais», História, Ed. O Jornal, Ano XII, nº. 131, Agosto de 1990, p. 39.
9³Renato Martins, «Homem Cristo: a memória e a história», Litoral, Ano XXXIX, nº. 1745, 19.03.1993, p. 2.
94Idem, ibidem.
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o fui, e não será portanto no fim da minha vida que cometerei a covardia de fugir para
salvar o governo de uma responsabilidade».95

Em 1928, preocupado com a possibilidade de os seus artigos darem força ao salvador,
esclarece: «eu nem lha dou nem lha tiro [. . . ], sem exaltar a ditadura não posso deixar
de estar de acordo com o bom que ela faça já que me não deixam dizer mal do mau que
dela deriva».96

Em 1935, no decurso de uma conferência, faz uma autêntica profissão de fé na demo-
cracia: «a vontade do povo é, pois, a fonte donde procede, em toda a parte, o direito de
mandar [sendo essa fonte] o sufrágio universal. Só aqueles que podem ser mandatários
da vontade do povo têm o direito de mandar nos outros».97 Mais adiante, contesta a
autoridade enquanto violência ou despotismo, contraponde-lhe a sua própria noção:
«a única que é estável e que pode frutificar é a autoridade razão, a autoridade exemplo
[a que] resulta do acordo das vontades, da adesão das consciências. E, então, não só é
compatível com a liberdade mas, até, sem liberdade não pode subsistir».98

Isto afirmava Homem Cristo aos 75 anos. Aos 81, quando já mal podia escrever e se
encontrava impedido de ler, confessa a um amigo: «tudo a censura me cortava como
incompatível com o decoro do regime [. . . ]. Razão por que suspendi O Povo de Aveiro
embora o não dissesse claramente pois a censura não mo permitiria».99Como por aqui
se vê, a tão badalada questão do seu amolecimento ou até do colaboracionismo com o
Estado Novo é assunto a merecer estudo bemmais aturado: não se arruma com ligeireza,
ou de uma simples penada.

Uma análise curiosa é a que compara Homem Cristo com o filho homónimo. Baseia-
se na tipologia proposta por Umberto Eco, num texto já clássico sobre arte, onde este
autor distingue os apocalípticos dos integrados. Assim, os primeiros [estaria neste caso
Homem Cristo Filho] «querem a transformação radical e completa, para tanto funci-
onando por rupturas e por constantes recomeços. Os segundos [Homem Cristo, pai]
constroem as suas obras numa lógica de fidelidade às escolas e aos mestres, no sentido da
reprodução dos valores estabelecidos».¹00 Passemos, finalmente, aos comentários — sem
dúvidamais encomiásticos—proferidos aquando do seu desaparecimento. Transcrevem-
se, de entre muitas dezenas, apenas os dados à estampa na imprensa mais representativa
e os que dizem respeito a personalidades que com ele privaram mais estreitamente.

O Jornal de Notícias considera-o «eminente por muitos títulos, mas sobretudo pelas
suas altíssimas virtudes de carácter e de inteligência, por um acrisolado patriotismo,
pela visão lucidíssima dos problemas sociais»;¹0¹ outros vêem nele «uma grande figura

95Carta de Homem Cristo a Jaime Duarte Silva, 15.12.1917, Espólio IC. [Doc. 82].
96Homem Cristo, «Finanças», O Povo de Aveiro, Ano XLVI, nº. 66 — 3ª. Série, 12.08.1928, p. 1.
97Conferência produzida na Casa da Imprensa e do Livro [Associação de Jornalistas e Homens de Letras

do Porto], 1935, Espólio IC, pp. 6-7.
98Idem, pp. 115-116.
99Carta de Homem Cristo a Luis Teixeira, 30.10.1941, Espólio IC.
¹00Daniel Tércio, «Aveiro do contra», Litoral, Ano XL, nº. 1818, 02.09.94, p. 3.
¹0¹Jornal de Notícias, Ano 55º., nº. 263, 26.02.1943, p. 1.
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das letras e do jornalismo».¹0² Em 1960 o jornal República evoca o centenário do seu
nascimento e chama-lhe «Grande jornalista político [. . . ] servido por lúcida inteligên-
cia e invulgar cultura».¹0³ Em 1969, a propósito da trasladação das suas ossadas para
túmulo definitivo, A Capital designa-o por «homem de um só rosto, patriota e cida-
dão prestimoso que se norteava pelos ditames de uma recta consciência e de uma total
isenção».¹04

Outros depoimentos merecem aqui algum realce, mormente os de personalidades
que com ele privarammais de perto. Dispensamo-nos de transcrever aquilo que é comum
em todos eles: o elogio ao «mestre jornalista», ao «panfletário arrebatado», ao «pedagogo
exemplar», ao «escritor brilhante». Mais curiosas são outras facetas, que desvendam
aspectos porventura ocultos da sua personalidade: «quem lesse o panfletário e ouvisse o
conversador, espirituoso, profundamente erudito, sentiria o abismo».¹05 Noutro passo
é considerado filho do povo, ao qual nunca traíu, citando-se palavras suas: «Árvore
genealógica não tenho. A gente do povo não tem árvore genealógica».¹06 Uma opinião
que é corroborada por outro depoimento, segundo o qual a preocupação dominante de
Homem Cristo, durante a sua longa vida, foi «o povo donde proveio e de cujas penosas
labutas e sofrimentos recebeu impagáveis lições quando criança».¹07

Enfim: digamos que para lá duma vida conflituosa e duma personalidade intratá-
vel é possível desvendar uma outra faceta: a do emotivo e do sentimental, que tinha
«ocultos na sua alma tesouros de generosidade e ternura que encantavam os raros que o
compreendiam».¹08

É este o homem a quem vamos seguir o percurso entre os anos de 1910 e 1917. Sem
nada omitir dos traços controversos do seu temperamento, mas também com a expecta-
tiva benévola de o procurar entender à luz das motivações que lhe moldaram o carácter.
Um homem complexo, a um tempo terno e afectuoso, apaixonado e impulsivo, parcial
e obstinado, mas também capaz de esquecer culpas e agravos, de ultrapassar ódios e
malquerenças, incompreensões e inimizades que juncaram o quotidiano da sua vida atri-
bulada. Embora tenha polemizado com gente da estirpe de Leonardo Coimbra, Guerra
Junqueiro, Alfredo Pimenta e José Relvas — entre tantos outros — foi capaz, no final
da vida, de sublimar a agressividade do revoltado e reconciliar-se com alguns antagonis-
tas.¹09
¹0²Diário de Notícias, Ano 79º., nº. 27673, 26.02.1943, p. 1.
¹0³República, «Homem Cristo», Ano 49º. [2ª. Série], nº. 10484, 08.03.1960, p. 1.
¹04A Capital, «Evocação de um polemista», Ano II [2ª. Série], nº. 470, 14.06.1969, p. 15.
¹05Rocha Martins, O Povo de Aveiro,Número único [. . . ] , p. 1.
¹06Frederico de Moura, «Homem Cristo», idem, p. 8.
¹07Eduardo Cerqueira, «O De Aveiro», idem, p. 3.
¹08Julião Quintinha, «O drama de Homem Cristo», idem, p. 3.
¹09Cfr. Eduardo Cerqueira, «Três cartas de reconciliação comHomem Cristo», Arquivo do Distrito de Aveiro,

nº. 119 [Julho-Agosto-Setembro], Aveiro, 1964, pp. 161-167. As cartas são de Jacinto Nunes, Paiva Couceiro e
Jaime de Magalhães Lima. A este último, em resposta a insinuações injuriosas sobre a memória de seu pai,
cobrira-o de impropérios: «É o mais ordinário e pulha dos bandidos. É um safadíssimo bilhostre, um garoto
ordinaríssimo, um canalhório, que não atingiu, nas provas, as honras de canalha». PA, nº. 928, 26.01.1902, p. 1.
Trinta e dois anos mais tarde o tempo sepultava os rancores e promovia a reconciliação. Confessava Homem
Cristo: «Seria deplorável que dois homens da mesma idade, filhos da mesma terra, com os mesmos ideais de
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1.2 Porquê a «República Velha»?

Embora o âmbito cronológico deste trabalho se reporte aos anos de 1910-1917, dedicou-
se um capítulo ao pronunciamento militar de 31 de Janeiro de 1891. Importa explicar,
resumidamente, porquê.

Sabíamos, ao iniciar a investigação, que Homem Cristo publicava um jornal que
se dizia republicano, que esse jornal foi suspenso logo em Outubro de 1910 e que, no
início de 1911, o jornalista partia para o exílio. Perante tal evidência, era preciso sondar
as razões desse desencontro com o novo poder triunfante.

Sabíamos também, de antemão, que não aderira à revolta do Porto — o que deixava
pressupor desentendimentos com figuras marcantes do Directório do Partido Republi-
cano — e que tinha sido preso logo a seguir ao malogro dessa tentativa revolucionária
para derrubar a Monarquia. Daí a inclusão deste capítulo. O período histórico que me-
deia entre a implantação da República, emOutubro de 1910, e a afirmação domovimento
comandado por Sidónio Pais, em Dezembro de 1917, é caracterizado por uma grande
instabilidade política e social. A implantação da República acabou por realçar ainda mais
as clivagens existentes nas várias forças sócio-políticas da época.

Assiste-se à divisão profunda das hostes republicanas — fragmentadas em demo-
cráticos, evolucionistas e unionistas — e a um lento e não menos conflituoso processo
de reagrupamento das facções monárquicas, umas e outras procurando interpretar, à
sua maneira, o «espírito» do 5 de Outubro.¹¹0 Além disso, a República criou divisões na
corrente nacionalista, agudizou a questão religiosa e contribuiu para «minar a já precária
legitimidade do sistema político liberal».¹¹¹

Pode definir-se este período da história do regime republicano como sendo de «con-
juntura política fluida», ou de «conjuntura crítica»,¹¹² caracterizado por situações de
excepção, onde é manifesta a aceleração do regime de funcionamento do campo político,
grande a sensibilidade à mobilização e mais visível a actividade táctica dos protagonistas
em confronto. Corresponde a momentos paradoxais, que não se circunscrevem à lógica
binária do senso comum sociológico: «a oposição da rotina e da estabilidade política
dum lado, a desintegração social e o reino da violência do outro».¹¹³

Ao contrário dessas situações de rotina, em que a gestão dos conflitos se resolve à

democracia e liberdade, e já prestes a desaparecerem na sepultura, morressem separados [. . . ]. De há muito,
que, enjeitando, as injustiças da minha arrebatada mocidade, eu era um admirador das altas qualidades da
sua inteligência e do seu carácter». Carta de Homem Cristo a Jaime Magalhães Lima, 02.05.1934, Eduardo
Cerqueira, art. cit., p. 165.
¹¹0Segundo Giovanni Sartori, a um número de partidos corresponde um crescendo de ideologização, en-

carada esta como uma forma mentis, ou seja, uma forma doutrinária de entender a política, comportando
também um grau elevado de envolvimento emocional. Cfr. Maria José Stock, «O centrismo político e os parti-
dos do poder em Portugal», in Portugal. O Sistema Político e Constitucional, 1974-1987, Mário Baptista Coelho
[coord.], Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, 1989, p. 148, nota 5.
¹¹¹Manuel Villaverde Cabral, «O fascismo português numa perspectiva comparada», in O Fascismo em

Portugal, Actas do Colóquio da Faculdade de Letras de Lisboa, Edições A Regra do Jogo, 1982, pp. 27-28.
¹¹²Estes conceitos, bem como o de «incerteza estrutural», são utilizados por Michel Dobry, Sociologie des

Crises Politiques, Paris, Presses de la Fundation Nationale des Sciences Politiques, 1992, pp. 40 e 150.
¹¹³Idem, p. 40.
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custa de mediações tradicionais, assistimos, neste tipo de conjunturas, à confrontação
aberta entre novas gramáticas políticas pretensamente legitimadoras, cada uma delas
procurando impor um conjunto coerente de significações.¹¹4

Cremos ser possível, a partir de situações ou acontecimentos que põem em causa,
neste período, a normalidade do funcionamento do campo político, caminhar para a
análise dos processos sociais, para uma sociologia da crise do poder republicano nos
primeiros sete anos da sua governação.

É certo que nos interessa seguir o rasto de Homem Cristo na «República Velha»,
tentar encontrar a racionalidade do seu comportamento político-ideológico, a matriz
ética na qual entroncam os seus desencontros com a produção de valores, representações
e mundividências do poder republicano. Mas esse percurso, feito de crispações e recu-
sas, é tão só um pretexto para tentar compreender os contextos em que se movimenta.
É o período de 1910-1917 que nos interessa apreender, com as suas crises latentes e a
instabilidade que o caracteriza.

A delimitação do objecto de análise à «República Velha» assenta em aspectos que se
prendem com:

a) a trajectória de Homem Cristo nesse período — que nos surge, por agora, sinuosa
e instável como a da própria República e na aparência contraditória — procu-
rando encontrar o fio condutor do seu pensamento numa fase de intransigente
rejeição dos valores e comportamentos do novo regime, que acabaria, aliás, por o
transformar em personagem fortemente marginalizada do discurso político dessa
época;

b) a necessidade de adequar o espólio do autor ao período em que ele parece con-
ter uma maior riqueza documental para, a partir dele, procurar fornecer chaves
explicativas, acrescentar alguma novidade ou confirmar hipóteses anteriormente
validadas;

c) a análise de alguns traços marcantes da história do regime republicano, com-
preendidos entre a ascensão e a queda do republicanismo radical, isto é, entre
a implantação da República e o golpe de Sidónio Pais, que acabou por abolir a
Constituição de 1911, inaugurar «onze meses de terrorismo branco»¹¹5 e contribuir
decisivamente para fragilizar e isolar o Partido Democrático.

O sidonismo é ummarco que inaugura um novo ciclo: ao realizar eleições com o país
em estado de guerra e sem a presença dos partidos constitucionais da República — daí
resultando uma caricatura de Parlamento, sem qualquer representatividade das forças
políticas nacionais —, colocou os monárquicos pela primeira vez na câmara legislativa
depois de 5 de Outubro de 1910, assumindo-se como a primeira ditadura moderna

¹¹4Idem, p. 150 e ss. Cfr., também, Maria Madalena Guibentif Matos, La démocracie au Portugal. Analyse du
débat politique entre 1974 et 1976. Tese de doutoramento [dactilografada], Biblioteca do ISCTE, 1991, p. 34.
¹¹5Vasco Pulido Valente, «Revoluções: a “República Velha [. . . ]»”, p. 63.
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estabelecida em Portugal e antecipando, «com o seu populismo antiplutocrático, alguns
traços do fascismo».¹¹6

É também com Sidónio Pais, e pela primeira vez na vida da República, que se adopta
o princípio do sufrágio universal como forma de legitimação do poder, tendo em vista
«procurar dissolver o espartilho partidário em que se tinham encerrado os republica-
nos».¹¹7

Um primeiro conjunto de questões merece desde já reflexão:

a) que acontecimentos, razões de natureza política, ideológica ou ética, distanciaram
tanto Homem Cristo de alguns vultos do nosso republicanismo?

b) em que medida a compreensão dessas rupturas ajuda a perceber melhor as dife-
rentes oposições aos governos republicanos?

c) até que ponto as achegas de Homem Cristo iluminarão de modo diferente o re-
lacionamento dos republicanos históricos com uma República na qual não se
reconhecem?

Para explicar o período histórico em análise, considerar-se-ão questões nucleares:

- o procedimento do regime republicano em matéria de imprensa, procurando ave-
riguar até que ponto a perseguição a jornais monárquicos e aos não monárquicos
fortemente críticos do poder funciona, ou não, como elemento de deslegitimação
do próprio regime;

- as incursões, com especial ênfase no apoio e «envolvimento» de Homem Cristo
e nas dissensões que atravessam as fileiras monárquicas, já que estas, mesmo
fragilizadas, são responsáveis pela maior parte das iniciativas anti-republicanas a
partir de 1911, contribuindo decisivamente para a crispação e a instabilidade que
caracterizam o novo regime;

- o incidente protagonizado em França por Homem Cristo e João Chagas, em finais
de 1912, e do qual, segundo este último, «ia resultando um rompimento diplomático
entre Portugal e a França». João Chagas diz possuir um «volumoso dossier [. . . ]
sob a designação Dossier H.C.», desejando que ele «seja estudado e publicado sob
o título que já escolhi de — Um incidente diplomático sob a Terceira República».¹¹8
Procurar-se-à inserir este incidente no contexto mais vasto de duas concepções
de republicanismo que se excluiam reciprocamente e, através dele, apreender a
ideologia e a política de Homem Cristo e do seu jornal no exílio;

¹¹6António Costa Pinto, O Salazarismo e o Fascismo Europeu. Problemas de interpretação nas Ciências
Sociais, Lisboa, Editorial Estampa, 1992, p. 118. O autor considera o sidonismo um fascismo avant la lettre,
um referencial para a acção política do «grupuscular fascismo nativo». Idem, p. 119.
¹¹7Alfredo Margarido, «A genealogia da direita totalitária em Portugal», Seara Nova, nº. 51, Dezembro de

1994, p. 32. Esta decisão espelha bem o carácter do sidonismo, a tentativa de obter a aprovação popular como
forma de «curto-circuitar as formas partidárias de delegação do poder». Idem, cfr. nota 11, p. 34.
¹¹8João Chagas, Diário I [1914], Lisboa, Edições Rolim, 1986, p. 84.
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- Portugal e a Grande Guerra. São muito discutíveis os objectivos que levaram o
governo português a entrar nas operações militares. A questão da guerra atra-
vessou, na altura, toda a sociedade portuguesa, encontrando em Homem Cristo
um intervencionista convicto. Mais que a questão do regime, parecia preocupá-lo
uma ideia de Pátria indesligável da integridade das colónias — questão, aliás, para
a qual praticamente todas as correntes partidárias ou de opinião convergiam,¹¹9
a coberto da aliança inglesa, «ao mesmo tempo o escudo que protegia e a espada
que ameaçava o domínio colonial português, senão a própria independência da
metrópole».¹²0 Note-se que, sem ser germanófilo, Homem Cristo não deixava de
admirar a Alemanha: «não obstante as obras maravilhosas e as virtudes daquela
terra, a hegemonia germânica seria fatal à minha pátria em particular e, em geral,
ao progresso das ideias».¹²¹

Procurar-se-á, em torno do problema da guerra, lançar luz sobre as seguintes ques-
tões:

a) quais os fundamentos ideológicos do posicionamento político dos diferentes par-
tidos e actores sociais?

b) como é que a questão da guerra veio [re]definir o campo de actuação política em
Portugal?

Em síntese, no fim da primeira década deste século o divórcio de Homem Cristo
com o republicanismo torna-se cada vez mais explícito. As suas violentas campanhas
de imprensa terão contribuído mesmo para criar algum descrédito naquilo que ele tem
de modernidade. Mais tarde, um tanto paradoxalmente, aparece ao lado dos dirigentes
republicanos intervencionistas, que viam na participação de Portugal no conflito, entre
outros factores, um pretexto para a consolidação interna do regime.

A chave explicativa para o que parecem ser, à primeira vista, alguns paradoxos do
seu itinerário político, talvez consista em saber até que ponto transporta para o campo
político os códigos inerentes à sua formação de militar, bem como o peso dum forte na-
cionalismo que parece desprender-se quando opina sobre as magnas questões nacionais.

Os desencontros comos republicanos talvez se entendammelhor à luz destas palavras
que exprimem uma nota capital da sua psicologia e do seu estilo: «Asminhas injúrias não
são filhas do meu ódio, que, pessoalmente, não tenho ódio a ninguém.¹²² São filhas da

¹¹9Deve exceptuar-se aqui a corrente germanófila, que na altura questiona a tradicional aliança com a
Inglaterra. Referindo-se ao germanofilismo de Alfredo Pimenta, dizia Homem Cristo: «Prefere o triunfo
da Alemanha à república. Vão-se as colónias, perca-se a Madeira e os Açores, sossobre a independência
nacional [. . . ] contanto que sossobre . . . a república». Cartas de Longe, 2ª. Série. Em Defesa [. . . ], 1922, p. 144.
¹²0Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada do Século XX. Forças Sociais, Poder Político e Crescimento

Económico de 1890 a 1914. Lisboa, Editorial Presença, 1988, pp. 273-274. Foi essa aliança que garantiu a presença
de Portugal em África e ao mesmo tempo impediu o desenvolvimento interno de uma corrente francamente
pró-alemã. Cfr. idem, p. 274.
¹²¹Homem Cristo, Cartas de Longe. Em Defesa [. . . ], p. 97.
¹²²Ao contrário do que afirma, a leitura do jornal que dirigiu durante quase 60 anos prova exuberantemente
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consciência indignada, do mal que fazem aomeu país e ao crédito e honra dos princípios
tanto parvo e charlatão engrandecidos [. . . ]. São a natural reacção, embora por vezes em
termos excessivos, ao silêncio que toda a gente mantém perante um elogio mútuo que
nos degrada».¹²³

o ódio que devotava a algumas personalidades republicanas e muito em especial a Afonso Costa. O mesmo
ódio ressuma de inúmeras cartas do seu espólio. Em Novembro de 1911 afirmava: «Os republicanos mais uma
vez tentaram aniquilar-me pela fome. Enganaram-se novamente. Só conseguiram fazer redobrar [. . . ] o ódio
profundo que já tinha contra eles». Carta a Carolina Homem Cristo, 27.11.1911, Espólio MG [Doc. 25].
¹²³Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária em Portugal e em França, Aveiro, Tipografia de

António Conceição Rocha, 1915, p. 46.
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Capítulo 2

Teoria e Método

2.1 A documentação como fonte de dados

Oproblema da intencionalidade dos documentos remete, hoje em dia, para a necessidade
de os analisarmos enquanto monumentos. Ummonumento está ligado às marcas do seu
tempo, pretende representar sempre alguma coisa. Isto é, se o monumento é um sinal
do passado e está ligado ao poder de perpetuação das sociedades [assumindo-se como
um legado à memória colectiva], então os escritos são, também eles, monumentos. Daí
o poder afirmar-se que «nos nossos dias, a história é o que transforma os documentos
emmonumentos».¹²4 Os documentos são monumentos por serem representações de um
tempo, isto é, por significarem mais do que eles próprios podem manifestamente dizer.

Para lá da definição de documento, interessa também reter a forma como ele deve
ser utilizado em ciências sociais: enquanto fonte ou enquanto objecto de análise. Se
no primeiro caso o objectivo é descrever a realidade a que se refere o documento, já
no segundo se trata de utilizá-lo como interpretação, pois enquanto objecto todo o
documento é problematizável.¹²5 Apesar disso, não basta estarmos em presença de uma
interpretação nova, capaz de nos revelar factos inéditos: importa saber fundamentar
a preferência que atribuímos a essa interpretação relativamente a outras, «pois toda a
interpretação deve ser argumentada e a sua verdade comprova-se com a dificuldade em
a refutar».¹²6

Os documentos não são um processo transparente da realidade, pois o seu conteúdo
é o resultado, não da descrição de factos, mas da expressão de esperiências. Quer dizer: o
processo de produção do conhecimento deve rejeitar tanto o modelo mecanicista — que
subentende a construçãomecânica da teoria do reflexo— como o idealista, que acaba por

¹²4Michel Foucault, A Arqueologia do Saber, apud Jacques Le Goff, «Documento/monumento», Enciclopédia
Einaudi, vol.1: Memória-História, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, p. 102.
¹²5O aspecto central do texto de Jacques Le Goff atrás citado aponta para o entendimento de que sem crítica

dos documentos não é possível a sua utilização em ciências sociais. O que quer dizer que émetodologicamente
incorrecto pegar num documento enquanto fonte sem o criticar ou analisar.
¹²6Antoine Prost, op. cit., p. 258.
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conferir total primazia ao sujeito enquanto criador da realidade. Entre o investigador e o
documento deve estabelecer-se uma relação cognitiva assente no princípio da interacção:
o investigador assume um papel activo, embora sujeito a diversos condicionamentos,
resultantes de ele próprio ser entendido como «um conjunto das relações sociais».¹²7
Sujeito e objecto devem ser encarados não como entidades estranhas e não relacionáveis,
mas como pólos opostos, embora não contraditórios, de uma mesma realidade.

A selecção das correspondências particulares e dos textos de imprensa a que vamos
recorrer afina pelas sugestões de A. Prost, com vista a captar comparações, continuidades
emudanças: obedece a diferentes contextos de enunciação, a diversas proveniências sócio-
culturais e aosmomentos distintos em que foram produzidos, por locutores considerados
representativos.¹²8

2.2 Do uso das correspondências particulares

A possibilidade de consultar o espólio de Homem Cristo permite-nos analisar numerosa
correspondência trocada com outras personalidades — algumas delas relevantes — da
vida política portuguesa no período em apreço. O espólio está na posse de particulares,
em Aveiro, repartido e conservado pela dra. Isabel Candal e pelo dr. Mário Gaioso. É
constituído essencialmente por cartas, de valor diverso e desigual interesse histórico,
cobrindo um período que medeia entre, sensivelmente, 1900 e 1943.

HomemCristo copiavamuitas das cartas que escrevia, guardava rascunhosmanuscri-
tos e arquivava as que lhe endereçavam, bem como os recortes de imprensa que aludiam
à sua pessoa, enviados por amigos quando se encontrava fora de Portugal. As cartas
são quase todas de carácter político, nacional e local. Estas últimas tratam de aspectos
relacionados com caciquismo, redes de influências e intrigas políticas, aspectos eleitorais
e querelas pessoais. Outras abordam aspectos de natureza processual relacionados com
a organização e difusão do seu jornal, ou até com a publicação das suas obras.

Entre outro temas, as cartas com interesse histórico afloram questões como a im-
plantação da República, as incursões monárquicas e a vida dos exilados, as divergências
entre monárquicos, o governo Pimenta de Castro, o sidonismo, a 1ª. guerra mundial,
a emergência de partidos regionalistas nos inícios dos anos 20, questões relacionadas
com o discurso político — nacionalismo e conservadorismo, tentativas de derrube da
república parlamentar, ditadura militar e consolidação do Estado Novo.

Além das cartas do próprioHomemCristo o espólio contém outras— só para citar os
nomes mais relevantes — de Homem Cristo Filho, Carolina Homem Cristo, Alexandre

¹²7Cfr., a propósito dosmodelos do processo do conhecimento [mecanicista, idealista-subjectivista e activista
dialéctico] Adam Schaff, História e Verdade, Lisboa, Editorial Estampa, 1974, pp. 68-85. Para a relação do
historiador com o documento na escola metódica, ou «positivista», [ao historiador incumbiria a transcrição
literal dos documentos, sem emitir juízos de valor, registando os factos passivamente, tal como um espelho
reflecte a imagem de um objecto], cfr. Guy Bourdé e Hervé Martin, As Escolas Históricas, Publicações Europa-
América, pp. 97-117.
¹²8Antoine Prost, op. cit., p. 273.
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de Córdova, Henrique Trindade Coelho, Rocha Martins, Amadeu de Sousa Cardoso,
Casimiro Freire, Basílio Teles, Ernesto Korrodi, António José de Almeida, Manuel de
Arriaga, Paiva Couceiro, Alfredo Pimenta, Raul Proença, Damião Peres, António Ferro,
Sinel de Cordes, Azeredo Perdigão, Luis deMagalhães, Jaime deMagalhães Lima, Gomes
da Costa, Alberto de Monsaraz e António de Cértima.¹²9

Entre as personalidades ligadas à actividade editorial e jornalística aparecem nomes
como Galino Marques, Luis Barradas, Meira e Sousa, Alberto Pinheiro Torres, Narciso
de Azevedo, Maia Alcoforado, Carvalhão Duarte, Ribeiro de Carvalho, João Paulo Freire,
Aníbal Soares e Joaquim Madureira. A nível local, ligados ao jornalismo, os de Jaime
Duarte Silva, André dos Reis, António Homem de Melo e Lúcio Vidal; associados à
política ou às actividades económicas, os de Francisco Augusto da Silva Rocha, Albino
Pinto de Miranda, Alberto Souto e Lourenço Peixinho.

O espólio contém ainda recortes de jornais ou revistas de dimensão nacional — Re-
pública, A Capital, Diário de Notícias, Diário de Lisboa, Vida Mundial Ilustrada, Diário
Popular e Jornal de Notícias — com referência à morte, ao centenário do nascimento,
a entrevistas e outras evocações de Homem Cristo, bem como certidões, testamento,
processos judiciais em que o jornal foi querelado e folhetos tipografados alusivos a ho-
menagens ou comemorações.

O critério adoptado para a escolha e selecção das cartas é o da maior adequação do
tipo de informações aí encontradas ao objecto de análise do nosso trabalho. É assim
possível cruzar a informação contida na troca epistolar com o recurso sistemático a
outras fontes. Espera-se que a comparação de ummesmo assunto ou acontecimento, em
documentos diferentes, possa fazer emergir espaços de visibilidade novos e não previstos.
No tocante a Homem Cristo, talvez seja possível conhecer facetas novas da sua vida e
personalidade, não através de um processo de recriação do que delas já se conhece, mas
mais do que sobre elas se ignora.

Embora haja quem considere a epistolografia um género literário menor, o que aqui
importa é saber qual o uso a dar às correspondências individuais para fins históricos e/ou
sociológicos. Ao pressupôr um discurso despojado de artifícios, parece evidente que a
correspondência política, por exemplo, representa uma fonte vital para o conhecimento
da história política de uma época, tornando possível reescrevê-la sob um prisma mais
objectivo e rigoroso.

No caso particular de Homem Cristo as diferentes correspondências ajudam a inte-
grar o seu discurso político nas redes de relações [de familiaridades e/ou fidelidades]
sócio-políticas em que se move. Podem, até, funcionar como chaves para a compreensão
da forma como esse discurso se estruturou e foi produzido. Além de permitirem «inven-

¹²9Muitas dessas cartas extraviaram-se. Segundo Homem Cristo terão sido roubadas logo a seguir à implan-
tação da República, na sequência dos incidentes que determinaram a sua prisão e que foram antecedidos por
uma busca domiciliária à sua residência. Em Novembro de 1911 confessava, em carta do exílio: «Faltam-me
imensas do Basílio Teles. Só dessas havia um pequeno saco delas! Faltam-me muitas do João de Meneses,
etc. [. . . ]. O dr. Peixinho ficou depositário das que me escreveu o José Eugénio [Dias Ferreira]. Que as não
perca! São importantíssimas!» [Carta a José Marques Rosa, 23.11.1911, Espólio MG].
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tariar as palavras ou símbolos-chave, os temas maiores, os temas ignorados, os principais
centros de interesse»¹³0, as atitudes favoráveis ou desfavoráveis face aos acontecimentos
ou mesmo a estrutura das relações que se estabelecem entre o emissor e os destinatários
das mensagens.

Apesar da sua utilidade, o recurso às correspondências particulares enferma de algu-
mas limitações e requer os cuidados normalmente adoptados para a análise dos restantes
documentos escritos. Entre essas limitações está a tendência para narrar acontecimentos
abreviando as descrições, já que «as cartas condensam enormemente os factos, e são pro-
vavelmente escritas sob um determinado ângulo tendo em vista o destinatário»¹³¹.Muito
do que nelas se diz está intrinsecamente ligado à cultura e ao posicionamento político-
ideológico dos seus destinatários. Trata-se, portanto, de recusar a «ilusão da transpa-
rência» e afastar os perigos da compreensão espontânea, exercendo uma atitude de
«vigilância crítica» proposta por autores como Durkheim, Bourdieu ou Bachelard.¹³²

Se é certo que a carta «apresenta características de sinceridade e de confidencialidade
que a convertem em fonte histórica ímpar [embora também possa ser] leviana, irrespon-
sável, mentirosa e subjectiva»¹³³ não deixa de ser necessário exercer sobre ela alguma
suspeição sistemática. Será que alguém escreve para deixar de si uma má imagem? Eis
uma questão central, em que o problema da fiabilidade desloca a questão da veracidade
para a intenção. Até que ponto quem escreve não procura autolegitimar os seus proce-
dimentos? Até que ponto o dito [não] é reflexo do não dito? Como fazer, então, falar o
material recolhido, dar credibilidade ao que os textos revelam? Interpretar requer «captar
não só o sentido semântico percebido mas também a sua intencionalidade latente».¹³4

Dificilmente uma carta, ou um conjunto de cartas de um mesmo autor, permite ex-
trair conclusões definitivas. O que as cartas desvendam será tanto mais credível quanto
«o acervo de correspondências se distribuir por um número de remetentes [ou de desti-
natários] suficientemente grande e diversificado».¹³5

2.3 Em torno do discurso de imprensa

A escolha do discurso de imprensa como forma de captar a dimensão ideológica e política
da sociedade portuguesa entre 1910-1917 parece-nos importante, havendomesmo quem a

¹³0Jorge Vala, «Análise de Conteúdo», Augusto Santos Silva e José Madureira Pinto [orgs.]. Metodologia das
Ciências Sociais, Porto, Edições Afrontamento, 1986, p. 108.
¹³¹P.H. Mann, «Documentação como fonte de dados»,Métodos de Investigação em Ciências Sociais, Rio de

Janeiro, Zahar, 1983, p. 83.
¹³²Cfr. Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, Lisboa, Edições 70, 1991, p. 28.
¹³³Hipólito de La Torre Gómez e A. H. de Oliveira Marques, Contra-Revolução. Documentos para a História

da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Edit. Perspectivas & Realidades, s.d., p. 9.
¹³4José Machado Pais, op. cit., p. 86.
¹³5A. H. Oliveira Marques, Contra-Revolução [. . . ], pp. 9-10. De facto, as inferências, ou deduções lógicas,

pelas quais se admite uma proposição a partir da sua ligação com outras proposições aceites como verdadeiras,
podem fazer-se a partir da procedência ou dos destinatários da comunicação. Laurence Bardin, op. cit., pp. 39-
40.
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considere «o indicadormais digno de fé e omais negligenciado».¹³6 Esta ideia é reforçada
por Vasco Pulido Valente, quando afirma que nada lhe «ensinou tanto sobre a República
como a leitura e releitura da imprensa. A natureza do regime fazia com que ele fosse
obrigado a viver clamorosamente sem segredos».¹³7

A prova de que a historiografia já de há muito reconhece o valor da imprensa perió-
dica como fonte histórica está nas preocupações com que aconselha a sua preservação. É
que «ao assumir feição memorialista no instante em que aparentemente morre, o jornal
adquire a pátina documental que o torna tão digno de consideração como as demais
fontes históricas».¹³8

A imprensa reflecte as tendências de uma época, permite estudar comparativamente
a forma como certos factos são narrados em diferentes jornais, analisar estes enquanto
órgão de expressão de um partido político e, até, identificar a clientela dos seus leitores
com determinadas famílias políticas.¹³9 Mas a sua leitura requer também preocupações
especiais, como adverte Henri Berr, ao salientar que a imprensa periódica nos oferece
«uma prodigiosa [mas também] uma perigosa documentação: espelho de múltiplas
facetas em que a imagem da vida aparece singularmente confusa».¹40

O papel activo da imprensa na vida social e política e no processo de formação da
opinião pública, a sua função de porta-voz de grupos de interesses e de informação e
orientação em momentos conturbados da vida nacional, são aspectos a não desprezar. É
sobretudo em épocas de tensão e crise que governos e grupos de pressão sentem maior
apetência pelo seu controlo, aproveitando-se da sua função ideológica «de elo social
no sentido do restabelecimento da ordem social pré-existente, ou no sentido da sua
mudança».¹4¹

Procedemos, nesta óptica, ao levantamento de informação contida em três jornais
aveirenses¹4² considerados os mais significativos para os anos de 1910 a 1917: O Povo de

¹³6Giovanni Sartori, Partidos e Sistemas Partidários, Rio de Janeiro/Brasília, Zahar Edit. Universidade de
Brasília, 1982, p. 232, nota 8.
¹³7Vasco Pulido Valente, op. cit., p. 63.
¹³8Jacinto Baptista, Um jornal na Revolução. «O Mundo» de 5 de Outubro de 1910, Edições Seara Nova, 1966,

p. 11.
¹³9Cfr. Madeleine Grawitz,Méthodes des sciences sociales, Paris, Éditions Dalloz, 1993, pp. 511-512.
¹40Henri Berr, apud Jacinto Baptista, op. cit., p. 13.
¹4¹Maria Zara S. Pinto Coelho, A Implantação da República na Imprensa de Braga, Tese de Mestrado em

Comunicação Social [dactilografada], Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, 1990, p. 4.
¹4²Para um inventário da imprensa aveirense, sua cronologia e principais jornalistas, cfr. Eduardo Cerqueira,

«Jornais e jornalistas aveirenses», Aveiro e o seu Distrito, Publicação Semestral da Junta Distrital de Aveiro,
nºs. 5 e 6, 1968; Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. IX, Aveiro, 1943, pp. 122-135.
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Aveiro no Exílio,¹4³ O Democrata,¹44 e o Campeão das Províncias.¹45
Aanálise destes jornais não pode incorrer na ingenuidade que consistiria emclassificá-

los, apenas, como um quarto poder¹46 ou um contra-poder. Dois deles assumem-se aber-
tamente republicanos, devendo entender-se o seu discurso como uma representação das
relações de força e de poder de um tempo, de uma época, o que coloca ao investigador o
problema das condições de produção dessa informação,¹47 na medida em que as ideias
nela dominantes tendem a reflectir o interesse das classes dominantes. A informação
neles contida deve ler-se como «aparelho ideológico», emergindo essa imprensa «em
posição diametralmente oposta àquela que conceptualiza o campo jornalístico como
contra-poder».¹48

Estas representações mediatizadas do acontecimento, ao dissimularem a realidade
suscitam o problema da legitimação da prática jornalística, das suas figuras do esqueci-
mento, da ficcionalidade e da narratividade.¹49 O jornalismo, sobretudo o de ideias, não

¹4³Começou a publicar-se em Paris após o exílio de Homem Cristo, com colaboração de Homem Cristo
Filho, tendo o primeiro número saído a 14 de Outubro de 1912. Interrompeu a publicação em Agosto de 1914,
por causa da guerra. Este jornal é uma das diferentes designações por que passou «a mais importante de todas
as folhas [que] foi, sem dúvida, O Povo de Aveiro. Fundado por Francisco Manuel Homem Cristo em 29 de
Janeiro de 1882, iria durar, entre precalços e interrupções, até Maio de 1941, com várias séries, distinguindo-
se pelo seu carácter panfletário, atacante de gregos e troianos, ao arbítrio e capricho do seu director» [A. H.
de Oliveira Marques, Guia de História da 1ª. República Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 1981, pp. 39-
40]. Nele colaboraram logo de início, entre outros, Teófilo Braga, Sebastião de Magalhães Lima, Silva Graça,
Teixeira Bastos e Alexandre da Conceição. Rocha Martins, na Pequena História da Imprensa Periódica, refere
que o jornal «tem a mais assombrosa carreira dos semanários do seu partido e do seu país».
¹44«Os republicanos direitistas possuíram O Democrata, órgão semanal do Partido Republicano na cidade

[Aveiro] desde 22 de Fevereiro de 1908, que se manteve no lado conservador até findar os seus dias em 27
de Dezembro de 1952», A. H. Oliveira Marques, Guia de História [. . . ], p. 39. Teve como primeiro director e
redactor André dos Reis, sendo mais tarde dirigido por Arnaldo Ribeiro.
¹45«Omais importante periódico aveirense da esquerda republicana foi oCampeão das Províncias, semanário

antigo e respeitado, remontando a um passado distante [14 de Fevereiro de 1852], que aderiu aos ideais
republicanos e, dentro deles, ao democratismo. Acabou em 26 de Janeiro de 1924», A. H. de Oliveira Marques,
Guia de História [. . . ], p. 39. Criticado por ter simpatizado com aMonarquia, o jornal replica: «que a República
diga qual vale mais: se ser republicano sincero depois do 5 de Outubro, se havê-lo sido só até àquela data»
[Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6112, 15.11.1911, p. 1.]. Acusado pela imprensa monárquica de ter sido
progressista, depois alpoinista e finalmente afonsista, responde: «É verdade. Evolucionámos com o tempo.
Miguelistas ou sebastianistas é que nunca fomos nem havemos de ser». [Idem, Ano 61º., nº. 6174, 03.07.1912,
p. 1.]. Para a história do Campeão das Províncias [e do seu antecessor, O Campeão do Vouga], cfr. o minucioso
trabalho deMarques Gomes,Cinquenta anos de vida pública. O ConselheiroManuel Firmino D’A.Maia, Aveiro,
Tip. do Campeão das Províncias, 1899. p. 91 e ss.
¹46Apaternidade da expressão é atribuída ao político irlandês EdmundBurke, inimigo confesso daRevolução

Francesa. Ao insurgir-se contra a Tribuna da Imprensa da Câmara dos Comuns acusou pejorativamente os
jornalistas:«Vós sois o quarto poder» [Angel Benito, La Socialización del poder de informar, Madrid, Pirâmide,
1978, p. 16].
¹47Cfr. Francisco Rui N. Cádima, «Notícia do mundo e de lado nenhum — Ou a ilusão naturalista da

informação televisiva», Revista de Comunicação e Linguagens, nº. 8 [Jornalismos], Lisboa, CECL, 1988, pp. 42-
43.
¹48Nelson Traquina (org.), Jornalismo: Questões, Teorias e “Estórias”, Lisboa, Edit. Vega, 1993, p. 21.
¹49No discurso dosmedia «a ideia de um real “em si mesmo” como totalidade a restituir está de há muito

desmistificada».[Francisco Rui N. Cádima, art. cit., p. 42]. Na mesma linha de pensamento, Louis Quéré
afirma que «osmedia não descrevem acontecimentos [antes retiram deles] fragmentos com que instituem o
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promove um discurso neutro nem objectivo.¹50 A neutralidade e a objectividade não
passam de verdadeiros mitos caracterizadores da enunciação jornalística: «sempre que
se quer ser neutro, objectivo, tenta-se copiar minuciosamente o real, como se o analógico
fosse um factor de resistência ao investimento de valores».¹5¹

Os discursos jornalísticos, assumindo-se como discursos de circulação colectiva,
inculcam no corpo social valores e representações.¹5² Não sendo as representações um
dado puro, mas sim uma construção da realidade, há que atender aos desencontros e à
não transparência das representações em relação às práticas. Enquanto dispositivo de
normalização dos comportamentos a imprensa «reflecte e confirma nos seus circuitos o
fundo comum ideológico e axiológico da sociedade em que se integra».¹5³

Temos, assim, que as representações de imprensa se situam no quadro axiológico defi-
nido pela ideologia dominante: o que a imprensa dá a conhecer, como sendo socialmente
relevante, é o que está em sintonia com o imaginário social. Nisso reside a sua função
integrativa, o seu papel de espelho ou reflexo da sociedade. Mas há também nela uma
função persuasiva: enquanto instituição social com interesses e valores próprios tende a
desenvolver um discurso específico, visando garantir a sua legitimidade e identidade.

Na análise do discurso da imprensa — textos escritos, mediatizados, sem presença
física de interlocutores e onde, por isso, a intencionalidade óbvia do que se diz está
ausente, embora o discurso se refira à realidade fenomenal e se dirija sempre a alguém—
importa identificar correctamente os actores e discernir o estatuto e as relações que
entre eles se estabelecem.Trata-se de saber qual é o universo referencial do discurso —
entendido como uma produção de efeitos —, no pressuposto de que ele não é tanto
expressão de uma realidade mas mais esta a expressão do discurso sobre ela própria.
Há que atender, também, à relação entre os textos e os contextos. Segundo Dominick
Lacapra, «a maioria dos historiadores estabelece, entre os textos e os contextos, uma
dicotomia hierárquica que enfatiza a abstracção da maior parte dos textos e a realidade
essencial dos contextos sociais [. . . ] mas o desejo de ler os textos desse modo reduz a
sua complexidade e também obscurece a complexidade do próprio contexto [que é] um

real». Louis Quéré, Des miroirs équivoques, Paris, Aubier, 1982, p. 154.
¹50A ideia de um discurso entendido como mera representação mais ou menos adequada da realidade «é

uma espécie de filosofia espontânea positivista e maniqueia da linguagem que consiste na eliminação, do
horizonte do discurso, das dimensões não constatativas ou referenciais da linguagem, nomeadamente as
dimensões avaliativas e prescritivas». AdrianoDuarte Rodrigues, «O acontecimento», Revista de Comunicação
e Linguagens, nº. 8, p. 12; Idem, Estratégias da Comunicação, Lisboa, Editorial Presença [1ª. ed.], 1990, p. 103.
¹5¹Roland Barthes, O óbvio e o obtuso, Lisboa, Edições 70, s.d., p. 16. Para este autor a referência obsessiva

ao concreto «está sempre armada como umamáquina de guerra contra o sentido». [Roland Barthes, «O efeito
do real», AA.VV., Leitura e Semiologia, Petrópolis, Edições Vozes, 1972, p. 41].
¹5²Os valores — que tal como as representações podem ser analisados no plano social ou individual —

definem-se como a «expressão de sistemas organizados e duradouros de preferências», ao passo que as repre-
sentações têm a ver com «avaliações cognitivas [. . . ] de realidades, processos, situações», assumindo-se como
«saberes socialmente engendrados e partilhados com funcionalidades práticas diversas na interpretação e no
controlo da realidade». João Ferreira de Almeida, PORTUGAL— os próximos 20 anos. Valores e Representa-
ções Sociais, vol. VII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, p. 1 e 123.
¹5³Maria Zara Simões Pinto Coelho, op. cit., p. 3.
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texto de várias espécies».¹54
O diálogo interdisciplinar passa hoje pela compreensão das relações do autor com o

texto [e do leitor com os dois], das afinidades entre o discurso literário e o discurso histo-
riográfico. Dito de outro modo— e retomando uma fórmula de Paul Ricoeur — trata-se
de adoptar, em relação aos autores e aos textos, um projecto de suspeição «sistemática»:
«o que dizes não é o que pareces dizer, nem sequer o que julgas dizer».¹55

Em resumo: será com base no tipo de precauções atrás enumeradas que se vão
analisar os textos de Homem Cristo e os discursos produzidos na imprensa da época. O
recurso às virtualidades do método biográfico, à análise do discurso de imprensa [e do
discurso político nele incluído], atende a questões centrais que devem comandar uma
pesquisa desta natureza: a) redução do texto a um outro, «o que expõe o conteúdo, o
sentido, as significações, o universo referencial do primeiro»; b) o funcionamento do
texto; finalmente, a necessária pluralidade das técnicas a utilizar.¹56

¹54Lloyd S. Kramer, «Literatura, crítica e imaginação histórica: o desafio literário de Hayden White e
Dominick Lacapra», in Lynn Hunt, A Nova História Cultural, Livraria Martins Fontes, S. Paulo, 1992, p. 154.
¹55Luc Ferry, «Modernidade e sujeito», Manuel Maria Carrilho (dir.) Dicionário do Pensamento Contempo-

râneo, Lisboa, 1991, p. 236.
¹56Maria Madalena Guibentif Matos, La démocratie au Portugal. Analyse du débat politique entre 1974-1976.

Tese de doutoramento [dactilografada], Biblioteca do ISCTE, 1991, pp. 79-92.
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Capítulo 3

Homem Cristo e o 31 de Janeiro
de 1891

3.1 Estratégia republicana e confronto entre facções

Já aqui analisámos as primeiras divergências de HomemCristo com algumas personalida-
des republicanas — casos de Magalhães Lima e Silva Graça — aquando da sua passagem
pela redacção do jornal O Século. Referimos também as peripécias que culminaram
na ruptura com Bernardino Machado e Afonso Costa nos últimos anos da Monarquia.
Falta-nos aludir a um outro marco importante— a revolta de 31 de Janeiro de 1891 — que
assinala o seu distanciamento progressivo das personalidades e do movimento republi-
cano e contribui para vincar ainda mais a apreciação que faz dos partidos: «Em Portugal
os partidos converteram-se em quadrilhas. É uma infame oligarquia de tratantes».¹57

Nos anos que antecederam a revolta do Porto, mormente a partir do terceiro con-
gresso republicano, realizado em 1887, agudizam-se as lutas entre facções no seio do
movimento. Mais do que conflitos políticos são conflitos entre personalidades. Como
explica R. Boudon, embora seja própria do subsistema político a natureza crónica e
endémica dos conflitos, estes «não são exclusivamente a tradução, quer dos conflitos de
classe, quer tão pouco dos conflitos sociais: podem ser também, por exemplo, a tradução
de rivalidades entre facções concorrentes das élites».¹58

Por detrás destas lutas descortinam-se as diferentes estratégias seguidas pelos repu-
blicanos com vista à tomada do poder. A partir das reformas eleitorais de 1878 — que
permitiu a duplicação, a nível nacional, do número de eleitores —, e 1884— que reforçou
a democratização do sufrágio, consagrou o voto proporcional e criou um dispositivo
de protecção às minorias —, «neutralizou-se uma eventual tentação revolucionária do
movimento republicano, incitando-o a aceitar as regras do jogo eleitoral».¹59

¹57O PA, nº. 438, 25.05.1890, p. 1.
¹58Raymond Boudon, O Lugar da Desordem, Lisboa, Editorial Gradiva, 1990 [1ª. ed.], p. 199.
¹59Pedro Tavares de Almeida, Eleições e Caciquismo no Portugal Oitocentista [1868-1890], Lisboa, Edições
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É portanto em torno do modelo estratégico adoptado pelos republicanos no com-
bate à Monarquia que se acentuam as divisões. Ao pacifismo eleitoralista e ao anti-
revolucionarismo defendido pelo movimento, à luz do organicismo, vão contrapôr-se,
nos finais da década de 80, os adeptos da via conspirativa.¹60

Criticavam estes últimos a passividade da direcção do partido, a estratégia puramente
eleitoralista personificada em Elias Garcia, alegando que «o Directório é composto de
cidadãos pacatos, que só sabem ser revolucionários dentro da Carta e ao calor do fogão
da família».¹6¹ Em 1889 os radicais portuenses advogavam já a via conspirativa e revolu-
cionária quando afirmavam: «nada podemos já querer com amonarquia senão a pólvora
e bala».¹6²

Na segunda metade da década de 80 a posição de Homem Cristo acerca das diver-
gências entre republicanos não se afigura de todo coerente. Em 1884 anatemizava os
propósitos revolucionários, ao afirmar:«Quando se lhes falava no estudo dos grandes
problemas da nação, na grande obra de educação nacional, respondiam invariavelmente:
isso fica para quando vier a república! Tiros é que nós queremos».¹6³ Afinava, nessa altura,
pelo mesmo diapasão da geração doutrinária, que via na República um objectivo a longo
prazo, materializável após um longo processo educativo e de doutrinação dos cidadãos,
do qual estava ausente o apelo a qualquer tipo de insurreição política. Mas quando, em
1887, Jacinto Nunes propõe em congresso uma aproximação à esquerda dinástica, op-
tando por um projecto amplo de reformas e por uma nova orientação, evolutiva e ordeira,
do partido republicano, sai a terreiro para avisar que essa proposta «não visava a pacto
nenhum. Era a pílula doirada de uma conversão ao monarquismo. Assim começaram e
assim começam todos os apóstatas».¹64

A proposta de Jacinto Nunes acabou derrotada em congresso extraordinário de 23
de Dezembro de 1887, vencendo uma moção aprovada por Manuel de Arriaga na qual o
Partido Republicano português «afirma a sua incompatibilidade e absoluta intransigência
com qualquer grupo, facção ou partido monárquico».¹65É neste ambiente de dissidência
aberta, de guerrilha permanente entre facções e «notáveis» republicanos, que se encontra
o partido quando eclode oUltimatum inglês de 11 de Janeiro de 1890, o grande catalisador
da revolta do Porto.

Na sua origem o Ultimatum foi «um acontecimento de política externa — pelas

Difel, 1991, p. 90. Sobre o significado e implicações políticas destas duas reformas eleitorais [capacidade de
absorção dos protestos da oposição, mecanismo de regulação de conflitos, emergência de novas formas de
clientelismo], ver sobretudo pp. 83-96; cfr., também, Luis Vidigal, Cidadania, Caciquismo e Poder. Portugal,
1890-1916. Lisboa, Livros Horizonte, 1988, pp. 9-15.
¹60Fernando Catroga, «Os Inícios do Positivismo em Portugal. O seu significado político-social», Revista de

História das Ideias, vol. I, Coimbra, 1977, p. 62.
¹6¹O Radical [fundado no Porto, em 4 de Março de 1888, por Felizardo de Lima], nº. 2, 11.03.1888, apud

Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana [1870-1910], Coimbra, 1990, p. 38.
¹6²Idem, ibidem.
¹6³Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.III, pp. 60-61.
¹64Idem, p. 139.
¹65Amadeu Carvalho Homem, op. cit., p. 37. Cfr., do mesmo autor, «Conciliação e confronto no discurso

republicano [1870-1890]», Revista de História das Ideias, vol.VII, Coimbra, 1985, p. 307.
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suas causas diplomático-coloniais — que se torna e ganha relevo como acontecimento
de política interna — pelos seus efeitos político-ideológicos».¹66 Com ele ganha outra
dimensão o questionamento das relações entre o Estado e a sociedade, assim como a
natureza e o papel que devem desempenhar os partidos políticos.

Como se sabe a humilhação britânica transformou-se em momento de exasperação
colectiva e acabou por desencadear reacções traumáticas na sociedade portuguesa da
época. O conflito entre a principal potência imperial e o pequeno país que era Portugal
no contexto do equilíbrio europeu, não desencadeou apenas, por parte dos populares,
reacções imediatas. Também a elite cultural ergueu a voz em haste de coragem.

A crise abalou e deixou sequelas no modelo liberal que a regeneração impusera ao
país. O Ultimatum é um marco a assinalar o fim de uma época, a que se sucedem no-
vos protagonismos, nos quais uma parte importante da elite dilata o seu sentimento de
desconfiança em relação à Monarquia.¹67 Os chefes republicanos que então lideravam o
partido, além de fragilizados por lutas internas, não se mostravam capazes de ultrapassar
os limites da mera oposição legal à Monarquia, perdendo cada vez mais credibilidade
junto da opinião pública. Os primeiros tempos que se seguiram ao ultimatum mos-
traram que «as chefaturas republicanas tradicionais eram completamente inábeis para
retirarem [. . . ] os dividendos que os poderiam instalar, sem mais detença, no poder».¹68

É neste terreno propício que emerge para a ribalta política a figura de Homem Cristo,
amplificada pelos veementes protestos de reacção nacionalista que contra o ultimatum
fazia publicar na imprensa.¹69 A sua exaltação provinha da «forma afrontosa e desrespei-
tosa com que a Grã-Bretanha se nos dirigiu».¹70 A nota da Inglaterra a Portugal era, de
facto, a nota de uma grande potência a um seu protectorado, acabando por ressuscitar
a corrente anti-britânica que em anteriores momentos se fizera sentir no liberalismo
português.

Apesar do seu protesto Homem Cristo não deixava de dar alguma razão à Inglaterra.
Reconhecia que Portugal não tinha população suficiente para colonizar os territórios
ultramarinos, nem dinheiro para os explorar e cultivar: «O simples facto da conquista
não admite que se atrase a civilização e o progresso».¹7¹ Simplesmente, «os processos

¹66Nuno Severiano Teixeira, O Ultimatum Inglês. Política externa e política interna no Portugal de 1890,
Lisboa, Publicações Alfa, 1990, p. 17.
¹67Como refereManuel Villaverde Cabral, a revolta de 31 de Janeiro «inscreveu nomapa cognitivo das nossas

elites, senão da população, a marca distintiva daquilo a que costumo chamar a ideologia portuguesa. Numa
palavra, um saudável patriotismo. . . ». Manuel Villaverde Cabral, «O 31 de Janeiro de 1891», Público, 31.01.1991,
p. 25. Para este autor, «desde o início dos anos 80 que o Partido Republicano tocava sem descanso a corda do
nacionalismo». Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], p. 63.
¹68Amadeu Carvalho Homem, «Conciliação e confronto [. . . ]», p. 308.
¹69A este propósito refere F. Catroga: «por maiores que fossem as distâncias de Homem Cristo perante a

via conspirativa, a verdade é que o tom das suas denúncias, no impacto do Ultimatum, soava como um toque
mobilizador». Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.I, p. 118.
¹70Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro e a Minha Prisão, Lisboa, Empresa Editora de J.J.

Nunes & Cª., 1891, p. 17.
¹7¹Refira-se que o princípio dos direitos históricos relativo às questões coloniais se encontrava reconhecido,

até 1875, no direito internacional. A partir desta data, sobretudo após a realização da Conferência de Bruxelas
[1876] surgem as primeiras críticas aos direitos históricos portugueses e assiste-se à emergência de um novo
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do Salisbury eram duma violência extrema e ultrajantes. E eu irritei-me, como todos os
portugueses, contra esse desdém desprezível».¹7²

Como se viu anteriormente, as rivalidades entre facções republicanas vão cindir-se
em dois campos, a partir de 1890: dum lado Elias Garcia, cujas hesitações e ambigui-
dades levavam os extremistas a dizer que o Partido Republicano «estaria a perder uma
oportunidade revolucionária irrepetível por culpa dos seus dirigentes históricos»;¹7³ do
outro, o jornalista aveirense, apoiado pelos radicais, com um discurso moralizador da
política e uma vontade declarada em banir dela todo o clientelismo.¹74

3.2 O novo directório e o clima pré-revolucionário

A dissidência acentua-se com a saída de Elias Garcia do Directório, na sequência do
Congresso de 4 de Janeiro de 1891. Quebrada a unidade do partido, por entre acusações
de se terem desperdiçado algumas oportunidades para desferir um golpe mortal na
realeza, «elegeu-se novo Directório, composto em parte por ex-colegas de Garcia, e cuja
figura culminante era o tenente Homem Cristo».¹75 Curiosamente, um mês antes da
revolta, é o primeiro — acusado de conservador —, quem está ao lado do movimento
e não se opõe a ele, e é o segundo, apoiado pelos radicais, quem vacila: «A revolta de
sargentos, dizia ele a Elias Garcia, se vingar, vai ser funesta à disciplina do exército; mas
não vinga, porque lhe falta o elemento inteligente e de coesão».¹76

Homem Cristo não compreendia como é que Elias Garcia, um oficial, «deixava
tramar-se livremente uma revolta de sargentos, que tão funesta havia de ser à disciplina
do exército».¹77 Não acreditava na capacidade dos sargentos para fazerem revoluções,
ainda por cima longe das capitais, deixando intacta a cabeça — o poder central — com
toda a força que lhe é inerente.

A agitação que reina nas unidades militares do Porto escapa ao controlo do partido.
A luta dos sargentos não deve ser vista apenas no quadro da agitação que campeava

princípio diplomático — o da ocupação efectiva, consagrado na Conferência de Berlim, em 1884. Cfr. Nuno
Severiano Teixeira, op. cit., pp. 42.-53.
¹7²Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 18.
¹7³Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], p. 117. A animosidade que Homem Cristo devotava a Elias

Garcia era notória: «tinha para mim todos os vícios e defeitos dos monárquicos. Formava partido, criava
clientela, vivia pelos mesmos processos, ou corrompendo, ou transigindo sempre à custa dos princípios».
Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 18.
¹74«Eu não entrei para o partido republicano para defender sindicatos e especulações. Foi para os combater.

Se os lá encontrei, o meu dever cívico [. . . ] é denunciá-los, é combatê-los, para instruir e para moralizar».
Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 272.
¹75Basílio Teles, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro. Esboço de História Política, Lisboa, Portugália Editora, 1968,

p. 235. Afirma Carvalho Homem: «É inquestionável que a nova direcção recebia o mote do temperamento
assomadiço do tenente Francisco Homem Cristo [que] detinha o primado do Directório na capital do país».
Amadeu Carvalho Homem, «Basílio Teles e a Revolta do Porto. Uma carta para Teófilo Braga». Revista de
História das Ideias, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol.11, 1989, p. 509.
¹76Jorge de Abreu, A Revolução Portugueza. O 31 de Janeiro [Porto, 1891], Lisboa, Edição da Casa Alfredo

David, 1912, p. 70.
¹77Homem Cristo, Os acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 68.
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nas camadas mais baixas do exército, ateada pelas reacções ao Ultimatum. Às razões de
cunho vincadamente patriótico somavam-se outras, de feição corporativa, e que tinham
a ver com a suspensão das suas promoções, decretada pelo ministro da guerra: «Os
sargentos — e os seus jornais O Sargento e A Vedeta — reivindicavam um sistema de
terça, segundo o qual para três novos oficiais superiores, um deveria ascender da sua
classe».¹78

As reacções na imprensa à forma como eram reguladas estas promoções deixavam
transparecer, de forma explícita, os propósitos revolucionários dos militares nortenhos.
A República Portuguesa, dirigida por João Chagas, testemunha de forma eloquente essa
conspiração às claras: «Só pelo lado da imposição poderemos ser atendidos. Não vale o
direito, não vale a justiça, nem tão pouco as nossas súplicas. É necessário, pois, empregar
a força».¹79 Tais apelos, assim como os contidos em várias cartas de sargentos que a
imprensa transcrevia, mereciam de Homem Cristo uma clara reprovação Via-os como
uma forma de «propaganda errada [. . . ] já que revoluções burguesas fazem-se de cima
para baixo».¹80

Para se entender esta tomada de posição é preciso não ignorar a sua formação militar.
Como refere Carvalho Homem, «enquanto oficial do exército, vinculava-se profunda-
mente aos ditames da hierarquia castrense, não concebendo que se congeminassem
revoluções à margem da disciplina de caserna».¹8¹ Os preconceitos militares inibiam-no
de apoiar um pronunciamento de sargentos, iniciado de baixo para cima, sem concor-
cância dos oficiais superiores do exército.¹8²

Esses preconceitos estão bem patentes na relutância manifestada em acamaradar
com os sargentos. Preso a seguir ao 31 de Janeiro, Homem Cristo protesta: «O signatário
está preso nas condições e qualidade de oficial do exército [. . . ]. Ora a bordo do vapor
Moçambique esqueceu-se tudo isto, misturando-o em segunda câmara com sargentos e
outras praças de pré, o que [. . . ] representa tudo quanto há de mais atentatório para os
seus brios militares».¹8³

Por outro lado, o triunfo dos revoltosos viria reforçar as posições de Elias Garcia, seu
principal adversário na altura, afastado doDirectório, mas que apoiava omovimento: «Se
o movimento triunfasse, o directório ficava inutilizado pela resistência que lhe oferecera,
e eles, garcias, que eram os aliados dos homens do Porto, ficavam com os frutos todos da

¹78Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol. I, p. 120; João Chagas e Ex-Tenente Coelho, História da
Revolta do Porto, Lisboa, Assírio & Alvim, 1978, pp. 111 e ss; cfr. Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de
Janeiro [. . . ], pp. 147-153.
¹79A República Portuguesa, 13.01.1891, apud Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 148.
¹80Idem, p. 154.
¹8¹Amadeu Carvalho Homem, A Propaganda Republicana, p. 48.
¹8²De facto «Homem Cristo tinha horror à anarquia, à desordem; era um defensor acérrimo da ordem, da

hierarquia, da moral». Galino Marques, «Homem Cristo, figura nacional», O PA, Número único [. . . ], p. 5.
¹8³Reclamação de Homem Cristo, 22.02.1891, apensa ao processo-crime em que foi pronunciado. AHM,

3ª. Div., 6ª. Secção, Cx. 310, [2º. vol.], p. 620. Em Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 178, insistia
na mesma ideia: «Para cúmulo de desconsiderações até nos meteram em segunda câmara [. . . ] envolta com
sargentos» [com os quais] «não existia comunidade de ideias, nem de processos políticos» [p. 183].
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vitória».¹84 É patente, nesta altura, no seio do Partido Republicano Português, a oposição
entre uma estratégia de evolução—que apostava na implantação da República pela via do
sufrágio —, e uma estratégia de revolução animada em conquistar o poder pelo recurso
à via violenta.

É neste contexto que devemos situar um dos artigos mais polémicos de Homem
Cristo, redigido para o jornal republicano Debates, alguns dias antes da revolta. Havia
divergências acerca do momento em que a mesma deveria ser desencadeada; havia-
as, também, na forma de a concretizar e ainda relativamente ao comando a quem os
revoltosos deveriam obedecer.

Em finais de Dezembro de 1890, quando o directório republicano a que presidia Elias
Garcia dava o aval aos revolucionários do Norte, Homem Cristo desloca-se ao Porto,
na companhia de Jacinto Nunes, para se inteirar dos preparativos militares e tentar con-
vencer Santos Cardoso e Alves da Veiga a abdicarem dos seus propósitos conspirativos.
Tudo em vão. As recomendações de prudência esbarraram com a indignação de San-
tos Cardoso, que dizia ter luz verde de Lisboa para avançar com brevidade. Instado a
esclarecer o que afirmava, Santos Cardoso apresentou as provas.¹85

Em 25 de Janeiro do ano seguinte, firmemente convencido de que o governo monár-
quico já tinha conhecimento da conspiração, o directório faz publicar uma circular em
que se distancia dos revoltosos.¹86 A falta de secretismo da conspiração era iniludível.
O descaramento com que se faziam os trabalhos revolucionários levava Homem Cristo
a afirmar: «Não havia loja de chapeleiro, de lenceiro ou de sapateiro republicano em
Lisboa onde se não contasse por miúdos quanto se passasse».¹87

Logo no dia seguinte ao da publicação da circular, Santos Cardoso — que recusava
a estratégia do partido orientada para a educação política e para a luta eleitoral —,
radicalizava o discurso em invectivas ao directório e aHomemCristo em particular: «nós
nunca nos iludimos com o valor revolucionário do político que os parvoeiros elevaram
à categoria de césar almiscarado».¹88 No seu conjunto o directório era visto como «uma

¹84Idem, p. 72.
¹85Refere HomemCristo: «Apresentou-nos umas cartas em que o facto, realmente, estava constatado». Idem,

p. 85; João Chagas e Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. 189. Nas Notas da Minha Vida [. . . ], vol. V, p. 176, afirma:
«Cartas autênticas [. . . ]. Em que José Elias, Teófilo e outros lhe davam pressa e o tratavam como o verdadeiro
chefe da conspiração do Porto».
¹86NoManifesto de 11 de Janeiro de 1891 o directório recém-eleito afirmava: «No estado actual da crise por-

tuguesa só existe uma solução nacional, prática e salvadora— a proclamação da República [. . . ]. No momento
que atravessamos não há lugar para demonstrações teóricas, nem para argumentar com os pedantocratas
do constitucionalismo». João Chagas e Ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 157-158. A aludida Circular de 25 de
Janeiro subverte por completo este radicalismo programático inicial: «Prevenimos, portanto, os nossos corre-
legionários para que abandonem ao seu isolamento egoista qualquer grupo perturbador [. . . ] evitando assim
as intervenções discricionárias de individualidades sem mandato, que enfraquecem toda a autoridade». Idem,
pp. 164-165; Jorge de Abreu, op. cit., pp. 74-75; AHM, 3ª. Div., 6ª. Secção, Cx. 310, [2º. vol.], p. 199.
¹87Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 95; veja-se, a propósito desta conspiração às

claras, Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol. I, p. 126; Joel Serrão, «Janeiro de 1891 [Revolta de 31
de]», Dicionário de História de Portugal, Joel Serrão [dir.], Porto, Livraria Figueirinhas, 1989, T.III, p. 352.
¹88Santos Cardoso, «Escola de Verdades. OHomemCristo em balão»,A Justiça Portuguesa, Ano XII, nº. 689,

26.01.1891, p. 2. Cfr. AHM, 3ª. Divisão, 6ª. Secção, Cx. 310, fl.201.
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colectividade de cónegos da república», o que o levava a concluir: «Fora do directório
é que há trabalho de merecimento, tanto no sul como no norte, e esses trabalhos é que
incomodam a vaidade do snr. Cristo».¹89

A 27 de Janeiro, sem qualquer sinal de abrandamento da projectada conspiração,
Homem Cristo tenta «um último esforço para ver se ainda era possível evitar-se um
desastre».¹90 Publica então o artigo de advertência que prolonga a filosofia política
derramada na circular do directório, apresentando os preparativos militares como um
engodo que justificaria a repressão futura sobre os republicanos: «Acautelem-se, pois, os
republicanos com essas manobras. Revoluções fazem-se. Não se dizem nem se apregoam.
Quando se dizem e quando se apregoam, ou é desconchavo que faz rir, ou armadilha
lançada aos ingénuos e simples domundo».¹9¹ Além de atribuir aomovimento o carácter
de uma pavorosa urdida pelo governo, retirava-lhe qualquer espécie de apoio oficial.

3.3 Malogro da revolta e prisão de Homem Cristo

Na ressaca dos acontecimentos HomemCristo não vai ser poupado. O artigo dosDebates
valeu-lhe inimizades acrescidas entre os republicanos: acusaram-no de delação, de furar
as probabilidades de êxito da revolta e de se querer vingar de Santos Cardoso e de outras
personalidades que lhe eram antipáticas: «Antepunha à questão do partido uma questão
de mero ódio pessoal. E a este sacrificava tudo, indo até à denúncia pública e formal do
que se tramava na capital do Norte».¹9²

O poder monárquico, confrontado com tão desvanecedores avisos, que ameaçavam
a sua governação, fez o que tinha a fazer: transferiu em doses maciças os militares
implicados ou suspeitos de pertencerem à intentona. O desfecho de tais erros estratégicos
é por demais conhecido: a revolta abortou e alguns republicanos de nomeada acabaram
na prisão ou no exílio. Entre estes últimos avultam os nomes de Sampaio Bruno, Alves
da Veiga, o alferes Malheiro e Basílio Teles.¹9³

Em Portugal sucedem-se as perseguições, o encerramento dos clubes, a suspensão

¹89Idem, ibidem.
¹90Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 103.
¹9¹«Uma Prevenção», Debates, Ano IV, 27.01.1891, p. 1; Jorge D’Abreu, op. cit., p. 75.
¹9²Jorge de Abreu, op. cit., p. 75. Homem Cristo reconhece que a violência do seu texto teve a ver, entre

outros aspectos, com os agravos de que dizia ter sido alvo por parte de Santos Cardoso e Alves da Veiga: «Fui
violento, o que estava profundamente justificado pela minha indignação com os ultrajes que dois homens de
tal natureza me dirigiam [. . . ]? Sem dúvida que o fui». HomemCristo,Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ],
pp. 106-107. Apesar disso, recusa ser considerado um delator: «Denúncia, quando o governo já estava farto
de saber o que se planeava e tramava?». Idem, ibidem. Chamarem-lhe delator era «uma daquelas infâmias
trivialíssimas no partido republicano». Idem, p. 13.
¹9³Basílio Teles não adere à revolta, por a considerar inoportuna. Apesar disso, solidariza-se com os seus

intervenientes e não deixa de se indignar «com o silêncio e mesmo as críticas veladas que os correlegionários
republicanos devotaram ao movimento do Norte» [opondo-se também] «à humilhação do perdão régio, que
ele, ao contrário de outros expatriados, veementemente recusa». Fernando de Sousa, «Cartas de Basílio Teles
no exílio [1891-1893]», Nova Renascença [Número Especial Comemorativo do Centenário do 31 de Janeiro],
vol.X, Inverno de 1991, p. 206.
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dos jornais e a prisão dos implicados ou meros suspeitos de pertencerem ao movimento.
Homem Cristo acabou por ser detido e sujeito às sentenças dos conselhos de guerra
de Leixões. É certo que admitira essa possibilidade, mas apenas no caso de todo o
directório ser inculpado, o que não aconteceu.¹94 Daí o considerar a sua prisão mais uma
arbitrariedade sem nome, pois a circular de 25 de Janeiro e o artigo dos Debates «eram
duas provas esmagadoras, cuja sinceridade e verdade ninguém punha em dúvida»,¹95 da
sua inocência.

Na altura em Mafra a dirigir «a rapaziada que fez o Movimento do Porto», o coronel
Taveira diria muitos anos mais tarde, em amena troca epistolar com Homem Cristo:
«quando o artigo [dos Debates] apareceu não o julgámos de traição ou denúncia, porque
continuámos a ter em V.Exa. um orientador dos nossos trabalhos revolucionários e
quisémos ver no seu escrito um aviso prudente para não cairmos em erro».¹96

A intimação de culpa dava-o como cúmplice de ter directamente aconselhado, insti-
gado e concorrido para facilitar e preparar a execução da revolta. A denúncia partira de
Santos Cardoso. Por vingança escrevera ao comissário geral de polícia instigando-o a
procurar, numa casa em Aveiro, «uma porção de carabinas [. . . ] que foram compradas
ou solicitadas pelo tenente Homem Cristo».¹97 Santos Cardoso confirmou tudo durante
o julgamento. «Disseram-me que o tenente Cristo tinha atraiçoado o meu partido [. . . ].
A minha indignação pelo boato que me participavam foi então tão grande que, declaro,
tentei vingar-me».¹98

Preso na cadeia da Relação do Porto, Homem Cristo nega ter conseguido dinheiro e
armas para os revoltosos e procura desmontar a denúncia, invocando o artigo em que
Santos Cardoso o acusa de delator e traidor à causa republicana: a denúncia só prova
«ou que aquele homem tinha uma alma infame quando escrevia o artigo a que me refiro,
ou que a tem hoje [. . . ]. Infame, mesmo que a acusação fosse verdadeira, quanto mais
sendo falsa».¹99 Convencido da força dos argumentos que aduz, conclui deste modo a
exposição ao comissário geral da polícia: «Seme prenderampor ser republicano, confesso
altivamente que o sou. Se foi como acusado de cumplicidade nos acontecimentos do

¹94«O Povo de Aveiro teve a honra de ser o único jornal suprimido. Os outros foram suspensos [. . . ]. A
monarquia abriu paramim uma excepção dando-me a honra, em 1891, de ser eu o únicomembro do directório
de quem ela teve medo suficiente para me meter na cadeia e empregar, para me inutilizar, todos os meios».
Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 939.
¹95Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 128.
¹96Carta de Augusto Taveira a Homem Cristo, 27.10.1931, Espólio MG. Embora na altura proclamasse a sua

inocência, Homem Cristro concede, já depois da implantação da República,: ter conspirado no 31 de Janeiro:
«eu [. . . ] conspirei nessa ocasião e em outras». Cfr. Homem Cristo, «O Perna de Pau, como derradeira síntese
do espírito de ligeireza e de mistificação que residem em Portugal» [manuscrito], 27.08.1913, Espólo MG.
¹97Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 245.
¹98Idem, ibidem.
¹99Carta de Homem Cristo ao Comissário da Polícia do Porto, 07.02.1891, AHM, 3ª. Div., 6ª. Secção, Cx.310,

[2º. vol.], pp. 1 94-197; Notas da Minha Vida [. . . ], vol.v, pp. 17-21. Para a análise do perfil moral pouco
abonatório de Santos Cardoso, cfr. João Chagas e Ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 67-69; Fernando Catroga,
O Republicanismo [. . . ]. vol.I, p. 121; Amadeu Carvaho Homem, «Basílio Teles e a Revolta do Porto [. . . ]» ,
pp. 510-511. O vol. V das Notas da Minha Vida [. . . ] é inteiramente dedicado aos eventos do 31 de Janeiro
e subsequente prisão e julgamento do autor. Um amigo a quem ofereceu a obra chama a Santos Cardoso
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Porto, peço a V.Exª. que me mande soltar imediatamente, provada, como fica, a minha
inocência».²00

Esta prisão, pela forma como ocorreu, deixou no jornalista marcas indeléveis. Salvo
uma ou outra excepção os republicanosmais destacados, à semelhança do do que fizeram
com os exilados, não lhe devotaram a menor parcela de solidariedade. O aborrecimento
e as agruras do cárcere tornaram-se ainda mais dolorosos ao ser informado da morte da
única filha: «a lembrança das aflições de minha mulher, com o marido na cadeia, com a
filha morta, esmagava-me o coração».²0¹

Manuel de Arriaga foi dos poucos que lhe escreveu a dar apoio: «Penaliza-me vê-lo
ainda detido e espero que lhe farão inteira justiça restituindo-o à liberdade a que tem
jus».²0² A liberdade viria algum tempo depois. Provada a inconsistência dos argumentos
que o acusavam acabou por ser absolvido. Mas nada, a partir de então, voltaria a ser
como dantes.

A ruptura tornava-se inevitável. Em 31 de Agosto de 1891, no próprio dia em que
acaba de redigir Os Acontecimentos de 31 de Janeiro e a Minha Prisão, demite-se do
directório e do partido. Dizendo-se acusado pelos correlegionários de constituir um
obstáculo ao advento da República, escreve ao directório: «não tenho outro caminho
honrado a seguir senão depôr imediatamente nas mãos de v.exas. a minha demissão de
membro do directório [. . . ]. «Saio, sem me empurrarem, da vida activa da política [. . . ].
Se a política é a mentira, a transigência com o vício, a identificação com os corruptos [. . . ]
eu de bom grado quero ser o selvagem e o impolítico que tenho sido até hoje. Não se
admirem, pois, v. exas. da rudeza das minhas expressões».²0³

O futuro viria a confirmar essa rudeza de linguagem. Alarga-se o fosso das diver-
gências com personalidades republicanas.²04 Homem Cristo vai transformar-se num
temível panfletário, zurzindo indistintamente monárquicos e republicanos. É possível,
nas análises que faz da revolta do Porto, entrever já reflexões pouco serenas, comen-

«fanfarrão e cobarde, ignorante e vaidoso, alma asquerosa de denunciante [. . . ] símbolo de uma época que
ainda perdura sem nenhum sintoma de mudança». E sobre a minúcia e detalhes do livro, remata: «Aquilo é
um relatório médico.Tive a impressão aflitiva que lia a descrição da agonia de um doente». Carta de Jacinto
Simões a Homem Cristo, 13.08.1937, Espólio MG.
²00Carta de Homem Cristo ao Comissário da Polícia do Porto, idem.
²0¹Homem Cristo, Os Acontecimentos de 31 de Janeiro [. . . ], p. 219.
²0²Carta deManuel de Arriaga a HomemCristo, 14.02.1891, transcrita inAAnarquia em Portugal [. . . ], p. 491.

Em carta de Fevereiro do mesmo ano acrescentava: «Seria necessário descrer da justiça deste malfadado
país [. . . ] para recear uma condenação a seu respeito». Idem, p. 500.
²0³Carta de Homem Cristo ao directório do Partido Republicano Português, 31.08.1891. Idem, p. 599. Três

meses antes, afirmava: «eu antes quero, saiba-se bem, uma República para daqui a 10 anos feita por gente
honesta, do que uma república feita já por bandidos». Y «Cartas. 19 de Maio», O PA, nº. 485, 21.05.1891, p. 2.
Manuel de Arriaga mostra-se pesaroso com esta tomada de posição radical, mas diz entendê-la: «. . .pode bem
calcular o desgosto profundo que me causou a sua deliberação de abandonar o directório nesta conjuntura. O
partido, consentindo impunemente o que nele se tem dado com menoscabo dos seus princípios [. . . ] tinha
perdido o direito de lhe exigir a continuação dos seus sacrifícios [. . . ]. No partido republicano português têm-
se dado tais mistificações [. . . ] que chego a desesperar do futuro próximo da nossa causa». Carta de Manuel
de Arriaga a Homem Cristo, 17.09.1891, idem, p. 605.
²04«Ultimamente, rompendo com o partido republicano, afastámo-nos sistematicamente de todos os seus

membros, amigos ou inimigos, bons ou maus». O PA, nº. 650, 13.07.1893, p. 2.
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tários excessivos e sem o necessário rigor no separar das águas, misturando factos e
personalidades distintas no mesmo saco da apreciação.

Quando se opunha ao movimento «por o ver desorganizado, fruto de uma pavorosa
indisciplina, entregue a uma anarquia tremenda, nas mãos de homens sem escrúpulos,
alguns verdadeiramente crapulosos»,²05 era já de certo modo o panfletário que falava.
Colocava no mesmo nível de adjectivação personalidades tão díspares como Santos
Cardoso e Basílio Teles ou José Pereira de Sampaio, o que levou Carvalho Homem
a considerar ser «gritantemente injusto generalizar a todo o “estado maior civil” da
revolução o estigma do cálculo crapuloso».²06

Falhada a experiência da política concreta, a década deNoventamostra-nos o director
de O Povo de Aveiro a utilizar o jornal como caixa de ressonância do discurso autoritário
conservador, pessimista e decadentista, típico do fim de século. Como refere M. Villa-
verde Cabral «a tese da decadência nacional, sem ser exclusiva a Portugal, desempenhou
entre nós o papel de irresistível trampolim do nacionalismo para o autoritarismo».²07

No plano pessoal Homem Cristo parece acometido da síndroma de Vale de Lobos
que atingiu alguma intelligentsia portuguesa, responsável, na altura, pela codificação
da ideologia da decadência nacional. Em Novembro de 1891 afirmava que «abandonou
a política activa e, provavelmente, abandonou-a para sempre».²08 O vaticínio não se
cumpriu: durante a República será eleito deputado por Timor, em 1919, e dois anos
depois propõe-se deputado regionalista pelo distrito deAveiro, «apresentado por todos os
grupos políticos locais, inclusivamente o monárquico» com excepção do sector chefiado
por Barbosa de Magalhães.²09

A receita autoritária, que não pode desligar-se do impacte que teve entre nós, desde
a década de Setenta, o modelo bismarckiano, é clara em Homem Cristo ao deixar-se
seduzir por soluções antiparlamentares como forma de ultrapassar a crise dos partidos e
da própria sociedade portuguesa: «eu não sou partidário de ditaduras [. . . ]. Entretanto,
quem tiver um bocado de juízo há-de reconhecer que isto chegou a um ponto de não
entrar constitucionalmente nos eixos [. . . ]. O que é preciso? Afirmar e manter a lei com
mão de ferro. Nada mais. Se para isso é preciso uma ditadura, abençoada seja ela».²¹0

É meridianamente clara a tentação autoritária, que Oliveira Martins havia já teo-
rizado nos anos de 1888-89. A aposta de Homem Cristo é num governo forte, mas
respeitador das liberdades fundamentais: «Num país sem educação e sem tradições de-

²05Homem Cristo, Monárquicos e Republicanos, p. 373. Refere a este propósito Carvalho Homem: «Esta
reflexão é desapiedada, enfaticamente dogmática e só muito parcialmente verdadeira». Amadeu Carvalho
Homem, «Basílio Teles [. . . ]», art. cit., p. 510.
²06Amadeu Carvalho Homem, idem, ibidem.
²07ManuelVillaverdeCabral, «Basílio Teles: o nacionalismo republicano, do decadentismo ao autoritarismo»,

Prelo, nº. 15, Abril-Junho 1987, p. 19. Na verdade, o isolamento dos republicanos aquando do 31 de Janeiro
«conduziu um certo número de ideólogos republicanos a dar ao nacionalismo exacerbado do período uma
conotação cada vez mais autoritária». M. Villaverde Cabral, op. cit., p. 62. Esse passo decisivo em direcção ao
autoritarismo vai ser dado por Basílio Teles em 1907, sob a ditadura de João Franco.. Idem, p. 64.
²08«A eleição de Lisboa», O PA, nº. 537, 19.11.1891, pp. 1-2.
²09Barradas de Oliveira, op. cit., p. 384.
²¹0O PA, nº. 590, 11.12.1892, p. 1.
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mocráticas [. . . ] com uma corrupção e um laxismo enorme a miná-lo até aos ossos, só
um acto de violência e de força pode conseguir alguma coisa. E, nestes extremos, que o
despotismo seja ao menos momentâneo e de honestidade e liberdade. Lei ampla, mas
aplicada com mão de ferro».²¹¹

Na primeira década do século XX, sobretudo após o regicídio e a sua saída do exército,
as divergências com o republicanismo atingem a fase mais aguda. Ministros e dirigentes
monárquicos que atacara violentamente²¹² passam a ser tratados com uma tal benevo-
lência²¹³ que acaba por granjear a simpatia dos franquistas: «Em Sintra, onde o meu
pai tem um numeroso grupo de franquistas admiradores encarniçados, lamentaram o
seu silêncio sobre o general Baracho».²¹4 Esta atracção pelo franquismo é reiterada anos
mais tarde, já no exílio: «Havia um generoso, um admirável, um honesto partido nos
últimos anos da monarquia [. . . ]. Era o partido franquista [. . . ]. Os mais honrados, os
mais sérios partidos da monarquia eram o partido nacionalista e o partido franquista».²¹5

Esta cambalhota política era amplificada todas as semanas na imprensa aveirense.
Os adversários não lhe perdoavam que passasse a adular o franquismo depois de o ter
zurzido, durante alguns anos, com rara violência. Para vincar mais as contradições, O
Democrata transcrevia o próprio Povo de Aveiro. Assim, em Junho de 1903, dizia Homem
Cristo: «E João Franco tem a audácia de se apresentar como salvador. Ora é precisamente
essa audácia que nós castigamos e que nós entendemos que deve ser castigada por todos
os republicanos».²¹6

Em Janeiro do ano seguinte critica asperamente os republicanos que se passam para
o campo monárquico em nome da salvação da pátria. Precisamente quando o país

²¹¹Idem, ibidem. Veja-se, para a problemática do cesarismo, Fernando Catroga [Estudo introdutório], in
Basílio Teles, As Ditaduras. O regime revolucionário. Coimbra, Atlântida, 1975; idem, «Oliveira Martins:
Cesarismo e encarnação do Poder», Diário de Notícias, 15.02.1983; Manuel Villaverde Cabral, «Basílio Teles: o
nacionalismo republicano [. . . ]» , pp. 59-65.
²¹²Segundo O Democrata, Homem Cristo via inicialmente os franquistas como «a corja mais nojenta que

tinha aparecido sobre a terra. O próprio Luis de Magalhães, filho de José Estêvão, era um indigno filho, não
era o filho do seu espírito». [«Um apóstata. Subsídios para a sua biografia», O Democrata, Ano 3º., nº. 122,
17.06.1910, p. 2].
²¹³Homem Cristo passa e ser olhado como «um bandalho que se [diz] republicano e que se [põe] incondici-

onalmente ao lado de rotativos, talassas e clericais [. . . ]. Aos monárquicos, nomeadamente aos progressistas e
nacionalistas [. . . ] poupa-os, quando os não defende com o máximo cinismo e descaramento [além de] fazer
a apologia dum governo de força, duma ditadura militar». O Democrata, Ano 3º., nº. 119, 27.05.1910, p. 2.
²¹4Carta de Homem Cristo Filho a Homem Cristo, 06.12.1909, Espólio MG. A carta alude ao caso que opôs

Dantas Baracho a Homem Cristo. Refere o Campeão das Províncias: «o caso vai liquidar-se, em ordem do
exército, pela colocação do primeiro na inactividade temporária, de 30 dias [. . . ], e pela prisão correccional
do segundo no forte de S. Julião». Era a evidente colagem ao franquismo que levava o filho a declarar: «O
papá é, depois de João Franco, o homem mais odiado de Portugal. Tenha sempre cuidado quando fôr pela
rua». Carta de Homem Cristo Filho, 02.12.1909, Espólio MG.
²¹5Homem Cristo, O PAE, Ano XXXI, nº. 4, 04.11.1912, p. 1. Oliveira Marques considera o Partido Naciona-

lista, fundado em 1902, um pequeno partido de direita, o qual «subscrevia a sua completa adesão aos princípios
do catolicismo, [defendia] o bem-estar operário e do trabalhador rural dentro de uma harmonização de inte-
resses [preconizando a] necessidade de restaurar as antigas e heróicas virtudes do povo português». A. H. de
Oliveira Marques [Coord.], Portugal. Da Monarquia para a República, Lisboa, Editorial Presença, 1991, p. 370.
²¹6«O pelourinho dum mercenário», O Democrata, Ano 3º., nº. 110, 25.03.1910, p. 1.
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se encontrava «no apogeu do poder pessoal», sem dinheiro e sem liberdade: «Que
malandros [. . . ]. Os honestos vêm da monarquia para a república, perder, arriscar e não
ganhar. Os malandros fazem o contrário: deixam de perder e arriscar para ganhar».²¹7

EmMarço de 1909 a reviravolta já era completa: «O que se formou, pois, contra João
Franco em Portugal, foi uma conspiração de bandidos [. . . ]. No Parlamento esforçou-se
João Francomais do que nenhum outro por elevar e honrar o sistema representativo [. . . ].
Mas sucedeu aos republicanos o que sucedeu sempre à canalha quando sujeita à escravi-
dão [. . . ]. Incapazes de liberdade [. . . ] aproveitam a folga que lhes deram para cair na
licença mais desenfreada».²¹8

Encontramos assim Homem Cristo ao lado do franquismo num momento em que
este, após um projecto inicial na aparência conciliador e supraclassista, envereda por
uma política autoritária e de repressão violenta, com suspensão de jornais, buscas domi-
ciliárias e prisões arbitrárias e contando com o apoio declarado de grandes capitalistas
como Alfredo da Silva e nas pastas do governo com quadros militares africanistas como
Aires de Ornelas e Paiva Couceiro.²¹9 D. Carlos aderia à política de engrandecimento
do poder real, perdia a sua capacidade arbitral e não hesitava em recorrer a governos
extrapartidários, acelerando ainda mais a crise do regime monárquico. Para Homem
Cristo, no período que decorreu entre o regicídio e a queda da Monarquia, «só havia
um trabalho a fazer e que, parece, só eu lucidamente compreendi em Portugal: tomar,
valentemente, o passo à canalha».²²0

Em termos religiosos Homem Cristo salta do anticlericalismo violento que caracte-
rizou as suas campanhas contra a influência religiosa no ensino e na sociedade para a
defesa aguerrida do padre enquanto «um dos que mais resistem em Portugal à tremenda
oligarquia demagógica», passando a considerá-lo «um benemérito» e «um patriota».²²¹
Antes da sua apostasia, via no trono e no altar os símbolos odiados da tirania temporal
e espiritual que era preciso combater a todo o transe: «O jesuitismo hoje não existe
só na seita de balandrau e de chapéu de borlas [. . . ] e estribando-se no clero inteiro
deslizou como víbora a ferir o coração da humanidade».²²²Ironicamente, é quando o

²¹7«Apóstatas», O Democrata, Ano 3º., nº. 111, 01.04.1910, p1. Para Homem Cristo a mudança de opinião
era respeitável desde que não andasse associada à obtenção de dividendos pessoais, isto é, caso estivesse em
sintonia com esta ideia de Gambetta: «desde que com a mudança de opiniões não coincida uma melhoria de
situação». Idem, ibidem.
²¹8Idem, ibidem. EmMaio de 1903 tinha afirmado: «João Franco é o homemque, neste país, mais brutalmente

ofendeu a liberdade [e] por isso só seria dever de todos os democratas escorraçá-lo, combatê-lo, guerreá-lo
sem tréguas nem descanso». O Democrata, Ano 3º., nº. 123, 24.06.1910, p. 2.
²¹9Cfr. Carlos Oliveira Pinto, «A ditadura de João Franco, 1907-08»,História, nºs. 36/37, 1981,maxime pp. 36-

39.
²²0Homem Cristo, «Impressões», O PAE, Ano XXXI, nº. 4, 04.11.1912, p. 3.
²²¹Homem Cristo, «Torre de S. Julião», O PA, nº. 1333, 07.11.1909, p. 3. Dois anos antes era ainda adversário

irredutível de todas as religiões: «Todas as religiões são profundamente atentatórias da dignidade humana e nós
pomos acima de tudo, bem temperada com a virtude, a dignidade do homem». HomemCristo, «Democracia»,
Povo de Aveiro, 10.02.1907, transcrito em Notas da Minha Vida [. . . ], vol. VII, p. 205. Esta nova visão do
problema religioso valeu-lhe, entre outros epítetos, o de ser considerado pelos republicanos «assalariado do
clericalismo». Cfr. «Carta. 03.02.1910», O Democrata, Ano 3º., nº. 107, 05.03.1910.
²²²O Democrata, Ano 3º., nº. 135, 16.09.1910, p. 3.
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partido republicano muda de táctica e empreende a sua campanha laicizadora, passando
a combater com redobrado alento o que considera serem os desmandos clericais, que ele
o hostiliza. E fá-lo com tal veemência que «mais parece um rato de sacristia [. . . ] do que
um livre-pensador que via em cada padre um flagelo da espécie humana. O homem que
em tempo tentou aluir o trono e o altar é o seu maior defensor».²²³

A linguagem descabelada e de rara violência política com que anatemiza por esta
altura os republicanos corresponde ao período mais célebre da sua actividade panfletária.
As tiragens de O Povo de Aveiro sobem em flecha, quando o jornal abandona a discus-
são dos princípios e ataca apenas homens.²²4 Crescem, também, os seus adversários e
inimigos declarados.

Esta fractura encontra-se exemplarmente espelhada tanto nas «insinuações infamís-
simas» que Homem Cristo faz no seu jornal «contra o glorioso Guerra Junqueiro» como
na resposta do autor de A Velhice do Padre Eterno, contida em extenso artigo publicado
na Pátria: «A bebedeira de ódios que o exalta, a fúria infernal em que estrebucha, não só
lhe envenenou o coração, mas perverteu-lhe a inteligência. O sr. é um malfeitor e um
louco, um miserável e um desgraçado. Algumas boas qualidades, se as teve, e creio que
sim, arderam nas labaredas torvas e satânicas que lhe irrompem da alma, como cobras
convulsas flamejando».²²5

É neste cenário de antagonismos declarados que devemos entender o distanciamento
de Homem Cristo quando estala a revolução de 5 de Outubro de 1910.

Logo em 9 de Outubro afirma que «quem triunfa não é a república, é o espírito
do banditismo em Portugal [. . . ]. O partido republicano sobe ao poder completamente
desacreditado, completamente desprestigiado».²²6 Não é a República, enquanto ideia
abstracta, que diz combater, mas o «espírito crapuloso [e] a absoluta falta de carácter
dos que, em nome de uma revolução, acabam de penetrar no Terreiro do Paço e nas
Necessidades».²²7

Estava lançado o repto a várias personalidades republicanas da chamada geração

²²³«Incoerências Capirotáceas», O Democrata, Ano 3º., nº. 129, 05.08.1910, p. 1. Este jornal acusa-o de descer
«degrau a degrau, a escada escorregadia da desvergonha» e de cair «nos braços da reacção jesuítica, que ele
tanto e tão profundamente escalpelara». Cfr. «“Caipirote” e o partido republicano», O Democrata, Ano 3º.,
nº. 133, 02.09.1910, p. 2.
²²4Veja-se, para o grande aumento da tiragem do jornal no período compreendido entre o regicídio e a

partida de Homem Cristo para o exílio, em inícios de 1911, Maria Alice Oliveira Lusitano Gonçalves e António
A. Gonçalves, Agitada Vida de Homrem Cristo, vol. I, [ed. autores], 1975, p. 115. O género panfletário parecia
ir de encontro às preferências do público. Quando o filho aconselha Homem Cristo a imprimir ao jornal uma
feição mais doutrinária e menos polémica as tiragens diminuem e este não hesita: «Qual doutrina! O que eles
querem é porrada!». Cfr. Barradas de Oliveira, op. cit., p. 386.
²²5Guerra Junqueiro, «A execução duma quadrilha», O Democrata, Ano 3º., nº. 117, 18.05.1910, p. 2. Por esta

altura, os republicanos de Aveiro acusavam Homem Cristo de ter tido «a audácia de dizer que as armas de
Aveiro deviam ser substituídas por um corno e uma ferradura». «O Xandre», O Democrata, Ano 3º., nº. 107,
05.03.1910, p. 2. Acusavam-no, também, de «fazer a apologia dum governo de força, duma ditaduramilitar [. . . ]
e instigar os governos a expulsar os republicanos do parlamento». «Os Capirotácios», O Democrata, Ano 3º.,
nº. 119, 27.05.1910, p. 2.
²²6Homem Cristo, «Era Fatal!», O Povo de Aveiro, Ano XXIX, nº. 1381, 09.10.1910, p. 1.
²²7Idem, ibidem.
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activa, forjadas para a luta política no cadinho dos acontecimentos que desaguaram
no 31 de Janeiro de 1891.²²8 Se, por um lado, tanto as realidades sócio-económicas,
a dinâmica dos acontecimentos ou a própria dimensão psicológica dos protagonistas
podem determinar o curso da história,²²9 não émenos certo que as diferenças detectáveis
no quadro global de vida em que se formaram as gerações em contraste ajudam a explicar
a maior ou menor adequação a novas realidades, à luz de representações, valores e
sistemas de disposições distintos. Tudo isso explica, em suma, que diferentes gerações
evidenciem capacidades diversas de protagonismo e de adaptação a novas realidades
sociais.²³0

Julgamos que esta pertença a gerações distintas — não em sentido biológicomas no
de geração social, como entende Sedas Nunes —,²³¹ ajuda a perceber o afrontamento
sistemático entre Homem Cristo e algumas personalidades republicanas antes e durante
a vigência da I República. As gerações políticas que se formam nos processos de crise
com uma certa amplitude tendem a provocar crises intergeracionais, isto é, a introduzir
processos de ruptura e tensão entre gerações diferentes.²³²

Em gerações diferentes é distinta a noção de valor atribuído à política, à religião, ao
trabalho ou à família. Assim se percebe que em tempo de mudança como o que repre-
senta a implantação da República alguns actores assumam uma vocação eminentemente
política e se mostrem aptos a desempenhar o papel de homens de Estado, enquanto
outros, como Homem Cristo, contrariando a paixão revolucionária, propendam mais
para um certo romantismo na forma de conceber os projectos políticos, resumindo a
sua acção à denúncia violenta, à pena acerada e ao ressentimento permanente.

²²8No início da década de Noventa emergia «à margem dos cenóbios doutrinários usuais, uma nova geração
republicana menos crente na pedagogia ordeira e mais apostada nos lances da sublevação». Amadeu Carvalho
Homem, A Propaganda Republicana, p. 43. Nesta obra o autor distingue três gerações republicanas: a geração
dos patriarcas, comHenriquesNogueira, Sousa Brandão, Elias Garcia, OliveiraMarreca e Bernardino Pinheiro;
a geração doutrinária [onde julgamos poder incluir Homem Cristo], no início dos anos sessenta, incluindo
nomes como Teófilo Braga, Sebastião de Magalhães Lima, José Falcão, Jacinto Nunes, Alves da Veiga e
Rodrigues de Freitas; finalmente teríamos, a partir do ultimatum inglês, a geração activa, com Afonso Costa,
António José de Almeida e outros. Idem, pp. 3-5. Esta distinção ajuda a perceber melhor os objectivos tácticos
e estratégicos do movimento republicano até à implantação da República.
²²9Cfr. Michèle Ansart-Dourlen, op. cit., p. 77.
²³0Cfr. João Ferreira de Almeida, op. cit., p. 6. «As condutas humanas são intencionais e inspiradas, conscien-

temente ou não, por um conjunto de representações mentais, fora das quais não podem ser compreendidas».
Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt, op. cit., p. 100.
²³¹Sedas Nunes distingue entre geração biológica, geração demográfica e geração social, salientando que

«relativamente aos grupos sociais mais velhos ou mais novos [. . . ] existem, além de significativas diferenças
etárias, não menos significativas diferenças nas respectivas referências sociais e culturais [informação, valores,
interesses, problemas, projectos, etc.]. Adérito Sedas Nunes, Sociologia e Ideologia do Desenvolvimento, Lisboa,
Morais Editores, 1968, p. 87; José Machado Pais, op. cit., p. 38.
²³²Cfr. José Machado Pais, op. cit., p. 39.
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Capítulo 4

A Implantação da República

4.1 Rupturas e continuidades

A República, vista por muitos como a panaceia de todos os males nacionais, triunfa
finalmente em 5 de Outubro de 1910. O discurso populista e nacionalista dos nossos
republicanos — sempre com os olhos postos no paradigma francês da III República,
nascida em 1876 dos escombros da Comuna de Paris —, alimentara durante vários anos
essa ideia quimérica. O motor desse triunfalismo foi o positivismo científico de Augusto
Comte, na versão portuguesa captada do seu discípulo Littré. Os republicanos portu-
gueses assumiram e procuraram impor esse modelo, convencidos de que através dele
aglutinariam as diversas correntes que alimentavam o ideário republicano.²³³ No quadro
do abatimento geral do país os republicanos propõem-lhe as vantagens do positivismo
comteano.

Estava derrubada a Monarquia, a cujo sistema político andava associada toda a
degradação política, económica e social de que o país padecia. António José de Almeida
sintetiza exemplarmente esse pensamento quando declara, alguns meses antes do 5
de Outubro: «Portugal é um organismo intoxicado [. . . ], é preciso sanear a atmosfera,
removendo o entulho monárquico e o guano clerical, que estão a fermentar».²³4

Interessa agora saber, atendendo à ambiguidade e polissemia do vocábulo República
e às concepções opostas que sobre ela sustentavam republicanos emonárquicos, quem vai
assumir inicialmente essa aposta redentora de purificação dos princípios do liberalismo.
Dito de outro modo, trata-se de saber se quem faz a revolução é quem a hegemoniza,²³5

²³³Conforme explica Fernando Catroga, o movimento republicano nasce de um ecletismo de posições e
é ao positivismo de Comte, na versão apresentada por Littré, que os ideólogos republicanos recorrem para
fundamentar filosoficamente a sua opção política. Daí que, segundo F. Catroga, se fosse possível traçar um
diagrama da influência positivista e da evolução do republicanismo, acabaríamos por encontrar duas linhas
paralelas. Cfr., a propósito da influência do positivismo cientista no discurso republicano, Fernando Catroga,
O Republicanismo [. . . ], vol.II, pp. 193-214.
²³4António José de Almeida, «O Valor dos Símbolos», apud Luís Vidigal, op. cit., p. 48.
²³5Segundo Vasco P. Valente «a ironia final do 5 de Outubro esteve em que a própria Carbonária perdeu a
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de indagar até que ponto a prática política concreta forçou os republicanos a afastarem-
se de um sistema de ideias que, enquanto ideologia, pode ser encarado como «uma
doutrina sociopolítica de raíz humanista, que inseriu a defesa dos direitos individuais
num horizonte de sociabilidade cívica».²³6 Amaterialização de um modelo alternativo
de sociedade vai depender, em maior ou menor grau, da capacidade demonstrada pelo
novo poder emergente para entrar em ruptura com os vícios do sistema que o precedeu.

Nas vésperas do 5 de Outubro a relação de forças nas cúpulas do Partido Republicano
Português [PRP] pendia para o lado dos «revolucionários de acção» — corrente ven-
cedora no Congresso de Setúbal, realizado em Abril de 1909 —, apostados no derrube
da Monarquia por processos violentos. Mas a morte de Miguel Bombarda e o suicídio
do almirante Cândido dos Reis — a que deve acrescentar-se a recusa de Basílio Teles
em tomar posse do lugar de Ministro da Fazenda —, vão dar aso a uma reviravolta na
distribuição de lugares para o Governo Provisório.

A clivagem entremoderados e radicais, entre os defensores de «umaRepública liberal,
ordeira e respeitável» e os adeptos de «uma República igualitária e democrática»,²³7
representa um primeiro sintoma de debilidade do novo poder republicano. Isso fez com
que a política dos interesses imediatos se sobrepusesse à dos princípios programáticos e as
meras questões de táctica sobrelevassem os princípios filosófico-políticos dos diferentes
actores em confronto.

Esta subversão dos propósitos iniciais assinala o início «dum regime que vai, con-
traditoriamente, assumindo grande parte da ordem pré-existente».²³8 A governação
republicana, com efeito, não vai dar continuidade a várias exigências que o republica-
nismo da fase da propaganda reclamara com inegável sucesso, como por exemplo o
sufrágio universal. Embora o republicanismo tenha enveredado pela sua defesa teórica,
num contexto de oposição entre liberalismo e democracia [recusava-se a visão liberal da
restrição dos direitos políticos, pois o liberalismo fazia depender a capacidade política da
intelectual e, sobretudo, da proprietista], assiste-se, depois de 1910, ao não cumprimento
dessas promessas, motivado sobretudo por precauções tácticas.²³9

De facto a queda da Monarquia não alterou significativamente o sistema político
liberal no que diz respeito à sua representatividade e legitimidade. Basta lembrar que o
número de eleitores correspondia, em 1890, apenas a 5% da população, 7% em 1911, 15%

República em benefício das “personalidades” do Partido». Vasco PulidoValente,OPoder e o Povo. A Revolução
de 1910, Lisboa, D. Quixote, 1974, p. 120.
²³6Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.II, p. 170.
²³7Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 40.
²³8Luís Vidigal, op. cit., p. 58.
²³9Cfr. Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.II, pp. 250-251. Para este autor, tal comportamento

não invalida a sinceridade das intenções iniciais dos republicanos já que para a maior parte destes «não estava
teoreticamente em causa o sufrágio universal e não fazia sentido a invocação de critérios proprietistas para
o restringir». A recusa era sobretudo ditada por questões de educação e instrução, sem as quais não seria
possível o bom uso dos direitos fundamentais. Idem, ibidem. Para Manuel Villaverde Cabral, «tudo leva a crer
que o Partido Republicano receou, com boas razões aliás, a concorrência dos católicos e dos monárquicos nos
meios rurais do Norte, e talvez dos socialistas nas aglomerações e bairros operários». M. Villaverde Cabral,
Portugal na Alvorada [. . . ], p. 263.
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em 1913, baixando novamente para menos de 13% em 1915, como resultado da reforma
eleitoral empreendida por Afonso Costa após o 14 de Maio do mesmo ano.²40

Como se isso não bastasse, também o aparelho de Estado não vai sofrer alterações
de monta, contrariando-se os propósitos de alguns republicanos mais conceituados e
esclarecidos. Entre eles conta-se João Chagas, quando afirmava: «A República [. . . ] deve
ser toda de republicanos, de alto a baixo, desde os seus ministros até aos seus regedores.
Toda a autoridade deste país deverá passar para as mãos deles, e enquanto assim não fôr
não haverá República».²4¹

1910 não é assim um momemto de ruptura.²4² O modelo de estado continua o
mesmo, com ligeira rectificação do regime. Permanecem as funções políticas e são
apenas substituídos os rótulos. Uma continuidade que não mereceria tantos reparos
se o país fosse outro, mais culto e economicamente estável, já que, segundo Fialho
de Almeida, «em países cultos e com uma noção definida de liberdade, república e
monarquia constitucionais são tabuletas anunciando uma só mercadoria».²4³

A mesma indiferença pelas formas de governo enquanto factores de progresso e
felicidade dos povos é igualmente partilhada por Ramalho Ortigão: «Entre monarquia
constitucional parlamentar e república parlamentar constitucional não distingo diferença,
nem considero que ela sequer exista, a não ser historicamente, entre o princípio da eleição
e o da hereditariedade. . . ».²44 Não deixa de ser curioso, aliás, que tambémHomemCristo
repita até à exaustão esta ideia: «as formas de governo, não sendo para nós indiferentes,
são, contudo, secundárias. Não vale a pena arriscar por elas uma revolução».²45 E mais
interessante ainda é constatar que se trata de três personalidade que convergiramno apoio

²40Cfr. idem, p. 149.
²4¹João Chagas, Cartas Políticas, apud Luís Vidigal, op. cit., p. 63. Basílio Teles, seguindo o mesmo raciocínio,

acrescentava que um regime republicano «só os genuínos republicanos são capazes de defender, garantir e
honrar; a interferência nele de monárquicos, de supostos conversos ao novo credo, não faria mais do que
inquiná-lo». Idem, ibidem.
²4²«Se, ao nível do discurso, falavam muito em “revolução”, os republicanos não propugnavam por uma

ruptura [. . . ]. Sendo evolucionistas pretendiam, à boa maneira positivista, garantir o máximo progresso,
democratizando as premissas da própria revolução liberal». Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.II,
p. 203. Significa isto que «o único sentido em que se pode falar em revolução a propósito da República [é],
em nosso entender, no sentido de uma revolução cívica e cultural». Manuel Villaverde Cabral, Portugal na
Alvorada [. . . ], p. 156.
²4³Fialho de Almeida, Saibam Quantos. . . , Edição do Círculo de Leitores, 1992, p. 11. Dizia Oliveira Mar-

tins, em 1885, que «uma monarquia constitucional não é mais do que uma república com uma presidência
hereditária». João Chagas e Ex-Tenente Coelho, op. cit., p. XXVII, nota 1.
²44Ramalho Ortigão, Últimas Farpas [1911-1914], Lisboa, Clássica Editora, 1993, p. 15. É curioso notar que

quando Salazar, no II Congresso do CADC, declara despicienda a «questão do regime», não introduz qualquer
novidade, ao contrário do que defendem os seus apologistas. Cfr. Vasco Pulido Valente, Retratos e Auto-
Retratos, Lisboa, Ed. Assírio e Alvim, 1992, p. 79. Carlos Malheiro Dias, por exemplo, também relativiza
a questão do regime: «acima da questão bizantina do regime colocamos a Pátria»; «o regime tem uma
importância infinitesimal na apreciação do problema»; «não queiramos subordinar a noção de patriotismo a
uma proposição de jurisprudência política».Vide O estado actual da Causa Monárquica, Lisboa, edição do
autor, 1912, pp. 5-10.
²45O PA, Ano XXIX, nº. 1318, 09.10.1910, p. 3. Noutro passo afirma: «não há nada mais ilusório, mais falso, e,

em todo o caso, mais secundário, que a tal questão das formas de governo. O elixir salvador das formas de
governo [. . . ] não foge à regra geral dos elixires: é uma charlatanice». OPAE, AnoXXXII, nº. 21, 16.04.1913, p. 2.
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a João Franco, tendo os dois primeiros militado, ao lado de Gama Barros, Fortunato de
Almeida, Álvaro Pinheiro Chagas e outros, no sector intelectual do Partido Regenerador
Liberal [franquista].

A verdade é que o projecto alternativo do PRP não foi capaz de sanar as contradições
resultantes dos antagonismos sociais que já se faziam sentir antes de 5 de Outubro de
1910. O PRP era um conglomerado de interesses e aspirações diversas, incluindo no seu
seio aristocratas desiludidos com o sistema político monárquico, adeptos de soluções
anarquistas, proprietários conservadores, liberais influenciados pelas experiências re-
publicanas em França e no Brasil e intelectuais rendidos à eficácia de modelos como
os que vigoravam nos Estados Unidos e na Suíça.²46 Tudo isso contribuiu para que a
República se deixasse enredar nos compromissos que se viu obrigada a estabelecer com
as forças oligárquicas representativas da grande burguesia, as quais, num ápice, mudaram
de campo e deixaram a Monarquia no mais completo abandono.

É por isso que as medidas adoptadas pelo Governo Provisório acasalam factores
predominantemente ideológicos com outros de cariz essencialmente pragmático, ditados
pela evolução da conjuntura política e pelas relações de força entre o Estado e o Partido,
de acordo até com pressões contraditórias da base social de apoio republicana.²47

A instabilidade das opções ideológicas dos dirigentes republicanos, bem como a
ausência de um programa político capaz de ir ao encontro de interesses sociais amplos
e criar uma sólida base de apoio ao novo regime, entravaram muitos dos propósitos
expressos pelo movimento republicano na sua luta contra a Monarquia. Tudo isso se
transferiu para o Governo Provisório, que «não deixava de reflectir a condição do partido
de que emanava».²48 Um «partido-frente», segundo a lúcida e fina análise de Piteira
Santos, em que as questões de táctica e estratégia, as concepções quanto aos métodos
de luta, sistema de alianças e também as rivalidades pessoais prenunciavam já, antes
de 5 de Outubro, a sua divisão, o que viria a acontecer um ano após a proclamação da
República.²49

Temos, assim, que a institucionalização do novo regime criou fracturas consideráveis
em relação à Igreja, aos sindicatos e até no interior do PRP, que cedo viria a cindir-se em
democráticos [Afonso Costa], evolucionistas [António José de Almeida] e unionistas
[Brito Camacho], com evidente proveito para os primeiros: o Partido Democrático
transformar-se-ia rapidamente no partido dominante, não ultrapassando os outros dois
a dimensão de pequenos agrupamentos de notáveis.

Na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, o advento da I República traduz-se «na
transmutação do multipartidarismo perfeito que domina as duas últimas décadas da
monarquia constitucional [em alternância com momentos de ditadura] para ummulti-

²46Cfr. Luís Vidigal, op. cit., pp. 50-51.
²47João Bonifácio Serra, «Do 5 de Outubro ao 28 de Maio: a instabilidade permanente», Portugal Contempo-

râneo, António Reis [dir.], Lisboa, Edições Alfa, 1990, p. 21.
²48Idem, ibidem.
²49Cfr. Fernando Piteira Santos, «Na transição do “constitucionalismo monárquico” para o “constituciona-

lismo republicano”: a crise do Partido Socialista e a crise do Partido Republicano», Análise Social, vol.XVIII
[72-73-74], 1982, 3º., 4º., 5º.,maxime pp. 683-685.

52



Rupturas e continuidades 4.1

partidarismo imperfeito ou de partido dominante».²50
Mas a hegemonia do partido de Afonso Costa arrastou consigo efeitos perversos,

ao condicionar as oposições a práticas golpistas para tentarem aceder ao poder.²5¹ Os
partidos republicanos conservadores nunca emergem como verdadeiras alternativas
por causa do sistema eleitoral. As restrições ao voto e as manipulações do próprio acto
eleitoral, levadas a cabo pelos democráticos, criavam um ambiente de fraude, injustiça e
suspeição generalizada, compelindo os partidos da oposição a conspirar e não a participar
no novo regime.

Talvez por isso debatam o problema do sufrágio, embora nunca o cheguem a erigir
como reivindicação fundamental. A própria conjuntura de crise gerada pela Guerra terá,
de algum modo, refreado tais propósitos. Apesar de prometido pelas elites republicanas,
o sufrágio «nunca seria alargado, sob pretexto das primeiras revoltas monárquicas de-
sencadeadas a partir de Espanha [tendo a intervenção na Guerra acentuado] a crise de
legitimidade do parlamentarismo liberal».²5²

Com efeito, os sucessivos governos de maioria saídos do Congresso —monoparti-
dários e não de coligação interpartidária —, não asseguravam o pluralismo, o qual só é
possível com efectiva competição eleitoral entre partidos e com garantia de condições
para o exercício de uma oposição eficaz que se traduza em alternância no exercício do
poder.²5³

Quando tal não acontece, esses contextos de ausência de alternância ou de hegemo-
nia monopartidária geram fenómenos de tipo oligárquico e clientelar. Por isso o «Estado
Novo» sucede «não a uma democracia mas a uma república clientelar e oligárquica ba-
seada numa participação eleitoral restrita com alguns pontos de continuidade claros
herdados da velha monarquia constitucional do século XIX».²54 Foi essa ausência de ex-
pectativas no acesso ao poder político que levou os partidos republicanos conservadores
a utilizar métodos extraparlamentares, recorrendo a modelos pretorianos e a governos
de excepção [de iniciativa presidencial].

Um modelo de análise que nos ajuda a perceber a dinâmica do movimento republi-
cano é o utilizado porMouzelis na sua análise dos sistemas oligárquico-liberais. Segundo
este autor, todos os países dos Balcãs, América Latina e Europa do sul são sociedades

²50Marcelo Rebelo de Sousa, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português, Braga, Livraria Cruz,
1983, p. 167. Para este autor são condicionamentos políticos e legais que levam o Partido Republicano Português
a estar «ligado à génese e à própria definição dos novos regime político e sistema de partidos», acabando por
conferir predominância ao Partido Democrático e por reduzir a expressão eleitoral e parlamentar das demais
formações políticas. Idem, p. 168.
²5¹João B. Serra, op. cit., p. 13.
²5²António Costa Pinto, op. cit., p. 117.
²5³No espaço geopolítico actual «governo de maioria» não significa apenas governo monopartidário. Arendt

Lijphart mostra que a maior parte desses governos funciona através de coligações interpartidárias e, nalguns
casos, assume a forma de governos minoritários com apoios [embora precários] parlamentares. Cfr. Arendt
Lijphart, As Democracias Contemporâneas, Lisboa, Edit. Gradiva, 1989, [1ª. ed.], pp. 71-97.
²54António Costa Pinto, op. cit., p. 107. Para uma análise das restrições ao voto impostas pelo sistema eleitoral

republicano, regime de círculos e fraudes no recenseamento e nomomento da votação, veja-se Fernando Farelo
Lopes, Poder Politico e Caciquismo na 1ª. República Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 1994, pp. 73 e ss.
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predominantemente rurais, onde as instituições liberais se encontram relativamente
consolidadas e existem clientelas oligárquicas. Neste tipo de sociedades, um incipiente
processo de modernização e industrialização conduz, não ao alargamento do sufrágio
[integração das massas no sistema político democrático], mas à emergência do popu-
lismo. Esta emergência, bem clara na Grécia e na Argentina dos princípios do século,
pode aplicar-se ao caso português.²55

O populismo vai impedir o desenvolvimento dos partidos socialistas tradicionais,
que normalmente fazem a pressão para o sufrágio universal. Estes acabam por ser
substituídos por ideologias mais difusas, como é o caso do republicanismo.²56 É de crer,
como defendem vários autores, que a existência de um Partido Socialista forte durante a
I República teria permitido a integração das classes trabalhadoras no sistema político
liberal republicano.²57

Um breve balanço do advento do novo regime acaba por mostrar que «os elemen-
tos de continuidade sobrelevam amplamente os momentos de ruptura».²58 Nestes últi-
mos pode incluir-se o alargamento da participação política da classe média e pequena-
burguesa urbana, o que representa, sem dúvida, o acesso de novas camadas, até aí excluí-
das, à esfera política; também a politização de questões sociais e culturais — mudanças
no ensino, supressão das congregações religiosas, lei da separação da Igreja e do Estado—
representam a ruptura com o catolicismo monárquico. A acção reformista de Afonso
Costa noMinistério da Justiça não pode ser ignorada, independentemente do seu alcance
mais ou menos revolucionário e mais ou menos prático.²59

Como refere Douglas Wleeler, a República representa alguma novidade política na
governação de Portugal, tanto na área dos direitos cívicos—mau grado a persistência das
limitações do sufrágio — como na da mobilização política. Este autor cita a emigração
maciça para o Brasil e América do Norte, após a desilusão com a República, nos anos de
1910-15, aludindo a processos de desenraizamento gerados por motivos políticos, econó-
micos, sociais e militares; aborda outras formas de mobilização de massas [insurreições
civis e militares, greves] com uma dimensão até aí desconhecida no País e, também,
a grande mobilização militar para África [1914-18] e para a Flandres [1916-18], como
consequência da opção política estrangeira e colonial dos portugueses.²60

²55Cfr. Nicos Mouzelis, Politics in the Semi-Periphery. Early Parliamentarism and Late Industrialization
in the Balkans and Latin America. London, 1986, pp. 3-72. Mouzelis vê o populismo como uma forma de
inclusão vertical das classes inferiores no sistema político durante a transição do parlamentarismo político
oligárquico para o pós-oligárquico, embora esta não seja a única via para estudar os movimentos populistas.
Idem, pp. 91-92.
²56Idem, p. 90.
²57Veja-se, entre outros, Maria Filomena Mónica, OMovimento Socialista em Portugal [1875-1934], Lisboa,

Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1985. Esta autora defende a
tese de que o grande erro da República foi não ter atendido ao sufrágio universal.
²58Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], p. 156.
²59Uma análise mais exaustiva das medidas que procuraram erradicar os símbolos do regime monárquico

[v.g. abolição do Conselho de Estado e da Câmara dos Pares] pode ler-se em João B. Serra, op. cit., p. 23.
²60Cfr. Douglas L. Wheeler, «A Primeira República Portuguesa e a história», Análise Social, vol. XIV [56],

1978 — 4º., pp. 867-868.

54



O «adesivismo»: entre a autenticidade e a dissimulação 4.2

As continuidades são sobretudo visíveis nos mecanismos de representação [ausência
de democratização e de descentralização do sistema político] e na conversão das redes
clientelares da Monarquia ao novo regime — a que já aludimos — embora possam
igualmente detectar-se no plano socioeconómico, uma vez que o regime republicano não
foi capaz de empreender transformações significativas na estrutura social e económica
do país.²6¹

Amanutenção inalterada da estrutura económica é tanto mais relevante quanto se
sabe que o atraso económico português, em relação aos outros países, na segundametade
do século XIX, é deveras significativo. De facto, se em 1860 esse atraso — com excepção
da Inglaterra — era relativamente pequeno, em 1913 Portugal encontra-se já, com uma
distância acentuada, na cauda da Europa. ²6²

Em suma, com o distanciamento progressivo das medidas inovadoras que poderiam
ter pautado a actuação do Governo Provisório, «a intransigência ideológica torna-se
o último reduto do regime, donde a preponderância que em breve tomaram Afonso
Costa [. . . ] e os seus homens de mão».²6³

Essa força política ascendente, constituída pela corrente jacobina do republicanismo
e engrossada por antigos carbonários e ex-monárquicos, viria a ficar conhecida pelo
nome dos «afonsistas», ou democráticos. São eles que vão formar o primeiro governo
republicanomonocolor em9 de Janeiro de 1913, iniciando aquilo a que os seus adversários
chamariam a «ditadura jacobina».

4.2 O «adesivismo»: entre a autenticidade e a dissimula-
ção

O termo «adesivismo», que F. Farelo Lopes considera um fenómeno «inseparável da pro-
eminência das relações clientelares»,²64serve para exprimir o processo de conversão de
políticos e jornais monárquicos ao regime republicano. Essas conversões, iniciadas logo
em Outubro de 1910, engrossariam nos anos seguintes e foram de tal monta que o novo
regime acabou por não se erguer, como seria de esperar, a partir dos pilares construídos
com o seu próprio pessoal político. O regime evoluia, não para uma revolução, mas para

²6¹Estamos a seguir de perto Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], pp. 156-159.
²6²Cfr. Jaime Reis, «O atraso económico português em perspectiva histórica [1860-1913]», Análise Social,

vol. XX, [80], 1º., 1984, pp. 7-28. Para uma análise das diferentes teses que explicam o atraso económico portu-
guês — a da dependência externa, a da persistência da estrutura fundiária de Antigo Regime e a das estruturas
sociais e mentais — vejam-se, respectivamente, para o primeiro caso a obra de Miriam Halpern Pereira, Livre
Câmbio e Desenvolvimento Económico e para os outros dois Vitorino Magalhães Godinho, Estrutura da An-
tiga Sociedade Portuguesa. A análise de Jaime Reis assenta na técnica do contrafactual, sendo «o aspecto da
nova história económica que tem suscitado maior reprovação por parte dos historiadores tradicionais». José
M. Amado Mendes, A História como Ciência. Fontes, Metodologia e Teorização, Coimbra Editora, 1989, p. 197.
²6³Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], p. 157. Foi o amplo movimento de adesões dos mais

variados sectores políticos e sociais que acentuou os desequilíbrios entre as tendências do «partido-frente»
que era o PRP.
²64Fernando Farelo Lopes, op. cit., p. 41.
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uma República com ex-monárquicos.²65
As adesões emmassa foram em regra aceites de forma pacífica pelo novo poder, salvo

um ou outro caso protagonizado por acérrimos monárquicos, que acabou por mexer
com a apatia reinante e a insensibilidade geral da população.

O Governo Provisório deu total cobertura a essas práticas, que convergiam sempre
no sentido das correntes políticas dominantes. Assim aconteceu, por exemplo, em 1913,
com os «adesivos» a engrossarem as fileiras do partido democrático, o que levou Raul
Brandão a dizer que Afonso Costa acolhia «de braços abertos a pior escória dos partidos
monárquicos — os que não tinham convicções e queriam continuar no gozo dos seus
interesses».²66

Nas vésperas do 5 de Outubro os dissidentes progressistas estavam praticamente
colados aos republicanos. Ao contrário, o bloco conservador, composto por franquistas
e nacionalistas católicos, insistia em advogar a causa monárquica. Enquanto uns ade-
riam sem pestanejar e outros se mantinham em prudente expectativa, este bloco viria a
combater a República desde a primeira hora, assumindo a táctica contra-revolucionária:
o objectivo seria «provocar a revolução e esmagá-la, isto é, entrar em ditadura e tornar
ilegal o PRP».²67

Pode assim dizer-se que ao manter intactas as estruturas do Estado, sem empreender
uma séria renovação do pessoal político e dando continuidade a procedimentos caros ao
regime monárquico — clientelismo, restrições ao sufrágio, inexistência de medidas de
relançamento económico —, a República não começava da melhor maneira. E se é lícito
acreditar na contemporização dos ex-monárquicos com o novo poder, não é de excluir
que muitos deles conspirassem na sombra para derrubar a República, ajudando a criar o
clima de instabilidade permanente que caracterizou os 16 anos da sua vigência. Segundo
João Chagas, dificilmente a revolução seria capaz de conquistar os «adesivos» para a sua
causa: «Não se servem ideias que não se amam senão para as atraiçoar».²68

Como ensina James Scott, às práticas de dominação material, de status e/ou ideoló-
gica, correspondem sempre formas de resistência pública declarada — boicotes, greves,
invasões, revoltas abertas, profanação de símbolos de status dos dominantes, contra-
ideologias de negação da ideologia dominante — ou até formas de resistência disfarçada,
subtil, não pública, do domínio da infrapolítica, consubstanciadas na resistência quo-
tidiana, deserção, ameaças anónimas, registos escondidos de raiva, agressão, rumores,
criação de espaços sociais autónomos para assumpção da dignidade ou desenvolvimento
de subculturas dissidentes: mitos de banditismo social, imagens do mundo às avessas,
etc..²69

²65Cfr. idem, p. 48.
²66Raul Brandão,Memórias III [Vale de Josafat], apud Luís Vidigal, op. cit., p. 64.
²67Vasco Pulido Valente, As Duas Tácticas da Monarquia Perante a Revolução, Lisboa, D. Quixote, 1974, p. 21.

Refere F. Farelo Lopes, op. cit., p. 44: «Menos numerosa foi a “adesivagem” provinda das [reduzidas] hostes
franquistas [. . . ]. Particularmente visados pelas autoridades e bases republicanas, os regeneradores-liberais
forneceriam destacados elementos às lutas restauracionistas».
²68João Chagas, Cartas Políticas, apud Luís Vidigal, op. cit., p. 65.
²69Para uma análise mais pormenorizada das diferentes dimensões das práticas de dominação, das formas
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Não admira, pois, que os ex-monárquicos, para camuflar incomodidades resultantes
da aliança contra natura com os republicanos, tenham adoptado certos rituais de compor-
tamento e enveredadomuitas vezes pela arte da dissimulação. Emmomemtos de ruptura
de poder o registo privado toma a forma de registo público e a arte da teatralidade e da
representação refina-se e acaba por funcionar como um mecanismo de resistência ao
domínio material e simbólico dos grupos dominantes.

Quer isto dizer que a adulação, por parte dos monárquicos, da imagem das elites
republicanas dominantes, não pode entender-se como o resultado de uma assimilação
ou socialização completa dos valores do novo regime, estando longe de reflectir um
comportamento de fidelidade política ou aceitação passiva de convicções anteriormente
renegadas. Assim, quanto mais longe do poder — e por isso mais a coberto das suas
ameaças ou pressões —, mais se acentua o registo privado puro e menor é a necessidade
de dissimulação que caracteriza o registo público. Estariam neste caso as grandes massas
rurais, profundamente religiosas e pouco alfabetizadas, com grande dependência ao
caciquismo agrário local.²70

Nos dias subsequentes ao 5 de Outubro o estado de fidelidade parecia ser completo.
Os monárquicos reconheciam, aparentemente sem quaisquer complexos, existirem na
República homens de craveira moral e intelectual que a Monarquia nunca produzira:
«Na sua maioria, mesmo na sua enorme maioria, os monárquicos entendiam então que
a República e os seus homens, quando não merecessem

a adesão mereciam uma expectativa benévola, mesmo muito benévola».²7¹ Digamos
que embora pudessem olhar com algum cepticismo a República, estavam convencidos
que o retorno à Monarquia era de todo improvável face ao descrédito absoluto que a sua
governação deixara no país. Por isso, «quase inconscientemente, a revolução de Outubro
abrira com certa lógica um raio de esperança no obscuro horizonte da vida portuguesa.
Participavam daquela vencedores e vencidos».²7²

A verdade é que os monárquicos portugueses iriam conspirar de uma forma cons-
tante durante toda a vida da República, gerando conflitos mais ou menos intensos e
introduzindo a instabilidade permanente no novo regime. A estratégia inicial assentou
pois no recurso à propaganda, como forma de revalorizar a sua imagem e desgastar
a da República. Porém, mal o descontentamento começou a alastrar, os mais activos
passaram a empreender acções provocatórias, «procurando promover intencionalmente
medidas repressivas de violência limitada, que favoreciam os seus propósitos de despres-
tigiar a República. . . ».²7³ Tudo serve, nesta altura, para crispar os ânimos da sociedade

de resistência pública e privada [infrapolítica], cfr. artigos de James Scott, «Behind the Official Story» e «The
Infrapolitics of Subordinate Groups», inDomination and the Arts of Resistance [Hidden transcripts], Yale Univ.
Press, New Haven and London, 1990, pp. 1-16 e 183-201, respectivamente.
²70Idem, ibidem. James Scott compara esta forma de luta infrapolítica, esta resistência disfarçada, subtil, que

não é pública, a uma autêntica guerrilha política.
²7¹Álvaro Pinheiro Chagas, apud Hipólito de La Torre Gómez, Conspiração contra Portugal [1910-1912]. As

relações políticas entre Portugal e Espanha, Lisboa, Livros Horizonte, 1978, p. 13.
²7²Idem, ibidem.
²7³Idem, pp. 23-24. Eram aliás esses propósitos que animavam Paiva Couceiro, como se pode ler numa carta
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portuguesa: boatos, notícias, confidências falsas ou verdadeiras, enfim, uma autêntica
«revolução do boato» no dizer de Malheiro Dias,²74 indo os monárquicos ao ponto de
fazer reverter em seu proveito o próprio protesto operário e anarquista, dando-lhe apoio
sistemático, numa aliança espúria que procurava derrubar o novo regime pela instalação
do caos social.

Muitas das cartas seleccionadas do arquivo do então major Alfredo Ernesto de Sá
Cardoso, na altura a presidir ao gabinete doMinistério da Guerra, mostram «uma inesgo-
tável capacidade para criar desassossego espiritual, mal-estar político [. . . ] que haveriam
de motivar uma instabilidade permanente da vida política».²75 E revelam-nos outro
dado extremamente curioso: ficamos a saber que em 1912, logo após a segunda incursão
monárquica, a resistência interna à República era um desafio bem aceso: «Oficiais talas-
sas não se escondiam [. . . ] assistiam a jantares em que os próprios copos eram azuis e
brancos com retrato do D. Manuel e os doces tinham bandeirinhas monárquicas [. . . ].
Aqui é que eu vejo bem que a força do Couceiro não estava nos sujeitos que entraram a
fronteira. A força estava cá. E está».²76

Em síntese, parece-nos óbvia a forma moderada como a República exerceu inicial-
mente os poderes repressivos de Estado ao permitir a «adesivagem» emmassa. Moderada
e até reveladora de alguma ingenuidade política. Ou não será disso que se trata, quando
já em clima contra-revolucionário umMinistro afirmava que «a República não foi feita
para os republicanos mas sim para os portugueses»?²77 Por outro lado, a resistência
interna dos monárquicos e o peso não despiciendo que tiveram no apoio às incursões
feitas a partir de Espanha, nos anos de 1911-12, acaba por confirmar as teses de James Scott
acerca do comportamento dos grupos sociais dominados, mesmo quando aparentemente
integrados e assimilados por uma nova ordem política.

4.3 O triunfo da República segundo O Povo de Aveiro

Quando a República triunfa em Portugal, Homem Cristo, com 50 anos, dizia-se «farto
já de prestar serviços à democracia nacional», mas nem o facto de ter sido o criador do
movimento republicano em Aveiro o resguardou da ida para o exílio: «tive de fugir para
o estrangeiro, de outro modo seria, nesta mesma terra a que prestara tantos serviços,
assassinado».²78
que lhe foi apreendida: «O golpe que daqui se prepara [na Galiza] convém precedê-lo por agitações e conflitos
por forma que não provoquem repressões violentas [mas] incomodem e atrapalhem o Governo. . . ». Raul
Brandão, apud Hipólito de La Torre Gómez, op. cit., p. 31, nota 17.
²74Cfr. Contra-Revolução [. . . ], pp. 28-31 e 55.
²75Idem, p. 87.
²76Carta de Américo Olavo a Sá Cardoso, [Agosto?, 1912]. A Contra-Revolução [. . . ], pp. 19-20 e 445.
²77Carta de Augusto Ribeiro de Carvalho a Sá Cardoso, 21.04.1911, idem, pp. 20 e 128. Como refere João

Serra, o próprio António José de Almeida recusava a «republicanização» do aparelho burocrático, o que prova,
por contraste com o pensamento de João Chagas, a dualidade de critérios do Governo Provisório. Cfr. João B.
Serra, op. cit., p. 24.
²78Discurso de agradecimento à Comissão promotora da homenagem a Homem Cristo, que teve luga em

Aveiro, a 22 de Maio de 1938, Espólio IC. Encabeçavam essa Comissão de homenagem «sem nenhum carácter
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Em alguns números do jornal faz passar a ideia de que logo a seguir ao 5 de Outubro
teria sido contactado por republicanos de nomeada, os quais, entre propostas várias,
como a de afrouxar a campanha jornalística que contra eles encetara, lhe teriam mesmo
acenado com um lugar de ministro. ²79Diz ter recusado esses compromissos e preferir ar-
rostar com as incomodidades, em nome da independência e da liberdade de pensamento,
não sem antes aconselhar solenemente os emissários que a alternativa era «governar
com a demagogia ou a conciliação com os monárquicos [já que] os senhores estão numa
enorme minoria. Não terão gente nem sequer para regedores de paróquia».²80

A verdade é que o PRP não dispunha, na altura, de qualquer organização na maior
parte dos concelhos do país, o que prova que o 5 de Outubro não assinala a transição do
poder para os republicanos na província: «Nalguns sítios aparecerammesmo franquistas
e ultramonárquicos à frente dos municípios e freguesias [e no caso concreto do concelho
de Águeda] a máquina inteira de um dos partidos do constitucionalismo marchou em
boa ordem para a delegação local do PRP e solenemente se declarou republicana».²8¹

Curiosamente, num tempo em que nada faria prever que as suas convicções repu-
blicanas viessem a ser tão fortemente abaladas, Homem Cristo afirmou de forma bem
premonitória. «Não esperem nada dos homens monárquicos. Que eles se hão-de passar
para o nosso campo no dia imediato ao da destruição da monarquia, é facto que não
oferece dúvidas».²8²

Mas se o caminho agora a seguir era «integrar os monárquicos na república, fazer
uma larga política de assimilação e atracção»,²8³ só por um mecanismo de autojustifica-
ção dos seus ódios se podem compreender as razões que, a menos de dois meses do seu
desaparecimento, o levam a afirmar ser contra Afonso Costa «porque ele havia arregi-
mentado o rebotalho da Monarquia [. . . ]. Nunca perdoei ao Afonso que se enchesse de
compromissos com gente que se passou, um dia a seguir, à vitória republicana».²84

A absoluta intransigência para com os homens que simbolizavam o novo poder é
bem anterior ao 5 de Outubro, o que quer dizer que Homem Cristo não partilhava da
visão messiânica nem duma certa efervescência, a raiar o mitológico, que envolviam a
República. A esse optimismo feito de anúncios proféticos, materializados agora numa
«revolução redentora, capaz de fazer entrar a humanidade na fase última da sua história

político» Dr. Alberto Soares Machado, Comandante Rocha e Cunha, Dr. Manuel das Neves, António Osório
e Eliziário Moreira. Cfr. Circular de 09.05.1938, Espólio IC.
²79Cfr. O PAE, nºs. 11, de 25.12.1912, p. 1 e 33, de 12.03.1914, p. 2.
²80O PAE, Ano XXXI, nº. 11, 25.12.1912, p. 1. Curiosamente, o reconhecimento de que os republicanos eram

efectivamente minoritários, serviria de pretexto a Basílio Teles para justificar a necessidade de uma ditadura
republicana: «o nosso pessoal de competência especial reconhecida [. . . ] dificilmente chegará para os cargos
a preencher com a abolição da realeza [que] precisamos absolutamente de confiar a mãos leais». Basílio Teles,
As Ditaduras. O Regime Revolucionário, Coimbra, Atlântida, 1975, p. 24.
²8¹Vasco Pulido Valente,O Poder e o Povo [. . . ], pp. 128 e 131. Tais comportamentos, orientados por razões de

oportunismo político, parecem também indiciar uma estratégia dos monárquicos da província para tomarem
conta do PRP.
²8²O PA, Ano I, nº. 47, 17.12.1882, transcrito em Notas da Minha Vida [. . . ], vol.3, p. 24.
²8³Homem Cristo, «Não se precipitem», O PAE, Ano XXXIII, nº. 43, 21.05.1914, p. 3.
²84Entrevista ao Diário Popular, Ano I, nº. 100, 03.01.1943, p. 10.
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e implantando para sempre o reino da justiça»,²85contrapunha uma visão pessimista e
decadentista da sociedade portuguesa.

No primeiro número de O Povo de Aveiro publicado após o 5 de Outubro começa
por inventariar os erros da governação monárquica após o regicídio, atribuindo-lhes
a responsabilidade pela situação «desordenada e anárquica» que se lhe seguiu. Um
desses erros teria sido a retirada de João Franco do poder, pois «só o deveria ser para
se constituir uma ditadura militar».²86Na sua opinião «João Franco deveria completar a
sua obra [. . . ]. Os chefes revolucionários [. . . ] estavam homiziados uns, presos outros.
Era indispensável manter o exílio voluntário duns e exilar os outros».²87

Produzir tais afirmações, num contexto de euforia republicana e simultaneamente
de repúdio pelos símbolos mais odiados da Monarquia — e João Franco era um deles —
, ultrapassava as marcas da mais elementar prudência, assumindo foros de ousadia,
provocação deliberada e aberto desafio ao poder triunfante.²88

Um chorrilho de calúnias inunda as páginas do jornal, que derrama as mais graves
acusações sobre os republicanos. Ao tomar conhecimento da constituição do Governo
ProvisórioHomemCristo escalpeliza, com raramordacidade, umpor um, «os redentores
que vão levantar a pátria dos escombros».²89 À excepção de Afonso Costa e do ministro
da guerra [Correia Barreto], que diz não conhecer, acha que todos os outros são homens
honestos, embora incapazes da missão que se propõem cumprir. Basílio Teles, embora
«literariamente inteligente [. . . ] não é um homem de tacto, de tino, de senso, enfim, de
horizonte e de acção governativa»; António José de Almeida, «também inteligente [é]
a antítese perfeita do estadista [. . . ] o bondoso coração, já consagrado há muito, pela
bacoquice indígena»; Bernardino Machado é «esse tartufo, que sendo tido geralmente
como um imaculado, é um dos velhacos mais completos que eu tenho conhecido»;
finalmente, Teófilo Braga «é a síntese da nefelibatice deles todos [. . . ]. É perigosíssimo.
Se se põe a espinotear pelo positivismo, não só atira de cangalhas o governo provisório
como o enche de ridículo».²90

Esses homens honestos — à parte, como vimos, Afonso Costa e o ministro da guerra,
que não conhecia —, são no mesmo número do jornal tratados como «ladrões que se
propõem redimir a pátria portuguesa» e por isso se torna necessário «combatê-los na
terra ou no ar, no céu ou no inferno, através de tudo, em toda a parte, apenas respeitando
a justiça e a verdade».²9¹

²85Cfr. Raoul Girardet,Mythes et Mytologies Politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 11.
²86Homem Cristo, «Era Fatal!», O PA, Ano XXIX, nº. 1381, 09.10.1910, p. 1.
²87Homem Cristo, «Fale a Verdade», idem, p. 2.
²88Os republicanos tinham ainda presente os rigores do franquismo em ditaduta. Na sequência do abortado

movimento de 28 de Janeiro de 1908, um decreto de 31 do mesmo mês, ao mesmo tempo que suspendia a
imunidade parlamentar dos deputados, preconizava a expulsão do país dos mais destacados opositores ao
regime. Era a “fase delirante” da ditadura «em que se perpetraram prisões a esmo e semaquinaram disposições
legais que, uma vez adoptadas, significariam o requiem irremediável da mais tímida política liberal». Amadeu
Carvalho Homem, A Propaganda Republicana, p. 69
²89Homem Cristo, «Os Redentores», O PA, ano XXIX, nº. 1381, 09.10.1910, p. 1.
²90Homem Cristo, «A revanche», idem, p. 2.
²9¹Homem Cristo, «Enfim!», idem, p. 1.
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Não deixa de ser curioso confrontar estas apreciações de quem se diz republicano
com as do escritor e deputado monárquico Carlos Malheiro Dias, proferidas a 7 de
Outubro de 1910. Sem denotar os compreensíveis ressentimentos de um vencido, que
via abalada seriamente a carreira política com o triunfo da República, refere-se a Teófilo
Braga como sendo «o homemmais tranquilo e pacífico que se possa imaginar [. . . ] de
notável inteligência e grande bondade»; Afonso Costa é «o típico revolucionário cerebral
[com] astúcia e força de vontade»; António José de Almeida «o ídolo do povo; um orador
romântico» e Bernardino Machado «o cérebro do Partido Republicano».²9²

Os ressentimentos pessoais e a «bebedeira de ódio» de que o acusara Junqueiro pa-
recem de facto perverter-lhe a inteligência. Os republicanos eram os homens que lhe
«haviam roubado tudo durante a monarquia» e que se aprestavam, com o advento da Re-
pública, «para nos tirarem a vida, a única coisa que até este momento nos pouparam».²9³
Não pode, pois, dissociar-se a campanha de descrédito que o panfletário aveirense lança
contra a República de razões mais fundas, que se prendem ao combate impiedoso contra
o que considera ser o espírito de facção de personalidades que odiava profundamente e
com as quais se envolve nos mais descabelados duelos de caneta. É esse tipo de combate
que o leva a afirmar. «Não, nós não tínhamos ódio á república. Nós tínhamos e temos
ódio aos infamíssimos charlatães que se dizem republicanos».²94 De todos eles, era por
Afonso Costa que nutria um ódio mais profundo: «o que é preciso é derribar um homem,
um Robespierre de papelão, um ditador ridículo. O que nos afronta na República, a
todos nós, afinal, é um jornal e é um homem [. . . ]. É o ministro da justiça e o seu órgão
na imprensa».²95

Nas edições seguintes do jornal os republicanos continuam a ser escarnecidos e
ridicularizados. O combate à «desaforada anarquia» assenta em quatro tipos de consi-
derações: a incompetência dos dirigentes; o carácter secundário das formas de governo,
pelas quais, segundo Homem Cristo, não vale a pena arriscar uma revolução; a imprepa-
ração do país para receber a República e, finalmente, a questão da ordem pública, tão
essencial num país necessitado de trabalhar.²96

Mau grado estas reservas, e para lá de todos os ataques, parece consentir algum
benefício da dúvida ao novo regime, ao assinalar que se deve fazer «uma experiência
leal e sincera da república. Sejamos patriotas, antes de tudo».²97 Mas eram de uma
outra massa os homens com que contava para essa experiência: um partido republicano
conservador, apoiado no clero, no exército, em todas as classes conservadoras do país.²98
Sem esse conglomerado de vontades corria-se o risco de a nação ir a pique e aí, «se a
república ia ser uma desgraça, maior que a monarquia, o partidário, diante do homem de
verdade e do patriota, desaparecia [. . . ]. Repare-se que não digo que deveria desaparecer

²9²Carlos Malheiro Dias, Ciclorama Crítico de um Tempo [Antologia], Lisboa, Editorial Vega, 1982, p. 20.
²9³Homem Cristo, «Era Fatal!», idem, p. 1.
²94Homem Cristo, «Enfim!», idem, p. 1
²95Homem Cristo, «Haja vergonha», O PA, Ano XXIX, nº. 1391, 01.01.1911, p. 1.
²96Cfr. O PA, Ano XXIX, nº. 1381, 09.10.1910, p. 1
²97Idem, ibidem.
²98Homem Cristo, «Fatal dilema», idem, p. 1.
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o republicano. Republicano e partidário são duas coisas bem distintas».²99

4.4 República e liberdade de imprensa

Vale a pena analisar a opção dos republicanos em matéria de liberdade de imprensa,
mormente que tipo de respostas vão dar às publicações que abalavam o seu prestígio,
como é o caso d’O Povo de Aveiro, ou de jornais monárquicos, como o Correio da Manhã,
que procurava afastar os leitores da aceitação benévola do novo regime. Este tipo de
análise ajuda a perceber eventuais continuidades ou rupturas entre a base de legitimação
da Monarquia e a da República.

É um facto que entre as exigências e promessas de mais liberdade formuladas pe-
los republicanos durante a chamada fase da propaganda se contam as de sufrágio e de
imprensa. Quanto ao sufrágio, a restrição formal do direito de voto, associada às ma-
nipulações referentes aos círculos e à fraude eleitoral — procedimento que se insere
naquilo que alguns analistas designam por «reforço da filtragem à entrada do sistema
político» —, conduziu à deslegitimação do próprio regime republicano.³00 Mas será que
no tocante à liberdade de imprensa as restrições foram de tal monta que nos permitem
falar igualmente de deslegitimação?

Vejamos. Logo a 10 de Outubro de 1910 é publicado o decreto que revoga a lei de im-
prensa repressiva de João Franco: em 1907, após a declaração de encerramento das Cortes,
João Franco fazia publicar o decreto de 20 de Junho que «proíbe a circulação, exposição
e qualquer forma de publicação atentatória da ordem e da segurança pública».³0¹

Esta iniciativa, empreendida cinco dias depois da queda da Monarquia, revela os
propósitos iniciais de libertar a imprensa dos espartilhos que a manietavam e a intenção
de restituir aos portugueses o direito de livre expressão do pensamento através do jor-
nalismo, «o que era considerado um dos mais sólidos alicerces em que devia assentar a
República».³0²

Só que, identificada como símbolo do regime deposto, a imprensamonárquica atiçava

²99Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 938.
³00Cfr. Fernando Farelo Lopes, «A 1ª. República: da “ditadura” democrática à violação das regras do jogo»,

Risco, nº. 1, p. 125. Para M. Villaverde Cabral a crise de legitimação não deve associar-se à incapacidade ou à
incompetência da classe política liberal, nem mesmo a um pretenso regresso saudosista aos tempos da mo-
narquia absoluta. O autor insere a crise portuguesa no contexto mais vasto da sociedade liberal europeia,
podendo a mesma detectar-se com a irrupção do nacionalismo e «quando a generalização das práticas protec-
cionistas introduziu um primeiro entorse de tomo nos fundamentos económicos do sistema liberal». Manuel
Villaverde Cabral, «O fascismo português numa perspectiva comparada», op. cit., pp. 21-22.
³0¹Graça Franco, A Censura à Imprensa [1820-1974], Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993,

p. 33. O decreto de 20 de Julho de 1907 introduz uma originalidade: transfere para os governadores civis a
possibilidade de suspender os periódicos que não acatem as disposições atrás mencionadas. Embora com o
fim da ditadura franquista este diploma tenha sido revogado, subsistia a punição à censura na pessoa do rei
e mantinham-se os chamados Gabinetes Negros, constituídos por agentes do Ministério Público junto dos
Tribunais que se reuniam semanalmente com a expressa finalidade de examinar os periódicos das respectivas
comarcas. Cfr. José Tengarrinha, op. cit., pp. 257-259.
³0²José Tengarrinha, op. cit., p. 260
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a ira dos carbonários, o que levou alguns jornais a recolher-se em silêncio prudente
após o 5 de Outubro.³0³ Apenas dois — o Liberal [ex-Progressista] e o ultramontano
Portugal— se mantiveram no seu posto, em desafio aberto ao novo poder e a coberto
das liberdades inicialmente concedidas. Acabaram, a 10 de Outubro, por ser «ambos
assaltados, saqueados e destruídos e os respectivos directores devidamente presos».³04
Segundo Vasco Pulido Valente este episódio constitui um marco a partir do qual a «rua»
passa a controlar a imprensa «com uma eficácia desconhecida nos costumes políticos
portugueses».³05 Isto é: se o mais elementar bom senso aconselhava os republicanos a
não ceder à tentação de censurar a imprensa, a eficácia dessas medidas no combate aos
adversários da República transferia-se agora para a violência carbonária, suprimindo-se
de facto o que não era aconselhável suprimir-se de direito.³06

É certamente esta duplicidade de critérios que leva OliveiraMarques a considerar que
depois da implantação daRepública havia «uma imprensa completamente livre [apesar de
alguns empastelamentos de jornais em períodos revolucionários e de alguns confiscos de
números esporádicos por ordemgovernamental]».³07 Limitações à liberdade de imprensa
vão ocorrer em 1912, em reacção às ofensivas armadas dos monárquicos, definindo-se as
condições em que podiam ser retiradas da circulação publicações ofensivas para o regime;
em 1916, com a declaração de guerra da Alemanha a Portugal [censura de guerra, com
carácter excepcional e provisório, e que visava a confidencialidade militar e a prevenção
do alarmismo]; em 1918, comSidónio Pais, que depois de abolir numprimeiromomento a
censura de guerra autoriza os governadores civis a suspender indefinidamente quaisquer
publicações que «pretendessem perturbar a segurança pública»; finalmente, em 1925, na
sequência do 18 de Abril, as liberdades são restringidas durante dois meses.³08

Os dezasseis anos de experiência republicana estão longe de constituir uma afirmação
plena de liberdade de imprensa. A tentação de a controlar — como forma de autole-
gitimação de ideias e valores, num qualquer período histórico, segundo as relações de
força e de poder dominantes —, parece acometer em maior ou menor grau todos os
sistemas políticos, por mais liberais que se assumam: «Em todos os tempos, o Poder, que
suporta mal as críticas e não tolera fiscalizações [. . . ], teve uma tendência para limitar

³0³Entre esses jornais contavam-se O Correio da Noite [Progressista], As Novidades e o Notícias de Lisboa
[Regeneradores] e O Correio da Manhã [Franquista]. Cfr. Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ],
p. 115. Alguns voltam a reaparecer dias depois, procurando revalorizar a imagem da Monarquia: é o caso de
O Correio da Manhã, que volta a publicar-se a 27 de Outubro [Cfr. Hipólito de La Torre Gómez e A.H. de
Oliveira Marques, Contra-Revolução, p. 28]. Este jornal tinha como director Álvaro Pinheiro Chagas, antigo
militante do Partido Regenerador Liberal [franquista], aparecendo como redactores principais os nomes de
Aníbal Soares e Joaquim Leitão.
³04Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 115.
³05Idem, ibidem.
³06Cfr. idem, «A “República Velha” [. . . ]», p. 9.
³07A. H. de Oliveira Marques, A Primeira República Portuguesa [Alguns Aspectos Estruturais], Lisboa, Livros

Horizonte, 1980, p. 90.
³08Cfr., entre outros, para estes períodos de suspensão da liberdade de imprensa durante a I República,

WarrenK.Agee eNelsonTraquina,OQuarto Poder Frustrado. OsMeios de Comunicação Social no Portugal Pós-
Revolucionário, Lisboa, Editorial Vega, s.d., pp. 15-16; Nuno Crato, Comunicação Social. A Imprensa, Lisboa,
Editorial Presença, 1989, pp. 195-197; Graça Franco, op. cit., pp. 35-64; José Tengarrinha, op. cit., pp. 259-263.
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a liberdade de opinião».³09 Com efeito, todo o poder recorre à violência e esta, por sua
vez, exprime sempre uma forma de poder. Existe uma tão grande familiaridade entre
o poder e a violência, que se pode afirmar que a finalidade desta última é o poder, seja
qual fôr a forma que revista. Pode mesmo dizer-se que no coração do poder se encontra
a violência e, no coração da violência, o poder.³¹0

No caso vertente da I República portuguesa parece ter existido uma relação perversa
entre o optimismo da vontade de liberdade e o pessimismo da vontade de poder, relação
essa que teria inibido os nossos republicanos de cumprir, na íntegra, os compromissos
assumidos nos tempos da Monarquia.

Segundo Graça Franco, a liberdade de imprensa, «que foi para o Regime Consti-
tucional, simultaneamente, sustentáculo e causa primeira da sua destruição [tribuna
mais eficaz do que o Parlamento para os defensores da República], encontra na Primeira
República tratamento idêntico ao que obtivera no regime anterior».³¹¹ Domesmo modo,
também é lícito acreditar que a reacção autoritária ao sistema liberal republicano apro-
veitou e explorou ao máximo as margens [largas] de liberdade de imprensa consentidas.
A grande instabilidade política que caracteriza todo este período não deixa também de
ser alimentada, sobretudo na primeira metade dos anos 20, por jornais que difundiam a
propaganda fascista — é o caso, entre outros, do periódico A Ditadura ³¹²—, apelavam
abertamente para a substituição do regime e eram «directa ou indirectamente pagos pela
oligarquia financeira»³¹³ que, naturalmente de forma interessada, cobria as suas páginas
de anúncios.

Cremos, apesar das restrições temporárias impostas à imprensa e dos assaltos espo-
rádicos a tipografias e sedes de jornais — actos de natureza «cirúrgica»,³¹4 pontuais e
não generalizados, empreendidos por populações enfurecidas — não poder falar-se de
deslegitimação do regime por via da imprensa com a mesma propriedade com que se
fala da sua deslegitimação por via eleitoral. ³¹5 Em primeiro lugar porque a extensão
do incumprimento das promessas de liberdade de imprensa e de liberdade de voto não
parece encontrar paralelo num e noutro caso; depois, porque os benefícios do acesso
à imprensa e os benefícios — sobretudo de ordem material, mas também de status —

³09Norberto Lopes, Visado pela Censura, Lisboa, Editorial Aster, 1975, p. 20.
³¹0Cfr. Roger Dadoun, La violence. Essai sur l’«homo violens», Paris, Ed. Hatier, 1994, p. 58.
³¹¹Graça Franco, op. cit., p. 186.
³¹²A Ditadura tinha como director Raul de Carvalho e intitulava-se a si própria «Periódico do Fascismo

Português». Publicou-se regularmente de 30 de Outubro de 1923 a 28 de Maio de 1926. Cfr. António Costa
Pinto, «O Fascismo e a Crise da Primeira República: os Nacionalismos Lusitanos [1923-25]», Penélope, nº. 3,
1989, pp. 48 e 50.
³¹³Nuno Crato, op. cit., p. 197.
³¹4Os actos de violência cirúrgica exprimem uma forma de violência qualitativa e selectiva, identificando-se

com o terrorismo, uma figura de violência oposta ao extermínio, que se caracteriza por uma prática extensiva
da violência. Cfr. Roger Dadoun, op. cit., p. 24.
³¹5A legitimidade «refere-se à capacidade do sistema para gerar e manter a crença de que as instituições

políticas vigentes são as mais apropriadas para a sociedade», podendo considerar-se um dos principais
factores da crise de legitimidade, segundo Lipset, «a dificuldade de acesso às instituições políticas». Fernando
Farelo Lopes, «Eleições e Estabilidade Política», Sociologia. Problemas e Práticas, nº. 3, 1987, pp. 111 e 116,
respectivamente.
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proporcionados pelo acesso às instituições e pelo exercício do poder político, dificilmente
adquirem o mesmo peso e relevância nas massas escassamente alfabetizadas; tal poderá
acontecer, quando muito, nas contra-élites afastadas do poder.

É um facto que a ausência de meios de penetração da cultura política nacional gerava
um desinteresse profundo nas camadas rurais, onde imperava um tipo de cultura que
podemos designar por localista, isto é, «de orientação muito débil para os objectivos
políticos»,³¹6 o que tornava a eficácia dos actos eleitorais, enquanto meios de integração
política, bastante reduzida.

É assim de crer que algumas restrições à liberdade de imprensa, num país onde a
taxa de analfabetismo, em 1911, se cifrava em 75,2%,³¹7 não afectassem grandemente a
deslegitimação do regime. O que não significa, de modo algum, que decisões como a
do estabelecimento da censura postal e da imprensa, em 1916, não tenham deixado «de
emprestar ao sistema uma imagem de ilegalidade».³¹8

4.5 Prisão e exílio de Homem Cristo

Regressemos a Outubro de 1910. Alguns dias depois de ter publicado o decreto que
revogava a lei de imprensa de João Franco e suspendia, também, «todos os termos de
qualquer processo relativo à imprensa enquanto não for publicado um novo decreto com
força de lei protector da liberdade de imprensa», o Governo Provisório fazia publicar um
outro, a 22 de Outubro, que proibia a venda de «publicações pornográficas ou redigidas
em linguagem despejada e provocadora».³¹9Tal iniciativa revela bem a incomodidade
que certas publicações monárquicas — e, com toda a certeza, também as oriundas de
alguma imprensa republicana mais conservadora— provocava nos brios feridos do novo
poder emergente, levando-o a tentar moralizar o regime e a demarcar o terreno onde,
na sua óptica, se esbatia a diferença entre liberdade e libertinagem.

De imediato Homem Cristo é intimado a suspender O Povo de Aveiro, o que o leva
a concluir: «Era para mim, em especial, e exclusivamente, o artiguelho que autorizava
todo e qualquer patife a apreender os jornais que usassem de linguagem provocadora
e despejada».³²0 Em abono desta ideia — aparentemente peregrina se considerarmos o
carácter geral e abstracto a que as leis devem obedecer —, acorre Fialho de Almeida, ao
considerar a lei de imprensa de 22 de Outubro incompleta e muito menos liberal que
as anteriores e cujos primeiros parágrafos «parecem redigidos de propósito para pôr o

³¹6Fernando Farelo Lopes, «Cultura política e grupos sociais na 1ª. República», Risco, nº. 2, Verão 1985, p. 53.
Recorrendo a conceitos elaborados por Almond e Verba na obraThe Civic Culture, Farelo Lopes identifica
o público que possui um sentido débil da sua eficácia política pessoal — e das instituições que canalizam as
exigências sociais —, com a cultura de súbdito, situada na província, por oposição à cultura de participante
dos centros urbanos de Lisboa e do Porto. Idem, p. 54.
³¹7Idem, p. 53.
³¹8Fernando Farelo Lopes, «A 1ª. República [. . . ]», p. 126.
³¹9Graça Franco, op. cit., p. 37.
³²0O PAE, Ano XXXI, nº. 11, 25.12.1912, p. 3.
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jornal de Homem Cristo à mercê das prepotências da autoridade civil».³²¹
A 26 de Outubro é preso e o jornal suspenso. A casa de Arnelas, onde se encontrava

a tipografia e a administração do jornal, é sujeita a uma busca rigorosa: os papéis são
apreendidos, as portas seladas, ficando a polícia de guarda à habitação.³²² De acordo
com os jornais republicanos da capital a prisão «não deriva dos fragores dos seus ataques
de imprensa, senão da urgência que a autoridade tem de esmiuçar os seus actos públicos
e secretos, da proclamação da República para cá».³²³

Na sequência da detenção é conduzido a Lisboa, onde o aguardava uma multidão
em fúria: «o povo, que se aglomerava na estação e imediações, recebeu-o hostilmente,
sendo dali conduzido, a salvo, e por prudentes prevenções [. . . ] ao governo civil».³²4 O
facto de ter sido pronunciado sem fiança e remetido à prisão do Limoeiro, transitando
do poder administrativo para o judicial, prova que a detenção não resultou de abusos de
liberdade de imprensa, para os quais não estava prevista a prisão preventiva.

A versão destes acontecimentos posta a circular por Homem Cristo e por alguns
dos seus admiradores não coincide com a da imprensa republicana, apontando para a
tentativa do assassinato político.³²5 Tudo teria sido combinado entre Afonso Costa e
Albano Coutinho, o então governador civil de Aveiro, na mais completa ignorância do
ministro do Interior, que era António José de Almeida. OMundo anunciara a deslocação
a Aveiro de um oficial da marinha para prender Homem Cristo. Tratava-se de Marinha
de Campos,³²6 com quem Homem Cristo havia travado duras polémicas jornalísticas,
e que teria a incumbência de o matar, alegando resistência. Gorada essa tentativa —
por aquele oficial se ter recusado a desempenhar tal papel — anunciou-se para Lisboa
a hora de chegada do detido. A ideia seria descurar-se propositadamente a protecção,
esperando que a turbamulta que entretanto acorria à estação o assassinasse.³²7

³²¹Fialho deAlmeida, op. cit., p. 14. SegundoHomemCristo amáxima liberdade de imprensa propalada pelos
republicanos não os impedia de conceder o direito absoluto, «ao primeiro polícia analfabeto, de apreender
as gazetas [. . . ] e mandar assaltar as redacções e de seguida suspender e suprimir os periódicos alvejados».
Homem Cristo,Monárquicos e Republicanos, p. 318.
³²²Cfr. Campeão das Províncias, Ano 59º., nº. 6007, 29.10.1910, p. 1; O Democrata, nº. 141, 28.10.1910, p. 1.
³²³Fialho de Almeida, op. cit., p. 6.
³²4Campeão das Províncias, Ano 59º. nº. 6007, 29.10.1910, p. 1. Este jornal transcreve O Mundo do dia

anterior, que em primeira página insere gravura alusiva à chegada de Homem Cristo à estação do Rossio e
encimada com o título «Um Bandido à Sombra». Informando ter sido «aplaudida sem reservas a medida
tomada pelo governo acerca do anormal que fazia o tal Pulha de Aveiro», o jornal de França Borges avisa, em
tom ameaçador: «O governo precisa tomar a mesma providência acerca de imitadores e sequazes daquela
criatura, até mesmo como medidas de ordem pública». Cfr. OMundo, Ano XI, nº. 3591, 28.10.1910, p. 1.
³²5Cfr. Homem Cristo, «Fatal Dilema», O PAE, Ano XXXIII, nº. 40, 30.04.1914, p. 2. O nº. 9, de 11.12.1912,

p. 3, inclui uma transcrição do jornal brasileiro A Cidade de Santos sobre este episódio: «Os republicanos
suspenderam-no [ao jornal], armamdo uma cilada ao Homem Cristo, livrando-o a providência de uma morte
quase certa, quando foi levado para Lisboa. O plano de Afonso Costa falhou e Homem Cristo veio para o
estrangeiro dizer ao mundo quem era a cambada que mandava em Portugal».
³²6Artur Marinha de Campos [1871-1930], comissário naval, jornalista, futuro governador de Cabo Verde.

Cfr. A.H. de Oliveira Marques, Correspondência Política [. . . ], p. 278, nota 3.
³²7Nem no jornal nem nas obras de Homem Cristo encontrámos a descrição pormenorizada deste evento.

Esta versão dos acontecimentos encontra-se num documento dactilografado [Perguntas e Respostas, 1932]
respeitante a um processo judicial em que era réu Arnaldo Ribeiro, director de O Democrata. Espólio IC.
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Deve acrescentar-se que esta tese do assassinato, se não de todo inverosímil, é pelo
menos bastante controversa, podendo ter sido posta a circular com declarados intuitos
desestabilizadores e de desgaste da imagem do novo regime. Implacável na denúncia
do seu funcionamento e da reavaliação negativa que fez da I República, Vasco Pulido
Valente acaba, apesar de tudo, por reconhecer: «Muito poucas pessoas foram mortas
pelos militantes [que] eram ubíquos, ninguém sabia, ou tinha maneira de saber, a quem
designavam o desagradável papel de vítima e, portanto, ninguém se sentia seguro».³²8

Conta Raul Brandão, nasMemórias, que se andava angariando gente pelo Rossio para
ir esperar Homem Cristo à estação da Avenida. Assim se fez e por pouco a negligência
das autoridades não terá redundado na liquidação do temível panfletário. Em nota
à margem da sugestiva gravura com que o Mundo anuncia a chegada do jornalista a
Lisboa, escreveu Homem Cristo Filho: «L’arrivée de mon père à la gare de Lisbonne,
arrété après la proclamation de la République. La tentative d’assassinat dont il a échappé
miraculeusement».³²9 Falhado o hipotético assassinato, a explicação dada para a prisão
foi a de que Homem Cristo escondia jesuítas em casa.³³0

Esta explicação coincide com o que se passou nos primeiros tempos da revolução
republicana, em que a a caça ao «jesuíta» e ao «talassa» foram uma constante. A simples
referência a eventuais esconderijos de armas e túneis secretos, onde os religiosos se acoi-
tavam e conspiravam contra o novo regime, servia de pretexto para buscas e assaltos que
não se confinavam a Igrejas ou outras instituições religiosas: «Houve casas particulares
que não escaparam ao fervoroso furor perquisitório dos jacobinos».³³¹

A tese do assassinato — ou tratar-se-ia apenas de mero acto intimidatório? — não
parece de todo inconsistente. Basta cotejá-la com procedimentos idênticos engendrados
pelos republicanos para combater figuras políticas ou jornais adversos, descritos por
historiadores que procuram demonstrar que o regime republicano não pode ser conside-
rado uma democracia, sob nenhum ponto de vista.³³² A inexistência de uma legalidade,
de um conjunto de regras definidoras dos direitos e deveres individuais — tais direitos
emanavam apenas da «justiça republicana» —, bem como a diluição das fronteiras que
separavam os agentes da repressão das pessoas privadas, tudo isso ajudava o «terrorismo
de massa, politicamente dirigido pela facção do PRP que Afonso Costa comandava».³³³

Oepisódio ocorrido comHomemCristo, emqueOMundo começa por anunciar com
antecedência a sua prisão— excitando os ânimos populares e ajudando à concentração de
pessoas junto à sua residência — e que culmina com a hostilidade à sua chegada a Lisboa,

³²8Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 174.
³²9OMundo, Ano XI, nº. 3591, 28.10.1910, p. 1. Espólio IC.
³³0Trata-se da versão inserta no documento anteriorrmente citado. Espólio IC.
³³¹Manuel Braga da Cruz, As Origens da Democracia Cristã e o Salazarismo, Lisboa, Editorial Pre-

sença/Gabinete de Investigações Sociais, s.d., p. 243.
³³²É o caso de Vasco Pulido Valente, que explora e defende a tese do terror jacobino de Afonso Costa,

porventura a posição mais consistente da historiografia moderna nesta matéria. Para Manuel Villaverde
Cabral, V. Pulido Valente «narrou os primeiros anos do regime republicano segundo uma óptica parecida
com a de Cobb nos seus estudos sobre a Revolução Francesa». Vd. Portugal na Alvorada [. . . ], p. 262.
³³³Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo, p. 10.
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contém em si todos os ingredientes com que V. Pulido Valente condimenta ocorrências
análogas: «Os chefes radicais, no Parlamento ou através de O Mundo, designavam as
vítimas permissíveis e as alturas em que o “povo” se devia mexer ou ficar quieto».³³4
Idêntica receita terá sido aplicada ao então bispo do Porto, D. António Barroso, por
não ter acatado a proibição da leitura da pastoral colectiva aos fiéis. Chamado a Lisboa
por Afonso Costa «sem se fazer segredo do local e hora de chegada [. . . ], quando o
desprevenido bispo desembarcou em Santa Apolónia caiu no meio de uma multidão
democraticamente ululante, que o insultou, lhe apedrejou o carro e agrediu o respectivo
motorista com justiceiras bengaladas».³³5

A estratégia era simples e aparentemente eficaz: a direcção política «atiçava ou re-
freava o ardor das massas, de acordo com as suas conveniências tácticas»,³³6 ao mesmo
tempo que se eximia de quaisquer responsabilidades na violência cometida pelo povo
exaltado. Ou seja, a violência não podia ser atribuída ao poder mas sim às massas
indignadas, com a evidente vantagem de dispensar leis opressivas. O poder, de resto,
apressava-se muitas vezes a pedir desculpas, o mesmo acontecendo com declarações
hipócritas de alguma imprensa que procurava afastar quaisquer propósitos de vindicta
pessoal.³³7 Aconteceu um pouco isso a seguir à prisão de Homem Cristo: mandaram
informar a família que o detido se encontrava de saúde, tendo o ministro do Interior
ordenado «as providências precisas para que se prestem aos seus filhos menores todos
os cuidados».³³8

Homem Cristo sai em liberdade no início de Novembro, quando havia sido já publi-
cada a primeira Lei de Imprensa da República, considerada «notavelmente liberalizante»:
além de proibir a censura sob qualquer pretexto, remetia a penalização dos abusos e res-
ponsabilidade dos infractores para a lei geral,³³9 o que vinha ao encontro das exigências
de numerosos profissionais da imprensa.³40

À liberdade desta lei correspondem, no plano político, as medidas de atracção em-
preendidas por António José de Almeida e, com elas, também o recrudescimento das
exigências monárquicas e conservadoras: protestos contra a «ditadura» do Governo Pro-
visório e pedidos de realização imediata de eleições gerais. É fácil entender o porquê de
tais exigências, já que «a ditadura revolucionária, exercida em nome duma democracia,
admite-se só o tempo necessário para se realizarem as eleições. Além desse prazo é um

³³4Idem, «A “República Velha” [. . . ]», p. 10.
³³5Idem, O Poder e o Povo, p. 171.
³³6Idem, «A “República Velha” [. . . ]», p. 10.
³³7Idem, O Poder e o Povo, p. 115; Fialho de Almeida, op. cit., p. 5.
³³8Carta de André dos Reis [Presidente da Comissão Municipal de Aveiro] a Manuel Homem de Carvalho

Cristo, 31.10.1910, Espólio IC. Refere o Campeão das Províncias, Ano 59º., nº. 6009, 05.11.1910, p. 1: «Aos filhos
do sr. Homem Cristo foi comunicado pelo sr. governador civil [. . . ] que a saúde do detido não corre perigo e
de que o governo tem o melhor desejo de que nada lhes falte».
³³9Trata-se do Decreto de 28 de Outubro de 1910. Cfr. Graça Franco, op. cit., p. 38.
³40«Quemmente, quem deturpa, quem calunia, pode ser chamado à responsabilidade, sem que seja necessá-

ria uma lei especial, assim o entendemmuitos países, como a livre Inglaterra». Raul Rego, apud Graça Franco,
op. cit., nota 5, pp. 38-39.
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atentado monstruoso».³4¹ Isto é, a direita passou a pedir, com novo alento, «o que nunca
quisera dar, ou seja, uma oportunidade legal para suprimir os seus inimigos».³4² Talvez
por isso, e receoso das consequências de uma liberdade tão ampla, o Governo Provisório
tenha decidido publicar a 28 de Dezembro um outro Decreto mais restritivo, que previa
no artigo 4º. a punição para quem espalhasse «boatos falsos destinados a alarmar o
espírito público».³4³

Por esta altura Homem Cristo ajudava a fundar em Aveiro o Partido Nacional Demo-
crático, que dizia aceitar, reconhecer e defender a República, propondo-se preencher a
lacuna deixada pelo Partido Republicano, acusado de nada fazer pela cidade.³44 A razão
mais forte invocada para a organização do novo centro político «foi o partido republicano
emAveiro ser muito pequeno e sem raízes, sem influência local, composto de figuras sem
prestígio — rapazotes —, sem capacidade, sen senso comum e moral, profundamente
odioso à população».³45 A reacção indignada dos republicanos aveirenses foi imediata:
acusaram o novo centro de ter «como cabeças dirigentes osmais irreconciliáveis inimigos
do partido republicano» e consideraram a sua fundação uma «insólita provocação».³46

Entretanto, os ataques aos republicanos redobravam de intensidade: «É preciso
amarrá-los a este poste. E aqui, fustigados, exigir-lhes duras responsabilidades».³47
Afonso Costa é considerado «insignificante, mero habilidoso» e ridicularizado por se
considerar «o Pombal do século XX [que] tomou a peito o papel de Danton e Robespierre
revolucionário».³48

A resposta a tão irreverentes desafios viria logo a seguir: provocações e ameaças
de que as oficinas do jornal iriam ser atacadas, numa altura em que se consumava o
assalto popular às redacções de jornais monárquicos, «um excesso provocado por vários
excessos dessa imprensa», no dizer do Campeão das Províncias. Assim aconteceu com
o Diário Ilustrado, cujas máquinas «ficaram completamente inutilizadas, tendo sido
arremessados destroços pelas janelas, bem como diferentes objectos entre os quais um
quadro com os retratos de D. Carlos e D. Manuel. O povo, que estava na rua, caiu sobre
esse quadro desfazendo-o em pedaços».³49 Igual sorte tiveram O Liberal e o Correio
da Manhã, destruídos pela «sans-culotterie republicana», vendo-se os seus promotores

³4¹Homem Cristo, «Haja vergonha», O PA, Ano XXIX, nº. 1391, 01.01.1911, p. 1.
³4²Vasco Pulido Valente, «A “República Velha” [. . . ]», p. 11.
³4³Cfr. Graça Franco, op. cit., p. 39.
³44«Novo Partido», cfr. O PA, Ano XXIX, nº. 1390, 25.12.1910, p. 2. «O novo partido criado em Aveiro

é composto de gente independente e honesta [que] quer somente libertar Aveiro duma demagogia que a
desonra» [«Política Social», O PA, Ano XXIX, nº. 1391, 01.01.1911, p. 3].
³45«Novo partido», O Democrata, Ano 3º., nº. 150, 30.12.1910, p. 2.
³46Ruy da Cunha e Costa, «Um centro de aderentes», idem, p. 3.
³47HomemCristo, «Os monárquicos mataram amonarquia. Os republicanos matam a república», idem, p. 1.
³48Idem, ibidem.
³49«Mala-do-sul», Campeão das Províncias, Ano 59º., nº. 6028, 14.01.1911, p. 1. Comentando o ataque aos jor-

nais monárquicos, O Século inclui também O Povo de Aveiro entre os jornais que num período revolucionário
e de paixões incendiadas «representavam a facção reaccionária da política monárquica». Cfr. «Impudor», O
PA, Ano XXIX, nº. 1393, 01.01.1911, p. 3. Veja-se também, sobre o assalto aos jornais monárquicos, «Justiça
popular», O Democrata, Ano 3º., nº. 152, 13.01.1911, p. 1.
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obrigados a abandonar o país.³50
Entretanto, reunido em Conselho de Ministros, o Governo Provisório «tomou a deli-

beração com força de lei de intimá-lo [a HomemCristo] a que se abstenha de publicar no
seu jornal linguagem inconveniente [. . . ] informando-o mais de que do não acatamento
desta determinação resultará a pena de suspensão do jornal».³5¹ Dois dias depois Ho-
mem Cristo reage à intimidação, dizendo preferir a censura prévia, por ao menos com
ela não se correr o risco de não saber o que classificar de linguagem inconveniente. E vai
adiantando. «Jamais obterão de mim, jamais, a linguagem da subserviência, da lisonja,
da covardia, da vergonha. Jamais! Suprimam o jornal, mas de mim jamais a obterão».³5²

Na mesma altura alguns jornais anunciavam que gente de Lisboa se preparava para
vir a Aveiro assaltar a tipografia: «Pois venham. Mas meia dúzia, pelo menos, ficam
estendidos na calçada [. . . ]. Hão-de ser recebidos com as honras que merecem».³5³

A supressão veio logo a seguir e Homem Cristo, dizendo-se ameaçado de morte,
abandona o país.³54 De Tuy faz publicar um Suplemento,³55 datado de 20 de Janeiro,
que «foi logo apreendido nos quiosques e lugares de venda. As remessas enviadas para o
correio não seguiram e em Lisboa foram presos alguns indivíduos que o vendiam pelas
ruas».³56

Homem Cristo e o seu jornal não foram o único alvo que as autoridades escolheram
para «moralizar» a vida política aveirense. Weiss de Oliveira, o governador civil, «médico
e republicano revolucionário»,³57 é demitido na mesma altura. A demissão foi uma
consequência do conflito suscitado entre o governador civil e as comissões republicanas,

³50Cfr. Contra-Revolução [. . . ], p. 33. Segundo Vasco Pulido Valente, com esta operação «os carbonários de
Lisboa oficialmente inauguraram o seu longo reino de terror [a que não escaparia] O Povo de Aveiro, dirigido
pelo famigerado “Pulha de Aveiro”, HomemCristo [que] foi suspenso a pedido das comissões locais e o “Pulha”
preso e conduzido a Lisboa». Cfr. Vasco Puludo Valente, O Poder e o Povo, p. 170.
³5¹Weiss deOliveira [GovernadorCivil], «Ao cidadãoDirector do JornalOPovo deAveiro», 13.01.1911. Espólio

IC. Weiss de Oliveira faz publicar na imprensa uma carta, na qual chama a atenção para o cumprimento das
normas que deveriam reger a suamissão: «a de dar a sua quota parte no valiosíssimo esforço pela consolidação
da República, em que reside o bem-estar de nós todos portugueses». Campeão das Províncias, Ano 59º.,
nº. 6028, 14.01.1911, p. 1. Outros conselhos, como o de não ser «pelo uso da frase violenta e agressiva no combate
contra os que divergem da nossa maneira de pensar [. . . ] que se desempenhará da sua missão», caem mal na
redacção de O Democrata, que afirma não concordar «nem com a sua oportunidade [da circular] nem com a
sua doutrina destrambelhada». Cfr. «Ao sr. Weiss de Oliveira», O Democrata, Ano 3º., nº. 153, 20.01.1911, p. 1.
³5²HomemCristo, «UmUltimatum»,OPA, AnoXXIX, nº. 1393, 15.01.1911, p. 1. O jornal transcreve e comenta

a intimação do governador civil.
³5³«Terão as honras devidas», idem, p. 2.
³54«Três vezes me quiseram assassinar [. . . ]. A primeira, quando o facínora do Marinha de Campos foi

escolhido para me vir prender a Aveiro. A segunda quando se arremessou a canalha contra mim na estação da
Avenida [. . . ]. A terceira [. . . ] quando em cima da supressão do Povo de Aveiro, quando em cima da demissão
de Weiss de Oliveira, substituído pelo Rodrigo Rodrigues, dois malandros receberam a ordem secreta de ir a
Aveiro assassinar-me». O PAE, Ano XXXIII, nº. 40, 30.04.1914, p. 2.
³55HomemCristo, «Aos assinantes e leitores deO Povo de Aveiro e ao Público Português». Neste Suplemento

são explicadas as razões que levaram à suspensão do jornal: «Eu não podia, eu não devia substituir O Povo de
Aveiro por um pastel que dissesse só aquilo que o ministro da justiça consentisse».
³56«Política Social», Campeão das Províncias, Ano 59º., nº. 6031, 25.01.1911, p. 1.
³57É assim que o classifica O Democrata, após substituir Albano Coutinho no cargo de governador civil. Cfr.

O Democrata, Ano 3º., nº. 149, 23.12.1910, p. 3. Menos de dois meses foi o tempo bastante para transformar

70



Prisão e exílio de Homem Cristo 4.5

depois de provadas «as ligações mais ou menos latentes entre o sr. Weiss de Oliveira
e a tropa fandanga que serve de acólita ao esterquilino pandilha de Arnelas».³58 As
comissões republicanas tinham-lhe apresentado algumas reclamações. Foi por não as
acolher, e por ter protegido com o exército Homem Cristo, que foi demitido — por
cumplicidade. A suspensão do jornal arrastou na queda o governador civil.³59

O bom entendimento entre ambos era notório. Vão manter, no futuro, amistosa e
duradoura troca de correspondência, apesar da «diferença em aparência radical e extrema
de princípios» que os separava, já que o ex-governador civil se passara entretanto, de
armas e bagagens, para o campo monárquico.³60

Em Fevereiro de 1911 o novo governador civil, Rodrigo Rodrigues,³6¹ intimava os
redactores do jornal monárquico A Justiça, que entretanto começara a publicar-se em
Aveiro, a suspender de imediato a publicação «que irritava o ânimo público, a quem
violentamente agredia e [que] viera de reforço ao antigo Povo de Aveiro».³6²

Outra medida punitiva das autoridades foi o encerramento do Centro, apelidado de
Nacional Democrático, tendo os seus membros sido ameaçados pelo governador civil
de que «a perseguirem na impertinente e impatriótica campanha contra as instituições
e a ordem os faria colocar na fronteira dentro de 24 horas».³6³ O Centro havia emitido

o «médico e republicano revolucionário» em «um incompetente e um inepto». Cfr. «Ao Sr. Ministro do
Interior», O Democrata, Ano 3º., nº. 156, 10.02.1911, p. 1.
³58«Coisas & tal», O Democrata, Ano 3º., nº. 153, 20.01.1911, p. 1. No dizer do jornal, «os republicanos de

Aveiro descobriram a tempo a manobra e o sr. Weiss de Oliveira [retirou-se] do lugar, para de novo ir dar
consultas no seu escritório de Lisboa, de onde, afinal, era bem melhor não ter saído». Idem, ibidem. Segundo
Homem Cristo o governador civil, apesar de «grande jacobino [. . . ] viu a tempo que sem uma política de
justiça e de conciliação a república ia a pique [. . . ]. É claro que levantou contra si a animadversão da canalha».
O PAE, Ano XXXI, nº. 15, 22.01.1913, p. 3.
³59Cfr. O Democrata, Ano 3º., nº. 156, 10.02.1911, p. 1. O jornal transcreve A Revolta, de Lisboa, a propósito

da demissão de Weiss de Oliveira. Depois de censurar a extrema magnanimidade do Governo Provisório, ao
não conservar preso HomemCristo, refere que «a sua magnanimidade toca as raias do delírio com a protecção
escandalosa que lhe presta a primeira autoridade do distrito, guardando-lhe a casa pelo nosso exército». «Na
brecha», idem, p. 1
³60DiziaWeiss deOliveira: «V. Exª. continua a ser um democrata e eu sou francamente hoje pela reacção [. . . ].

Monárquico cada vez o sou mais [. . . ] mas consequentemente cada vez mais patriota e portanto mais contra
essa canalha».[Carta a Homem Cristo, 10.08.1916, Espólio MG]. Esta profissão de fé monárquica encontra-
se minuciosamente fundamentada noutra carta, na qual refere, dirigindo-se a Homem Cristo: «É porque o
meu Exmº. amigo está ainda, e bem infelizmente, possuído do espírito democrático e de toda a sua errada
filosofia, que é o romantismo, que [. . . ] não é capaz de chegar à fé e a todas as suas consequências» [Carta de
11.12.1916, Espólio MG]. Noutra carta acrescentava: «Eu fui democrata, já mesmo monárquico, porque julgava
que a democracia eramaior esforço útil que elevava o homem. Mas Maurras veio-me provar que a democracia
é aparentemaior esforço para ser de factomenor esforço e consequentemente a negação da educação». Carta
de 11.12.1916, Espólio MG.
³6¹Rodrigo José Rodrigues. Médico, militar e político republicano, filiado no Partido Democrático. Em 1911

foi governador civil de Aveiro e, depois, do Porto. Ocupou a pasta do Interior no 1º. governo Afonso Costa
[09.01.1913 a 06.02.1914].
³6²«Política Local», Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6040, 25.02.1911, pp. 1 e 2. Após afirmar que o

Governo Provisório «sensatamente suprimiu o Pulha deAveiro e demitiu o sr. Weiss deOliveira»,ODemocrata
alude à suspensão do jornal Justiça: «Foi um alto serviço [. . . ] que v.exa., sr.governador civil, prestou à jovem
República e ao decoro dos bons princípios». [«Uma afirmação», Ano 4º., nº. 159, 03.03.1911, p. 2].
³6³Idem, ibidem. Entretanto, o partido republicano de Aveiro aplaudia estes procedimentos «em defesa da
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um comunicado, a 12 de Janeiro de 1911, no qual considerava prioritário «fulminar a
demagogia que havia em Portugal», ao mesmo tempo que aprovava por aclamação
«Defender por todas as formas, ainda as mais violentas, qualquer ataque à propriedade
ou vida do director do Povo de Aveiro».³64

Este tipo de procedimentos mostra que a política de atracção tinha limites, que se
situavam exactamente no lugar onde acabava a política de integração e começava a da
subversão do próprio regime. Um pouco à semelhança do que aconteceu com a primeira
lei eleitoral da República, que excluiu do direito de voto um considerável número de
portugueses, também as medidas adoptadas contra a imprensa hostil aos republicanos
no poder transformaram a atracção de António José de Almeida em efectiva repulsão.
³65

No caso particular da imprensa há razões para crer que as perseguições continuaram
nos anos seguintes. Em 1912 Machado Santos, o «herói da Rotunda», queixava-se n’O
Intransigente: «estamos servindo de alvo às agressões dos políticos [. . . ] que sem coragem
para nos atacar de frente, encarregam os seus rufias desta triste missão».³66 Em 1914,
num ambiente de desanuviamento gerado pela queda do governo Afonso Costa,³67 o
jornal República podia dizer que «agora já se pode falar, e se fala sem receio de que a
formiga branca sufoque amurro as vozes dum protesto justo».³68 Ainda em 1914, Homem
Cristo Filho, à frente do jornal A Restauração, abandona o país e de San Sebastian dá a
conhecer ao pai alguns episódios da violência carbonária contra a imprensa: «A tirania
ultrapassa todos os limites. Nunca foi tão grande no tempo do governo do Afonso [. . . ].
A Restauração foi apreendida [. . . ]. Em onze dias o jornal foi apreendido oito vezes e
chegou a ser apreendido três vezes num só dia [. . . ]. O Dia, o Diário da Manhã, o Jornal
da Noite,

suspenderam já há que tempo a publicação».³69

República» e colocava-se inteiramente ao lado do governador civil. Idem, ibidem.
³64«Àprova e. . . sem comentários. OCentroNacionalDemocrático»,ODemocrata, Ano 3º., nº. 153, 20.01.1911,

p. 2.
³65Cfr. Vasco Pulido Valente, «A “República Velha” [. . . ]», p. 12. Em Dezembro de 1910 os republicanos

acreditavam ainda que a lei eleitoral viria garantir a liberdade de sufrágio [Cfr. «A nova lei eleitoral», Campeão
das Províncias, Ano 59º., nº. 6018, 07.12.1910, p. 1]. Em Março de 1911 o desencanto do jornal é já notório: «Há
descontentes e magoados. São desse número os sargentos [. . . ] excluídos, conjuntamente com os interditos,
os indigentes e outros, do recenseamento eleitoral. Parece que lhes havia sido prometido o direito de voto.
De facto o tinham. A República deve-lhes uma grande parcela, se não a maior da vitoriosa jornada do 5 de
Outubro». [«Política Social», Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6047, 23.03.1911, p. 1].
³66«Os revolucionários», O Intransigente, transcrito em O PAE, Ano XXXI, nº. 2, 21.10.1912, p. 2.
³67Afonso Costa apresenta a demissão do Gabinete a 24 de Janeiro. Em 4 de Fevereiro de 1914 o Presidente

da República encarrega Bernardino Machado de formar Governo. Cfr. Fernando de Castro Brandão, A I
República Portuguesa. Uma Cronologia, Lisboa, Livros Horizonte, 1991, p. 67.
³68República, 09.02.1914, transcrito em O PAE, Ano XXXIII, nº. 29, 12.02.1914, p. 3. A formiga branca

era constituída pelos «homens de mão do ramo do Partido Republicano favorável a Afonso Costa». M.
VillaverdeCabral, «Basílio Teles: o nacionalismo republicano [. . . ]», p. 30. Outros grupos organizados, comoos
«batalhões de voluntários», eram igualmente responsáveis por ameaças, espancamentos e assaltos a redacções
de jornais.
³69Carta de Homem Cristo Filho a Homem Cristo, 02.09.1914 [Doc. 58]. Nesta carta as instalações de A

Restauração são descritas como se de um verdadeiro bunker se tratasse: «Assaltos ao jornal tentaram alguns
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Estas descrições revelam bem a coexistência de uma lei de imprensa reconhecida-
mente liberal com as reiteradas perseguições a jornais hostis aos republicanos no poder,
aparente paradoxo que denota comportamentos típicos de um sistema político oligár-
quico e clientelar e que prova, ao mesmo tempo, que o derrube da Monarquia não
extinguiu a prática de relações caciquistas em Portugal. Com efeito, aquilo que acontece,
emmatéria de imprensa, é o espezinhar de uma norma que, em teoria, apontava para uma
intenção geral. E quando se assiste àmanipulação parcial e activa das normas do aparelho
administrativo, à subordinação das funções do Estado a interesses de parcialidades ou de
determinados indivíduos, estamos em presença de uma regra de funcionamento típica
do sistema caciquista, no qual a discriminação sistemática «implicava que o princípio da
igualdade perante a lei desaparecesse, porque, caso fosse acatado [. . . ] imporia a morte
do caciquismo».³70

A forma como o poder se comporta com a imprensa aveirense após o 5 de Outubro
não deixa de lembrar a divisa dos coronéis e caciques brasileiros: «Para os amigos, a
justiça; para os inimigos, a lei».³7¹ Ou seja, as leis não imperam para os amigos, antes são
usadas em seu proveito e para perseguir os adversários: «a vergonhosa imprensa da situ-
ação continua com os desmandos do costume [. . . ]. Os mesmos palavrões provocadores
e despejados [. . . ]. Mas para eles não há leis! A lei é só para os adversários!»³7² Enquanto
O Povo de Aveiro era acusado de veicular uma linguagem despejada e provocadora, O
Mundo chamava abertamente «bandido» a Homem Cristo e O Democrata rabiscava
contra ele as maiores torpezas, difamando-o em números consecutivos³7³ perante a
expectativa benévola das autoridades.

A passividade do poder para com a imprensa republicana, tolerando-lhe comporta-
mentos que não perdoava aos adversários, funcionava como garante da discriminação
da lei e da justiça, administrando-a a favor das suas clientelas. A lei era sacrificada às
suas particulares conveniências, o que levava Homem Cristo a afirmar: «A linguagem
conveniente que o governo de mim exige é essa. É que eu me cale, perante todos os

sem resultado. A casa está blindada. É uma fortaleza. Portas e janelas gradeadas e chapeadas de ferro [. . . ].
Boca de incêndio com a máxima pressão de água da Companhia e com mangueiras para aplicar às diferentes
janelas e varrer a multidão. Seteiras nas paredes para meter os canos das espingardas e das pistolas e limpar
a escada. Sinal de alarme em todos os compartimentos da casa e sempre um batalhão de homens seguros
a guardar a casa». Em Outubro de 14 [anota F. de Castro Brandão, op. cit., p. 74] é empastelado o jornal
monárquico Notícias de Évora e são assaltados a Vanguarda e a Liberdade.
³70José Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración [1875-1900],

Alianza Universidad, Madrid, 1977, p. 355.
³7¹Idem, pp. 355-356.
³7²Homem Cristo, «Bem dizíamos nós», O PA, Ano XXIX, nº. 1392, 08.01.1911, p. 1.
³7³É isso que acontece praticamente durante todo o segundo semestre de 1909 e nos primeiros meses após

a implantação da República. Homem Cristo é o «pasquineiro de Arnelas», o «Caipirote» [depreciativo dos
constitucionais durante as lutas civis de 1828-1834]. Nem com o jornalista no exílio O Democrata abrandava a
toada dos seus ataques: «Resta saber se por muito tempo o deixarão andar mesmo lá fora, sem o cabresto a que
tem direito qualquer animal da sua categoria quando sai fora dasmarcas». [«Fazendo das suas»,ODemocrata»,
nº. 155, 03.02.1911, p. 1]. Para Homem Cristo O Democrata era «um canudo indecentíssimo, que diz tudo
quanto há de mais abjecto [e] ofensivo da moral pública [. . . ] sem que nenhuma das autoridades da república
ache aquela linguagem. . . inconveniente!» [«Um Ultimatum», O PA, Ano XXIX, nº. 1393, 15.01.1911, p. 1].
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desacatos».³74 E interrogava-se, perante tão grande discricionaridade: «O que é isto,
senão uma oligarquia odiosa [. . . ]? Senão um iníquo, um revoltante regime de excepção,
que, se persistir, produzirá os mais funestos resultados para a causa da democracia e da
pátria?»³75

O exílio de Homem Cristo, em Janeiro de 1911, coincide com o abandono do país de
numerosas famílias endinheiradas, receosas da instabilidade criada pelos carbonários e
jacobinos.³76 Esta recusa em identificar-se com o novo regime — apesar de considerar a
forma republicana mais perfeita e mais compatível com a dignidade humana —, parece
inscrever-se nos princípios de uma ética que ultrapassa a simples aceitação de um poder
que funciona pela submissão às suas decisões. É em nome de princípios como a tradição,
os direitos individuais, as exigências de liberdade e os imperativos de justiça³77 que
Homem Cristo constrói o seu discurso político. Um discurso que, não deixando de ser
manipulador— no sentido em que nenhum discurso escapa totalmente à manipulação—
procura estabelecer ao mesmo tempo uma relação com a ética, não tanto por dizer a
verdademas por falar ao serviço do verdadeiro e do justo: «Repetindo o dito de Diógenes,
só quero que ninguémme tire aquilo que nãome pode dar: o direito de escrever, o direito
de pensar, o direito de falar [porque] tendo esse direito tenho tudo».³78

Reivindica portanto um tipo de legitimidade que não pode ser confundida com as
noções de legalidade e justiça republicana. Na altura do atentado contra os três jornais
monárquicos de Lisboa, Homem Cristo protesta vivamente. Afirma que os jornais da
situação todos os dias ameaçam e ferem no seu orgulho os adversários. E questiona-se:
«Com que direito? Em nome de que direito? Em nome do direito da revolução? Mas o
que é o direito da revolução? Eis a primeira coisa que é preciso definir. É o direito de
injuriar sem ser injuriado [. . . ] é o direito de bater sem ser batido?³79

É no confronto com essas noções que ancora a resistência às leis que no seu entender
o oprimem. E é esse não reconhecimento espontâneo da nova ordem estabelecida, o não
acatamento dos princípios em nome dos quais se governa, a inexistência de um consenso
mínimo entre quem exerce o poder e quem a ele voluntariamente se submete,³80que vai
empurrar Homem Cristo para uma luta sem quartel contra uma ordem republicana que
considerava desacreditada e no interior da qual alguns valores fundamentais estariam
seriamente ameaçados: «É uma quadrilha que assaltou o meu país, que me expulsou de
minha casa e que me privou da minha liberdade. Motivo mais do que suficiente para

³74Homem Cristo, «Um Ultimatum». O PA, Ano XXIX, nº. 1393, 15.01.1911, p. 1.
³75Homem Cristo, «Suspensão de Garantias», O PA, Ano XXIX, nº. 1394, 22.01.1911, p. 1.
³76Cfr. Contra-Revolução [. . . ], p. 34.
³77Raoul Girardet, op. cit., p. 87.
³78Homem Cristo, «Entendamo-nos», O PAE, Ano XXXI, nº. 5, 11.11.1912, p. 1.
³79Homem Cristo, «Protestamos», O PA, Ano XXIX, nº. 1393, 15.01.1911, p. 1.
³80Quando as respostas do poder deixam de ser evidentes o dever de lealdade perde o valor de primeira

exigência e sobrevém a crise de legitimação. Quebram-se os laços da confiança e da adesão. Quando o
governado deixa de se reconhecer no sistema institucional comque, mais oumenos tacitamente, se identificava,
o poder e aqueles que o exercem passam a ser vistos e sentidos como «outros», como inimigos ou estrangeiros.
Cfr. Raoul Girardet, op. cit., p. 88.
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que eu me associe a todo o mundo contra eles»³8¹
Digamos que a sua partida para o exílio não se inscreve apenas na lógica do combate

político que tem em vista fragilizar adversários e inimigos confessos. Ela representa, ao
mesmo tempo, o desejo de reencontro com pessoas que partilham as mesmas esperanças
e angústias, as mesmas referências e certezas, permitindo restabelecer as trocas afectivas
e reconstituir anteriores fidelidades.³8²

4.5.1 O exílio, os trabalhos e os dias

Impedido de exercer a actividade de jornalista em Portugal, é no estrangeiro que Homem
Cristo procura estabelecer relações de entreajuda, fortalecer opções políticas e ideoló-
gicas e veicular um discurso que considera ser o da verdade, por oposição ao discurso
pretensamente manipulador, que induz em erro os seus destinatários, dos novos republi-
canos no poder. Só que «a verdade é o nome que damos às nossas opções, de que não
queremos desfazer-nos»,³8³ constituindo a verdade de uns a falsidade dos outros, a dos
que não estão «no mesmo comprimento de onda que nós».³84 É esta relação de forças
desigual, qualquer delas ao serviço da sua verdade, que o empurra para o exílio. E é
porque os discursos são indissociáveis da ética e do poder que Paul Veyne pode afirmar
que «as relações entre verdades são relações de força», ³85 sejam elas simbólicas ou reais.

Quando ocorre uma crise nas instituições a violência da multidão tende a abater-se
sobre uma minoria, ou um indivíduo, que acaba por ser perseguido e se converte em
bode expiatório. Poderá ter acontecido assim com Homem Cristo, que se diz perseguido
e vítima do regime republicano. Regra geral as vítimas só aparecem num quadro de
ausência de regras, onde o respeito pelas diferenças não existe, e são acusadas de crimes
que permitem aos perseguidores justificar a sua violência. Daí que toda a diferença fora
do sistema transforme o indivíduo, ou a minoria, em vítima potencial.³86

Uma vez refugiado em Tuy, onde se demorou apenas algumas horas, fixando-se a
seguir em Paris, a preocupação do jornalista é tornar públicas as «infâmias dos bandidos»
e desencadear «a maior e melhor parte da campanha que na imprensa estrangeira se tem
feito contra eles».³87 Essa campanha ganha maior fôlego somente a partir de 1912, com a
publicação de O Povo de Aveiro no Exílio, pelo que as peripécias e andanças que ocorrem

³8¹Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 941.
³8²Raoul Girardet, op. cit., p. 95.
³8³Paul Veyne, Acreditaram os Gregos nos seus Mitos?, Lisboa, Edições 70, 1987, p. 149.
³84Idem, p. 150.
³85Idem, p. 57.
³86Para René Girard há quatro esteriótipos de perseguição: a crise, os crimes fundamentais, a selecção

vitimária e a violência dos acusadores. O autor sustenta que a mentalidade perseguidora tende a procurar
no indivíduo tudo o que a agride e cita o exemplo de minorias étnicas, religiosas e políticas para mostrar a
dificuldade em traçar a fronteira entre a discriminação racional e a perseguição arbitrária. Cfr. René Girard,
Le Bouc Emissaire, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1982, pp. 23-36.
³87Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 940. Mal chegou a Paris o jornalista começou logo a

conspirar, «fazendo uma longa peregrinação pelas redacções dos principais jornais, pretendendo fazer publicar
notícias tendenciosas e falsas que lhe foram recusadas». «Fazendo das suas», O Democrata, Ano 3º., nº. 155,
03.02.1911, p. 1.
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nos primeiros tempos de abandono do país só podem vir à luz do dia consultando a
correspondência que nesse período trocou com personalidades que se mantiveram em
Portugal.

Nas primeiras cartas do exílio alude à falta de dinheiro e exaspera-se por não estarem
a ser cumpridas ordens suas: «estranho que o meu amigo e meu irmão deixassem aí ficar
o criado depois das minhas ordens expressas a tal respeito. Eu tinha dito claramente,
terminantemente, que despedissem o criado e a criada [. . . ]. Eu não tenho um real, meu
caro amigo [. . . ]. Custou-me muito a vir daí [. . . ], sabia que não tinha dinheiro, nem
meio fácil de o adquirir».³88 E com o jornal suspenso interroga-se: «Estou a ver que
ainda aí estão os tipógrafos e tudo. Quem paga, meu amigo?».³89

São tempos de desencanto, frustração e até algum arrependimento por ter abando-
nado o país: «Se eu tivesse dinheiro nunca mais aparecia nessa terra nem nesse país.
Acabei de ver o que é a raça portuguesa. Como o não tenho estou muito arrependido de
ter saído daí [e] só me resta continuar a lutar com uma raça com a qual me sinto cada
vez mais incompatível».³90

Mas a sua grande preocupação, nesta altura, é fazer sair um jornal, ciente da força,
do impacto e da função ideológica da imprensa: «É possível fazer circular um jornal em
substituição do Povo de Aveiro? É possível compor o 31 de Janeiro ou qualquer outro livro
contrário aos bandidos que estão no poder, sem eles irem à tipografia destruí-lo [. . . ]?
Possível será. Mas não há perigo nisso? Há! Então feche a tipografia e mande os homens,
todos, tratar da sua vida».³9¹

Por esta altura o grosso da correspondência enviada do exílio era dirigida a José
Marques Rosa. Homem Cristo tinha-se incompatibilizado com seu irmão e padrinho,
Manuel Homem de Carvalho Cristo, um dinâmico industrial de moagens e pescas que
terá assumido no jornal papel de relevo: «A ruptura com meu irmão é completa e
definitiva [. . . ]. Não me fez coisa grave. Mas há coisas que dizem mais para inteligências
e caracteres como os meus, que as coisas grandes. Eu [rompo?] com ele duma vez para
sempre. Não lhe quero, pois, ficar a dever favores. E por isso é necessário liquidarem de
qualquer forma a minha participação na fábrica».³9²

³88Carta a José Marques Rosa, 01.02.1911, Espólio MG. Marques Rosa era o secretário particular de Homem
Cristo e o administrador do Povo de Aveiro. A partir de 1912, já exilado no Brasil, continua activamente a
apoiar Homem Cristo na difusão do jornal: «É nosso agente no Brasil o sr. José Marques Rosa, que tem
plenos poderes nossos para receber a importância das assinaturas e tratar todos os negócios de administração
relativos ao Povo de Aveiro». O PAE, Ano XXXI, nº. 3, 28.10.1912, p. 1.
³89Idem, ibidem.
³90Carta a José Marques Rosa, 05.02.1911, Espólio MG. [Doc.2].
³9¹Idem, ibidem. Nesta carta anuncia a edição portuguesa de um livro [AAnarquia em Portugal. (Banditismo

Político)] destinado ao Brasil e lamenta-se não poder imprimi-lo em Portugal: «Impresso aí ficava-me muito
mais barato [. . . ]. Ando desgostoso. De mais a mais tenho aqui um filho que não é tão mau como se diz, mas
que, doente, só serve para me gastar dinheiro». Pede, também., as leis da República: «só me servem completas.
E preciso imenso delas».
³9²Carta a José Marques Rosa, 07.02.1911, Espólio MG. [Doc. 3]. Refere ainda ter recebido várias cartas, quase

todos os dias, nomeadamente «do sr. Jaime [Duarte Silva]» e também jornais e livros, queixando-se apenas
«da falta da colecção do Povo de Aveiro», que havia pedido.
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Homem Cristo tornara-se sócio de uma fábrica de moagem, conhecida em tempos
ainda recentes por Companhia Aveirense de Moagem, acedendo a um pedido de auxílio
de 10 contos que lhe fizera o irmão com vista a introduzir melhorias nas instalações.
Mais tarde, venderia a sua parte por 155 contos, verba que lhe permitiu construir casa
própria, junto ao parque da cidade. A propósito de tal venda chegava mesmo a ironizar:
«Como jornalista, escritor e professor universitário, nunca ganhei nada que se visse, mas
como “padeiro” ganhei para fazer a minha casa em Aveiro».³9³

Entra também em rota de colisão com o amigo Jaime Duarte Silva,³94 a quem incum-
bira de defender os seus direitos em tribunal contra um antigo empregado, a pretexto
de supostas dívidas não saldadas: «os tribunais julgam que esse tratante — que eu devia
ter posto fora de casa a pontapés oito dias depois de lá ter entrado — tem o direito de
me calotear? Pois que julguem. Mas eu não transijo com o malandro em coisa nenhuma.
E ponto final».³95 Homem Cristo reafirma nada dever e mostra-se disposto a cortar
relações «com quem me falar nesse pulha». Receando que o seu temperamento exaltado
o leve a dirigir «qualquer palavra inconveniente» a Jaime Duarte Silva, pede a Marques
Rosa que lhe faça chegar um aviso solene: «não posso considerar meu amigo aquele que
insta comigo para transigir com o pulha por causa do escândalo. Quem faz isso não é
meu amigo. Diga-lhe isto claramente».³96 E ameaça mesmo deslocar-se a Aveiro, «só
para fazer saltar os miolos daquele que [. . . ] deixar transpor a esse pulha o limiar da
porta da minha casa ou da minha tipografia».³97.

Como se vê, ao isolamento crescente dos republicanos soma-se, no exílio, o dos
amigos e dos próprios familiares, agravado pela distância e pelos caprichos do seu tempe-
ramento exaltado e complexo. Interrogando o pai acerca das razões por que não responde
às suas cartas, Carolina obtém como resposta: «Não gosto mais dos teus irmãos do que
de ti [. . . ]. É uma outra coisa, que tu já deves compreender. És mulher. E como mulher
lembras-me pessoas que eu tenho todos os motivos para odiar».³98 Projectava assim na

³9³Luis Marques HomemCristo, «HomemCristo Desconhecido», inHomem Cristo. O Homem , a Obra [. . . ],
p. 30. No ano da ruptura com o irmão, em 1911, recusa-se a levantar dificuldades à fábrica, como represália:
«Eu não faço falta nenhuma à fábrica. Nenhuma. E não estou nela há muito tempo pelo coração. Além disso
preciso duns míseros vinténs que ainda lá tenho». Carta a JoséMarques Rosa, 07.02.1911, Espólio MG. [Doc. 3].
³94Jaime Duarte Silva era advogado e director do jornal monárquico Beira-Mar, que se publicou em Ilhavo.

O Democrata alcunhava-o depreciativamente de “Mijareta” e definia-o deste modo: «Republicano primeiro,
franquista depois [. . . ] com o rótulo de monárquico enragé [. . . ] tem sido aqui o que se chama um verdadeiro
camaleão político [e] é bem um segundoHomemCristo quanto amoralidade e processos de combate, carácter,
vergonha e coerência». [«Retrato», O Democrata, Ano 4º., nº. 178, 14.07.1911, p. 1.
³95Carta a José Marques Rosa, 01.02.1911, Espólio MG.
³96Carta a José Marques Rosa, 07.02.1911, Espólio MG. [Doc. 3].
³97Idem, ibidem. Homem Cristo acusa Jaime Duarte Silva de ambiguidades neste processo, delegando em

Marques Rosa a tarefa de o defender e repor a verdade dos factos. Pede-lhe que transmita a Jaime Duarte Silva:
«eu não tenho, nem terei mais relações políticas com bandalhos que nem uma palavra tiveram para protestar
contra a suspensão do Povo de Aveiro. Os amigos de Lisboa acabaram. Não lhes escrevi, não lhes escrevo,
nada quero com eles. Valem todos para mim, amigos ou inimigos de Afonso Costa, a mesma coisa [. . . ]. As
minhas ligações com os outros acabaram. Já não tenho ligações com ninguém». Idem, ibidem.
³98Carta a Carolina Homem Cristo, 02.02.1911, Espólio MG. [Doc. 1]. Em alusão aos devaneios amorosos da

filha, então com apenas 16 anos, assume o papel do pai protector: «Eu não quero violentar-te. Quero apenas
guiar a tua razão e a tua consciência [. . . ]. Não pretendo, nunca pretendi, que cases com doutores». Entretanto,
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filha os ressentimentos de um divórcio atribulado, que os adversários políticos comen-
taram jocosamente e que lhe deixou marcas profundas e duradouras,³99 para além do
enorme abatimento sentido na altura: «vejo que está num abatimento profundo, doloroso
e triste [. . . ]. Só por um esforço consciente de vontade, fazendo dominar o sentimento
pela razão, o meu pai pode sair desse estado».400

Em finais de Fevereiro de 1911 Homem Cristo informa ir começar a escrever o novo
livro, após ter ultrapassado o estado de inércia que o exílio lhe provocava: «agora é que
esses bandidos vão ver, de novo, quem eu sou. Olé! Vou-lhes dirigir golpes terríveis
à cabeça».40¹ Mas uma nova contrariedade se levanta. Há cartas que não recebe em
Paris e das que escreve nem todas chegam a Aveiro. Propõe então que se passe a utilizar
uma cifra, menciona vários nomes a quem as cartas podem ser remetidas e aconselha a
inutilização das cópias mais comprometedoras: «Cautela e muita prudência em tudo. A
coragem, a audácia, a resolução, a firmeza, não excluem a prudência. Pelo contrário. E
estimei saber o que me diz.. Sem actos de resolução e de coragem isso não vai».40²

Ao mesmo tempo que se queixa da falta de saúde e de não poder escrever metade do
que deseja, — «estas comidas dão cabo de mim» — procura incutir alento na resistência
emAveiro. Cita jornais estrangeiros que fustigam a República, nomeadamente oMorning
Post [inglês] e The Evening Post, de Nova Iorque: «Enfim, cá na imprensa estrangeira

adverte: «O homem nunca deve ser inferior à mulher [. . . ]. Isso é muito mau. Que seja, pelo menos, igual
a ela. E que seja activo, empreendedor, trabalhador. Ter trinta, quarenta ou cem contos é muito bom. Mas
é muito pouco se o homem tem só isso e não tem qualidades de trabalho e qualidades de inteligência e de
carácter». Idem, ibidem.
³99HomemCristo casara civilmente comLaura Amélia Franco da Silva, de quem teve 4 filhos: Laura [falecida

em 1891, com apenas 6 meses]; Francisco, o filho homónimo, desaparecido aos 36 anos, vítima de acidente de
viação em Itália; Carolina, falecida em 1980, e Fernando, nascido em 1900, advogado, residente em Lisboa
e ainda vivo quando se comemorou em Aveiro o quinquagenário da morte do seu progenitor [27 e 28 de
Fevereiro de 1993]. Homem Cristo teve ainda «uma filha ilegítima», de nome Joana, nascida em 1922. Cfr.
Testamento cerrado de Francisco Manuel Homem Cristo, 12.02.1922, Espólio MG. O divórcio ocorreu em
finais de 1908. Afonso Costa chamou-lhe «processo porquíssimo de separação». Cfr. carta de Afonso Costa a
Basílio Teles, in A.H. de Oliveira Marques, Corrrespondência Política de Afonso Costa, [. . . ], pp. 363-364.
400Carta de Homem Cristo Filho, s.d. [1908, dia e mês imperceptíveis no envelope], Espólio IC. O ressen-

timento era de tal ordem que o intermediário da correspondência confessava à ex-mulher: «Não se pode
falar em si ao Sr. Homem Cristo sem correr o perigo de ficar de mal com ele». Carta de Luis dos Santos Vaz,
27.01.1909, Espólio MG. Mais tarde Homem Cristo diria: «Nunca perdoei ao [Joaquim] Madureira — só por
isso rompi com ele [. . . ] — que me não dissesse que essa infame era uma grande prostituta, sabendo ele que
ela o era e dizendo-se meu amigo. Rompi com ele e romperei para toda a vida com [. . . ] aqueles que eu venha
a saber nas mesmas condições». Carta a José Marques Rosa, 16.04.1911, Espólio MG. [Doc.7].
40¹Carta a José Marques Rosa, 26.02.1911, Espólio MG. [Doc. 5]. Afirma ter lido e gostado dos dois números

do jornal Justiça— entretanto suprimido pelo Governo Provisório — e formula um desejo: «Nunca deixe de
me mandar o Intransigente. Nunca. Nem o País!». No dia seguinte pede «informações minuciosas e exactas
sobre todas as poucas vergonhas que se têm dado» e «a colecção doMundo e da Luta durante o tempo em que
João Franco esteve no poder». Carta a José Marques Rosa, 27.02.1911, EspólioMG.
40²Carta a José Marques Rosa, 20.03.1911, Espólio MG. Era fácil descobrir se as cartas chegavam ou não ao

destinatário, pois todas eram numeradas e começavam invariavelmente do seguinte modo: Recebi a sua carta
nº. , Escrevo-lhe aminha carta nº. , etc.. Comodesaparecimento de algumas cartas as desconfianças aumentam:
«Eles são capazes de estar a ler isto [. . . ]. Que governador civil [Rodrigo Rodrigues] esse malandro! E hei-de
morrer sem o ver enforcado num candeeiro». Carta a José Marques Rosa, 22.03.1911, Espólio MG. [Doc. 6].
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porrada não tem faltado. Até o Times, que tinha começado por os defender».40³
Em Abril dá conta que já ganhou o primeiro dinheiro à custa de artigos publicados

para «uma grande revista inglesa, uma das mais importantes do mundo», enquanto
adverte: «Os mariolas hão-de dizer que estou fazendo obra por conta dos jesuítas ou dos
monárquicos».404 É notória uma indisfarçável vaidade, ao rever-se no espelho narcísico
dos auto-elogios com que ornamenta a sua prosa: tanto o director da grande revista, «uni-
versalmente conhecida», — mas que nunca cita — como o jornalista, «um dos maiores
de Inglaterra»— que também nunca identifica— acham os seus artigos «magníficos».405.
Apodera-se dele um irresistível desejo de reconhecimento público, uma ânsia suprema
de celebridade. A grande popularidade de que diz disfrutar atribui-a aos republicanos
portugueses, pois «não só tornaram o meu nome conhecido, por todo o globo, como o
fizeram discutido em todo o mundo! Não só [. . . ] conhecido em toda a Espanha, em
toda a Itália, em toda a França, Alemanha, Inglaterra, etc., como discutido na Europa
e na América apaixonadamente. Fizeram de mim, e estão fazendo do teu irmão, uma
celebridade mundial. Que grandes parvos!».406

Nomês de Junho Portugal vivemomentos de grande tensão interna. Circulam boatos
sobre conspirações, assiste-se à movimentação de tropas junto às fronteiras e vários indi-
víduos são detidos; em Espanha é apreendido armamento destinado aos conspiradores
monárquicos.407 Segundo o Campeão das Províncias, Canalejas, o presidente do governo
espanhol, comunica ao ministro dos estrangeiros português ter dado instruções severas,
que incluem o emprego da força, no sentido de punir «qualquer infracção do respeito
que os emigrados portugueses devem ter pelo asilo que a Espanha lhes consente».408

É neste ambiente de insegurança e crispação geral, nesta atmosfera de guerra civil
criada por «uma longa e monótona série» de conspirações imaginárias,409 que a 5 de
Julho é apreendido no Porto um manifesto assinado por Homem Cristo e intitulado «Às
Armas». Nele, chamava aos republicanos «bêbados, sicários, bandidos, rufias, ladrões,
assassinos, escrocs [sic], carbonários e mações» e condenava à morte «esta ralé da socie-
dade alfacinha», considerando que «para tais patifes todos os meios eram bons»: «arma

40³Carta a José Marques Rosa, 22.03.1911, Espólio MG. É com evidente regozijo que exclama: «ainda a festa
não vai em meio [e] os jornalistas que se limitavam a falar em Portugal passaram a falar no estrangeiro. E nos
maiores jornais do mundo. Foi a diferença». Idem, ibidem.
404Carta a José Marques Rosa, 16.04.1911, Espólio MG. [Doc. 7].
405Idem, ibidem. Sempre na mesma toada, sublinha ter a certeza de ser «convidado a escrever noutras

grandes revistas ou jornais ingleses» e compraz-se ao afirmar: «Esta honra, meu caro amigo, não tem, não
teve jamais nenhum desses grandes pandilhas aí de Portugal». Quanto ao livro que está a escrever, vaticina-
lhe «um grande sucesso. Deve ser — modéstia à parte —magistral ! [. . . ]. O livro vai ter um sucesso em todo
o mundo». Idem, ibidem.
406Carta a Carolina Homem Cristo, 07.09.1911, Espólio MG. [Doc.16]. Sobre o filho, refere: «O teu irmão é

muito inteligente e temuma rara habilidade diplomática. Mete num chinelo todos os diplomatas damonarquia
e da república». Idem, ibidem.
407Cfr. Fernando de Castro Brandão, op. cit., pp. 24-25. Sobre este ambiente de boatos e movimentações

junto à fronteira, cfr., também, «Boatos», O Democrata, Ano 4º., nº. 171, 26.05.1911, p. 1 e «Um crime», idem,
nº. 176, 30.06.1911, p. 1.
408Campeão das Províncias, Ano 60, nº. 6070, 14.06.1911, p. 2.
409Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 183.
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de fogo, punhal, navalha, machado, foice, forcado, paus pedra, pólvora, tudo, tudo».4¹0
A reacção republicana foi imediata. À violência do manifesto — sobretudo no que

ele deixava entrever quanto ao destino dos carbonários, caso a contra-revolução triun-
fasse —, sucedeu a violência de rua, no Porto, com a perseguição e prisão de supostos
conspiradores. O manifesto serviu também de pretexto para tentar contornar cisões in-
ternas e cimentar a união entre as diferentes sensibilidades republicanas: «Não podemos
deixar de afirmar que a República deve aos conspiradores um grande, um impagável
serviço [. . . ] pois fizeram desaparecer as dissenções que poderiam existir entre a grande
família republicana».4¹¹

Carolina Homem Cristo, que entretanto era vítima das desavenças entre o pai e o
tio,4¹² escreve ao progenitor uma carta pungente, onde a par da ausência prolongada de
notícias e da vida amargurada que leva dá conta dos efeitos do manifesto publicado no
Porto: «O dr. Jaime [Duarte Silva], o Marques Rosa, o Albino Miranda, o João Trindade
e muitos outros estão presos para averiguações. Já hoje corre que o meu tio também vai
ser preso».4¹³

Com o pai e o irmão exilados, a falta de dinheiro e a responsabilidade de tomar
conta de dois sobrinhos, Carolina desfia um rosário de lamentações: «É triste a minha

4¹0Idem, ibidem, p. 206. Enquanto este autor considera o manifesto «supostamente escrito pelo “Pulha”
de Aveiro», Fernando de Castro Brandão refere que ele é assinado por Homem Cristo [op. cit., p. 26]. A
imprensa aveirense refere-se à apreensão, no Porto, de «um manifesto da lavra do celerado Homem Cristo».
Cfr. «Manifesto», O Democrata, Ano 4º., nº. 177, 07.07.1911, p. 2. O manifesto tem realmente a sua marca e
estilo inconfundíveis, pois o panfletário subscreve textos jornalísticos e cartas de teor afim. É este estilo que
leva Raul Rego a afirmar que Homem Cristo tinha uma «linguagem por vezes chula». Raul Rego, História da
República, vol.II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1986, p. 210.
4¹¹«A Conspiração», O Democrata, Ano 4º., nº. 177, 07.07.1911, p. 1. Os republicanos fazem constar que os

conjurados se aprestavam para eliminar fisicamente «aqueles que deveriam pagar com a vida o amor à sua
pátria, a identificação com o seu ideal, ou ainda a antipatia de qualquer dos do bando». Em Aveiro, Jaime
Duarte Silva é o principal visado. Segundo o jornal, seria nesta cidade, se a conspiração vingasse, o «ditador
regional». Cfr. «Vingança!», O Democrata, Ano 4º., nº. 178, 14.07.1911, p. 1. Por esta altura Homem Cristo
escrevia na Voz da Galícia, um jornal «por conta dos paivantes», que o considerava, juntamente com Paiva
Couceiro e Álvaro Pinheiro Chagas, «una trinidad gloriosa». Cfr. «Urros», O Democrata, Ano 4º., nº. 181,
04.08.1911, p. 1.
4¹²Carolina queixa-se várias vezes ao pai da falta de dinheiro para satisfazer necessidades elementares. Este

responde a Marques Rosa: «faça-me o favor de mandar dizer a meu irmão que faça com a minha filha as
despesas necessárias [. . . ]. O critério é um só: eu não autorizo a menor extravagância ou excesso, o supérfluo.
Mas não posso, não devo e não quero negar o necessário». Carta a José Marques Rosa, 16.04.1911, Espólio IC.
[Doc. 7]. Quatro dias depois, mantendo-se o impasse, volta à carga: «Esse meu irmão é positivamente parvo.
Pois não acha? [. . . ]. Dá-se à rapariga o que é preciso. E nada se lhe dá que seja supérfluo.. Arre, que este
critério é o critério dum burro. Não são precisos os miolos de Galileu para se raciocinar tão simplesmente».
Carta a José Marques Rosa, 20.04.1911, Espólio MG.
4¹³Carta de Carolina Homem Cristo, s.d., [Julho de 1911], Espólio IC. [Doc. 8]. O pai recriminava a filha

por esta não datar as correspondências: «nunca datas as cartas É velho costume teu. Ora tanto pelas leis da
cortesia como pelas da conveniência nenhuma carta deve deixar de ser datada. Isso é uma falta de educação
indesculpável». Carta a Carolina Homem Cristo, 07.09.1911, Espólio MG. [Doc. 16]. Esta carta sem data
não oferece dúvidas: é de Julho de 1911, pois o nome dos presos que menciona coincide com os que avança
O Democrata quando alude à detenção de «conhecidos talassas e prediais [. . . ] capturados como cúmplices
prováveis da conspiração urdida emEspanha». Cfr. «Os conspirantes de Aveiro»,ODemocrata, Ano 4º., nº. 177,
07.07.1911, p. 2. Os presos ficaram incomunicáveis no convento das Carmelitas. A estas prisões, ocorridas a 5
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situação [. . . ]. Se o meu Pai cá estivesse ainda estava bem [. . . ]. Porque não me deixa
mudar de vida? [. . . ) Isto é um suplício [. . . ]. Desgostos e mais desgostos. Parece que
não vim ao mundo para outra coisa. Desde o berço que me persegue uma pouca sorte
extraordinária. Ah! meu pai, que há-de ser de nós se nos falta? Sem mãe, com o Pai
longe e sem saber daqui a quanto tempo me será dado vê-lo. Que tristeza!».4¹4

Omês de Agosto traz o optimismo a Homem Cristo. Já aprovada a Constituição e
um dia antes do seu amigo pessoal Manuel de Arriaga ser proclamado Presidente da
República, deixa-se embalar na esperança de um rápido regresso à pátria: «Quanto à
minha ida para aí não deve demorar muito [. . . ] e, então, duma forma ou doutra, deve
em pouco tempo a vida portuguesa tomar outro caminho».4¹5

Ao tomar conhecimento das consequências do seu manifesto a linguagem redobra
de violência e torna-se mais descabelada. Quer saber o nome do comissário de polícia
que lhe chamou traidor e conspirador: «Venha o nome, que ainda hei-de metê-lo com a
língua de fora, já que a tem tão comprida!». O desejo de vingança tolda-lhe a razão: «Aí
hei-de chegar para ver enforcar duas dúzias desses sacanas [. . . ]. Esteja descansado, que
essa tribuneca da república não se pode aguentar».4¹6Enganava-se redondamente, como
o futuro próximo se encarregaria de provar.

Entretanto, não desiste de publicar novamente em Portugal o Povo de Aveiro. A
estratégia era simples, mas eficaz. As previsíveis medidas de retaliação do poder político
ao jornal ajudariam a robustecer os seus pontos de vista: «A canalha não deixa? Melhor!
Pois o que quero eu senão continuar a provar à Europa que toda a vida regular e normal é
impossível em Portugal? [. . . ). Vêm os ataques da canalha? Quer dizer que não há ordem,
força nem prestígio de autoridade».4¹7 O jornal funcionava como trampolim para acções
de provocação, tentando promover intencionalmente medidas represivas que acabavam

de Julho, outras se seguiriam, acompanhadas por buscas domiciliárias. Cfr. «Conspiratas e conspirateiros.
O “complot” de Aveiro», O Democrata, Ano 4º, nº. 178, 14.07.1911, p. 1. Marques Rosa voltaria a ser preso e
novamente libertado em Agosto. Cfr. «Prisões», O Democrata, Ano 4º., nº. 185, 01.09.1911, p. 3.
4¹4Idem, ibidem.
4¹5Carta a Carolina Homem Cristo, 23.08.1911, Espólio MG. [Doc. 9]. Por esta altura Homem Cristo Filho

vivia em Espanha uma situação atribulada. Ao proferir uma conferência no Ateneu de Madrid, teceu comen-
tários pouco lisonjeiros a Bernardino Machado. A conferência foi cancelada, «por entre apupos, insultos e
bengaladas». HCF foi intimado a sair de Madrid, por não ser possível responder pela sua segurança pessoal.
Decidiu ir para Paris, não sem antes falar com o pai e Alberto Pinheiro Torres, «que haviam chegado a Ma-
drid expulsos de Mondariz». Cfr.«Corrido», O Democrata, Ano 4º., nº. 181, 04.08.1911, p. 1; «Em Bolandas»,
idem, p. 4. Na opinião do El Liberal, de Madrid, HCF «não é competente, nem literato; apenas um agitador de
ocasião [. . . ] hoje monárquico casual, que não trabalha por D. Manuel, nem por D. Miguel, mas para calu-
niar e desacreditar os homens honrados que governam Portugal». Cfr. «Um retrato. . . à pena», O Democrata,
Ano 4º., nº. 182, 11.08.1911, p. 1. Veja-se, também, Oldemiro César, «Homem Cristo, filho. Para a biografia
dum contumaz canalha», idem, p. 2.
4¹6Carta a JoséMarques Rosa, 26.08.1911, EspólioMG. [Doc. 10]. Afirma ainda que a República, contrariando

os seus vaticínios — «olhe que eu nunca me enganei, senão uma vez» — já durou mais de 6 meses porque
«ninguém poderia supor que estes conspiradores . . . fossem tão idiotas». Quer também saber para onde vai o
governador civil, pois admite a possibilidade de este abandonar Aveiro, com a mudança de ministério: «nem
que ele vá para o inferno, lá se há-de ir buscar». Idem, ibidem.
4¹7Idem, ibidem. A carta alude, também, à deslocação do filho a Itália, após ter desafiado o representante

diplomático português em Roma, Lambertini Pinto, a bater-se em duelo. O diplomata fizera publicar no Il
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por favorecer os seus propósitos de desprestigiar a República.
A ideia seria fazer sair o jornal assim que recebesse a notícia da constituição do novo

ministério.4¹8 Se fosse preciso, mudava-se-lhe o título. Como o antigo se chamava O
Povo de Aveiro, Homem Cristo propunha «Povo de Aveiro ou, se for necessário, O Grito
de Aveiro [. . . ]. Estou certo de que eles nem mesmo consentirão Riso de Aveiro».4¹9

Apesar de antever dificuldades na edição e difusão do periódico, não aceitava a regra,
imposta pelo poder republicano, de consulta prévia ao governador civil. Alegando estar
aprovada a Constituição, eleito o presidente da República, em vigor uma lei de imprensa
e não estando suspensas as garantias, interrogava-se: «Então ainda é preciso consultar
o governador civil? É fantástico! O meu amigo não consulta para coisa nenhuma o
governador civil, seja ele quem for [. . . ]. E eles que façam o que quiserem».4²0

O jornal seria bi-semanário e o primeiro número estava previsto para 17 de Setembro.
Como não podia redigi-lo sozinho, solicitava colaboração «ao dr. Jaime Silva e outros de
Aveiro que mereçam confiança e tenham jeito para isso».4²¹ A todos pedia para escrever
sem medo, com veemência e energia, «pondo a nú todos os escândalos, irregularidades,
patifarias [. . . ]. Força neles, pela imprensa e, se for preciso. . . a tiro».4²² Estava convencido
que o governo presidido por João Chagas evitaria o recurso à violência, para não se
comprometer: «A continuação dessas violências é a morte rápida da república. O João
Chagas não é homem de estado, mas não é estúpido. Deve ver o perigo».4²³ Era esse
convencimento que o levava a sugerir críticas severas ao poder, sem temer retaliações.

Só que a publicação do jornal exigia que se ultrapassassem obstáculos de monta. Ao
perguntar ao governador civil de Aveiro se, uma vez aprovada a Constituição e com o
fim do Governo Provisório, o jornal continuava suspenso ou já podia sair livremente,
Marques Rosa obtém a resposta: «O Povo de Aveiro está definitivamente suprimido e
a ordem que tenho do governo é de não permitir a publicação de qualquer outro ou
mesmo qualquer folheto escrito por o Snr. Homem Cristo».4²4 Embora a lei de imprensa
permitisse a publicação de jornais sem autorização das autoridades governamentais, o
governador civil, de forma arbitrária, fazia depender a saída do jornal de um requeri-

Messageroumartigo pouco abonatório da honestidade dosCristos. Ao recusar o duelo, sofreu nova investida de
HomemCristo Filho, que publicou nos jornais de Roma uma carta chamando-lhe «o último dos covardes [. . . ]
e [dizendo] que só lhe restava escarrar-lhe na cara». Idem, ibidem. Para mais pormenores sobre este incidente,
veja-se, também, carta a Carolina Homem Cristo, 02.09.1911, Espólio MG; [Doc. 12]. «Terrível», O Democrata,
Ano 4º., nº. 184, 25.08.1911, p. 1; «O pimpão», idem, nº. 186, 08.09.1911, p. 1.
4¹8Oprimeiro governo constitucional da República, presidido por João Chagas, tomou posse a 4 de Setembro

de 1911, declarando-lhe desde logo o grupo parlamentar democrático a sua frontal oposição.
4¹9Carta a José Marques Rosa, 04.09.1911, Espólio MG. [Doc. 13].
4²0Idem, ibidem. No final da carta Homem Cristo pergunta se o governador civil de Aveiro — «que na hora

própria há-de ser justiçado» — ainda se encontra à frente do distrito, apesar da mudança de ministério.
4²¹Carta a José Marques Rosa, 06.09.1911, Espólio MG. [Doc. 14]. Esse apoio seria dispensável, se o filho

não estivesse ausente. Mas — acrescentava — «o meu filho anda, sob minha direcção, fazendo nas capitais
europeias um trabalho excelente. Eu hei-de cumprir o que disse, esfrangalhando esses patifes [. . . ]. Nem eles
sabem o que eu tenho feito nesse sentido!». Idem, ibidem.
4²²Idem, ibidem.
4²³Idem, ibidem.
4²4Carta de José Marques Rosa a Homem Cristo, 07.09.1911, Espólio IC. [Doc. 15].
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mento prévio, sujeito a aprovação em Conselho de Ministros. E avisava: «Logo que
seja colaborado por o Snr. Homem Cristo apreendo-o e suprimo-o. Porque o estilo é
o homem e o estilo do Snr. Homem Cristo é inconfundível. Além disso [. . . ] está em
condições especiais, que não lhe permitem a publicação de um jornal com o seu nome
ou sob a sua direcção».4²5

A estas dificuldades somavam-se outras: a falta de colaboradores à altura [Jaime
Duarte Silva encontrava-se preso na relação do Porto] e também razões de ordem econó-
mica: «o fatal aumento de pessoal da tipografia, porque para um jornal nessas condições
[bi-semanário] é necessário trabalhar aos domingos em cheio. Não é a lei que nos dificulta,
são os próprios tipógrafos que não querem».4²6

A partir de Agosto a correspondência passa a ser remetida de Madrid e já não de
Paris — o que deixa entender uma aproximação física do jornalista aos conspiradores
monárquicos —, ao mesmo tempo que recrudesce a campanha contra a República: «sou
eu o director e inspirador da campanha feita na maior parte da imprensa estrangeira
contra eles [. . . ], falei falo e falarei por meio de manifestos clandestinos, uns escritos por
mim, outros inspirados por mim, na imprensa portuguesa».4²7

Àmedida que nos aproximamos da primeira incursão, que tem lugar a 5 de Outubro
de 1911, o tom das ameaças torna-se cada vez mais demencial: «por mim, só entrarei em
Portugal no dia em que possa arrancar as entranhas, vivas, a meia dúzia desses infames,
não os deixando soltar o último suspiro sem nelas os ter enforcado. Enforcados nas
próprias tripas! Arrancar-lhes os olhos ou o coração por as costas! Eis o único castigo
que, na minha opinião, lhes deve ser aplicado. Agora já não falo por enigmas. Falo,
dizendo o que sinto e o que se há-de fazer, bem claro. Mortos! No dia da revolução eles
hão-de ser mortos, picados, esquartejados!».4²8

Nesta fase o panfletário assume, sem grandeza e sem glória, o papel da vítima que
aspira a tornar-se carrasco dos seus carrascos. Escasseia-lhe a cidadania adulta que
normalmente caracteriza os espíritos superiores e vivamente iluminados, capazes de per-

4²5Idem, ibidem. As condições especiais tinham a ver com o facto de Homem Cristo ter sido pronunciado,
sem fiança, a 2 de Abril de 1911, juntamente com outros conjurados contra a República. Cfr. Fernando de
Castro Brandão, op. cit., p. 20.
4²6Idem, ibidem. Para enfatizar as dificuldadesMarques Rosa sublinha: «quem governa ainda e há-de sempre

governar, enquantomãos de ferro lhe não puserem cobro, é a canalha [. . . ] das ruas [. . . ]. Tudo fazem na maior
licença [. . . ]. Isto é deles! Quem manda são eles!». Idem, ibidem. Homem Cristo pressente estas dificuldades.
Provavelmente já conhecedor dos contactos deMarques Rosa com o governador civil, confessa à filha: «Hesito
sobre se publicarei ou não o Povo de Aveiro. Vamos a ver». Carta a Carolina HomemCristo, 09.09.1911, Espólio
IC. [Doc. 17].
4²7Carta a José Marques Rosa, 13.09.1911, Espólio MG. [Doc. 18]. A carta alude ao reconhecimento da

República por vários países: «Agora estão muito contentes com o reconhecimento da república. Como se todos
os governos que têm caído no mundo não estivessem reconhecidos. . .pelas potências». Idem, ibidem. Em
Setembro de 1911 a Grã-Bretanha, Espanha, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Holanda, Bélgica,
Suécia, Noruega, China, Grécia e Rússia reconhecem a República Portuguesa. Cfr. Fernando de Castro
Brandão, op. cit., p. 30.
4²8Carta a José Marques Rosa, 01.09.1911, Espólio MG. [Doc. 11]. Segundo Homem Cristo a desforra não

deveria tardar: «Seria ultra-cómico que uma nação inteira continuasse à mercê duma ínfima minoria de
canalhas». Idem, ibidem.
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doar embora sem esquecer os agravos cometidos. Homem Cristo dá de si uma imagem
pouco consentânea com o homem superior que pretende ser, quando deseja incorrer nos
mesmos excessos dos seus perseguidores. Às vezes reconsidera, repudiando a linguagem
utilizada: «Todos nós em momentos de desespero proferimos blasfémias e deixamos sair
palavras que seríamos incapazes de converter em actos».4²9 Mas estes momentâneos
rebates de consciência mais parecem ser, na opinião de João Camoesas, «intervalos de
lucidez» de quem, «vítima do complexo do despeito, porventura oriundo de autênticas
injustiças sofridas [. . . ] incarnou o tipo do bracejador de lama, do volteiro de infâmias
[cujas] limitações intelectivas [. . . ] o transformaram num feixe de automatismos».4³0

É este espírito de vingança, — recheado de pequenas e grandes obsessões e onde
abundam as frases injuriosas — que fragiliza e retira credibilidade a um discurso que
pretende assumir-se comoo bomcombate contra os representantes de um regime político
que simultaneamente o agride e o nega.

4²9Homem Cristo, «Especulação de Bandidos», O PAE, Ano XXXII, nº. 19, 26.02.1913, p. 1.
4³0«Carta aberta dirigida pelo Dr. João Camoesas ao jornalista Homem Cristo», Diário de Notícias [de New

Bedford, Estados Unidos da América, sucessor de A Alvorada], Ano XII (IV), 18.12.1930, p. 1.
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Capítulo 5

As Incursões Monárquicas

5.1 O crescente isolamento do poder republicano

Não são de todo consensuais os argumentos historiográficos que procuram explicar o
aparecimento da contra-revolução monárquica em Portugal poucos meses após a im-
plantação da República. Sem se poder falar de euforia generalizada para com o novo
regime — àparte a reinante em alguns centros urbanos de maior dimensão — não é
menos verdade que o resto do país não lhe moveu, inicialmente, qualquer oposição decla-
rada. O indiferentismo político era a nota dominante de vastas zonas onde a população
rural, largamente maioritária mas escassamente alfabetizada, se encontrava praticamente
excluída da cultura política nacional.

A que se deve, então, a instabilidade que de repente se apodera do quotidiano da
sociedade portuguesa? Que factores terão determinado, tão cedo, o aparecimento de uma
contra-revolução? Julgamos que a chave explicativa destas questões não pode dissociar-
se da forma como o novo regime, apostado inicialmente em regenerar o país em todos
os seus sectores, vai empreender as tarefas de «integração» e «republicanização» das
populações. Isto é: a reiterada conspiração dos monárquicos, a teia de conflitos e a
desordem permanente que acompanha a governação republicana desde o seu início, não
são mais do que a repercussão e a réplica dirigida contra a forma como enceta a sua obra,
mormente no plano cultural, materializada nas leis sobre a família, a escola e sobretudo
a religião.4³¹

Acresce que grande parte das medidas potenciadoras desse ambiente de crispação
ocorreram na vigência do Governo Provisório, que exerceu a sua autoridade de uma
forma não legitimamente aceite, omesmo é dizer em ditadura, até 21 de Junho de 19114³² e
cuja acção esteve longe de constituir um somatório coerente demedidas, por inexistência

4³¹Cfr. Fernando Farelo Lopes, «Cultura política e grupos sociais na 1ª. República», op. cit., p. 55.
4³²É nesta data que o Governo Provisório apresenta à Assembleia Constituinte um Relatório no qual dá por

concluído o período considerado de «ditadura». A 4 de Setembro domesmo ano entra em funções o I Governo
Constitucional da República, presidido por João Chagas. Cfr. Fernando de Castro Brandão, op. cit., pp. 25 e 29.
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de um programa capaz de dar conteúdo e sentido à actividade ministerial.4³³
Entre essas medidas polémicas, que acabaram por convulsionar a sociedade portu-

guesa, contam-se, logo em Outubro de 1910, a expulsão e confisco dos bens das ordens
religiosas; em Novembro, a legalização do divórcio; depois, a abolição dos feriados reli-
giosos e dos juramentos religiosos nos tribunais; em Fevereiro de 1911, a suspensão de
bispos e a proibição da leitura da pastoral colectiva aos fiéis; em 24 de Abril do mesmo
ano, a medida mais drástica: a publicação da Lei de Separação do Estado e das Igrejas.4³4

Para o que aqui interessa — a tentativa de compreender a reacção monárquica ao
novo regime—, deixamos propositadamente de fora outras facetas também controversas
do Governo Provisório: é o caso da reforma de instituições como o Exército ou a Uni-
versidade, que, seguramente, não geraram tantas dissenções na sociedade portuguesa.
Também contornamos o relacionamento sempre tempestuoso entre a República e o ope-
rariado, que apesar de tudo os monárquicos procuraram capitalizar politicamente em
seu proveito, nomeadamente a repressão das greves4³5— responsável pela guerra latente
entre as classes trabalhadoras e os republicanos no poder —, e a sistemática exclusão dos
trabalhadores do sistema político. SegundoM. Filomena Mónica, na mente de governan-
tes como António José de Almeida e Afonso Costa «os operários não precisavam de ter
deputados pela simples razão de que eles próprios lá estavam»,4³6 demonstrando, sem
margem para equívocos, que a República não iria agir nesta matéria de forma diferente
daMonarquia. Aliás, é nesta recusa em garantir uma expressão parlamentar às oposições
republicana e monárquica, bem como à forma como foi cerceado o espaço necessário
ao avanço da proposta socialista, que deve entender-se a lógica de funcionamento do
partido republicano após o 5 de Outubro de 1910.4³7

Para lá da indisfarçável crise política, terá sido a agudização da questão religiosa
o principal factor de isolamento crescente do poder republicano. Com efeito, a breve
trecho os conservadores se desiludiram com a possibilidade de ver a República trilhar
os caminhos da tolerância. Num clima de receio generalizado, nem alguns republica-
nos mais ilustres escapavam à violência: Basílio Teles, um «histórico», é espancado no
Porto, vítima da «formiga branca», supostamente por criticar a orientação do Governo
Provisório.4³8

Se na verdade não existia em Portugal um partido monárquico organizado e digno
desse nome após o 5 de Outubro, começava entretanto a engrossar no país uma oposição
dia a dia mais credível: ao cessar funções em Setembro de 1911, o Governo Provisório

4³³Cfr. David Ferreira, História Política da Primeira República Portuguesa, I vol. [1910-1915], Parte I, Lisboa,
Livros Horizonte, s.d., pp. 26-27.
4³4Cfr. Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], pp. 167-168.
4³5Refere João Bonifácio Serra, «A fragilidade do Estado republicano», op. cit., p. 38: «Mais tarde, nos seus

ministérios monocolores, a atitude do Partido para com o operariado não mudaria. Por alguma razão Afonso
Costa foi apodado de “racha-sindicalistas”.
4³6Maria Filomena Mónica, op. cit., p. 95.
4³7Cfr. Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.I, p. 19.
4³8Cfr. Manuel Villaverde Cabral, «Basílio Teles: o nacionalismo republicano [. . . ]», op. cit., p. 30; Vasco

Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 173.
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«deixou a nação em guerra aberta com o regime» e a República, para sobreviver, «tornou-
se cada vez mais autoritária e violenta».4³9

Não admira, assim, que a contra-revolução monárquica, com apoios no interior do
país, tenha vindo do estrangeiro: Galiza, Vigo e Tuy eram portos de abrigo seguros pra
os cada vez mais numerosos emigrados políticos, reunidos à volta de Paiva Couceiro que
entretanto abandonara o país em Março de 1911.

5.2 A questão religiosa como legitimação das incursões

Aparentemente, dois motivos poderão ter concorrido para que a contra-revolução se
pusesse em marcha: a resistência imediata dos defensores da monarquia derrubada,
ou, então, o clima de perseguição inicial desencadeado pelo republicanismo triunfante.
Apesar do jornal monárquico Correio da Manhã ter incitado à revolta desde o primeiro
momento, é o próprio director quem reconhece a inexistência de uma actuação radical
do Governo Provisório nos seus primeiros tempos: «Não começara ainda a República
as perseguições, as fraudes, as violências [. . . ]. Não se deve pois, considerar o despertar
da resistência e da agitação entre os monárquicos [. . . ] como motivada por actos que a
República tivesse até então praticado [mas sim ao] aparecimento do Correio da Manhã
[veiculando a ideia] que era possível tentar resistir, que ter sido vencida a Monarquia
não implicava que deixassem de lutar os monárquicos».440

A tese da excessiva benevolência para com os vencidos é também perfilhada por
Hipólito de la Torre Gómez: «A realidade de um regime jacobino exercendo violência
sobre o adversário derrotado [. . . ] apenas existiu de forma muito limitada»,44¹ o que
o leva a explicar a conspiração monárquica com o recurso aos argumentos invocados
por João Chagas nas suas Cartas Políticas. Afirma o historiador espanhol: «A República
exerceu de forma moderada e vacilante os poderes repressivos do Estado».44²

Só muito parcialmente concordamos com esta análise. Apesar de alguma ingenui-
dade e imprudência inicial dos dirigentes republicanos, os actos de brandura ocorreram
apenas nos primeiros momentos do advento da República; e, mesmo assim, alternados
com algumas perseguições — mormente em matéria religiosa — que indiciavam já a
possibilidade de o novo poder vir a resvalar para o campo da radicalização política dos
seus comportamentos futuros.

Inclinamo-nos, deste modo, a pensar que as campanhas iniciais de incitamento
à revolta não se devem tanto a essa benevolência ou ao desempenho do Correio da
Manhã, mas muito mais às fracturas que o exacerbar da questão religiosa provocou na
sociedade portuguesa.44³ É essa, aliás, a opinião dos historiadores que compreenderam e

4³9Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 127.
440Álvaro Pinheiro Chagas, O Movimento Monárquico, II, apud Hipólito de La Torre Gómez, Conspira-

ção [. . . ], p. 14.
44¹Idem, Contra-Revolução [. . . ], p. 17.
44²Idem, p. 19.
44³Refere Hipólito de La Torre Gómez, Conspiração [. . . ], p. 14: «Das transformações que o novo regime
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escalpelizaram a articulação dos interesses da Igreja com os da restauração monárquica.
Assim, para V. Pulido Valente, a Lei de Separação, erigida em «intangível símbolo da

República», aprovada não apenas pelos radicais mas igualmente pelos moderados repu-
blicanos, apesar do que continha de drástico e de poder considerar-se uma verdadeira
declaração de guerra à Igreja, ajuda a compreender as incursões monárquicas: «a sua
cumplicidade animou e justificou os poucos monárquicos que defendiam a insurreição
armada»,444 além de contribuir, decisivamente, «para hostilizar os moderados do P.R.P.
tanto com os seus aliados “adesivos”, como com a opinião conservadora em geral»,445 o
que prova que a discussão e a promulgação da lei contribuiram para agravar os conflitos
no seio da família republicana.

Tudo leva a crer que a questão religiosa não esteja apenas ligada à Lei da Separação
em si mas sobretudo à forma radical que na prática assumiu. Longe de contribuir para a
consolidação do regime, vai, ao invés, «precipitar a sua divisão e contribuir para aumentar
a sua fragilidade interna e externa».446 É a fuga de militares e monárquicos para o
estrangeiro, bem como a expulsão de religiosos, apoiados directa ou indirectamente pelo
governo espanhol — e também pela Santa Sé — que criam «as condições da amálgama
de gente que alimenta as incursões monárquicas».447

5.2.1 Antecedentes da questão religiosa

Para se entender a tónica anticlerical do Governo Provisório, assente num projecto de
radical laicização das consciências e de secularização da sociedade, é preciso recuar um
pouco no tempo. Embora a questão religiosa se possa reportar à legislação pombalina e,
nos primeiros tempos do liberalismo, à de Joaquim António de Aguiar, o ano de 1870,
em que se realiza o Concílio Vaticano I, é um marco essencial na luta pela concretização
de um ideário laicizador para a sociedade portuguesa.

É comefeito na segundametade do séculoXIXque se assiste à progressão da exigência
de liberdade religiosa e do carácter não confessional do Estado. As opções antiliberais
do Concílio Vaticano I vão coincidir com a existência de movimentos apostados em
democratizar a sociedade.448Por isso não admira que estes movimentos se empenhassem
em desarticular o catolicismo ou, com mais propriedade, a função ideológica que ele

imprimiu à sociedade portuguesa, apenas a política eclesiástica pode ser valorizada, com justificada razão,
como excessivamente violenta [. . . ] uma atitude demasiado premeditada e imprudente».
444Vasco Pulido Valente, «A “República Velha” [. . . ]», pp. 14-15.
445Idem, O Poder e o Povo [. . . ], p. 179.
446António Matos Ferreira, «Aspectos da acção da Igreja no contexto da I República», in João Medina e al.,

História Contemporânea de Portugal, vol.I, Lisboa, 1985, pp. 217-218. O autor cita José Relvas, que nas suas
Memórias Políticas considera a separação «tal como foi redigida, e na forma como foi executada, uma das fortes
causas do divórcio de uma grande parte da opinião pública em Portugal em face da República». Idem, p. 211.
447Idem, p. 209.
448Cfr. Fernando Catroga, «O laicismo e a questão religiosa em Portugal [1865-1911]», Análise Social,

vol. XXIV, [100], 1988 [1º.], p. 232. Para este autor é a partir do Concílio Vaticano I que a Igreja oficial se lança
«nos ataques contra o racionalismo, o liberalismo, a democracia, a ciência, a modernidade [. . . ] pelo que
aparece como coerente que a contestação política e a luta pelo progresso visassem, cada vez mais, o suporte
ideológico da reacção: o clericalismo». Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol. II, p. 324.
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desempenhava na hegemonização do poder da classe dominante.
Compreende-se porquê: o catolicismo dominava fortemente a mentalidade popular,

o seu discurso fundamentava uma mundividência que colidia frontalmente com a visão
republicana do mundo e da natureza, o que levava os seus principais ideólogos a tentar
«consensualizar um projecto mundividencial assente [. . . ] em bases agnósticas e, em
alguns casos , materialistas».449

Se às directrizes emanadas do Concílio Vaticano I somarmos a penetração crescente
das ordens religiosas e a influência cada vez maior da religião em acções de carácter
assistencial e no ensino,450 torna-se mais fácil analisar alguns ritmos de contestação per-
ceptíveis na campanha anticlerical levada a cabo pelos opositores do constitucionalismo
monárquico antes de 5 de Outubro de 1910.

A necessidade de se adoptar um programa laico radicava no convencimento de que
o homem religioso era «um ente obscurecido e manipulado pelo padre [e] só o homem
laico seria capaz de construir um futuro que consumasse definitivamente o prometido
reino da Liberdade, Igualdade, Fraternidade ou Solidariedade».45¹

Em 1901 assiste-se a um momento alto de agudização do problema religioso. Hintze
Ribeiro promulga a lei de 18 de Abril, «a qual permite à Igreja constituir associações
religiosas com finalidades de beneficência e instrução ou de propaganda missionária».45²
Por esta altura, alguns casos controversos — como o Calmon ou o do bispo de Beja —,
serviam de pretexto aos livres-pensadores para acusarem as autoridades monárquicas
de incumprimento da legislação anticongregacionista e de atropelo à liberdade religiosa.

Aquando do caso Calmon,45³ ocorrido em 1901, Homem Cristo não tinha ainda
procedido à revisão dos seus pontos de vista em matéria religiosa, ajudando a engrossar
o coro dos protestos que se ergueram da barricada laicizadora. Escrevia então, com um
cunho de sinceridade e de revolta: «um filho que se entrega ao jesuitismo, ao missio-
narismo de qualquer religião, é um filho que morre, com a mais dolorosa de todas as
mortes para um pai, porque é uma morte em vida [. . . ]; aquela filha que anda enterrada
naqueles trajes abomináveis de irmã da caridade [. . . ], isso é medonho, isso é um pavor,
porque não há tortura de inquisição que se lhe iguale».454

Mas é sobretudo a partir de 1905, tendo como pano de fundo as medidas adoptadas

449Idem, O Republicanismo [. . . ], vol. II, p. 323.
450Idem, p. 325.
45¹Idem, p. 326.
45²António Matos Ferreira, «Aspectos da acção da Igreja [. . . ]», op. cit., p. 208.
45³O Democrata sublinha tratar-se daquele «célebre acontecimento desenrolado na cidade do Porto, que

emocionou todo o país, revoltando-o contra a audácia da clericalha [. . . ] que tentou raptar essa menina à
família, ao sair da missa, na Igreja da Trindade. . . » [Ano 3º., nº. 134, 09.09.1910, p. 2].
454Idem, ibidem. Entre Junho e Setembro de 1910, O Democrata não se cansa de assinalar, em números

consecutivos, aquilo que considera ser a «apostasia» de O Povo de Aveiro e do seu director. Entre várias
afirmações produzidas por Homem Cristo em 1901, trancreve a indignação do panfletário aveirense contra
Mariano de Carvalho, a quem acusava de contradições acerca do papel das instituições de beneficência e
caridade: «Isto é espantoso! Como estes homens mudam de opinião de um dia para o outro! E como o país
continua sempre a admirá-los [. . . ] em vez de os correr a pau!». Em tom sarcástico, remata O Democrata:
«Como este infamíssimo canalha talhava então com as suas próprias mãos a carapuça que agora justamente
lhe serve» [Ano 3º., nº. 136, 23.09.1910, p. 1].
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pela III República Francesa, «que a luta pela separação ganha uma maior ênfase em
Portugal».455 O anticlericalismo, na sua matriz maçónica e jacobina ganha novo fôlego e
passa a funcionar como elemento central da propaganda e da luta republicana. A 2 de
Agosto de 1909 ocorre em Lisboa uma manifestação que constitui «o momento mais alto
da campanha anticlerical antes da queda da Monarquia».456

É ainda neste ano que um incidente protagonizado por Homem Cristo Filho na
Universidade de Coimbra, apesar de poder ser considerado um episódio de pequena
importância, serve para ilustrar «como a pressão da propaganda laica estava a acelerar a
desagregação do edifício simbólico tradicional».457

O juramento religioso era normalmente utilizado nas Cortes, nos tribunais e na já
referida Universidade, tanto na matrícula como em outros actos académicos.458 Para os
livres-pensadores tal prática lesava a liberdade de consciência e personificava a tutela
do catolicismo sobre as mentalidades. É nesta conjuntura, em que alguns professores
e alunos se insurgem contra as facetas mais retrógradas das praxes universitárias, que
atinge grande repercussão o episódio que envolve Homem Cristo Filho, jovem estudante
então «a navegar nas águas do radicalismo anarquista».459

Num acto de rebeldia vai recusar, no início do exame de uma cadeira da Faculdade
de Direito, recitar a oração de ajuda ao Espírito Santo. O gesto valeu-lhe a expulsão
da sala de aula e a proibição de fazer o exame. Ao mestre da cadeira, Avelino Calisto,
terá ripostado: «Sou livre-pensador e, como tal, recusei-me, ao matricular-me nesta
Universidade, a prestar o juramento religioso. Por igual motivo me recuso, por isso,
coerentemente, a proferir a oração que me é exigida».460

Relembrando o facto de nem sequer ser baptizado pela Igreja requereu a readmissão
a provas. Os seus argumentos foram aceites, merecendo comentário no Campeão das
Províncias: «O sr. dr. Pedro Martins dispensou da oração do Espírito Santo o estudante
HomemCristo, filho, que já anteriormente se recusara a dizê-la, na cadeira do dr. Calisto.
Fez o ilustre catedrático muito bem. Obrou de conformidade com a doutrina legal, que

455Fernando Catroga, «O laicismo e a questão religiosa [. . . ]»„ op. cit., pp. 232-233.
456Idem,ORepublicanismo [. . . ], vol. II, p. 331. Para uma descrição pormenorizada e paramostrar a relevância

deste evento veja-se, do mesmo autor, «O laicismo e a questão religiosa [. . . ]», op. cit., pp. 236-239.
457Idem, «O laicismo e a questão religiosa [. . . ]», p. 253.
458Na Universidade de Coimbra os estudantes eram obrigados a «fazer um juramento religioso no acto de

matrícula, os professores no início do ano lectivo, e, em todos os actos, o aluno, antes de começar a prova,
teria de rezar uma oração, em latim, em que solicitava o apoio do Espírito Santo». Idem, p. 251.
459Idem, p. 252. Esta incursão político-ideológica de Homem Cristo Filho pelo ideário anarquista leva-o,

integrado no autodenominadoGrupo dos Estudantes Comunistas Revolucionários de Portugal, a proferir, em 11
deNovembro de 1909, «aniversário damorte dos conhecidosmártires de Chicago», uma conferência na cidade
de Viseu. Cfr. Carta de HomemCristo Filho a José Perdigão [redactor deA Beira—Viseu], 10.10.1909, Espólio
IC. Nesta fase, a colaboração no semanário do pai, onde assina a secção O meu jornal, causa alguns engulhos
ao progenitor, que o aconselha a retirar o nome do jornal. Aceita o repto, dizendo: «Não me responsabilizo
para com ninguém pela orientação dos jornais onde escrevo, mas por aquilo que escrevo. Agora se o meu
nome no jornal dá aos leitores má impressão põe-se-lhe pseudónimo. É-me indiferente». Carta a Homem
Cristo, 29..11.1909, Espólio MG.
460José Paredes, «Homem Cristo [Filho] estudante universitário. A abolição da oração ao Espírito Santo»,

apud Fernando Catroga, idem, pp. 252-253.
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nos próprios tribunais isenta do juramento sobre o Evangelho os não católicos».46¹
É neste ambiente de crispação religiosa que se caminha a passos largos para a implan-

tação da República. A prioridade que o novo poder republicano vai conceder à questão
religiosa não pode pois desligar-se deste contexto agitado que a prenuncia.

5.2.2 A questão religiosa e a resistência católica

Com o advento do regime republicano as medidas de política laicizadora não se fize-
ram esperar. Vale a pena ter em atenção o posicionamento da jovem República face à
Igreja, numa conjuntura em que também não se pode ignorar que a «adesivagem» não
significou — longe disso — o fim dos monárquicos em Portugal; nem se pode esquecer,
sequer, o papel e a influência da imprensa monárquica: declarando-se, por razões tácti-
cas, independente após a Revolução, jamais deixou de conspirar contra a República. A
conjugação destes factores — falsas conversões de personalidades e jornais — ajuda a
compreender a rapidez com que a contra-revolução pôs à prova o novo regime.

A expectativa inicial da Igreja católica, ao acatar de forma prudente o novo regime,
bem cedo se viu confrontada com as medidas adoptadas pelo Governo Provisório. Deve
dizer-se que «as manifestações de hostilidade contra padres e religiosos, atingindo a
violência física, se sucederam espontaneamente [. . . ]. A acção legislativa e administrativa
do governo acompanha essas manifestações, não as precede».46²

Entre essas medidas que antecedem a Lei de Separação, — «o vértice de um conjunto
de outras promulgadas com o mesmo fito laicizador»46³—, contam-se a expulsão dos
jesuítas do país, a extinção das ordens religiosas, a abolição do juramento religioso, a
proibição do emsino confessional, a secularização dos cemitérios, o reconhecimento do
divórcio, a lei que introduziu o registo civil obrigatório e a que extinguiu a Faculdade de
Teologia.

A Lei de Separação [Decreto de 20 de Abril de 1911] é o culminar dum conjunto de
medidas cujo ritmo e actuação «impedem a emergência, da banda da instituição eclesial,
de interlocutores moderados aptos à definição de um terreno negocial».464 Pela sua
radicalidade, a Lei de Separação acabou por cilindrar algumas propostas que tendiam
a harmonizar o catolicismo com o liberalismo e cujo programa «podia ser sintetizado
nesta fórmula — Igreja livre no Estado livre».465

46¹«Prélios Caseiros», Campeão das Províncias, Ano 58º., nº. 5877, 24.07.1909, p. 1. O dr. Pedro Martins, na
senda dos anátemas de estudantes e outros professores apostados em garantir a autonomia e a neutralidade
religiosa na Universidade, tinha já «tomado a iniciativa de dispensar nos actos da sua cadeira a invocação do
Espírito Santo». Fernando Catroga, «O laicismo e a questão religiosa ]. . . ]», p. 253, nota 220.
46²João B. Serra, «Do 5 de Outubro ao 28 de Maio [. . . ], op. cit., p. 25; Manuel Braga da Cruz, op. cit., pp. 243-

244. Para este autor, Afonso Costa, através dos Decretos promulgados a 8 de Outubro de 1910, que repuseram
em vigor a legislação pombalina de 1759 e 1776 e os decretos liberais de 1834, «proscreveu os jesuítas do País,
extinguiu as demais ordens religiosas, e expulsou para o estrangeiro os que se recusassem a viver secularmente
no País». Idem, p. 244.
46³Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.II, p. 332.
464João B. Serra, op. cit., p. 25.
465Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol.II, p. 330.
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Ao invés, no seu articulado a lei dispunha que a religião católica deixava de ser religião
do Estado, garantia o exercício de culto a todas as Igrejas e confissões religiosas, interdi-
tava a publicação de bulas e pastorais e «remetia o culto para a esfera da privacidade»,
além de outras disposições que visavam «a destruição que o estatuto privilegiado que o
catolicismo, como religião de Estado, até aí tinha gozado na sociedade portuguesa».466

É notório o receio demonstrado pelo Estado republicano em reconhecer à Igreja
uma liberdade plena, não condicionada por quaisquer tutelas, como era desejo expresso
de alguns sectores católicos liberais. Nesta linha de pensamento um deputado às Cons-
tituintes chega mesmo a propôr uma emenda para que o culto de qualquer religião
fosse «absolutamente livre e independente de restrições legais»,467 a qual acabou por ser
liminarmente recusada.

Tal actuação do poder esteve longe de merecer o acolhimento dos republicanos mais
moderados e conservadores. Os do sector intelectual não deixaram de explicitar aberta-
mente o seu descontentamento. Para Sampaio Bruno as explicações científicas «seriam
sempre incapazes de esgotar o anelo religioso e a inquietação metafísica»; Basílio Teles
considerava uma «espécie de “beatice ao avesso”» o anticlericalismo radical de alguns
dos seus pares e Guerra Junqueiro acusava Afonso Costa de confundir antijesuitismo
com anticatolicismo, já que, se «o povo odiava o jesuíta» pouco se «importava com o
padre».468

Há quem veja nesta actuação para com a Igreja católica uma táctica habilmente en-
gendrada por Afonso Costa no sentido de comprometer os moderados do Governo e
cimentar a coesão do Partido. Isto é: o radicalismo da Lei de Separação, aomesmo tempo
que declarava guerra aberta à Igreja, servia para afastar os sectores católicos moderados
do regime. É esta a interpretação de Vasco Pulido Valente, que viu na estratégia de
Afonso Costa uma forma hábil de esvaziar e eliminar o centro político, apostando aberta-
mente na bipolarização entremonárquicos e radicais republicanos,469 e conseguindo com
isso arredar «a formação, no novo regime, de um bloco conservador compreendendo
“monárquicos arrependidos e republicanos reformados”».470

Este deslizar permanente da política governamental para a intolerância em matéria
religiosa não podia deixar indiferente o clero, nem o próprio Vaticano.O encarceramento
de padres e algumas proibições, como a do uso de vestes talares, vão acicatar a resistência
católica. É a hierarquia da Igreja quem abre as hostilidades em resposta à perseguição
religiosa. Tornava-se demasiado óbvia, a seus olhos, a intenção de ruptura com a tradição
católica aos diferentes níveis da estrutura social. Para a Igreja constituía um atentado aos

466Idem, p. 332.
467Idem, pp. 334-335. A emenda foi proposta pelo deputado JoséNunes daMata [almirante] que curiosamente

manteve uma duradoura e cordial troca epistolar com Homem Cristo.
468Idem, pp. 352 e 354.
469Cfr. Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 179; Vitor Neto, «A questão religiosa [. . . ]», op. cit.,

p. 683. Segundo Fernando Catroga, o sentido radical da legislação republicana em matéria religiosa «deixou
isolados os que propunham uma solução mais cordata para as relações entre a Igreja e o novo regime». [«O
laicismo e a questão religiosa [. . . ], p. 235].
470Manuel Braga da Cruz, op. cit., p. 248, nota 12.
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direitos do povo, maioritariamente católico, não reconhecer ou limitar expressamente
a sua condição religiosa: «a legislação que se vinha publicando era, para os bispos, não
só acatólica como anticatólica, desrespeitadora da profissão católica da maioria dos
portugueses».47¹

É na sequência da derrapagem nas relações entre o Estado e a autoridade eclesiástica
que o bispado vai reagir. O pretexto imediato parece ter sido o abandono de Lisboa do
núncio apostólico, a 20 de Outubro, e a suspensão do bispo de Beja, ocorrida no dia
seguinte, por entretanto se ter refugiado em Sevilha.47²

Em 24 de Dezembro de 1910 o episcopado português redige uma pastoral colectiva
onde, a par de orientações aos católicos, vincava a manifesta intenção anti-religiosa de
alguns republicanos mais radicais. Apesar disso, a pastoral, globalmente considerada,
«era moderada [. . . ] abrindo até uma oportunidade ao poder recém-constituído de
entendimento».47³ Por outro lado, a atitude inicial de expectativa e acatamento do novo
regime por parte da Igreja é comprovada com «variadíssimas cartas do clero paroquial,
que existem no espólio de Afonso Costa, reveladoras da adesão de parte do baixo clero à
República».474

O então ministro da Justiça é que não esteve pelos ajustes: adoptou uma posição de
força e afrontamento do clero e tudo fez para que a pastoral não chegasse ao conheci-
mento dos fiéis. Tal atitude acabou por minar ainda mais as já de si precárias relações
entre o poder político e a Igreja.

A imprensa aveirense acompanha o desenrolar deste processo após a publicação
da pastoral, a 23 de Fevereiro de 1911.. A 25 de Fevereiro, Afonso Costa proíbe a sua
leitura nas igrejas, alegando não ter sido solicitado beneplácito às autoridades civis e
ameaçando destituir os desobedientes. O Campeão das Províncias anuncia a recepção
de um telegrama-circular enviado a todos os governadores civis, intimando-os a avisar
os administradores e regedores para proibirem os párocos de ler a pastoral, «em vista de
tal documento não ter o visto do beneplácito».475

Os governadores civis notificavam os administradores de concelho que, por sua vez,
davam instruções aos regedores: «os regedores procederão com o maior cuidado ao
cumprimento desta ordem [proibição da leitura da pastoral] e autuarão todos os párocos

47¹Idem, p. 246.
47²Cfr. João B. Serra, «Do 5 deOutubro ao 28 deMaio [. . . ], op. cit., pp. 25-26. SegundoManuel Braga da Cruz,

op. cit., p. 245, o bispo de Beja [D. Sebastião de Vasconcelos] refugiou-se em Sevilha após ter sido ameaçado de
morte. Sobre o assunto veja-se, também, VitorNeto, «AQuestão religiosa na 1ª. República [. . . ]», p. 678, nota 6.
47³Manuel Braga da Cruz, op. cit., p. 247.
474Vitor Neto, «A Questão religiosa na 1ª. República [. . . ]», op. cit., p. 677.
475Campeão das Províncias, Ano 60º, nº. 6040, 25.02.1911, p. 1. Na altura o governador civil de Aveiro era

Rodrigo Rodrigues, figura a quem Homem Cristo devotava um verdadeiro ódio de estimação. O Intransigente
[de Machado Santos], — onde passou a colaborar o ex-governador civil Weiss de Oliveira, com uma série de
artigos intitulada «História de uma efémera governação em Aveiro» —, referia-se-lhe nestes termos: «Em
Aveiro há um governador civil que especula com os interesses da República, forjando conspirações que só têm
por fim alarmar o espírito público, pondo os influentes na fronteira como meio prático de vencer torpemente
as eleições». Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6041, 01.03.1911, p. 1.
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que porventura desobedeçam».476
A circular enviada pelo Ministério da Justiça aos governadores civis recusava qual-

quer tipo de contemporização com os desobedientes. Mandava proceder «à imediata
apreensão das pastorais» existentes no distrito, embora recusasse, inicialmente, «busca
alguma até nova ordem»; proibia a sua leitura «ou qualquer referência a ela em todas
as igrejas, capelas ou outros lugares públicos, bem como a sua publicação em quaisquer
jornais»; qualquer suspeito de pretender faxer a sua leitura ou comentário público seria
chamado à presença da autoridade administrativa, «lavrando-se auto das suas declara-
ções e ficando detido se tiver esse propósito e não desistir dele expressamente; quanto
aos jornais, deveriam suprimir-se aqueles que «apesar do aviso publicarem a pastoral ou
parte dela, ou se encontrarem de acordo com as suas doutrinas; finalmente, quanto aos
párocos processados, «ficam até nova ordem impedidos de exercer quaisquer funções
eclesiásticas».477

Estas medidas dissuasoras terão surtido algum efeito Fala-se em acatamento na
região Sul e do quase geral acatamento no Minho. Todavia, no Porto as coisas não
correram como as autoridades pretendiam: «enquanto o bispo proibia, de facto, a leitura
da pastoral nas paróquias da cidade, ordenava aos párocos das restantes freguesias da
diocese que a fizessem sob pena de suspensão, desacatando-se assim, propositadamente,
a autoridade civil».478 No distrito de Aveiro «os párocos de Veiros, Bunheiro, Trofa e
Murtosa fizeram na sua igreja a leitura da pastoral proibida. Por isso vieram dali, sob
custódia, para o governo civil».479

A desobediência de D. António Barroso, vista na altura como um verdadeiro acto
de coragem e de rebeldia, acabou por o conduzir à prisão e ao exílio.480 O conselho
de ministros «resolveu por unanimidade destituir o bispo do Porto e mandar soltar
os párocos que se limitaram a obedecer-lhe [. . . ]. E atendendo aos relevantes serviços
que [. . . ] prestou outrora no ultramar e às suas virtudes pessoais, resolveu conceder-lhe
uma pensão [. . . ]. A Sé do Porto foi considerada vaga».48¹

O conflito entre o poder político e o episcopado prenunciava já o futuro corte de re-
lações diplomáticas com a Santa Sé, o que viria a acontecer logo após a publicação da Lei

476«Política Social», idem, p. 1
477Cfr. Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6042, 04.03.1911, p. 1.
478«Pastoral dos bispos», idem, Ano 60º., nº. 6043, 08.03.1911, p. 1. O bispo do Porto fez chegar aos vigários

uma circular que estes deveriam transmitir aos párocos: «Constando-nos que alguns reverendos párocos não
leram a pastoral colectiva [. . . ] e não havendo lei que tal proíba, e, ainda que houvesse deveriamobedecer ao seu
prelado, queiram comunicar aos reverendos párocos desse distrito [Aveiro] que serão suspensos se no domingo
seguinte não lerem ou não derem conhecimento do conteúdo da pastoral aos seus paroquianos». Idem, ibidem.
479Idem, ibidem. Para a enumeração dos padres que leram a pastoral no distrito de Aveiro, veja-se «Con-

sequências», O Democrata, Ano 4º., nº. 160, 10.03.1911, p. 2.
480D. António José de Sousa Barroso [1854-1918] era uma figura prestigiada. O padre António Lourenço

Farinha considerou-o «o maior de todos os missionários modernos». Foi bispo de Himéria, de 1891 a 1897, de
Meliapor, de 1897 a 1899 e do Porto, de 1899 a 1918. Foi julgado como réu de delito comum, no Tribunal de S.
João Novo, no Porto, em 12 de Junho de 1913. Sofreria um segundo desterro, em 1917, razão por que é hoje
considerado um “mártir” da República. Cfr. Rui Osório, «D. António Barroso — “Mártir” da 1ª. República»,
Jornal de Notícias, 25.07.1993.
48¹«Pastoral dos bispos», Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6043, 08.03.1911, p. 1. O Democrata regista
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de Separação do Estado das Igrejas: a lei pôs fim ao regime concordatário que há longos
anos vigorava em Portugal.48² A sua publicação deu lugar às mais acesas controvérsias.
Rejeitada na globalidade por diversos sectores da religião católica — apesar de outros
defenderem um regime de separação assente na razoabilidade do seu articulado —, con-
tinha essencialmente três pontos de forte contestação: as comissões cultuais, corporações
laicas que passavam a administrar os bens expropriados à Igreja e a gerir a vida religiosa
das paróquias; a expropriação propriamente dita dos seus bens e, finalmente, a criação
da figura do padre pensionista, que ao «estabelecer um vínculo entre este e o regime
republicano», representava a funcionalização do clero [e] abria caminho a uma divisão
no baixo clero que se iria repercutir no seio da própria Igreja».48³

A hierarquia católica reagiu de imediato. A 6 deMaio lançou um novo protesto colec-
tivo classificando o decreto de separação como «fonte de injustiça, opressão, expoliação
e ludíbrio».484 Para O Democrata , o protesto «causa náuseas e está pedindo azorrague»,
propondo, «para mais completa obra de saneamento, ao desterro destes fetiches».485
O jornal irritava-se com o procedimento dos bispos e demais clero, tudo gente «tão
benefeciada por uma lei que [. . . ] lhe garante a engorda, a manjedoura franca e o pulso
livre para carrearem almas para o céu».486

Extremados os campos, de pouco valeram os protestos da Igreja. Quase um ano
depois, em Abril de 1912, com excepção do bispo de Évora todos os outros seriam des-
terrados das suas dioceses. O argumento invocado era o da «desobediência às leis de
um poder político eleitoralmente legitimado após a entrada em vigor da nova Constitui-
ção».487

A rejeição global da lei colocou ao lado do campo monárquico-clerical várias perso-
nalidades oriundas de sectores intelectuais. Moreira de Almeida publicou no jornal O
Dia, entre Abril e Maio de 1911, uma série de artigos contundentes contra os republicanos
radicais. Em Janeiro de 1912 Ramalho Ortigão denunciava os que, em nome da liberdade
de cultos, iam «vomitar o seu vinho e a sua obscenidade imbecil sobre a sagrada poesia
da tradição e da fé», para logo concluir: «Roubar a fé a quem não tem mais nada que se
lhe roube, é o mais monstruoso dos atentados».488

«com imensa satisfação as enérgicas e decididas providências» do governo e chama ao bispo do Porto «o
reaccionário prelado que se arvorou em chefe da guerrilha com que pretendeu aniquilar o governo». Cfr.
«Para diante»,ODemocrata, Ano 4º., nº. 160, 10.03.1911, p. 1. No número seguinte, embora discordando da sua
actuação, já lhe sublinha o carácter, considerando-o «a vítima expiatória do alto clrero». Cfr. «Um carácter»,
O Democrata, Ano 4º., nº. 161, 17.03.1911, p. 1.
48²Manuel Braga da Cruz, op. cit., p. 248. O papa Pio X «enviou a todo o mundo católico uma encíclica sobre

o assunto: a Jandudum in Lusitânia». Idem, ibidem.
48³Cfr. Vitor Neto, «A Questão Religiosa na 1ª. República [. . . ]», pp. 682-683 e nota 15.
484Idem, p. 683. Sobre a enumeração dos motivos de agravo enunciados pelos bispos, veja-se Manuel Braga

da Cruz, op. cit., p. 24. Uma descrição pormenorizada do ambiente que rodeou o apogeu da questão religiosa
e das polémicas que suscitou pode ler-se em Carlos Malheiro Dias, Em Redor de um Grande Drama, Lisboa,
Editorial Vega, 1985, pp. 60-83.
485Cfr. «A Santa Lei. Sarna e vergalho», O Democrata, Ano 4º., nº. 171, 26.05.1911, p. 1.
486Idem, ibidem.
487Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ]. vol.II, p. 350.
488Ramalho Ortigão, op. cit., pp. 69 e 72. O autor reforça esta ideia, quando afirma: «Negar Deus nos
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Também o monárquico liberal Carlos Malheiro Dias recusava à frágil República
Portuguesa «a pretensão de destruir esse catolicismo solidificado por milhares de márti-
res»,489 que tinha resistido às perseguições dos Césares romanos, aos cismas de Calvino e
Lutero, aos horrores da inquisição, aos escândalos da Cúria e aos erros da própria Igreja.
Lamentava sobretudo a falta de senso e de equilíbrio que denotavam os responsáveis pela
elaboração e publicação de uma lei imposta por alguns milhares de livres-pensadores
a milhões de crentes: «o que aconselhava o tacto político aos reformadores? A elabora-
ção de uma lei que separasse a Igreja do Estado sem criar entre as duas entidades [. . . ]
desacordos profundos».490

A condenação papal da lei acabaria por incompatibilizar de forma definitiva a grande
massa católica com o regime republicano. Extremaram-se os campos e daí surgiu um
novo alento para a resistência monárquica, já então liderada por Paiva Couceiro. O
exacerbar da questão religiosa teve como consequência política «a aproximação dos
católicos das forças da oposição ao novo regime, com a consequente instrumentalização
monárquica da consciência religiosa ofendida».49¹

Curiosamente, quando ocorre a primeira incursão, Couceiro, que era manuelista,
não se propunha vir a Portugal restaurar a Monarquia. Dito de outro modo: ainda que
no íntimo o pretendesse fazer, não tinha como objectivo imediato expulsar do sistema
político os republicanos. O que propunha, em vários folhetos postos a circular, caso
saísse vitorioso, era «um plebiscito sobre a “questão do regime”, seguido de eleições livres.
De imediato queria simplesmente proteger a religião»49² e restabelecer a ordem no país.

5.3 Homem Cristo e as incursões

As duas incursões — a primeira a 5 de Outubro de 1911 e a segunda a 6 de Julho de 1912 —
saldaram-se num fracasso, embora tenham concorrido para aumentar a instabilidade e
fragilizar o novo regime. Em menos de dois anos, não apenas os monárquicos, mas mui-
tos republicanos, apesar de terem como improvável o regresso da Monarquia, anteviam
um futuro de medo, violência e incertezas.49³

Nascida sob os melhores auspícios, a República começou por ser minada por tentati-
vas restauracionistas; depois, sê-lo-ia também pelo clima de guerrilha permanente entre
as diferentes facções republicanas, a que se somou a crise resultante da conjuntura da

comícios populares, no Parlamento, na lei e na escola, arrancar assim um povo à religião [. . . ] é a maneira
mais capciosamente segura de o reduzir à servidão». Idem, p. 70.
489Carlos Malheiro Dias, op. cit., p. 62.
490Idem, p. 71.
49¹Manuel Braga da Cruz, op. cit., p. 250.
49²Vasco Pulido Valente, «A “República Velha” [. . . ]», p. 16. A ideia do seu programa era «obter apoio de

todos aqueles que, sem odiarem a República, odiavam Afonso Costa». Idem, ibidem.
49³Félix Lorenzo, Portugal [Cinco años de República]. Impresiones de un periodista español, Madrid, Est. tip. de

la Sociedad Editorial de España, 1915, p. 71. Félix Lorenzo era um escritor monárquico, mas reconhecidamente
imparcial: António José de Almeida chegou a escrever-lhe, felicitando-o pela sua probidade de cronista.
Luis López Ballesteros, na altura director de El Imparcial, considerou este livro «la obra de un escrupuloso
informador y de un escritor independiente». Idem [Prólogo, IX].
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guerra.
A primeira incursão dá-se na vigência do I governo constitucional, presidido por

João Chagas. Um governo precário, nascido em ambiente de cisão no Partido Republi-
cano Português, apoiado por uma «maioria conjuntural e heterogénea, desprovida de
coerência e sintonia política».494 O Parlamento e a imprensa da época reflectiam já a
fractura anunciada nas hostes republicanas, ao dar conta de um ambiente de cisão e
suspeições generalizadas. No Parlamento, os deputados «insultavam-se e andavam à
pancada pelos corredores»; na imprensa «uma dúzia de jornais de grande circulação
dirigia uma generosa dose de injúrias e calúnias» a destacadas figuras do regime.495 A
contra-revolução estala precisamente no dia em que se assinalam os festejos da República,
embora as ameaças e os rumores já circulassem pelo país nos meses anteriores.

As ameaças não eram só internas nem provinham apenas da vizinha Espanha. Em
Fevereiro de 1911 tinha sido descoberta, no Rio de Janeiro, uma conspiração demonárqui-
cos portugueses contra a jovem República. Para serenar os ânimos, ou tentar até atrair
os monárquicos à causa da República, é levada a cabo no Rio de Janeiro, a 10 de Abril
de 1911, uma verdadeira operação de cosmética com claros intuitos apologéticos onde, a
par da ênfase dada à questão religiosa, é notória a tentativa de branqueamento de alguns
excessos cometidos pelos republicanos e suavizada a actividade dos carbonários.496

Foi a passagem da ameaça monárquica das palavras aos actos, associada à cobertura
que lhe prestou o governo espanhol, que acicatou os ânimos dos nacionalistas republi-
canos portugueses e empurrou para a acção directa a carbonária e os grupos civis de
«vigilânca e defesa da República». No intuito de identificar o partido com a República,
os democráticos tentaram fazer vingar a ideia de que Monarquia e catolicismo eram uma
e a mesma coisa: «O clericalismo é o nosso principal inimigo. Na fronteira [da Galiza] é
que ele leva à guerra civil e à restauração».497

Ainda antes da primeira incursão Homem Cristo recebe correspondência com letras
de cantigas entoadas «por todo o Minho». Uma delas, a «Vassourinha», é composta por
quadras que revelam o optimismo entre os apoiantes das manobras incursionistas: «A
república portuguesa/ É um castelo no ar/ Que o bravo Paiva Couceiro/ Vai em breve
derrubar». E emFafe, segundo o remetente, cantarolavam-se estes versos: «Das barbas do
Afonso Costa/ Hei-de fazer um pincel/ Para engraxar as botas/ A El-Rei D. Manuel».498

Mais que a discutível qualidade literária destes versos, interessa relevar a sintonia

494João B. Serra, «Do 5 de Outubro ao 28 de Maio [. . . ]», op. cit., p. 34.
495Cfr. Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], pp. 198-199.
496Cfr. Bettencourt-Rodrigues, A República Portuguesa. Resposta aos que a difamam, Lisboa, Livraria

Clássica Editora de A.M. Teixeira & Cª., 1911. Trata-se de uma conferência, no fim da qual o autor afirma:
«Confrange-se-me o coração [. . . ] ver que portugueses [. . . ] sejam os que mais alto protestam e mais baixo
conspiram contra a remodelação política do nosso país, sob essa mesma forma republicana a que aqui se
socorrem e acolhem. . . ». Idem, p. 44.
497Alberto Xavier, apudManuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], p. 267.
498Documento manuscrito. Remetente desconhecido, s.d., Espólio IC. Outros excertos da «delicada tessitura

da Vassourinha, com que o Minho acompanhava as coplas ao Capitão Fantasma», podem ver-se em Joaquim
Leitão, Couceiro, O Capitão Fantasma [edição do autor], Porto, Tipografia da Empresa Literária e Tipográfica,
1914, pp. 106-109.
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de posições e a cumplicidade que deixam entrever quanto à temática aflorada. Quem
escreve procura, de algum modo, o afecto confiado dos outros, embalado na esperança
de encontrar o eco daquilo que proclama. E por esta altura, como veremos, não existem
indícios de qualquer irredutibilidade moral ou política de Homem Cristo face a um
hipotético regresso da Monarquia.

Mal chega a Paris, após breve passagem por Tuy, é convidado a participar num movi-
mento revolucionário. Recusa. Passados quatro meses, nova insistência e nova recusa,
não por escrúpulos ou por se considerar republicano: «Não iria pegar em armas contra
republicanos, mas contra bandidos [. . . ]. O caso é outro. Eu não sou lá preciso».499 Entre-
tanto, o cerco aperta-se. Acaba por ceder, rumando até à Galiza, onde se encontra com
Paiva Couceiro: «Falei com ele pela primeira vez em Junho de 1911 [. . . ] emMondariz».500

A adesão ao movimento radicava na ideia de que com a República não havia solução
possível para o país. Para Homem Cristo a República «arrancou e queimou as últimas
raízes [. . . ] da disciplina e da ordem social»; a pretexto de libertar e moralizar a família,
«dissolveu-a, destruindo-lhe os últimos apoios de estabilidade de força e de virtude»;
instalou a anarquia no exército e hostilizou a Igreja, «portadora e depositária da unidade e
da purezamoral indispensável para que viva e perdure uma civilização».50¹ Tudomotivos
de sobra para conceder o benefício da dúvida à Monarquia, que poderia funcionar como
acção benéfica e travão no deslizar progressivo do país para o abismo: «Será outra a
conduta da monarquia restaurada? É possível. Mas seja ou não seja é o último recurso.
É a última esperança».50²

Embora confesse não acreditar na salvação do país por meio da Monarquia, concede-
lhe uma esperança. Da República no poder é que nada espera, considerando-a, mais do
que radical, sobretudo anarquista: «O que tornou o país absolutamente incompatível com
a república foi o anarquismo».50³ Consumado o malogro das tentativas restauracionistas
de 1911 e 1912 e atento às divisões entre os monárquicos no exílio, desvanece-se em
Homem Cristo o crédito fugazmente concedido à Monarquia: «não há esperança de
salvar aquela pátria, que está irremediavelmente perdida, com república ou monarquia
restaurada».504

Refere Paiva Couceiro que o encontro com Homem Cristo na Galiza lhe deu a opor-
tunidade de contactar com uma pessoa «muito inteligente [e] de muito carácter» e que o
principal ponto concordante entre os dois era «a ostensividade à República e aos seus

499Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 941.
500Idem, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ] , p. 545.
50¹Idem, A Anarquia em Portugal [. . . ], pp. 947-949.
50²Idem, p. 974.
50³Idem, p. 958. Embora duvidasse das possibilidades de regeneração do país com a Monarquia, adiantava:

«Toda a gente reconhece, republicanos e tudo, que a monarquia era mais séria e que, com as lições da experi-
ência, bem mais séria se tornará». O PAE, Ano XXXI, nº. 15, 22.01.1913, p. 1.
504Homem Cristo, «A História dum canalha», O PAE, Ano XXXI, nº. 11, 25.12.1912, p. 3. Entretanto, uma

semana depois já admite o regresso urgente à Monarquia, sem deixar de recordar que «a crise não é de formas
de governo [mas] do carácter e da inteligência portuguesa». Mas a esperança nesse regresso não consente,
como dantes, que se organize «sem plano, sem ordem [. . . ] e semmétodo bandos armados na fronteira». Idem,
«Salvemos aquela pátria e honremos o nome da raça portuguesa», O PAE, Ano XXXI, nº. 12, 01.01.1913, p. 1.
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homens».505 Terá sido a partir desse acordo que lhe ofereceu o comando das incursões
na fronteira da Beira-Baixa, «porque dali podia ele mais facilmente comunicar com os
seus amigos de Aveiro e penetrar em território nacional, o que passado algum tempo
conseguiu».506

O jornalista já tinha desaparecido do mundo dos vivos quando Couceiro deu esta
entrevista. Apesar disso, em nenhum texto seu alusivo às incursões confirma tal de-
poimento. Embora não esconda ter estado de alma e coração ao lado dos movimentos
restauracionistas, proclama abertamente que nunca foi dirigente, inspirador ou partici-
pante activo dos mesmos.

De resto, era notório o desacordo com Paiva Couceiro em algumas questões estratégi-
cas. Logo no primeiro encontro desagradou-lhe a ideia de se impôr um plebiscito ao país
após os republicanos serem derrubados do poder. À saída dessa reunião terá afirmado
aos que no exterior aguardavam o resultado da entrevista: «este homem [Couceiro] deve
ser muito boa pessoa. Mas não tem duas ideias na cabeça. E causa entregue a tal ditador
não pode deixar de ser causa perdida».507

Via na ideia do plebiscito «um dos produtos dessa triste mania da omnisciência
e da predestinação»508 que animavam Paiva Couceiro. Segundo Homem Cristo os re-
publicanos rejeitaram-no porque «redundaria para eles num logro formidável»509 e os
miguelistas olhavam-no como uma «magnífica porta aberta para [. . . ] a contestação da le-
gitimidade da monarquia constitucional [. . . ]. Era, de facto, um manejo miguelista, uma
concessão feita aos representantes da forca, uma hipócrita tentativa, não conservadora
mas reaccionária, mascarada com o pretexto de consulta à nação».5¹0

Entendia, pois, que avançar com um plebiscito no país com os republicanos fora de
combate era uma forma de viciar os dados e restringir a consulta aos partidários de D.
Manuel e de D. Miguel,5¹¹ a uma mera disputa entre liberais e absolutistas. Além disso,
não acreditava nas virtualidades do plebiscito num país «onde a liberdade da urna é uma
irrisão» e onde a maioria dos portugueses «sabe lá o que são formas de governo [. . . ],

505Plácido Barbosa, «A última entrevista de Paiva Couceiro, o homemque defendeu aMonarquia e combateu
em África!», Vida Mundial Ilustrada, Ano III, nº. 156, 11.05.1944, p. 18.
506Idem, ibidem.
507Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 546. Segundo o jornalista, entre os que

ouviram estas palavras contavam-se o conselheiro Albano de Mello e o dr. Reis Torgal. Homem Cristo cita-os
por já terem desaparecido na altura [1915]. Por prudência, não revela o nome de outras personalidades que
testemunharam o facto, por se encontrarem a residir em Portugal. Idem, p. 545.
508Idem, p. 553. Terá sido a vontade manifestada pelos conspiradores em se demarcarem da imagem desgas-

tada e impopular daMonarquia constitucional que levou Couceiro a não falar, nesta altura, na sua restauração;
apenas se propunha acabar com o “despotismo” do Governo Provisório e democratizar progressivamente o
país após um plebiscito sobre a forma do regime. Cfr. Carlos Malheiro Dias, Do desafio à debandada, Lisboa,
Livraria Clássica, 1912, pp. 42-46.
509Idem, ibidem.
5¹0Idem, pp. 553-554.
5¹¹D. Miguel de Bragança [1853-1927]. Pretendente legitimista ao trono português, era primo de D. Manuel.

Chamavam-lhe D. Miguel II, por ser filho primogénito de D. Miguel e de sua mulher, a princesa Adelaide de
Lowenstein.
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plebiscitos [. . . ], o que é votar».5¹²
Assim como não concordara com o plebiscito proposto por Couceiro aos republica-

nos a seguir a 1910, por este requerer «inteira liberdade eleitoral [. . . ], de imprensa, de
associação e de reunião», também o recusava a seguir a uma derrota da República, pois
deixaria de parte o partido republicano, o qual, «por muito pequeno que seja é incom-
paravelmente maior que a patrulha miguelista».5¹³ Esta atitude é reveladora de alguma
proximidade aos monárquicos liberais e da rejeição frontal de qualquer entendimento
com os partidários da monarquia absoluta.

Para lá das divergências com Couceiro terá ficado agastado por não lhe ser atribuído
na Galiza um papel de relevo na preparação do assalto a Bragança: «Nunca ninguém me
pediu umparecer [. . . ] me encarregou de qualquer serviço sério, nem sob o ponto de vista
moral nem sob o ponto de vista militar».5¹4 Talvez por isso e ao antever a inevitabilidade
da derrota após avaliar a desorganização e a falta de apoios humanos e materiais do
movimento, volta a recuar, como já o fizera em 31 de Janeiro de 1891: «Eu tinha tomado
o compromisso de combater. Mas o que não tinha tomado era o compromisso de me
suicidar nem de me entregar nas mãos dos republicanos».5¹5

É a conjugação destas divergências que o leva a quebrar a solidariedade expressa com
os conspiradores. Refere Malheiro Dias que no decurso da primeira incursão, antes do
ataque a Chaves, à saída de Soutelo para Bragança, o pequeno exército foi «abandonado
pelo conde de Penela e Homem Cristo».5¹6 Numa carta justificativa que diz ter enviado
a Paiva Couceiro, ao despedir-se, refere que a adesão ao movimento foi sempre «muito
condicional», por não ter assumido qualquer missão relevante — apenas a de mero
«adjunto ao estado-maior da coluna» — e conclui: «Teria entrado em combate, na noite
de 2 para 3, se nessa noite [. . . ] tivesse havido combate. E na noite de 3 para 4, embora já
muito mal disposto, por ver só 150 homens armados».5¹7

Além de sentir o sucesso da incursão cada vez mais comprometido, defendia que
a direcção do movimento deveria ser assumida pelo infante D. Afonso. Embora reco-
nhecesse em Couceiro uma «rara intrepidez» e o considerasse um homem «honesto e
patriota», achava-o «muito pouco inteligente, duma grande soberba e muitíssimo au-
toritário», e via nele um mau organizador.5¹8 Ao contrário do comandante da Galiza,
que um tanto ingenuamente acreditava na sublevação interna mal entrasse em Portugal,

5¹²O PAE, Ano XXXI, nº. 16, 29.01.1913, p. 2.
5¹³Homem Cristo, «Delirando!», O PAE, Ano XXXII, nº. 26, 22.01.1914, p. 1. Este raciocínio levava-o a

formular a seguinte interrogação: «vão-se dar aos áulicos do rei absoluto, meia dúzia, foros de igualdade com
os constitucionais?». Idem, ibidem.
5¹4Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 942.
5¹5Idem, p. 943.
5¹6Carlos Malheiro Dias, Do Desafio à Debandada, vol. II — Cheque ao Rei. . . , Porto, Tip. da Empresa Lit. e

Tipográfica, 1912, p. 331.
5¹7Idem, p. 944, nota 1. Embora afirme reservar para momento oportuno a divulgação da pretensa carta

a Paiva Couceiro, desconhece-se se efectivamente o chegou a fazer. Não a encontrámos na colecção de O
Povo de Aveiro até 1918, nem em nenhuma das obras que publicou posteriormente a esta afirmação [1912]. Do
espólio particular também não consta, pelo que não é possível atestar da sua veracidade e autenticidade.
5¹8Cfr. idem, ibidem. As críticas a Paiva Couceiro seriam retomadas nos anos seguintes. Em 1915 continua a
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Homem Cristo não queria que se confiasse nas adesões militares, mas na força da coluna
que havia de operar: «Uma coluna sólida é que convinha organizar [. . . ] para que se
tornasse importante a sublevação dos elementos populares».5¹9

Vingou a tese de Couceiro. Mas com ela a República nunca chegou a estar tão amea-
çada como parecia, pois os emigrados não dispunhamdemeios humanos emateriais para
levar a cabo o tão almejado levantamento geral dos descontentes com o novo regime.5²0

Fracassada a primeira incursão Homem Cristo desloca-se a Tuy. Tinha arquitectado
um plano: fazer entrar em território espanhol uma empregada que deixara em Aveiro
[Idalina]. Em carta dirigida ao governo espanhol dá conta que se encontra em Tuy, com
o filho, não para conspirar, mas para mais facilmente contactar com Aveiro, onde tem
família e interesses importantes a tratar: «É muito fácil a V. Exa. averiguar a verdade
do que lhe estou dizendo e se de qualquer forma conspiramos».5²¹ Ao mesmo tempo,
porém, fazia chegar cópia desta carta a Marques Rosa, pedindo-lhe para se deslocar a
Tuy com a empregada, munido de passaporte.

Não era fácil a concretização desses anseios. As actividades contra-revolucionárias
tinham desencadeado um novo surto de radicalização política no país, de que a exone-
ração de Pimenta de Castro, próximo de Arriaga e dos sectores mais conservadores do
exército, era um facto iniludível.5²² Na fronteira, a vigilância carbonária tornou-se mais
apertada: «Nem mesmo a mais insignificante tentativa é possível sem corrermos o risco
de sermos presos [. . . ]. A vigilância que exercem é medonha e as ordens do governo são
terminantes: não deixar passar pessoa alguma sem passaporte».5²³

O jornalista indigna-se com notícias tão pouco animadoras, pois ameaçar de prisão
alguém que «depois de se ter sujeitado a todas as fiscalizações legais [. . . ] tenta sair do
país sem as fórmulas legais que lhe negaram» é mais uma prova da «revoltante tirania,
contra a qual é preciso reagir abertamente».5²4 Propõe então o disfarce da empregada, à
semelhança do que acontecia com as mulheres de muitos emigrados: «muitas delas têm
passado disfarçadas emmulheres do povo com trajes doMinho ou da Galiza. Misturadas
com padeiras, de canastras à cabeça [ou] conduzidas por espanhóis contrabandistas».5²5

Asmovimentações dosmonárquicos após o primeiro fracasso incursionistamerecem-

ver nele um homem de ideias fixas, incapaz de aceitar observações ou conselhos: «viesse quem viesse, fosse
marechal, fosse rei, ou ficava na sua dependência absoluta, ou era adesão desde logo rejeitada [pois] não estava
bem ao pé dele senão quem dissesse amen a tudo». Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 552.
5¹9Homem Cristo, «O Único Caminho», O PAE, Ano XXXI, nº. 2, 21.10.1912, p. 1. Era essa, em termos

estratégicos, a solução que preconizava, conjugada com um plano administrativo e político para o país. Idem,
ibidem.
5²0Cfr. Álvaro Pinheiro Chagas, O movimento monárquico II — “O Correio da Manhã”, Porto, Edit. Leitão

& Cª., 1913, p. 132.
5²¹Carta de Homem Cristo [destinatário desconhecido], 09.0.1911, Espólio IC.
5²²Cfr. João Bonifácio Serra, «Do 5 de Outubro ao 28 de Maio [. . . ], op. cit., p. 35
5²³Carta de José Marques Rosa a Homem Cristo, 22.10.1911, Espólio MG. [Doc. 21]. A vigilância era de tal

modo apertada que o secretário particular de Homem Cristo acrescenta: «os termos lacónicos destas cartas
são-me impostos por a situação». Idem, ibidem. Segundo Vasco Pulido Valente a vigilância carbonária revelou-
se «a espinha dorsal do regime [e] o principal obstáculo à acção dos rebeldes». O Poder e o Povo [. . . ], p. 205.
5²4Carta a José Marques Rosa, 30.10.1911, Espólio MG. [Doc. 22].
5²5Carta a José Marques Rosa, s.d., [1911]. Espólio MG. [Doc. 23]. A estratégia acabou por dar resultado. Em
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lhe um optimismo moderado: apesar de terem «cada vez mais recursos para o com-
bate»5²6 considera os chefes militares e civis da conspiração uns «parvos chapados», ao
contrário dos soldados, onde «há homens habilíssimos».5²7 Diferente estado de espírito
revela um amigo exilado emLondres. Desalentado, confessa a dificuldade em se «levantar
da impressão de desânimo que os acontecimentos da fronteira me têm causado».5²8

O início do ano de 1912 assinala a esperança de unidade nas desavindas hostes mo-
nárquicas, onde é possível detectar dois tipos de comportamento: enquanto à maioria
dos monárquicos importava restaurar a qualquer preço, um sector mais reduzido, onde
pontificava Paiva Couceiro, era favorável à tese do plebiscito. Podem vislumbra-se «no
interior destas duas atitudes duas estruturas psicológicas bem diferenciadas»: a daqueles
para quem «a Monarquia é uma escolha heróica [. . . ], uma estética e uma ética, quase
uma religião» e uma outra, para quem ser monárquico é «a conclusão de um raciocínio,
a aceitação de um querer nacional, uma perfeição relativa».5²9

Estes diferendos reduziam a probabilidade de êxito da contra-revolução e não deixa-
vam de ser explorados de forma hábil em Portugal: «sabe-se que lavra grande confusão
entre eles, pois cada chefe quer fazer vingar a sua ideia. D. João de Almeida e Penela
juram por D. Miguel. Camacho e Sepúlveda querem D. Afonso. Satúrio Pires e Assis
Teixeira querem D. Manuel. Paiva Couceiro, esse quer uma ditadura militar de que seja
chefe».5³0 A resposta dos monárquicos, que passava por um acordo entre D. Manuel e D.
Miguel — união que para muitos representava a derradeira esperança de restauração —
ficou conhecida por Pacto de Dover e ocorreu a 30 de Janeiro de 1912. Segundo Oliveira
Marques, tal encontro acabaria por redundar num «esforço mal sucedido de reconciliar
os dois ramos».5³¹

Na verdade, o cimento dessa união revelava-se bem frágil. A fractura era vincada-
mente ideológica e tinha como pano de fundo, no dizer de HomemCristo, «dois partidos
independentes, irredutíveis, um com a monarquia tradicionalista [. . . ] e outro com a
monarquia liberal».5³² Entre os vários erros que apontava à estratégia dos monárquicos,
um deles constituiu «asneira monumental» e imputava-o aos conselheiros que em Lon-
dres rodeavam D. Manuel: consistia em «não dar um pontapé definitivo e enérgico na
cambada miguelista, logo que se tornou patente a traição do pacto de Dover».5³³

Em Julho de 1912, no rescaldo da segunda incursão, explicita melhor o que pensa da

Novembro de 1911 revela, num tom triunfalista: «A mulher cá está [. . . ]. Diga a esses malandros que passou a
mulher e que passa toda a gente que eu quiser». Carta a José Marques Rosa, 08.11.1911, Espólio MG. [Doc. 24].
5²6Carta a José Marques Rosa, 30.10.1911, Espólio MG. [Doc. 22].
5²7Carta a José Marques Rosa, 08.11.1911, Espólio MG. [Doc. 24]
5²8Carta de António Emílio de Almeida Azevedo a Homem Cristo, 27.10.1911, Espólio MG.
5²9Henrique Barrilaro Ruas, «Uma candidatura paradoxal», Expresso, nº. 1162, 04.02.1995, p. 18.
5³0Campeão das Províncias, Ano 60, nº. 6082, 26.07.1911, p. 1. Veja-se também o nº. 6125, 05.07.1912, p. 1, que

alude a hipotéticas divergências entre Paiva Couceiro e Jorge Camacho.
5³¹A.H. de Oliveira Marques, A Primeira República Portuguesa [. . . ], p. 73.
5³²HomemCristo, «Eu e osmonárquicos»,OPAE, AnoXXXIII, nº. 44, 28.05.1914, p. 2. Procurando delimitar

ainda mais os campos, acrescenta: «O que não se compreende é a mancebia, é o conúbio, é a burla, sob a torpe
máscara da união monárquica». Idem, ibidem.
5³³Homem Cristo «Dissensões entre Monárquicos», idem, p. 3.
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estratégia dos monárquicos: «Cometeram-se erros gravíssimos [. . . ]. Couceiro e Álvaro
Chagas julgavam tudo fácil [. . . ], que bastar-lhes-ia atravessar a fronteira com meia
dúzia de homens para que a república baqueasse».5³4 Recriminava os dirigentes por não
introduzirem armamento em Portugal, por se aventurarem com um reduzido número
de homens armados e por, com a sua imprudência, permitirem que o governo português
tivesse «pleno conhecimento de todos os fios da conspiração», o que conduziu à prisão,
emPortugal, dos «elementosmais valiosos, tanto da classe civil comoda classemilitar».5³5
Convencido do insucesso da revolta, procura encontrar um «meio honesto» de garantir
a independência, de não se deixar «render pela fome», para o que solicita um lugar de
correspondente, na Europa, de qualquer dos grandes jornais brasileiros.5³6 Os ecos do
desaire chegam-lhe de outros emigrados, uns corroborando os seus vaticínios sobre as
conspirações, outros embrulhados no mais profundo desalento: «Cumpre-me felicitar V.
Exa., mais uma vez, por acertar nas previsões que fez acerca da contra-revolução [. . . ].
A quadrilha lá dentro está furiosa com V. Exa. A república em Portugal implantou-se
agora».5³7

Desfeita a ilusão restauracionista e conhecidos ao pormenor alguns dos seus con-
tornos, a República acaba por sair mais prestigiada que desgastada. E é o Partido De-
mocrático quem mais lucra com o evoluir dos acontecimentos: o Partido Evolucionista
perde influência e credibilidade, por ter insistido numa amnistia para os monárquicos
que a opinião pública republicana genericamente desaprovava.5³8 O regime não estava
disposto a viabilizar, sobretudo agora, qualquer tipo de oposição monárquica, consen-
tindo apenas «a dos que querem caminhar para a frente [. . . ]. Esses podem ter o direito

5³4Carta de Homem Cristo [destinatário desconhecido], s.d., [Julho, 1912], Espólio IC. [Doc. 28]. No
cabeçalho da carta, em letras timbradas, lê-se: «COMITÉ CONTRE RÉVOLUTIONNAIRE PORTUGAIS.
Délégué de la Presse Étrangère».
5³5Cfr. idem. De facto, ao fazer um balanço da derrota, Paiva Couceiro escuda-se na imobilidade do país:

«Quem me derrotou não foi a pequena guarnição de Chaves, mas a imobilidade nacional». Carlos Malheiro
Dias, Ciclorama [. . . ], p. 109. Marques Rosa é preso após a segunda incursão, embora reitere a sua inocência e
atribua a detenção ao facto de trabalhar para Homem Cristo: «a única coisa que poderá prejudicar-me é o ser
empregado dele e não haver meio de os convencer que ele nunca conspirou». Carta de José Marques Rosa a
Manuel Homem de Carvalho Cristo, 09.08.1912, Espólio MG. [Doc. 30].
5³6Cfr. idem, ibidem. Preferia ficar na Europa como correspondente, «porque não perdi a ideia de voltar

ainda, numprazo relativamente curto, a Portugal [. . . ]. É possível que nãome demore emTuy. Mas como tenho
grandes simpatias na casa dos religiosos jesuítas — Calle de S. Telmo — para aí pode V. Exa. responder. . . ».
Idem, ibidem.
5³7Carta de Manuel Silva a Homem Cristo, 26.07.1912, Espólio MG. [Doc. 29]. O remetente, na altura em Tuy,

confessa ter perdido a esperança por completo e, já de abalada para o Brasil, oferece-se para propagandear o
livro de Homem Cristo [Banditismo Político] nas ligas monárquicas. Idem, ibidem. De Londres também lhe
chega o desalento: «sinto-me abatido e com pouco ânimo para continuar nesta triste vida». Carta de António
Emílio de Almeida Azevedo, 31.08.1912, Espólio IC.
5³8Cfr. David Ferreira, op. cit., I vol., Parte I, pp. 91-92. A segunda incursão «absolvia os que recusaram a

António José deAlmeida a oportunidade de uma amnistia [e] fez recair sobre alguns dos quadros evolucionistas
de província fortes suspeitas. . . ». João B. Serra, op. cit., p. 40. Com efeito, a inclusão de miguelistas nesta
incursão imprimiu-lhe tonalidades ultra-reaccionárias que em nada beneficiavam os moderados da República
e a pacificação interna do regime. Cfr. Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo [. . . ], p. 226.
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de censurar as nossas demoras. Os outros, não!».5³9
Por outro lado, a diplomacia republicana ganha pontos e vai somando triunfos junto

das monarquias europeias,540 acabando por conseguir um acordo luso-espanhol que
prevê a expulsão de Espanha de todos os chefes e principais fautores da conspiração e a
interdição de aí regressarem os que «aceitaram o oferecimento do governo da República
brasileira [. . . ], sendo essa interdição extensiva a todos os que se retiraram para outras
nações».54¹ O acordo agradava ao governo português por duas razões óbvias: ao permitir
a dispersão dos monárquicos enfraquecia a luta armada contra o regime; além disso,
afastava a possibilidade de nos três anos seguintes o território espanhol voltar a ser um
abrigo da contra-revolução.54²

Aos exilados em Espanha restava demandar novas paragens onde lhes fosse consen-
tido manter acesa a chama do tradicionalismo e da luta contra uma República conside-
rada intolerante e dominada por jacobinos e carbonários. Muitos deles tornar-se-iam
«activos perturbadores da ordem que diziam querer defender e respeitar».54³ Uns foram
acolhidos no Brasil; outros rumaram a França e à Bélgica. Homem Cristo opta por
Paris, juntando-se ao filho e fundando com ele O Povo de Aveiro no Exílio, cujo primeiro
número se publica em 14 de Outubro de 1912.

O jornal é visto como um «periódico realista publicado na Europa»,544 assumindo no
combate ao regime republicano o papel de «pelourinhoda carbonária»545 e funcionando—
no dizer do seu director — como «a obra de decrédito, na imprensa estrangeira, contra a
vil demagogia».546

Entre Outubro de 1912 e Agosto de 1914, datas que balizam o início e o fim da pu-
blicação do jornal, o discurso político de Homem Cristo mantém-se inalterado nas
críticas que desfere a republicanos e monárquicos. Ao mesmo tempo que procura criar
embaraços internacionais ao prestígio do regime, insiste na recusa de qualquer parcela
de responsabilidade nas incursões e nas críticas à estratégia de Paiva Couceiro; ora crê
ora descrê na viabilidade de restauração da Monarquia; identifica-se com as posições
de católicos e conservadores, embora sublinhe sempre o distanciamento ideológico e
doutrinário com os monárquicos.

A divisão ideológica entre as hostes monárquicas, bem como o perfil político-militar
que Homem Cristo traça de Paiva Couceiro, são confirmados por depoimentos de ou-
tros exilados. Não são o sintoma, apenas, de qualquer maquinação engendrada pelos

5³9Maier Garção, «A oposição monárquica», Campeão das Províncias, Ano 61º., nº. 6220, 14.12.1912, p. 1.
540Cfr. Alfredo Freitas-Branco, No Exílio — Cenas da Vida dos Conspiradores Monárquicos, Lisboa, Casa

Ventura Abrantes, 1971. O autor, que participou na segunda incursão, dá conta das perseguições que algumas
monarquias europeias encetam contra os conspiradores.
54¹«Um acordo honroso», Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6195, 18.09.1912, p. 1.
54²Cfr. Hipólito de La Torre Gómez, Conspiração [. . . ], pp. 162-163.
54³Carlos Ferrão, O Integralismo e a República. Autópsia de um mito. Lisboa, Editorial Inquérito, s.d., [1964],

p. 46.
544É esta a opinião do conselheiro Martins de Carvalho, inserta em A Folha do Dia [Brasil] e transcrita in O

PAE, Ano XXXI, nº. 9, 11.12.1912, p. 3.
545A Defesa, 07.11.1912, idem, ibidem.
546Homem Cristo, «Acordem. . . e tenham juízo!», O PAE, Ano XXXI, nº. 16, 29.01.1913, p. 1.
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republicanos com vista a obter dividendos políticos. Ao assinalar, em 1917, o aniversário
do assalto a Valença, no decurso da segunda incursão, o jornalista acaba por receber
algumas curiosas e esclarecedoras notas do comandante da operação: «lembre-se que
toda a gente intrigava contra mim e contra o pobre [Adolfo] Maia, que o safardana do
Couceiro nos contrariava por todos os meios [. . . ]. Você lembra-se das dificuldades [. . . ],
das perseguições do Couceiro?».547

Embora achando «necessário e oportuno» o que Homem Cristo dizia de Couceiro,
havia quemdiscordasse da forma como o fazia: sem serenidade, sobretudo depois de o ter
considerado, em livro e no jornal, «duma rara intrepidez, honesto e patriota».548 Ao que
parece, as críticas disparadas contra o comandante da Galiza deveriam ser distribuídas
pelos seus auxiliares mais chegados.

Se a reconciliação deDover ajudou a rejuvenescer a então chamada causamonárquica
e colou aos conspiradores da segunda incursão já não o rótulo de plebiscitários mas o de
monárquicos convictos, a verdade é que D.Manuel mostrou sempre «completa relutância
em aceitar o movimento neutro [embora] os indivíduos que cercavam Couceiro e se
avistavam com El-Rei nunca [tenham feito] sentir claramente àquele os sentimentos de
El-Rei; antes lhe davam a entender que El-Rei transigia com o movimento neutro».549

Este clima de intrigas, de suspeição e de informações contraditórias, revela-nos a
injustiça dos que procuram assacar a Paiva Couceiro todas as responsabilidades pelo
insucesso da contra-revolução, elegendo-o como alvo privilegiado das críticas e descar-
regando nele as frustrações acumuladas. Daí a interrogação/denúncia lançada a Homem
Cristo: «Quer V. Exa. que Couceiro assuma todas as responsabilidades, tendo tido estes
auxiliares que lhe diziam e a todos nós que El-Rei transigia com ele, e a El-Rei que Cou-
ceiro estava em via de abandonar o movimento neutro [. . . ]? Gostaria muito [. . . ] que
todos os seus auxiliares tomassem conta do seu quinhão, em vez de, como o fazem, o
atirarem para cima dele».550

A declaração em que D. Manuel repudia publicamente todo e qualquer acordo com
os miguelistas causa um evidente desagrado entre alguns sectores monárquicos. Álvaro
Pinheiro Chagas «foi ao arame» e tentou evitar por todas as formas a divulgação do
documento. Na opinião do ex-director do Correio da Manhã os miguelistas não tiveram
qualquer peso na primeira incursão e a declaração de D. Manuel acabaria por sobre-

547Carta de Victor de Sepúlveda a Homem Cristo, 21.07.1917, Espólio IC. [Doc. 81]. Victor de Sepúlveda
[tenente da armada] participou nas incursões monárquicas de 1911 e 1912. Acusado de ser um dos chefes das
conspirações, não foi incluído na amnistia decretada em 1914, durante a vigência do governo Bernardino
Machado. Esta carta revela queHomemCristomantinha estreita ligação e envolvimento comos conspiradores,
conhecendo por dentro as divergências do campo monárquico.
548Carta de Arnaldo Sequeira [Medina?] a Homem Cristo, 04.03.1913, Espólio IC. [Doc. 36].
549Idem, ibidem. Terá sido por não se ter feito sentir na Galiza o ponto de vista de D. Manuel que ao autor

da carta «causou estranheza a declaração que depois da 1ª. incursão El-Rei dirigiu aos emigrados. Pois se os
indivíduos que falavam com El-Rei nos diziam que ele transigia com o movimento neutro, como se explicava
a declaração?». Idem, ibidem.
550Idem, ibidem. A carta confirma o que já se sabia: que os partidários do rei agiam muitas vezes à margem

da sua vontade. Sobre a desinformação e o isolamento que cercavam D. Manuel no seu exílio britânico de
Richmond, cfr. Álvaro Pinheiro Chagas, op. cit., vol.II, pp. 129-132.
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valorizar a sua importância, ao «dar às cavaqueiras dos mentideros de Vigo e Verin as
proporções de grave problema político e aos quatro ou cinco cavaqueadores miguelistas
as honras de beligerantes».55¹

O ambiente de cisão e de crise que se instalou entre os partidários da restauração era
pois o corolário «da valorização que a declaração de El-Rei e a tentativa do acordo de
Dover veio dar a elementos que praticamente nenhum valor tinhamhá dois anos».55² Um
meeting que teve lugar na Inglaterra, em 1913, dá-nos igualmente uma ideia da extensão
dessas divergências. Havia duas opiniões quanto à presença nomeeting dosmonárquicos
portugueses: «A do Soveral, que entende não deverem ir, e outra. O Soveral não quer
que vão por entender que a nossa presença enfraquece a acção inglesa [. . . ]. A nossa
opinião não admite tal suposição».55³

Estas divergências, somadas ao problema da escolha do «verdadeiro» rei, ajudam a
compreender o malogro das tentativas revolucionárias encetadas no interior do país nos
anos de 1913 e 1914. Será apenas no decurso da Guerra que o movimento de restauração
acabará por tomar «um cunho francamente autoritário e conservador».554

O discurso político de Homem Cristo durante e após as incursões não incide apenas
na crítica aos erros e divergências que minam a resistência monárquica. Incorpora
também um factor de crispação dos nacionalistas portugueses, conhecido por «perigo
espanhol».555 Importa tê-lo presente, para lá da manipulação e do empolamento a que o
tema da questão ibérica tem sido sujeito e que muitas vezes «assentou em necessidades
de luta ideológica concretas».556

Isso mesmo reconhece Homem Cristo ao subscrever a opinião de Pastor Diaz, mi-
nistro de Espanha em Lisboa, quando no ano de 1861 informava o seu governo que o
iberismo «es un tema que cada partido varia acomodàndolo à su musica y à su clave».557
Para o jornalista de Aveiro o iberismo «era, e é, aquilo mesmo. Para os simples um

55¹«Uma carta do sr. Álvaro Chagas», O PAE, Ano XXXIII, nº. 41, 07.05.1914, p. 1. Na carta Álvaro Pinheiro
Chagas declara-se «monárquico de sempre [e] dedicado, leal e desinteressado partidário de El-Rei D. Manuel».
Idem, ibidem.
55²Idem, ibidem.
55³Carta de António Emílio de Almeida Azevedo a Homem Cristo, 19.04.1913, Espólio IC. [Doc. 37]. Ao

referir que a opinião de Soveral se escuda em razões patrióticas, Almeida Azevedo desabafa: «O patriotismo
quer pois que não façamos nada!». Idem, ibidem. O marquês de Soveral apoiava de perto — com Aires de
Ornelas — as actividades da Corte no exílio. Era, na opinião do monárquico Jacinto Cândido, «um velho
egoista, celibatário convicto, epicurista de carreira [com]a função de guia, dirigente, monitor, quase protector
do rei de Portugal». Carlos Ferrão, Em Defesa da República, Lisboa, Editorial Inquérito, 1963, pp. 264-266.
554Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], p. 64.
555O tema do «perigo espanhol», inserido no contexto das relações peninsulares após a I República, encontra-

se desenvolvido nas obras do historiador espanhol Hipólito de La Torre Gómez, nomeadamente Conspira-
ção [. . . ], op. cit., e Na Encruzilhada da Grande Guerra. Portugal- Espanha [1913-1919], Lisboa, Editorial Es-
tampa, 1980.
556Fernando Catroga, «Nacionalismo e Ecumenismo. A questão ibérica na segunda metade do século XIX»,

Cultura — História e Filosofia, vol. IV, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1985, p. 2. F. Catroga
aponta como exemplo dessa necessidade estratégica e de luta ideológica o caso da França de Luis Napoleão, a
quem interessava a unificação dos estados peninsulares, por tal medida se opôr à progressão do imperialismo
britânico e ao avanço pan-germânico e pan-eslavo. Idem, pp. 11-12.
557Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.I, p. 117.
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papão [. . . ]. Para os homens dos partidos, uma arma de especulação política».558
Partilha também da opinião que tanto monárquicos como republicanos comprome-

teram o país no estrangeiro, aumentando os perigos de intervenção espanhola. Apesar
disso, o «perigo espanhol» terá assumido foros de ameaça concreta apenas a partir do
momento em que o governo de Madrid se apercebeu que «à anarquia republicana corres-
pondia a imbecilidade e a dissolução monárquica», quando se convenceu de que «não
havia uma força em que se apoiasse nem a república nem a monarquia em Portugal».559

A verdade é que os sectores políticos mais reaccionários do país vizinho e mesmo
uma grande parte da opinião pública católica e conservadora, «não dissimulavam as suas
aspirações de ver realizado o sonho da união ibérica».560 É no interior destes quadros
mentais que devemos analisar as palavras de um leitor espanhol de O Povo de Aveiro no
Exílio, quando ao acusar a recepção do primeiro número do jornal se refere a Homem
Cristo «ahi en el destierro, lejos de nuestra patria, y digo nuestra, ya que Portugal es una
region de nuestra península».56¹

Pela mesma altura, um exilado político português regista com apreço a saída do
jornal mas mostra-se receoso da anexação espanhola: «a grande obra de destruição
pátria continua. . . e continuará, até que a Europa, cansada, solte por fim a trela ao leão
castelhano».56²

O conteúdo destas cartas não poderia deixar indiferente alguém que se assumia
como um nacionalista arreigado — com tudo o que o termo nacionalismo comporta de
polissémico e ambíguo — e sobrepunha a ideia de Pátria às sempre transitórias formas
de governo: «De nada valem as formas de governo [. . . ) ao pé dos superiores interesses
das nacionalidades».56³ A denúncia não tarda: «Hoje, mais do que nunca, ela [a Espa-
nha] pensa na unidade da Península como meio de ascender rapidamente a potência
de primeira ordem».564 Essa ambição só podia ser contida se a República tivesse enve-
redado por uma política de assimilação e não de dispersão, de liberdade e tolerância,
argumentos capazes de fortalecer a aliança inglesa e ao mesmo tempo «não excitar a
cobiça espanhola».565

É emnomeda ideia de Pátria queHomemCristo repudia a preferênciamonárquica de
Afonso XIII por Afonso Costa. Não porque considere o rei espanhol inferior ao estadista
português, mas porque «o jugo da Espanha poderia ser eterno, quando o do Ligório,

558Idem, pp. 117-118.
559Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 551.
560Hipólito de La Torre Gómez, Conspiração [. . . ], p. 198. Vejam-se, sobre a mesma temática, as páginas 209

e 222, nota 52.
56¹Carta de Luis Zamora Carrete a Homem Cristo, 25.10.1912, Espólio IC. O remetente era, na altura, catedrá-

tico da Faculdade de Direito, em Santiago. O sonho de uma confederação ibérica alimentado por Afonso XIII
contava com o apoio de sectores industriais e intelectuais [escritores, publicistas e professores universitários].
Cfr. Rui de Ascensão Ferreira Cascão, «As correntes nacionalistas da segunda década do século XX», Revista
de História das Ideias, nº. 14, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1992, p. 337.
56²Carta de Francisco Perfeito de Magalhães Villas-Boas a Homem Cristo, 26.10.1912, Espólio IC. [Doc. 32].
56³Homem Cristo, «Espanha e Portugal», O PAE, Ano XXXIII, nº. 35, 26.03.1914, p. 2.
564Homem Cristo, «Especulação de Bandidos», O PAE, Ano XXXII, nº. 19, 26.02.1913, p. 1.
565Cfr. idem, ibidem.
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manifestamente, é efémero».566 Pode resumir-se o seu pensamento, nesta matéria e por
esta altura, da forma seguinte: preferia a Monarquia restaurada à República existente;
preferia esta à Monarquia espanhola; finalmente, tanto monárquicos como republicanos
são responsáveis pela obra de traição à pátria: os primeiros, porque dizempreferir Afonso
XIII a Afonso Costa; os segundos, por preferirem a intervenção estrangeira à restauração
da Monarquia.567

No âmbito das tentativas de restauração monárquica uma última questão merece ser
analisada: qual terá sido o grau de envolvimento deHomemCristo nas incursões? Apesar
de nenhuma obra ou autor consultados o referenciarem como dirigente, ou o acusarem
ter pegado em armas,568 acabou por não ser abrangido pela amnistia de Fevereiro de
1914, decretada pelo governo de Bernardino Machado, dito de reconciliação nacional e
que provocou alguma distensão política no país.

Falhada uma amnistia ampla — para os democráticos não se apagara ainda da memó-
ria a tentativa monárquica de Outubro do ano anterior —, 11 elementos acabaram por
ser excluídos dos benefícios que ela concedia.569 Trata-se dos que já cumpriam penas
a que tinham sido condenados e que acabaram expulsos do país.570 Talvez por isso, as
esperanças de apaziguamento político foram defraudadas. Os monárquicos continuaram
a conspirar, como dá nota Homem Cristo Filho, entretanto regressado a Portugal: «Isto
por aqui vai mal, muito mal. Estes carbonários [. . . ] provocam conflito e perseguem a
gente descaradamente. Toda a gente sente mais absoluta a necessidade da revolução. É o
único recurso».57¹

Apesar de estar na Galiza no período que medeia entre as duas incursões e de por
pouco não ter participado na primeira57² Homem Cristo procura distanciar-se desse

566Idem, ibidem. Homem Cristo chamava Ligório a Afonso Costa. Para o provar transcreve uma certidão
de idade obtida a partir do livro de assentos de baptismo existente na freguesia de S. Tiago, concelho de Seia,
cujo pároco baptizou, a 7 de Março de 1871, um indivíduo a que deu o nome de «Afonso Maria de Ligório,
exposto. . . ». Cfr. O PAE, Ano XXXI, nº. 9, 11.12.1912, p. 2.
567O jornalista alude a conspirações emanejos entre republicanos portugueses e espanhóis e tenta provar que

oministro português emMadrid, José Relvas, organizava colunas de espanhóis para combater os monárquicos
portugueses. O jornal transcreve e exibe fotocópia de parte de uma carta trocada entre agentes espanhóis
recrutados por Relvas. Cfr. Homem Cristo, «Quem são os traidores», O PAE, Ano XXXI, nº. 6, 18.11.1912, p. 3.
O número seguinte, de 25 de Novembro, continua a abordar este tema.
568A presença mais explícita de Homem Cristo nas incursões é referenciada por António d’Eça Queirós,

Na Fronteira. Incursões Monárquicas de 1911 e 1912, Porto, Editores Guimarães & Moniz e Lopes & Cª., 1915,
pp. 19-28. Veja-se sobretudo o envolvimento de Homem Cristo no transporte de armas [p. 21] e a polémica
em que «atacou com uma “verve” demolidora o padre Magro, numa acérima discussão a respeito do celibato
do Clero» [p. 23].
569Segundo Vasco Pulido Valente só os democráticos aprovaram «a parte do decreto que mantinha no

desterro onze chefes monárquicos» e como a amnistia abrangeu também os «terroristas do PRP» conclui que
«em vez de pôr uma pedra sobre o passado [. . . ] a República continuou a distinguir a violência republicana da
violência monárquica». Cfr. «A “República Velha” [. . . ]», op. cit., p. 28.
570Cfr. David Ferreira, op. cit., pp. 141-143. A amnistia abrangeu cerca de 3000 cidadãos em Portugal e cerca

de 1700 participantes nas incursões monárquicas. Cfr. «Os amnistiados», Campeão das Províncias, Ano 63º.,
nº. 6341, 21.02.1914, p. 1.
57¹Carta a Homem Cristo, 13.04.1914, Espólio IC. [Doc. 46].
57²Cfr. notas 519 e 520, supra.
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envolvimento: «Eu reprovei abertamente o primeiro movimento monárquico [e] o se-
gundo [. . . ]. A minha abstenção foi completa. Absoluta».57³

Sabe-se que não foi e que para lá das críticas à estratégia de Couceiro e a outros
monárquicos, deixava transparecer um iniludível envolvimento afectivo e um desejo
explícito de ver restaurada a Monarquia em Portugal. Decorria a segunda incursão e
já ele falava nos «erros gravíssimos [que] levaram a revolução a um desastre», embora
fosse acrescentando, com uma réstea de esperança: «Não está finda, repito. Pode ser que
a sorte nos favoreça [. . . ]. E oxalá!».574

Curiosamente, a proposta de amnistia geral de A.J. de Almeida, rejeitada em 1912, já
o excluía, embora defendesse a integração no sistema político de todos os liberais, fossem
ou não republicanos.575 Aliás, sempre que se falava de amnistias vinha a terreiro para as
rejeitar, com o argumento de não estarem restabelecidas as liberdades fundamentais de
imprensa, de reunião, de voto e de consciência. Por isso considera que «ou está doido
o homem [A.J. de Almeida] que reclama a amnistia [. . . ] ou perdeu inteiramente até as
mais ínfimas noções de dignidade e de brio».576

Em Janeiro de 1914 volta a referir que pedir a amnistia «era e é uma indignidade [. . . ]
pela forma afrontosa, aviltante, de que a revestem aqueles canalhas [que] a apregoam
como uma esmola, uma condescendência soberana, um acto de piedade».577 Com efeito,
a amnistia era apresentada em Portugal como um gesto humanitário do regime republi-
cano578 e o jornalista recriminava os que de forma oportunista metiam empenhos para
regressar ao país: «Há quem queira rastejar? Que rasteje. Eu ficarei, mesmo sob o perigo
de morrer de fome, como um homem, no meu lugar».579

Ainda a lei não estava aprovada no Parlamento e já oO Povo de Aveiro no Exílio asses-
tava baterias contra os seus promotores, considerando-a «uma grande conquista, talvez
prejudicial à causa monárquica, mas que marca a derrota definitiva da demagogia».580
Homem Cristo, pode dizer-se, «trabalhava» para a sua exclusão, quase a reclamava, para
poder arvorar-se em vítima das iniquidades do regime.

Só assim se percebe que quase em cima da amnistia continue a advogar todos os
meios de combate, sendo um deles «manter, viva, a reacção [. . . ] antes que os bandidos

57³Homem Cristo, «Mente», O PAE, Ano XXXII, nº. 21, 16.04.1913, p. 2.
574Carta de Homem Cristo, s.d., [1912], destinatário desconhecido, Espólio IC. [Doc. 28].
575«Eu, que não me associei aos movimentos monárquicos, fico excluído da sua [proposta A.J. de Almeida]

amnistia. E os outros, que neles entraram de cabeça para baixo, beneficia-os». Homem Cristo, «Mente», O
PAE, Ano XXXII, nº. 21, 16.04.1913, p. 2.
576OPAE, AnoXXXI, nº. 4, 04.11.1912, p. 3. Veja-se também «Amnistia», nº. 9, 11.12.1912, p. 1; nº. 13, 08.01.1913,

p. 4, onde afirma que «quem aceitar a amnistia nas circunstâncias actuais [está a aceitar] o estado de coisas
que motivava a sua rebelião».
577Homem Cristo, «A Amnistia», O PAE, Ano XXXII, nº. 24, 08.01.1914, p. 2.
578Cfr. «Um gesto humanitário», Campeão das Províncias, Ano 63º., nº. 6342, 25.02.1914, p. 1.
579Homem Cristo, «A Amnistia», O PAE, Ano XXXII, nº. 24, 08.01.1914, p. 2.
580Homem Cristo Filho, «Enquanto é tempo», O PAE, Ano XXXIII, nº. 29, 12.02.1914, p. 1. Considerava

que o regime fora obrigado a capitular «sobretudo pela opinião pública estrangeira». Alude a uma grande
manifestação realizada em Londres, a 6 de Fevereiro, para provar que a Europa não toleraria a continuação
das violências do regime.
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entrem num período de falsa tolerância».58¹ Torna-se mesmo mais explícito quando
refere: «Não sei ainda [. . . ] se sou dos excluídos, se — espero não ter esse desgosto —
dos admitidos por aquela canalha. Sei apenas que [. . . ] tenho feito tudo para merecer a
honra de ser excomungado».58²

Perpassa a ideia de que lhe convimha não ser amnistiado, para assimmais facilmente
vulnerabilizar o governo e fazer recair sobre a República o odioso da situação. Compre-
ensivelmente, o governo de Lisboa faz-lhe a vontade: exclui-o da amnistia. Usando um
critério de distinção, integra-o num grupo de instigadores e dirigentes na companhia de
mais quatro padres.

O pretexto estava dado e as solidariedades não tardam: «O facto de o banirem a
si [. . . ] deu àquela lei o carácter de lei de proscrição, porque o meu amigo foi ilegal e
injustamente condenado por um crime, que é notório não cometeu».58³ Na imprensa,
aWestminister Gazette considerava ser «inverosímil ver entre os homens excluídos da
amnistia, em companhia dos oficiais realistas e de quatro padres, o nome do sr. Homem
Cristo [cujo crime] consistiu na sua corajosa campanha contra o regime da espionagem
e da delação [. . . ] e contra os seus atentados à liberdade e à justiça».584

Estava dado o mote, mais uma vez, para as campanhas na imprensa estrangeira con-
tra a República, com o recurso a notícias fabricadas na base de depoimentos ressentidos
dos exilados. Dentro do país também se presta solidariedade ao arrebatado jornalista. A
Soberania do Povo defende o «franco-atirador que no ataque não escolhe entre monárqui-
cos e republicanos», que apenas tem dirigido «censuras aos dirigentes dos movimentos
monárquicos. Qualificá-lo de dirigente foi uma arbitrariedade».585 O próprio visado
não perde o ensejo de considerar a exclusão um atentado contra o direito de, enquanto
jornalista, exprimir as suas revoltas: «O que nele se combate [. . . ] é a sua independência
de espírito. É o livre exame, a livre crítica».586

O certo é que em Portugal seria muitas vezes acusado de apoiar e dirigir campanhas
contra a República portuguesa, principalmente na imprensa espanhola e francesa.587
O labéu de conspirador iria perdurar no tempo. Numa polémica que travou em 1930,
uma pena integrista acusou-o de não possuir «autoridade moral para acusar ninguém e

58¹Homem Cristo, «A amnistia», idem, p. 2.
58²Homem Cristo, «Às Armas», O PAE, Ano XXXIII, nº. 31, 26.02.1914, p. 2.
58³Carta de António Emílio de Almeida Azevedo aHomemCristo, 25.02.1914, Espólio IC. [Doc. 43]. Almeida

Azevedo dá conta de estar a traduzir a amnistia para o Comité Nacional Inglês de Protesto. Um outro exilado
em Londres confessa: «muito e sinceramente senti [. . . ] a infame injustiça e excepção de que o meu prezado
amigo foi vítima [. . . ] tantomais odiosa quanto é certo que [. . . ] não só não dirigiu nenhuma das carnavalescas
incursões, mas até, bem aberta e publicamente, as reprovou sempre. . . ». Carta de José Maria dos Passos
Henriques a Homem Cristo, 03.03.1914, Espólio MG. [Doc. 44].
584«A Amnistia Portuguesa», O PAE, Ano XXXIII, nº. 32, 05.03.1914, p. 1.
585Soberania do Povo, Ano 36º., nº. 3567, 04.03.1914, p. 2.
586O PAE, Ano XXXIII, nº. 33, 12.03.1914, p. 2. Homem Cristo procurava assinalar as contradições da lei

de amnistia. Comparava o seu caso ao de Álvaro Pinheiro Chagas, organizador e chefe civil do movimento
incursionista, que não foi banido da mesma. Cfr. «O critério de distinção», O PAE, Ano XXXIII, nº. 32,
05.03.1914, p. 3.
587Cfr. Campeão das Províncias, Ano 60º., nº. 6103, 14.10.1911, p. 1; idem, nº. 6082, 26.07.1911, p. 1. Aludindo

à sua presença em Verin [província de Orense], O Democrata brinda-o com algumas quadras jocosas, de que
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muito menos o incansável e honestíssimo rectificador da História Portuguesa [António
Sardinha]».588 E o articulista concluia: «connosco o dirão, Snr. Homem Cristo, alguns
combatentes monárquicos, seus companheiros da Galiza, no tempo em que o Snr. se
dizia monárquico também».589

destacamos esta: «Andava Cristo, o pastor/ desses montes, pelas cristas/ apascentando bondoso/ as ovelhas
couceiristas». O Democrata, Ano 5º., nº. 215, 05.04.1912, p. 2. A Ilustração Portuguesa, nº. 336, 20.07.1912,
apontava-o como “um dos chefes das colunas realistas”.
588«A propósito de Gomes Freire. Resposta ao Snr. Homem Cristo», Renovação, Ano I, nº. 4, 17.11.1930, p. 4.
589Idem, ibidem.
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Capítulo 6

Campanhas de Homem Cristo
contra a República

Este capítulo procura dar resposta a dois tipos de questões que nos parecem essenciais:
relevar o pensamento e as propostas políticas do director do jornal e dos seus principais
colaboradores e também o contexto para o qual o discurso do jornal remete; por outro
lado, identificar as crenças e valores que suportam esse discurso e o sistema ideológico
que o jornal veicula para o legitimar.

6.1 Ideologia e Política n’O Povo de Aveiro no Exílio

6.1.1 Um alvo a abater: o radicalismo jacobino

O Povo de Aveiro no Exílio inicia a sua publicação a 14 de Outubro de 1912 e suspende-a
a 8 de Agosto de 1914, saindo o último número [52] apenas com duas páginas. Tinha
entretanto sofrido uma interrupção temporária, de 30 de Abril de 1913 a 8 de Janeiro de
1914, afectado por compreensíveis problemas financeiros: circulava clandestinamente em
Portugal, não era possível fazer cobrar as suas assinaturas e em Paris custava «quantias
avultadas».590 Mas as dificuldades eram ainda de outra ordem. Os próprios exilados
contribuíam para lhe tolher os movimentos. Como «malhava» indistintamente em
miguelistas e acordistas, o jornal era «mal visto pelos conselheiros do Senhor D. Manuel
e profundamente odiado pelos conselheiros do Senhor D. Miguel»59¹Que os miguelistas
não gostavam do jornal prova-o uma carta dirigida de Paris aos emigrados em Espanha:
«Lembra o Sr. Homem Cristo que “O Povo d’Aveiro” não tem como inimigos só os

590Cfr. Homem Cristo, «Na brecha. . . até morrer», O PAE, Ano XXXII, nº. 24, 08.01.1914, p. 1.
59¹HomemCristo, «Dissensões entre Monárquicos»,O PAE, Ano XXXIII, nº. 43, 21.05.1914, p. 1. O jornalista

revela ter desejado, logo no primeiro número, «fulminar a tolice» do acordo entre manuelistas e miguelistas;
não o fez, nessa altura, por ter cedido aos «conselheiros pascácios». Adversário da união entre monárquicos,
afirmaria a Alfredo Pimenta que «há desuniões que valem por centos de uniões e que são aquelas que se fazem
sobre a honra dos princípios e sobre os altos interesses da pátria». Idem, ibidem.
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republicanos. Também o detestam os miguelistas e sócios dos miguelistas [. . . ] pois
afronta-os a independência e espírito de verdade que caracterizam o jornal».59²

A imprensa republicana portuguesa refere-se ao aparecimento deOPovo de Aveiro no
Exílio com evidente desagrado. OMundo noticia que reapareceu em Paris o «asqueroso
pasquim» e adverte, num tom ameaçador: «O bando de escrocs que desonra o nome
português lá fora vai ser severamente castigado».59³ Por sua vez A Luta, órgão do partido
unionista, informa que «os conspiradores manuelistas e miguelistas deram começo aos
seus novos trabalhos [e que] vai dirigir a campanha na imprensa estrangeira, que será
secundada cá dentro, o famoso Homem Cristo».594

A publicação do jornal em Paris coincide em grande parte com a hegemonia em
Portugal do Partido Democrático e a constituição de governos monocolores, emergindo
Afonso Costa como figura cimeira e central da República. Homem Cristo considerava-o
um «Robespierre de papelão, um ditador ridículo».595 Para o jornal a lei de separação, as
leis sobre o divórcio e a família, as perseguições à imprensa e aos adversários do regime,
a obsessão na denúncia de conspirações reais ou inventadas, a intenção mobilizadora e a
agitação revolucionária — aquilo a que Guizot chamava “maladie de l’esprit” — contida
no discurso dos republicanos portugueses, tudo isso conferia à República um carácter
radical idêntico ao do revolucionarismo francês. Os valores veiculados em nome do
«povo» e as diferentes formas de divinização da opinião pública assemelhavam-se e
deixavam impressa em muitos espíritos a marca do jacobinismo.596

Ao colocar toda a actividade social sobre o controle da ideologia o radicalismo
republicano pretendia reinar em nome do «povo», anulando a distância entre a sociedade
civil e o poder, isto é, fazendo tábua rasa dos seus corpos intermédios. É com base
nestes pressupostos que o jornal classifica a República portuguesa de radical, fala de
«bandoleirismo jacobino» e Homem Cristo afirma que «tirania, nepotismo e veniaga
como a que exercem os livres pensadores e republicanos no meu país nunca a houve em
Portugal».597

Embora a expressão «república jacobina» esteja longe de merecer a unanimidade
dos historiadores portugueses — e aqui a questão do Terror parece ser decisiva —, tal
classificação deve entender-se no contexto do antagonismo existente entre liberalismo e

59²Carta de Alberto Brás a Homero de Lencastre, 18.06.1914, Espólio MG. [Doc. 48]. Homero de Lencastre
acabaria por ser morto a tiro no Porto, a 17 de Maio de 1915, após o derrube de Pimenta de Castro. Cfr. Afonso
de Castro Brandão, op. cit., p. 81.
59³«Apopléticos», O PAE, Ano XXXI, nº. 3, 28.10.1912, p. 1. Acrescenta O Mundo: «Sabemos [. . . ] que a

canalha se propõe distribuí-lo no país. Fica avisado o governo para, se quiser, adoptar as providências que
forem necessárias». Cfr. «Apavorados. . . com tão pouco!», idem, p. 2.
594Idem, p. 2. Comentando o desconforto dos dois jornais republicanos Homem Cristo afirma que ele vem

demonstrar «o erro tremendo de se ter posto de parte a propaganda». Idem, ibidem.
595Cfr. Homem Cristo, «Haja vergonha», O PA, Ano XXIX, nº. 1391, 01.01.1911, p. 1.
596Segundo François Furet, «o jacobinismo, sob a ficção do “Povo”, substituiu-se simultaneamente à socie-

dade civil e ao Estado. Através da vontade geral, o povo-rei coincide [. . . ] miticamente comopoder; esta crença
é amatriz do totalitarismo». François Furet, Pensar a Revolução Francesa, Lisboa, Edições 70, 1988, p. 237.
597Homem Cristo, «Carta aberta a Madame Hypathia Bradlaugh Bonner», O PAE, Ano XXXII, nº. 27,

29.01.1914, p. 4.
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radicalismo. Com efeito, o serem considerados mais jacobinos que liberais remete para
o modelo e os ideais que os inspiram. O radicalismo não é uma herança de 1789, mas
da revolução jacobina de 1792-1794. Enquanto corrente política autónoma que evoluiu
separadamente dos liberalismos, representa «a vontade igualitária, autoritária e estatista
tornada hegemónica com a Convenção».598

Vejamos então, resumidamente, o que faz do radicalismo uma corrente político-
ideológica diferente do liberalismo, aquilo que o coloca fora dos axiomas do pensamento
liberal. Tudo gira em torno da relação legítima e desejada entre o indivíduo e o Estado,
a que deve acrescentar-se um terceiro factor: a relação destas duas entidades com os
corpos intermédios da sociedade.599

Assim, o radicalismo é essencialmente estatista. O Estado deve intervir na sociedade
e na economia e guiar a sociedade para um fim colectivo — o bem comum. Supõe que é
possível definir um ideal colectivo. Como refere F. Furet, a sociedade política jacobina
tende a «encarnar ao mesmo tempo a sociedade e o Estado, em situação de identificação
recíproca».600 Ao invés, o liberalismo procura confinar o Estado à garantia das liberdades
e direitos individuais, apostando na transcendência e não na imanência do indivíduo,
considerando-o como o valor fundamental.

No plano das liberdades as diferenças são igualmente de monta. Para o radicalismo a
liberdade só se realiza plenamente na participação política directa, constante e militante.
Aposta-se na soberania da vontade geral, funcionando a opinião pública como uma
espécie de «tribunal superior aos indivíduos ou aos grupos».60¹ Segundo uma tradição
que se filia em Aristóteles, mas reactualizada por Rousseau, o indivíduo só se realiza no
exercício permanente do bem público. Isto vai conduzir à exaltação da República como
único regime em que a virtude se pode plenamente realizar.

O liberalismo, por sua vez, entende a liberdade como um reduto de privacidade,
«uma esfera protegida de não-interferência ou de independência sob o poder da lei».60²
Faz a defesa da liberdade pessoal — de criação e invenção, não tutelada pelo Estado,
portanto ao arrepio total de padrões colectivamente estabelecidos. Em suma, pode
dizer-se que para o pensamento liberal a paixão igualitária provoca necessariamente
uma derrapagem da liberdade; ou que a democracia directa, tal como foi concebida por
Rousseau e aplicada pelos jacobinos, viola um princípio fundamental do liberalismo: o
da diferenciação clara entre o Estado e a sociedade.

598Maria de Fátima Bonifácio, Seis Estudos sobre o Liberalismo Português. Lisboa, Editorial Estampa, 1991,
p. 272. Robert Palmer sintetizava exemplarmente o pensamento jacobino: «a sua república democrática devia
ser unitária, unânime, total, fundir o indivíduo na sociedade e o cidadão na nação. A soberania nacional devia
limitar os direitos do indivíduo, a vontade geral prevalecer sobre os direitos pessoais». Cfr. Robert Palmer,
apud Robert Nisbet, La tradition sociologique, Paris, P.U.F., 1984, p. 62. Tradução nossa.
599Cfr. Robert Nisbet,O Conservadorismo, Lisboa, Editorial Estampa, 1987, p. 45. Para Nisbet é nesta relação

triangular entre Estado, grupos corporativos e indivíduo que podemos encontrar os traços distintivos das três
ideologias modernas: socialismo, liberalismo e conservadorismo. Idem, pp. 45-46.
600François Furet, op. cit., p. 235.
60¹Maria de Fátima Bonifácio, op. cit., p. 273. Estamos a seguir de perto a autora na explanação dos traços

distintivos entre liberalismo e radicalismo.
60²John Gray, O Liberalismo, Lisboa, Editorial Estampa„ 1988, p. 17.
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Particularmente curiosa é a conceptualização da natureza do jacobinismo feita por
Augustin Cochin, um desconhecido historiador da Revolução Francesa. Considerava-o
uma «sociedade de pensamento», caracterizada pela sua «relação com as ideias», um
sistema político fundado sobre a igualdade abstracta dos indivíduos.60³ Seria nesta igua-
lização abstracta que se fundava o jacobinismo e não na tendência para a igualização real
das condições económico-sociais de que falava Tocqueville a propósito da democracia.604

Segundo Cochin, «a sociedades de pensamento», onde impera a vontade da colecti-
vidade que a todo o momento faz a lei, utiliza dois tempos distintos até se assumir como
partido político: primeiro alarga o seu próprio consenso à sociedade propriamente dita;
depois assegura esse consenso sobre o Estado através de minorias militantes, «deposi-
tárias da nova legitimidade».605 Dito de outro modo: definida a vontade do povo pelas
sociedades, essa vontade perde terreno àmedida que a Revolução se institucionaliza: «Ao
terrorismo do consenso sobre as ideias, sucede o terrorismo do poder sobre as pessoas e
sobre as coisas».606

É contra esta ideologia movida pela paixão da igualdade e hostil à livre expressão dos
indivíduos que os colaboradores de O Povo de Aveiro no Exílio se insurgem e derramam
a sua prosa: «Os nossos governantes, meros declamadores de comícios, sem nenhuma
preparação, sem nenhum plano [. . . ], levaram para o poder apenas algumas frases de
duvidoso gosto, o démodé figurino dos jacobinos da Revolução».607 Prosa em regra
violenta e insultuosa, inscrita no discurso maniqueista de uma publicação que pretendia
ser um «vergalho» contra a «infame oligarquia» instalada no poder em Portugal: «não há
para nós [. . . ] maior riqueza, maior satisfação e maior glória que brandir, e descarregar,
livremente, este vergalho».608

6.1.2 A alternativa política

A estratégia montada pelos colaboradores do jornal não visava apenas derrubar os re-
publicanos radicais, substituindo-os no poder por um governo de feição moderada ou
conservadora. Tinha um alcance mais fundo: pretendia restaurar a monarquia constitu-
cional, sob a égide de D. Manuel. Esse desiderato é assumido por um «núcleo duro» de
manuelistas que assegurava a concepção e a difusão do semanário em França, Espanha,
Inglaterra, Brasil e também em Portugal, onde circulava clandestinamente.

O aparecimento do jornal resulta de um acordo estabelecido entre os emigrados
portugueses em França, que acabam por convidar Homem Cristo a assumir a direcção

60³Cfr. François Furet, op. cit., p. 229.
604Cfr. idem, ibidem.
605Idem, pp. 235-236.
606Idem, p. 252.
607Alberto Pinheiro Torres, «OProblemaReligioso»,OPAE, AnoXXXI, nº. 1, 14.10.1912, p. 1. Pinheiro Torres,

«brilhante publicista, católico português, advogado dos mais distintos, membro do Partido Nacionalista e
antigo deputado católico por Braga, é um dos auxiliares de Homem Cristo na redacção do jornal». Cfr. A
Defesa [Brasil], 07.11.1912, transcrito in O PAE, Ano XXXI, nº. 9, 11.12.1912, p. 3.
608Homem Cristo, «Continuando», O PAE, Ano XXXIII, nº. 33, 12.03.1914, p. 2.
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do periódico.609 Aos olhos dos emigrados, as dificuldades que os republicanos colocavam
à circulação da imprensa adversa no interior do país eram uma prova evidente do papel
que atribuíam à propaganda. Por isso se reconhecia que «a única coisa séria, de natureza
política, que até hoje tem incomodado a valer a infame oligarquia, é a campanha movida
na imprensa estrangeira».6¹0

Por outro lado, o fracasso das incursões da Galiza aconselhava o recurso a outros
meios. Enquanto as hostes se recompunham, nada melhor que um jornal editado no
estrangeiro e ao abrigo da censura para minar os alicerces e a credibilidade de um regime
que se mostrava incapaz de integrar no sistema político as vozes discordantes.

É essa distância em relação ao centro da sociedade portuguesa — entendido aqui
não em sentido geográfico, mas enquanto «fenómeno que pertence à esfera dos valores
e das crenças [. . . ] que governam a sociedade»6¹¹—, que empurra os emigrados para as
margens e para a contestação da autoridade estabelecida e leva Homem Cristo a dirigir o
jornal. Não sem antes, como era de prever, estabelecer ele próprio as regras e condições
em que se faria a publicação. Aceita o repto com a condição expressa de se manter, como
sempre, «livre de todos os homens, de todos os partidos, de todos os grupos [com] amais
completa independência e a mais absoluta liberdade. Quer em relação aos republicanos
quer em relação aos monárquicos».6¹² Pretende ser, não uma espécie de porta-voz de
qualquer facção ou partido mas das aspirações mais fundas e íntimas dos portugueses,
para rectificar um presente político que o exclui e em cujo sistema de valores não se revê.
Feita esta exigência, o jornal dispunha-se a publicar tudo o que, sendo verdade, não se
pudesse dizer em Portugal e de lá fosse enviado.6¹³

Com Homem Cristo na direcção e o filho homónimo a desempenhar as funções
de redactor principal6¹4 o semanário contava ainda com um naipe de colaboradores
monárquicos relativamente assíduos: Alberto Pinheiro Torres, Satúrio Pires,6¹5Remédios

609«Não fomos nós que tomámos a iniciativa da publicação deste periódico. Foi um grupo de emigrados».
Homem Cristo, «Palavras simples», O PAE, Ano XXXI, nº. 1, 14.10.1912, p. 1.
6¹0Idem, ibidem.
6¹¹Edward Shils, Centro e Periferia, Lisboa, Difel, 1992, p. 53. Para Shils o centro é também «um fenómeno

que pertence à esfera da acção. É uma estrutura de actividades, de funções e pessoas, dentro da rede de
instituições». Idem, p. 54.
6¹²Homem Cristo, «Palavras simples», idem.
6¹³«Aqui diz-se tudo. Só pomos uma condição: que as comunicações que nos mandarem sejam rigorosa-

mente verdadeiras».Expediente, O PAE, Ano XXXI, nº. 3, 28.10.1912, p. 2.
6¹4Homem Cristo Filho, ultrapassada a fase anarquista, tornara-se um adepto da Monarquia. É responsável

pela secção «O Meu Jornal», publica regularmente textos em francês e traduz outros para português.
6¹5Eurico de Sampaio Satúrio Pires [1881-1952]. Tenente do exército, do qual se demitiu durante a implantação

da República. Participou nas incursões realistas de 1911-1912. Voltou a pegar em armas em 1919, durante a
Monarquia doNorte, como chefe do gabinete de Paiva Couceiro. Colabora logo no primeiro número do jornal.
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da Fonseca,6¹6 Alfredo Freitas-Branco,6¹7 Jorge Camacho6¹8 e Alberto Brás.6¹9 Unia-os
um traço comum: a necessidade de derrubar a República. Apesar disso, uns defendiam
mais abertamente que outros o retorno à Monarquia constitucional.

Homem Cristo, já o dissémos, considerava a República, em tese e de forma muito
abstracta, superior à Monarquia. Mas era esta que queria ver restaurada, sem cometer
os erros do passado, por a considerar preferível à «mais torpe oligarquia de canalhas e
malandros» que reinava em Portugal. É assim que pensa em 1914, a poucos meses do
desaparecimento do jornal: «Eu prefiro, em nome dos interesses portugueses,[e] em
nome da dignidade nacional [. . . ] a monarquia restaurada».6²0 Expressa também esse
ponto de vista em cartas dirigidas a Alfredo Pimenta, com quem começa a corresponder-
se.6²¹ Ex-republicano e futuro germanófilo, Pimenta era igualmente céptico quanto aos
destinos do país. Estava convencido que «com república ou monarquia a nação está
perdida» e por isso confessava a Homem Cristo: «V. Exa. crê nos bons resultados da
restauração, se ela se vier a realizar? Bem mais feliz do que eu é».6²²

Particularmente explícito quanto aos propósitos que norteavam os colaboradores
do periódico é Alberto Brás, que entre outras tarefas ajudava o director na paginação

6¹6Capitão António Luis dos Remédios da Fonseca. Era o comandante da 2ª. companhia da coluna que às
ordens de Paiva Couceiro atacou Chaves, a 8 de Julho de 1912. Ele e Satúrio Pires eram os oficiais com quem
Homem Cristo mais intimamente privava. Cfr.«Dissensões entre Monárquicos», O PAE, Ano XXXIII, nº. 43,
21.05.1914, p. 1.
6¹7Alfredo Castro Leal de Freitas-Branco participou na incursão de 1912. Tem publicado um trabalho

memorialista sobre as incursões: No Exílio — Cenas da Vida dos Conspiradores Monárquicos, Casa Ventura
Abrantes, Lisboa, 1971.
6¹8Jorge Perestrelo Pestana Veloso Camacho [1870-1919]. Capitão de Infantaria e comandante de coluna na

Galiza, para onde partiu em Junho de 1911, tornou-se num dosmais destacados cabecilhas da contra-revolução
monárquica. Preso em 1919, durante a Monarquia do Norte, foi assassinado a 7 de Fevereiro no Terreiro do
Paço, quando regressava de Beja, sob prisão. Publicou no jornal uma série de artigos a que deu o título «O
Exército e o País», apelando à rebelião do exército para derrubar a República: «Desperta Exército. Ergue-te,
caminha [. . . ], rasga as vestes verdes e vermelhas [. . . ] e toma a tua velha armadura». Cfr. O PAE, Ano XXXI,
nº. 10, 18.12.1912, p. 3.
6¹9Alferes. Participou nas incursões monárquicas. Colabora no jornal e funciona como uma espécie de

secretário de Homem Cristo, dirigindo correspondência com ordens ou instruções do jornalista a emigrados
de outros países, normalmente de assuntos relacionados com a difusão do jornal. No primeiro texto que
redige insurge-se contra as penas impostas a personalidades que não participaram nas incursões — estaria
a referir-se, entre outros, a Homem Cristo — enquanto outros, «como o que subscreve estas tintas, foram
. . . absolvidos». Cfr. «Nos Tribunais Marciais. Julgamento de conspiradores — o critério dos juízes», O PAE,
Ano XXXI, nº. 9, 11.12.1912, p. 3.
6²0Homem Cristo. «Fatal Dilema», O PAE, Ano XXXIII, nº. 40, 30.04.1914, p. 2. O dilema que se colocava

aos republicanos «inteligentes e honestos» era o seguinte. «ou a canga do Ligório ou a restauração do regime
monárquico». E acrescentava: «República não há [. . . ]. Pode aquilo merecer o nome de República [. . . ] o
nome de democracia?». Idem, ibidem.
6²¹Dizia Alfredo Pimenta: «Sinto que V. Exa. é um homem sincero [. . . ] vendo, além disso, que é um espírito

culto». Lembrando ser necessário evitar que as cartas caíssem nas mãos das «abelhudas formigas brancas»,
acrescentava: «já que não posso ouvi-lo, aomenos que o leia no seu jornal e nas cartas que quiser ter a bondade
de me escrever». Carta de Alfredo Pimenta a Homem Cristo, 22.06.1914, Espólio MG. [Doc. 50].
6²²Carta a Homem Cristo, s.d., [1914], Espólio MG. [Doc. 53]. Segundo Pimenta à nação faltaria «uma

legítima, autêntica élite de competências e de interesses» e a política portuguesa era «feita por metafísicos,
homens que às realidades sociais antepõem as fantasias ideológicas». Idem, ibidem.
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do jornal.6²³ Relevando a sua importância, afirmava ser preciso que ele «circule o mais
possível, que seja lido e conhecido de toda a gente [. . . ] fazer toda a propaganda contra os
miseráveis, que, tendo usurpado o poder, estão perdendo a nossa a nossa infeliz e querida
Pátria».6²4 E quanto ao desejo de ver aMonarquia restaurada, são elucidativas as palavras
deste indefectível manuelista. A propósito de uma moção que deveria ser entregue em
Espanha, para recolha de assinaturas, informa que a sua finalidade é «a organização
dum bloco forte que, reconhecendo como Único Representante da causa monárquica
o Senhor D. Manuel, se pudesse opôr [. . . ] às manobras alpoínicas e teixeiristas com os
miguelistas».6²5 Alberto Brás era também eloquente quando encarava a possibilidade de
se vir a dar um novo movimento monárquico: «Eu só se não puder é que não irei dar o
corpinho ao manifesto por Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Manuel, para mim o Único
e Legítimo Rei de Portugal».6²6

A presença de monárquicos convictos no jornal colidia necessariamente com os
propósitos de independência que Homem Cristo exigira como condição prévia para
dirigir O Povo de Aveiro no Exílio. Além das dificuldades de circulação e financeiras já
aqui descritas, outras se lhe juntavam. A forma como o jornal entrava em Portugal —
pela mão dos emigrados em Espanha — não estava isenta de lances arriscados nem era
imune a infiltrações e aproveitamentos políticos diversos.

Alberto Brás dá conta de ummanejomiguelista perpetrado emEspanha: um número
do semanário foi enviado para Portugal contendo no interior uma circular impressa, diri-
gida «AosMonárquicos Portugueses» e assinada, entre outras personalidades, por Aníbal
Soares, João deAzevedoCoutinho e João deAlmeida. Tratava-se de uma circular «inteira-
mente falsa [. . . ] embora a sua essência seja a que inteiramente nós perfilhamos [. . . ] e já
alguns dos signatários se apressaram a declarar isso publicamente em várias gazetas».6²7

O incidente ocorreu numa altura em que a situação monárquica se encontrava «cheia
de infames intrigas [não só] republicanas como também miguelistas e até, infelizmente,
da parte dos dedicados ao Senhor DomManuel».6²8 As circulares «eram obra exclusiva
dos miguelistas» e visavam provocar nos pseudo-signatários uma declaração pública de
que eram falsas.6²9 O intuito era claro: saindo estes a terreiro a dizer que a circular era
falsa — apesar do conteúdo ser verdadeiro, pois falava na recusa de acordo do ex-rei

6²³«Como os meus serviços não são em nada aproveitados para a paginação, posto que são o meu Pai e o
Brás que a fazem, não vou aí hoje para não perder tempo». Carta de Homem Cristo Filho a Homem Cristo,
s.d., [1914], Espólio IC.
6²4Carta de Alberto Brás a Homero de Lencastre, 18.06.1914, Espólio MG. [Doc. 48].
6²5Carta de Alberto Brás. Destinatário desconhecido [Faria], 20.06.1914, Espólio MG. [Doc. 49].
6²6Idem, ibidem. Noutra carta refere que o objectivo do jornal é fazer «a máxima propaganda possível contra

a anarquia [. . . ] convencido de que não pode existir em Portugal nem a república nem os homens que a
governam [. . . ] pondo acima de tudo o interesse da Causa Monárquica que é o interesse da Pátria». Carta a
António Ferreira Júnior, 24.06.1914, Espólio MG. [Doc. 51].
6²7Carta de Alberto Brás. Destinatário desconhecido [Faria], 29.06.1914, Espólio MG. [Doc. 54]. A. Brás

dá conta que «o nosso Homem Cristo foi ao arame» e interroga-se: «Porque manda o meu caro Faria essas
circulares? Como é que elas lhe foram parar às mãos ou quem é que lhe pediu para as mandar para Portugal?».
Idem, ibidem.
6²8idem, ibidem.
6²9Cfr. Carta de Alberto Brás ao mesmo destinatário, 17.07.1914, Espólio MG. [Doc. 56].
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com os miguelistas — a opinião pública, alheia a todas as intrigas, seria levada a concluir:
«Se a circular é falsa como declara F. e F. subsiste o acordo entre os manuelistas e os
miguelistas».6³0

Não era fácil, como se depreende, manter e fazer circular o jornal transmitindo-lhe
uma imagem credível. Odiado por republicanos e miguelistas, olhado com desconfiança
pelos conselheiros manuelistas em Inglaterra,6³¹ proibido de circular em Portugal — os
correios tinham ordem para o apreender6³²— e com dificuldade em cobrar assinaturas,
tudo apontava para que desaparecesse em qualquer altura.

No Brasil as coisas também não corriam de feição. Em carta dirigida ao irmão de
Homem Cristo, Marque Rosa anotava divergências quanto à orientação e conteúdo do
jornal e dava conta das «muitas negas, uma parte devido à orientação de seu mano [. . . ];
os efeitos foram o recusarem-se muitos a fazer a assinatura, visto o jornal representar
só as suas opiniões».6³³ As recusas aumentaram quando a imprensa brasileira passou
a referenciar O Povo de Aveiro no Exílio como «jornal de defesa dos monarquistas por-
tugueses».6³4 Além disso, também «a declaração intempestiva de que [Homem Cristo]
não era católico, nem o viria ser, deu em resultado que o elemento católico daqui [. . . ]
arredou o jornal como coisa do Diabo».6³5

O destino do jornal fica traçado quando em Março de 1914, depois de decretada
a amnistia, Homem Cristo Filho decide regressar a Portugal para cumprir o serviço
militar obrigatório instituído pela República.6³6 Era, ao lado do pai, o grande esteio do
semanário, onde colaborava profusamente; além disso movimentava-se com à-vontade
nas embaixadas estrangeiras, estabelecia contactos e movia facilmente influências. O seu

6³0Idem, ibidem. O nº. 46 do jornal transcreve a circular e desmonta a actuação miguelista. Cfr. «Cá estão
eles», O PAE, Ano XXXIII, nº. 46, 11.06.1914, p. 1.
6³¹Admite-se que tenhammovido influências no sentido do rei de Inglaterra recusar o jornal após o receber

durante três meses: «puisque le Roi ne désire pas en recevoir [le journal] d’avantage, je vous prie de ne pas
vous donner la peine d’envoyer d’autres exemplaires». Cfr. Carta a Homem Cristo [remetente desconhecido],
26.02.1914, Espólio MG. Terão sido os ataques que o jornal dirigia com frequência aos monárquicos a ditar esta
recusa, já que o rei colaborava no desprestígio da República «com atitudes ou intervenções mais ou menos
directas a favor dos monárquicos». Hipólito de La Torre Gómez, Conspiração [. . . ], p. 27.
6³²Retido o jornal, os correios enviavam ao destinatário um aviso para levantar uma carta que diziam só

poder ser aberta na sua presença. A redacção do PAE admitia a possibilidade de existirem denunciantes entre
os que recebiam o jornal. Veja-se, sobre as dificuldades levantadas à circulação do jornal em Portugal: Carta
de Amália de Lousada Pimentel a Homem Cristo, 15.06.1914, Espólio IC; cartas de Alberto Brás a Homero de
Lencastre [Doc. 55] e a João Alves de Lemos, [Doc. 57], respectivamente de 10.07.1914 e 20.07.1914, Espólio
MG; carta de António José dos Anjos Borges a Homem Cristo, 15.05.1914, Espólio MG.
6³³Carta de José Marques Rosa a Manuel Homem de Carvalho Cristo, 20.01.1913, Espólio IC. [Doc. 35]. De

facto, o que já acontecera em Portugal— o jornal ia perdendo colaboradores até passar a ser escrito quase todo
por Homem Cristo — repete-se agora com O PAE: os colaboradores iniciais vão-se tornando menos assíduos
e quando o filho regressa a Portugal, no início de 1914, assume-se praticamente como o único redactor.
6³4Idem, ibidem.
6³5Idem, ibidem. «A cobrança tem sido um desastre [. . . ]. Se a orientação do jornal fosse outra [. . . ], se seu

mano se abstivesse de afirmações que estão no espírito de todos, mas que não gostam de as ouvir, teria sido
mais fácil e mais proveitosa». Idem, ibidem.
6³6«Não se trata de servir a República, trata-se de servir o país [. . . ]; lá vamos sem abdicar em nada das

nossas convicções». Homem Cristo Filho, «A caminho da Pátria», O PAE, Ano XXXIII, nº. 35, 26.03.1914, p. 1.
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apoio ao jornal terá sido mais decisivo que o do pai, a avaliar pela resposta que dá a uma
carta «inqualificável», a qual representa mais uma de muitas rupturas temporárias em
que ambos se envolveram. Homem Cristo Filho confessa que o dinheiro que recebia lhe
cabia por inteiro, «pelomeu trabalho e pelaminha solidariedade em ataques disparatados
a J[oão] de Almeida, Couceiro, Rei, monárquicos, etc.».6³7

Para lá deste desacordo não explicitado nas páginas do jornal por óbvias razões de
estratégia política, o futuro admirador de Mussolini desvenda outros pormenores da
sobrevivência do jornal: «Fui eu que lhe arranjei por mais do que uma vez, dinheiro
para o Povo de Aveiro e muitas outras coisas. Tem ficado com a glória de campanhas de
imprensa e mil outras coisas que nunca fez nem era capaz de fazer».6³8

Com o regresso de Homem Cristo Filho e de outros exilados a Portugal o jornal
perde colaboradores preciosos6³9 e vai resistir pouco mais de quatro meses. Deixa de se
publicar em Agosto, precisamente no mês em que tem início a I Guerra Mundial.

6.1.3 A obra de descrédito da República

Uma das estratégias adoptadas por O Povo de Aveiro no Exílio para desacreditar a Repú-
blica portuguesa consistia em denegrir a imagem dos seus embaixadores no estrangeiro.
Essa ideia transparece logo no primeiro número do jornal, quando Homem Cristo Filho
assesta baterias contra João Chagas, Lambertini Pinto e Sidónio Pais, «diplomatas no
galarim» em França, Itália e Alemanha, respectivamente.

João Chagas viria a tornar-se o alvo preferencial desta campanha, a ponto de reconhe-
cer que a história das relações que manteve com Poincaré640 se traduziu «num incidente
de que ia resultando um rompimento diplomático entre Portugal e a França».64¹

Regressado a França após breve passagem pelo 1º. governo constitucional da Re-
pública, João Chagas passou a ser retratado no jornal como «homem sem escrúpulos»,
olhado «com desprezo e com nojo» nas recepções oficiais e «processado como soute-
neur» pela polícia de Paris64² Algumas semanas mais tarde novas e graves acusações

6³7Carta a Homem Cristo, 26.08.1913, Espólio IC. [Doc. 40].
6³8Idem, ibidem. Homem Cristo Filho confessa ao pai que «também eu perco a cabeça e também atiro a

albarda ao ar quando chega o momento». A seguir dispara: «Dispenso os seus serviços [. . . ], estou farto até
aos olhos de ouvir as suas blasfémias e as suas insolências». Idem, ibidem. Para as relações conflituosas entre
ambos veja-se também carta de Homem Cristo Filho a Homem Cristo, 11.12.1914, Espólio MG.
6³9É o caso de Alberto Pinheiro Torres: «Venho dar-lhe parte de que sigo no dia 29 para Portugal. Vou

reconstituir o meu lar e procurar ser útil ao meu país. Aqui nada faço». Carta a Homem Cristo, 24.06.1914,
Espólio MG. [Doc. 52].
640Raymond Poincaré formou ministério em 1912 e em 1913 foi eleito Presidente da República francesa.

Segundo Aquilino Ribeiro, com a sua eleição «é a república laicizadora, pacifista, que morreu. Sucede-lhe
uma República de penacho, revancharde e aristocrática [. . . ] que afivela o capacete cesarista [e] será mais uma
nação rapace a exigir a sua parte». Aquilino Ribeiro, Páginas do Exílio. Cartas e Crónicas de Paris, [1908-1914],
1º. vol., Lisboa, Edições Vega, s.d., pp. 134-135.
64¹João Chagas, Diário I [1914], p. 84. O autor afirmava possuir um volumoso dossier, sob a designação

«Dossier H.C.».
64²Homem Cristo Filho, «O Meu Jornal», O PAE, Ano XXXI, nº. 1, 14.10.1912, p. 1. O jornal acusava-o de

extorquir dinheiro às «mulheres de vida fácil que vinham trazer-lhe [. . . ] o produto da sua ignóbil colheita».
Idem, ibidem.
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atingem o ministro plenipotenciário de Portugal em Paris. Sempre que enveredava pela
fulanização das questões políticas o jornal transformava-se num panfleto insultuoso: em
vez de discutir ideias proferia injúrias e os raciocínios lógicos cediam o lugar à futilidade
banal e agressiva.

A diplomacia portuguesa em França regista com ummisto de atenção e de preocu-
pação o aparecimento do jornal. Logo que surge o primeiro número, Lambertini Pinto,
encarregado interino da Legação de Paris, na ausência de João Chagas, contacta o Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros português, dando conta que «o director do imundo
papel» confessa que ele não é de iniciativa sua mas de «um grupo de emigrados» e que
o periódico «conta em parte com a difusão clandestina em Portugal e, sobretudo, com
o mercado do Brasil». Anota, também, que é na Secção “O meu Jornal”, assinada por
Homem Cristo Filho, que se encontram as «infamíssimas calúnias dirigidas ao ilustre
chefe desta Missão».64³

Lambertini Pinto considera que os textos do jornal atingem as imunidades diplomá-
ticas e apela ao governo português para que interceda junto do seu homólogo francês
«neste penoso assunto». Recorda que o governo italiano não hesitou, quando ele próprio
se viu atacado por Homem Cristo Filho em Roma, «em convidá-lo a passar a fronteira,
por uma forma que equivaleria para todos os efeitos a uma forma de expulsão».644

Com o argumento de que se tratava de um jornal impresso numa tipografia francesa,
que tinha como editor responsável um cidadão francês, resolve encetar diligências junto
do advogado da Legação para averiguar até que ponto «a lei de imprensa francesa, ou ou-
tra qualquer, prevê e pune os delitos desta natureza».645 O diplomata estava convencido
que «todas as agravantes que concorrem na sórdida publicação dos dois Homem Cristos
se acham expressamente previstas nos textos [. . . ] da legislação francesa». Por isso achava
não ser necessário nem conveniente que a Legação interviesse «ostensivamente para con-
seguir o merecido castigo dos caluniadores».646 Em resposta a estas diligências, Augusto
de Vasconcelos, Ministro dos Negócios Estrangeiros, confessa que «seria excelente obter
expulsão dos dois Cristos e suspensão do jornal».647

HomemCristo, que tantas vezes invoca no seu discurso a honra e a dignidade, rompe
com a mais elementar consciência ética quando transcreve Santos Cardoso para ofen-
der gravemente João Chagas: «O Santos Cardoso chamava-lhe pé de cabra, famoso na
escola da pederastia passiva, donde lhe veio o pomposo título de Marquês de Vénus [. . . ]
refinadíssimo comediante político, ladrão dos dinheiros dos emigrados e do partido».648

64³Ofício de Lambertini Pinto a Augusto de Vasconcelos, 17.10.1912. Arquivo Histórico-Diplomático do
Ministério dos Negócios Estrangeiros [AMNE] — Legação de Paris, Livro 47, p. 75.
644Idem, ibidem. Anota L. Pinto: «Não posso crer que este Governo, cujos escrúpulos constitucionais não são

decerto maiores que os da democrática monarquia italiana, consinta em que se enxovalhe [. . . ] um ministro
acreditado junto dele e no pleno gozo das suas imunidades e garantias». Idem, ibidem.
645Ofício a Augusto de Vasconcelos, 19.10.1912, AMNE— Legação de Paris, Livro 47, p. 76.
646Idem, ibidem. Lambertini Pinto acreditava que bastaria uma démarche sua junto do Ministério dos

Negócios Estrangeiros francês para resolver o problema: «Este Governo não costuma mostrar-se muito difícil
em convidar a transpor a fronteira os estrangeiros que por qualquer motivo o incomodem». Idem, ibidem.
647Telegrama de Augusto de Vasconcelos à Legação de Portugal em Paris, 25.10.1912, AMNE, Livro 47, p. 77.
648Homem Cristo, «A Excelência», O PAE, Ano XXXI, nº. 4, 04.11.1911, p. 2.
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O irascível panfletário subscreve e comenta em tom provocatório estas acusações: «Se
é Marquês de Vénus, já disse, não sei [. . . ]. Além de não ser dado a essas heráldicas,
nunca lhe vi o brazão [. . . ]. Entre uma certa corja intelectualizada passou isso a sermoda,
prova de intelectualidade [. . . ]. Escroc, souteneur, ladrão dos dinheiros dos emigrados e
do partido, isso sim».649

Ao recorrer, para atacar João Chagas, a uma personalidade que odiava desde os
tempos da Monarquia, Homem Cristo mostra à evidência que todos os meios serviam
para denegrir a imagem dos servidores da República. Santos Cardoso era, nemmais nem
menos, o delator que na sequência do 31 de Janeiro de 1891 atirara com o jornalista de
Aveiro para a prisão, que este considerava «uma alma infame»650 e que os republicanos
em geral abominavam por causa da sua baixeza moral.65¹ Por essa altura a solidariedade
e a camaradagem política entre João Chagas e Homem Cristo manifestava-se em cartas
de estima e consideração recíproca que em nada faziam prever a ruptura que os viria a
separar irremediavelmente.65²

Na sequência destes artigos injuriosos, o ministro de Portugal em Paris protesta
junto do governo francês e os jornalistas Homem Cristo, pai e filho, são notificados,
a 7 de Novembro, da sua expulsão. Ao dar conta, para Lisboa, de algumas notícias
publicadas em França sobre a situação política portuguesa, Lambertini Pinto revela uma
indisfarçável incomodidade: «Poupo-me o desprazer de incluir aqui as [notícias] que
dizem respeito ao caso da expulsão dos dois Cristos, hoje aparecidas na Libre Parole e
Autorité, bem como as que publicaram o Rappel, aHumanité e a Bataille Syndicaliste, por
delas ter sido portador o ilustre chefe desta Missão».65³

A reacção ao decreto de expulsão foi imediata. Segundo Homem Cristo «a república
transportava cá para fora o seu feroz espírito de tirania e ódio [pois] não era pelo perigo
que [. . . ] corria na pessoa dos emigrados que estavam em França que estes eram objecto
das mais vis perseguições».654

Entretanto, os protestos da imprensa francesa a favor dos jornalistas portugueses
levaram a que, no próprio dia em que tinham sido intimados a abandonar território
francês, lhes fossem concedidos mais 8 dias de demora. João Chagas informa que esta
concessão se deveu a «fortes influências do mundo realista francês [. . . ] não sendo
estranha a essas démarches a ex-rainha Amélia, que ultimamente esteve em Paris».655
E no dia imediato, por decisão do conselho de ministros, era revogado o decreto de
expulsão.

649Idem, ibidem.
650Cfr. Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.V, pp. 17-21.
65¹Cfr. João Chagas e ex-Tenente Coelho, op. cit., pp. 67-69.
65²Cfr. Cartas de Homem Cristo a João Chagas, in Correspondência Literária e Política com João Chagas, I

vol., Lisboa, Editorial Notícias, s.d., pp. 43, 71-72 e 74-75.
65³Ofício de Lambertini Pinto a Augusto de Vasconcelos, 20.12.1912, AMNE— Legação de Paris, Livro 28,

p. 268.
654«Um caso», O PAE, Ano XXXI, nº. 6, 18.11.1912, p. 2.
655Ofício a Augusto de Vasconcelos, 12.11.1912, AMNE, Livro 47, pp. 79-80. Dá conta, também, que apesar do

decreto de expulsão «o Governo Francês não tomou até agora qualquer resolução relativamente à publicação
do pasquim referido». Idem, ibidem.
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O governo cedia, pressionado pela imprensa de Paris, e Homem Cristo averbava
um primeiro triunfo: «A notícia da sua expulsão tinha-me causado profundíssimo de-
sagrado [. . . ]. Felizmente logo veio a revogação do terrível decreto, com circunstâncias
tais que o caso tornou-se para si um verdadeiro triunfo».656

Escrevendo em La Patrie, Henri Rochefort657 denuncia que «como arbítrio nenhuma
medida se aproxima com a que acaba de ser tomada com dois portugueses [. . . ] cuja
folha política foi suprimida e que se viram obrigados a transpor a fronteira para a fazer
reaparecer em Paris».658 H. Rochefort considerava o decreto de expulsão uma violação
formal das convenções internacionais, alegando que o ministro dos estrangeiros de
Portugal não o podia reclamar e a França não o podia conceder. Afirmando que os dois
expulsos são «directores duma folha realista», questiona: «Se os governos se permitissem
a dar caça por essa forma a todos os publicistas que os combatem, não tardaria a rebentar
por toda a parte a guerra civil».659

A anulação do decreto de expulsão começava a afectar as relações diplomáticas entre
os dois países. A 13 de Novembro, em audiência com Poincaré, João Chagas aproveita
para se referir ao procedimento do governo francês. Este, «visivelmente embaraçado»,
esclarece que o recuo do governo se dera por ter motivos «para recear que se levantasse
a esse respeito uma campanha de imprensa» e, também, por reconhecer que os Cristos
«tinham tido a habilidade de conseguir o apoio mesmo da imprensa republicana».660

Chagas objectava que a questão não era do domínio do direito comum, mas sim
do direito internacional, ao mesmo tempo que afirmava não sujeitar a dignidade do
cargo «à aplicação de penas ridículas». Por outro lado, mostrava-se deveras embaraçado
para apreciar e conduzir o caso “desafogadamente”: «Por muito que eu fale em nome da
dignidade e do prestígio ofendido [. . . ] não é fácil afastar [. . . ] a suspeita de que estou
advogando em causa própria».66¹

Para L’Autorité — órgão republicano radical —, com a revogação do decreto de

656Carta de António Emílio de Almeida Azevedo a Homem Cristo, 23.11.1912, Espólio IC. [Doc. 33]. A
revogação da expulsão deu «um cheque no Chagas, que ficou numa situação difícil». Carta de José Marques
Rosa a Manuel Homem de Carvalho Cristo, 02.12.1912, Espólio MG.
657Segundo JoãoChagas, este jornalista seria «talvez o homema quemH.Cristo, pai e filho, se teriamdirigido

para advogar a sua causa». Ofício a Augusto de Vasconcelos, 14.11.1912, AMNE, Livro 47, p. 81. Lambertini
Pinto chama-lhe «velho e decadente panfletário». Ofício de Lambertini Pinto a Augusto de Vasconcelos,
23.12.1912, AMNE— Legação de Paris, Livro 28, p. 269.
658Henri Rochefort, «Em Pleno Arbítrio», idem, ibidem.
659Idem, ibidem. Segundo L’Intransigeant, «os Senhores Homem Cristo são realistas portugueses. Mas não

são malfeitores nem apaches [e] uma expulsão tão brutal espanta. Quadra mal com o generoso renome da
hospitalidade francesa». Cfr. «Uma Expulsão», idem, ibidem.
660Ofício a Augusto de Vasconcelos, 12.11.1912, AMNE, Livro 47, p. 80. Poincaré justificava ainda o seu

procedimento e o do governo francês alegando que a questão da liberdade de imprensa, em França, «era
sempre melindrosa e provocava susceptibilidades». Idem, ibidem.
66¹Idem, ibidem. João Chagas confessa ter decidido, logo que chegou a Paris, não comunicar ao governo

francês «que retomava a posse do meu cargo». Ao ser notificado do decreto de expulsão dera o assunto por
encerrado: «não esperava ser forçado, bem a meu pesar, a ocupar-me dele, como o estou fazendo». Idem,
ibidem.
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expulsão «o sr. João Chagas recebe a bofetada que merecia».66² Indignado, o ministro de
Portugal em Paris envia o recorte do jornal para Lisboa. Em simultâneo, faz transmitir
a Poincaré que a «publicidade afrontosa» feita à volta da reconsideração do governo
francês «reclamava uma resolução que dissipasse todo o equívoco».66³

Agastado com o recuo do governo francês, telegrafa para Portugal a dar conta da
intenção de se demitir. Augusto de Vasconcelos, na altura Ministro dos Negócios Estran-
geiros do governo Duarte Leite, põe água na fervura: «Reputo, por todas as razões, um
desastre para a República a sua saída daí perante a investida dos Cristos».664

Ao mesmo tempo sugere uma estratégia ambígua para a diplomacia portuguesa, ape-
nas para «salvar a honra do convento», convencido de que a expulsão eramanifestamente
impossível: o governo português pediria a expulsão dos Cristos e o governo francês pro-
metia expulsá-los, embora, alegando as boas relações entre os dois países, a expulsão se
desse apenas em caso de reincidência contra a Legação.665 E acrescentava, denotando o
mal-estar evidente que o caso provocava: «Situação de triunfo não a ganhamos agora; o
que me parece se deve tentar evitar é a derrota total [. . . ]. À força, parece que não saímos
bem porque saímos batidos pelos Cristos e em circunstâncias de difícil retapage».666

Na verdade, as diligências de João Chagas continuavam a não surtir efeito. O Povo
de Aveiro no Exílio publicava-se com regularidade, redigido nos termos mais injuriosos
para a República e os seus homens: ao aludir à morte de Canalejas, insinua que o assas-
sinato contou com a cumplicidade de republicanos portugueses; no artigo «Quem são
os traidores», acusa o ministro de Portugal em Madrid de se entregar a manejos contra
as instituições espanholas.667 Os comentários pouco lisonjeiros da imprensa francesa
não abrandam. A diplomacia francesa não encontra nos comentários de L’Autorité, ao
contrário de Chagas, factos novos para agravar a situação de Homem Cristo. Este, por
sua vez, transforma a revogação do decreto de expulsão em pura “especulação política”,
enviando telegramas aos jornais de Lisboa, nos quais dava à resolução do governo francês
«o carácter de um cheque infligido ao ministro de Portugal e ao governo da República
Portuguesa».668

Apesar de tais contrariedades, João Chagas não desarma. De tudo dá conhecimento
a Poincaré. No interesse da dignidade do cargo, continua a bater-se pela primeira decisão
do governo francês, convencido que a presença dos Cristos era uma fonte permanente

66²Idem. O jornal transcreve a imprensa francesa em francês e português: «em francês para que os carboná-
rios, sempre prontos a caluniar, não digam que alterámos o texto». Idem, ibidem.
66³Ofício a Augusto de Vasconcelos, 16.11.1912, AMNE, Livro 47, p. 82. Chamando a atenção para possíveis

consequências desagradáveis do incidente, acrescentava que a falta dessa resolução «tornaria impossível o
exercício das minhas funções». Idem, ibidem.
664Carta de Augusto de Vasconcelos a João Chagas, 28.11.1912, in Correspondência [. . . ] com João Chagas, II

vol., p. 148. Augusto César de Almeida Vasconcelos Correia tinha sido já Ministro dos Negócios Estrangeiros
durante o I governo constitucional, presidido por João Chagas [Setembro a Novembro de 1911] e acumulara
também essas funções com as de Presidente do segundo Ministério [Novembro de 1911 a Junho de 1912].
665Idem, ibidem.
666Idem, ibidem.
667Cfr. O PAE, Ano XXXI, nº. 6, 18.11.1912, pp. 1 a 3.
668Ofício de João Chagas a Augusto de Vasconcelos, 27.11.1912, AMNE, Livro 47, p. 84.
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de perturbações e conflitos susceptíveis de afectar o relacionamento entre dois países
amigos. As recusas de Poincaré e do governo francês em fazer executar o decreto de
expulsão, serviam para mostrar a João Chagas a «evidente má vontade» do Ministério
dos Negócios Estrangeiros e do governo daquele país.669

Algum tempo depois, graças às suas diligências e aos pedidos insistentes do governo
português, Poincaré cedia e promulgava de novo um decreto de expulsão. Desta feita
O Povo de Aveiro no Exílio prefere o silêncio ao alarido. No número publicado a seguir
ao novo decreto de expulsão [edição de 18 de Dezembro], não alude ao assunto, nem
transcreve os comentários que tecem os jornais de Paris. O silêncio é interpretado na
Legação portuguesa como «lógica consequência das activas diligências a que os dois
pasquineiros e os seus auxiliares se têm aqui entregado nos últimos dias junto deste
governo».670

A 18 e 23 de Dezembro, respectivamente, o director e o redactor principal de O Povo
de Aveiro no Exílio dirigiam-se a Londres. Mas logo que se torna conhecida a resolução do
governo, Poincaré enfrenta novo protesto colectivo da imprensa de Paris. A situação era
deveras embaraçosa para o presidente doministério francês. É de crer que as cedências às
pressões da imprensa de Paris se inscrevam nas «exigências da sua situação de candidato
à presidência da República, colocado na dependência de todas as opiniões, mesmo as
dos realistas e dos reaccionários».67¹

Numa petição que Poincaré promete submeter a conselho de ministros e em que se
exige o regresso dos jornalistas portugueses a Paris, pode ler-se: «Duas personalidades
políticas exiladas no seu país [. . . ] vieram pedir hospitalidade à Nação Francesa [mas]
não supunham que o preço desta hospitalidade seria a abdicação dos princípios aos quais
consagraram a sua vida».67²

Mais uma vez as pressões da imprensa surtiram efeito e logo no mês seguinte à
expulsão já os Cristos se encontravam novamente à frente do jornal. Por esta altura —
refere Aquilino Ribeiro — correm em Paris «ecos pouco lisonjeiros sobre a política
republicana», havendo neles «exagero de quem vê as coisas à distância e a inexactidão de
quem as aprecia unilateralmente».67³ As cedências à imprensa ocorrem num contexto de
viragem à direita da política francesa, com Poincaré a protagonizar o papel de «Benjamin
das camarilhas aristocráticas».674

A diplomacia portuguesa sofria novo revés. Em Portugal o Intransigente relembra

669Idem, ibidem. «Ao contrário do que sucedeu com os seus antecessores, nunca até aqui, no decurso das
nossas relações, o sr. Poincaré me deu mostras de se interessar pelos assuntos da República Portuguesax. Idem,
ibidem.
670Ofício de Lambertini Pinto a Augusto de Vasconcelos, 21.12.1912, AMNE— Legação de Paris, Livro 28,

p. 268. L. Pinto anota ainda «o desagrado e a intriga que lavra no seio dos emigrados e que os artigos da 1ª.
página [d’O PAE] “Saiba-se” e “O meu Jornal” elucidam suficientemente». Idem, ibidem.
67¹Ofício de João Chagas a António Macieira, 16.01.1913, AMNE— Legação de Paris, Livro 28, p. 278.
67²«O triunfo duma Causa Justa», O PAE, Ano XXXII, nº. 18, 19.02.1913, p. 1.
67³Aquilino Ribeiro, op. cit., p. 131.
674Idem, p. 133. Acrescenta Aquilino: «Hoje as coisas mudaram: república e nacionalismo confundem-se [..];

desenha-se no seio da República uma violenta repulsão dos elementos genuinamente democráticos». Idem,
pp. 149-150.
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que a imprensa francesa tomou «em peso e sem distinção de partidos a defesa desses
dois homens», enquanto lamenta que «pela inabilidade do nosso representante a questão
se encontra hoje colocada de modo a constituir uma luta de prestígio e influência entre
ele e os dois redactores desse pasquim que se intitula Povo de Aveiro».675

A credibilidade de João Chagas sai fortemente abalada. Desalentado, envia a Manuel
Teixeira Gomes os números do semanário que contêm as heresias responsáveis pelo
incidente. Na resposta o embaixador em Londres confessa-lhe que em Portugal se dá
demasiada importância ao jornal; não acredita que «as descoloridas tontices do “P. d’A.”
sejam prejudiciais à República», parecendo-lhe o jornal, quer nas ideias quer na forma
de as exprimir, «coisa de farmácia muito provinciana, que poderia ser escrita por quem
quer que fosse absolutamente destituído de talento».676

A Augusto de Vasconcelos, Chagas escreve uma carta «pessimista e cheia de mágoa»
reiterando de novo a vontade de se demitir, ao ver-se confrontado com a inabilidade
da resolução do problema — o governo francês chegou a admitir uma amnistia para os
Cristos, que Afonso Costa rejeitou— e com o diferendo diplomático criado entre os dois
países. Apaziguador, Vasconcelos lembra-lhe que «a nossa situação financeira [. . . ] não
nos permite estar de mal com o governo francês», ao mesmo tempo que previne: «Se
você abandonasse o seu posto [. . . ], além do triunfo dos Cristos, — que seria um pavor!—
a República sairia muito mal ferida [. . . ]. Você não pode fazer isso [. . . ]. Evite essa glória
para a imunda Cáfila que nos persegue.677

O Povo de Aveiro no Exílio averbava importante vitória no seu propósito de desacre-
ditar a República portuguesa. Homem Cristo regozijava-se com a celeuma instalada em
Portugal a propósito da diplomacia da República e afirmava ter sido o seu jornal «quem
pôs na tela da discussão a embaixada de Madrid, de Londres, de Roma, de Berlim e do
Rio de Janeiro». E concluía: «A diplomacia republicana está em terra».678

O semanário adoptava igualmente outra estratégia, aparentemente eficaz, para desa-
creditar a República. Enquanto os jornais republicanos em Portugal transcreviam artigos
da imprensa estrangeira favoráveis à evolução da situação política portuguesa, O Povo
de Aveiro no Exílio fazia precisamente o contrário: no saco largo da apreciação do jornal
cabia tudo o que era hostil à República e alguns dos seus colaboradores alimentavam
mesmo esse tipo de informações.

Ao receber um opúsculo publicado em Londres, «no qual se difama Portugal da
maneira mais caluniosa», OMundo cita, entre os jornais que alimentam essa campanha,
o Povo de Aveiro. Depois de referir que pelas as citações que nesse opúsculo se fazem, o

675O PAE, Ano XXXII, nº. 18, 19.02.1913, p. 1. Acrescenta o Intransigente: «o que a démarche dos directores
dos jornais parisienses significa é a pouca consideração que lhes merece o sr. João Chagas, pois entre ele e
criaturas como Homem Cristo [. . . ] ainda se inclinam em favor destas». Idem, ibidem. Também Augusto de
Vasconcelos, ao analisar o processo, afirma ter ficado «com a mais plena convicção de que pode ter havido
inabilidade». Cfr. Correspondência [. . . ] com João Chagas, vol. II, p. 160.
676Carta de Manuel Teixeira Gomes a João Chagas, 07.01.1913, idem, pp. 154-157.
677Carta de Augusto de Vasconcelos a João Chagas, 24.02.1913, Correspondência [. . . ] com João Chagas,

pp. 159-163.
678Homem Cristo, «A obra do “Povo de Aveiro”, O PAE, Ano XXXII, nº. 20, 09.04.1913, p. 3.
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autor ou autores «são portugueses . . .no nome», HomemCristo não se inibe de comentar:
«Não há dúvida, demos algumas informações para o folheto».679

O jornal transcreve artigos do Times procurando desmistificar o que de positivo é
divulgado pelo regime republicano: «As comunicações oficiais de que tudo vai de melhor
a melhor são tão optimistas como no tempo da monarquia e tão pouco em harmonia
com os factos como outrora. Não podem destruir a impressão deixada pelo testemunho
de observadores independentes».680 Dá-se também grande relevo às actividades patroci-
nadas pela duquesa de Bedford68¹ que visitara, em Março de 1913, os presos políticos do
Limoeiro, do Aljube e da Penitenciária de Lisboa. A duquesa de Bedford publicaria no
Morning Post e no Times vários artigos sobre a situação dos presos políticos portugueses,
que O Povo de Aveiro no Exílio acabaria por transcrever.68²

Ao amplificar a missão da duquesa de Bedford em Portugal a imprensa estrangeira
confere uma acuidade muito maior à campanha internacional de protesto contra a situa-
ção dos presos políticos no nosso país. Sucedem-se os meetings em Inglaterra, a que o
jornal dá ampla cobertura,68³Homem Cristo participa pelo menos num desses comícios:
«No dia do meeting a D. de B. [Duquesa de Bedford] esperava que Miss T[enison] o apre-
sentasse a si e a seu Filho. Mas algumas senhoras portuguesas rodearam efusivamente
Miss T. e esta, quando se viu livre, já os não viu».684

A campanha era de tal modo embaraçosa para a diplomacia portuguesa que Teixeira
Gomes confessava a João Chagas ter necessidade de envidar todos os esforços para «con-
trariar [. . . ] a campanha dos prisioneiros políticos, agora novamente ateada pela Adelina,
Duquesa de Bedford [. . . ], a propósito das últimas façanhas da “Formiga Branca”».685
A influência da duquesa era de tal monta que o próprio João Chagas reconhece que
cedendo às suas pressões «deu-se a correr a amnistia que atira sobre a República dois
mil adversários odientos».686

Parece-nos assim evidente que a função de descrédito da República empreendida nas

679Homem Cristo, «A Difamação», O PAE, Ano XXXII, nº. 23, 30.04.1913, p. 1. O folheto informa que em
Portugal reina o terror, alude a prisões indiscriminadas, refere que os tribunais funcionam ilegalmente, que a
carbonária impera e que os prisioneiros são mal tratados.
680«Portugal under the Republic», Times, 23.11.1912, transcrito in O PAE, Ano XXXI, nº. 8, 04.12.1912, p. 6. O

Times refere ainda que «os tribunais marciais têm sido severíssimos [. . . ]. A canalha intervém nos julgamentos;
as sentenças são revistas pelos ministros; os magistrados, o júri e as testemunhas são intimidados pelos
carbonários», etc.. Idem, ibidem.
68¹Adeline M. Bedford pertencia à Associação Filantrópica Howard e era membro da Associação Internaci-

onal de Penitenciárias. Cfr. Fernando de Castro Brandão, op. cit., p. 56.
68²Cfr. «Portugal na Inglaterra», O PAE, Ano XXXII, nº. 20, 09.04.1913. O jornal transcreve a 1ª. carta

da duquesa de Bedford ao Times, intitulada «Prisioneiros Políticos em Portugal», onde traça um panorama
sombrio das prisões portuguesas e fala de crimes cometidos em nome da liberdade. O nº. 21, de 16.04.1913,
publica o protesto que a duquesa inseriu no Daily Mail de 7 de Abril, intitulado «Terrorism in Portugal».
68³Cfr. O PAE nºs. 20, 21 e 22, respectivamente de 09.04, 16.04 e 23.04.1913, e o nº. 27, de 29.01.1914.
684Carta de António Emílio de Almeida Azevedo a Homem Cristo, 25.02.1914, Espólio IC.
685Correspondência [. . . ] com João Chagas, vol.II, p. 190. Segundo o Campeão das Províncias, «os homens

que hoje apregoam a ruina da nacionalidade [. . . ] são os mesmos que, mancomunados com a duquesa de
Bedford e com a companhia de Jesus, têm proclamado lá fora a sua divisa de traidores». Lebre Magalhães,
«Propaganda Monárquica», Campeão das Províncias, Ano 63º., nº. 6361, 06.05.1914, p. 1.
686João Chagas, Diário I, p. 51.
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páginas de O Povo de Aveiro no Exílio contribuiu decisivamente para adensar o ambiente
internacional já de si pouco propício ao desenvolvimento da política externa republicana,
numa altura em que Portugal caminhava «sob o signo do radicalismo, numa Europa
coalhada de cabeças coroadas».687

6.1.4 Discurso e ideologia: as crenças e os valores

Sabe-se como as ideologias exercem influência sobre a mudança social. Ao difundir
uma ideologia a acção do jornal é orientada para fins concretos e intenções assumidas
pelos seus colaboradores. Transformadas em valores688 essas ideias procuram suscitar
motivações fortes de rejeição do modelo político que combatem. Nesse sentido, é em
torno do que é representado como preferível que se articula e desenvolve a argumentação
do jornal.689 O seu poder reside na capacidade de influenciar o comportamento dos
leitores, orientando-os de acordo com as suas próprias intenções.

A ideologia é importante para politizar e aponta normalmente para fins muito gerais
de ordem paradisíaca. Importa, por isso, reter esta propositura de míticos fins, tanto para
a élite como para as massas, tendo presente que quanto mais se está no centro menos se
acredita na ideologia. Daí o ser também diferente a crença das élites e das massas.

A análise do discurso ideológico veiculado nas páginas de O Povo de Aveiro no Exílio
subentende que para se apreender a sua significação se torne necessário atender não
só ao que se diz mas também a tudo aquilo a que o discurso se refere. Por outro lado
importa ter presente que «o sujeito no discurso não é o que diz a verdade mas sim
um ser de paixão [pois] o discurso reflecte a vida passional do sujeito».690 A ideologia
vai ao encontro de estados psíquicos intensos, que resultam do acumular de frustrações
individuais ou colectivas, ou de sentimentos de insegurança e incerteza gerados pelas
mudanças políticas. Tais estados — que vão da simples inquietação à angústia e ao
pânico — «criam geralmente ideologias de tipo conservador ou de tipo reaccionário».69¹

Os discursos constituem-se como o lugar por excelência de manifestação e actualiza-
ção das ideologias. Reconhecida a enorme confusão conceptual que o termo ideologia

687Hipólito de La Torre Gómez, Conspiração [. . . ], p. 26. Esta intransigência ideológica dos republicanos,
este «radicalismo verbal da facção afonsista nunca teve qualquer significado no plano social e económico»,
servindo apenas de «capa que se destinava a cobrir a ausência de programa político concreto». Manuel
Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], pp. 157-158.
688A axiologia, ciência que estuda os valores, é definida por A. Birou como «teoria explicativa das formas de

valorização e dos modos de aparecimento dos valores». Alain Birou, Dicionário das Ciências Sociais, Lisboa,
Publicações D. Quixote, 1982, p. 44.
689Os topoi [tópicos, pontos de vista, lugares-comuns], assim como os factos, as verdades, os valores e as

presunções, funcionam como pontos de partida da argumentação. Chaim Perelman, apud Boaventura Sousa
Santos, Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, Porto, Edições Afrontamento, 1989, p. 112.
690Herman Parret, Les Passions. Essaie sur la Mise en Discours de la Subjectivité. Bruxelles, Edit. Pierre

Mardaga, s.d., p. 150. Tradução nossa. Entendemos pois a ideologia quer como sistema de ideias quer como
sistema de sentimentos, o lugar onde ocorrem, para lá do sistema simbólico, as adesões e as relações de desejo.
Cfr. Pierre Ansart, Les Ideologies Politiques, Paris, P.U.F., 1974, p. 104.
69¹Guy Rocher, Sociologia Geral. Mudança Social e Acção Histórica, vol.3, Lisboa, Editorial Presença, pp. 57-

58.
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comporta,69² utilizamos aqui o conceito, aplicado ao discurso de imprensa, «mais como
arma de intervenção social do que instrumento heurístico de entendimento dos fenó-
menos sociopolíticos».69³ Portanto ao serviço de interesses que se opõem ao poder e
dele se encontram excluídos, tendo presente as suas funções de distorção, legitimação e
identificação com vista a preservar a identidade de uma pessoa ou um grupo.694

Aomanter uma relação óbvia com a política, é esse conjunto razoavelmente coerente
de ideias morais, sociais e culturais, que tentaremos apreender nas páginas do jornal,
enquanto produção e/ou atribuição de sentido mobilizador para os comportamentos e
os problemas sociais.695

Ao procurar fornecer quadros de referência e conferir inteligibilidade ao real a ide-
ologia tem uma função integrativa, incorporando no discurso «valores que funcionam
como padrões de conduta, percepção, explicação do “mundo vivido”».696 A esta perspec-
tiva «positiva» de ideologia contrapõe-se a posição crítica: ao estar ligada à necessidade
de legitimação dos interesses de certos grupos, funciona como dissimuladora ou defor-
madora da realidade social.697 De facto, como refere Bourdieu, as ideologias «servem
interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao
conjunto do grupo».698

Vejamos então que valores difunde o jornal e o seu director e em que medida consu-
mam «a “viragem” que os textos dos dois últimos anos da monarquia enunciavam».699
Um desses valores, constantemente reclamado, é a religião. Refira-se que o conserva-
dorismo é, de entre as principais ideologias, a que acentua de forma mais explícita o
papel da religião na sociedade e «a única que atribui grande importância à igreja e à
moralidade júdeo-cristã».700

69²Sobre as ambiguidades do conceito de ideologia veja-se: Onésimo Teotónio de Almeida, «Ideologia.
Revisitação de um conceito», Revista de Comunicação e Linguagens, nºs. 21-22, Lisboa, Edições Cosmos,
1995; sobre o conceito de ideologia, sua origem e evolução, Claude Lefort, Les formes de l’Histoire. Essai
d’Antrophologie, Paris, Galimard, 1978, pp. 234-329; David McLellan, A Ideologia, Lisboa, Edit. Estampa, 1987.
Este autor considera a ideologia «o conceito mais indefinível no conjunto das ciências sociais» [p. 13] e afirma
que «todas as opiniões sobre ideologia são em si próprias ideológicas» [p. 14].
69³Onésimo Teotónio de Almeida, op. cit., p. 69.
694Cfr. Paul Ricoeur, Ideologia e Utopia, Lisboa, Edições 70, 1991. Na esteira de Karl Mannheim, Ricoeur

distingue ideologia e utopia, «remetendo para esta todo o pensamento revolucionário [. . . ] e reservando
o termo ideologia apenas para designar o pensamento justificador do status quo». Onésimo Teotónio de
Almeida, op. cit., p. 72. Ricoeur rejeita tanto a redução da utopia à ideologia como a sua separação rígida,
optando em colocar estes conceitos de modo a apreender a polaridade existente entre ambos.
695É este conjunto de ideias capaz de perdurar num espaço de tempo considerável que R. Nisbet define

como ideologia. Ao contrário de autores que recusam aplicar o termo «ideologia» ao conservadorismo, Nisbet
considera-o, a par do liberalismo e do socialismo, «uma das três ideologias políticas mais importantes dos
últimos séculos no Ocidente». Cfr. Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 9.
696Maria Zara Pinto Coelho, op. cit., p. 19.
697Idem, ibidem. É esta a posição de Marx quando define a ideologia como falsa consciência.
698Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, Lisboa, Edições Difel, 1989, p. 10.
699Manuel Ferreira Rodrigues, «Homem Cristo e o 1º. de Maio, em Aveiro, 1899-1912», in Homem Cristo. O

Homem, a Obra e o seu Tempo. Comunicações apresentadas no quinquagenário da sua morte. Aveiro, Ed. da
Câmara Municipal de Aveiro, 1995, p. 93.
700Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 115. Nisbet refere que é «apenas o aspecto institucional da religião
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No primeiro número Alberto Pinheiro Torres sai a terreiro para denunciar a Re-
pública, por esta «romper a continuidade histórica, esquecer a tradição, desprezar o
passado».70¹ Logo aqui encontramos noções como história, tradição e passado, que
remetem para a dogmática do conservadorismo, crenças e valores que se desvendam
quando procedemos à anatomia da ideologia conservadora.70²

Mas detenhamo-nos, por agora, na abordagem que faz do problema religioso: «A
igreja, a maior força moral de todos os tempos, vive em todos os regimes. Declarando a
sua incompatibilidade com ela, mostrou a República que não é um verdadeiro regime
político e que ou se transforma ou morre».70³ E mais adiante: «A Pátria, como a huma-
nidade, é feita mais de mortos que de vivos».704 A ligação ao passado é, nele, evidente
e desejável. O seu apelo aos mortos lembra Bourget, quando em França escreveu: «Os
mortos ainda falam».705

Ainda no primeiro número do jornal, Pinheiro Torres e Homem Cristo Filho, em
nome do grupo fundador da «Contra-Revolução», lançam um manifesto dirigido aos
conservadores e aos católicos de todo o mundo para denunciar os propósitos revolucio-
nários de subversão da religião, da família e da propriedade.706

Enquanto director do jornal Homem Cristo vai subscrever vários textos de idêntico
teor em matéria religiosa, apesar de continuar a declarar-se não católico e afirmar nunca
o vir a ser; apesar, também, de mostrar a sua indignação contra os padres pensionistas e
os bispos que apoiavam Afonso Costa, a quem chamava «bandidos de batina».707 De tal
modo passou a defender no exílio a religião tradicional que alguns admiradores vêem
nisso motivo «para dar graças a Deus [pela] evolução que tem experimentado o seu
espírito no campo católico».708

Essa forma de pensar está já expressa na obra que publica em 1912, onde, depois de
afirmar que com a República não existe uma única força organizada — dissolução na
família, anarquia no exército, etc. — considera a igreja uma «força de disciplina moral
e social importantíssima [. . . ] o centro de atracção, o recurso supremo no meio desta
espantosa tormenta».709

Estranhar-se-à que um não crente fale assim da igreja e da religião. Lembra no en-
tanto R. Nisbet que um considerável número de conservadores tinha da religião um
conceito «que ia desde a indiferença até à hostilidade aberta», incluindo agnósticos e

que aqui está ligado ao conservadorismo político [pois] seria absurdo creditar os conservadores com maior
devoção religiosa pessoal que os liberais». Idem, p. 116.
70¹Alberto Pinheiro Torres, «O Problema Religioso», O PAE, Ano XXXI, nº. 1, 14.10.1912, p. 1.
70²A expressão é de Robert Nisbet. Cfr. O Conservadorismo, p. 13.
70³Alberto Pinheiro Torres, idem, p. 1.
704Ibidem.
705Cfr. Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 53.
706Cfr. O PAE, Ano XXXI, nº. 1, 14.10.1912, p. 5 “Contra-Revolução” era uma revista publicada em Paris e

escrita em língua francesa sob a direcção destes dois nomes. O manifesto refere que um grupo de «ardentes
patriotas» considerava como «única viável a candidatura do Sr. D. Manuel ao trono português». Idem, ibidem.
707Cfr. Homem Cristo, «Os Pensioneiros», O PAE, Ano XXXI, nº. 4, 04.11.1912, p. 2.
708Cfr. A Defesa [Brasil], 07.11.1912, cit. por O PAE, Ano XXXI, nº. 9, 11.12.1912, p. 3.
709Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 949.
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ateus militantes.7¹0 Embora as opiniões do jornalista devam ser entendidas no contexto
das campanhas de descrédito que O Povo de Aveiro no Exílio lança contra a República,
elas remetem-nos também para uma verdadeira gramática dos sentimentos, para uma
camada afectiva que se torna necessário escavar e onde é possível encontrar sentidos
originais que determinam e explicam comportamentos, práticas e reacções ao meio en-
volvente. Atente-se na forma como recorda as impressões tão intensamente gravadas e
recebidas na infância, ao falar das romarias e procissões «com uma ordem e disciplina ad-
miráveis», do repicar dos sinos, do benzer do ramo, tudo coisas que lhe proporcionavam
um «delicioso estado de alma . . .que morreu!».7¹¹

A chave para compreender esta nova atitude face à igreja e à importância da religião
encontramo-la neste pensamento lapidar: «O que nos alimentou na infância [e] nos
deu consistência de carácter, escapou-se como fumo. Respeito de pais [. . . ], laços con-
jugais [. . . ], disciplina, ordem social [. . . ]. Hoje, sem ser crente, quero a Igreja. Não me
tocou a graça do Senhor ao ponto de compreender as subtilezas [. . . ]. Mas compreendo a
parte prática e positiva do processo e da doutrina».7¹² Isto é: sem ser crente, reconhecia
na religião importância no campo assistencial e do ensino e via na liberdade religiosa —
estrutura basilar da arquitectura liberal — um dos meios mais poderosos de garantir a
ordem e a coesão social. A limitação dessa liberdade e a dissolução dos valores religi-
osos conduziam à degenerescência e à anarquia da actividade política. Sem religião a
sociedade corria o risco de se desagregar.

Antes da “viragem” e ainda no tempo da Monarquia7¹³ o discurso anticlerical de
Homem Cristo explicava-se pela necessidade de desarticular a influência do clero sobre
as consciências. Em nome duma mundividência laica era imperioso retirar à Igreja o
papel de controladora e reprodutora de ideologia. Temos, assim, que o anticlericalismo
se assumiu como uma forma de sobrevalorização da luta política ao nível da ideologia,
já que a libertação da opressão religiosa era a via para a emancipação moral, política
e social.7¹4 O seu discurso sobre a religião exprimia, de algum modo, uma concepção
comum a todo o movimento positivista e cientista.

O anticlericalismo dessa altura era bastante óbvio, condimentado com ingredientes
cientistas que serviam para recusar as teses fixistas e criacionistas do universo narradas
no Génesis. Aludindo, em 1889, a uma polémica com um denominado Reverendo
Fernandes, que levariaO Povo de Aveiro a ser processado por ofensas à religião do Estado,
dizia: «Eu digo-lhe que a teoria da evolução, o transformismo, o darwinismo, são uma
verdade e ele diz que são uma mentira. Eu digo-lhe que o Paraíso, Adão e Eva, Arca de
Noé, são uma ridícula lenda e ele diz-me que são uma maravilhosa concepção [. . . ], eu

7¹0Cfr. Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 122.
7¹¹Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], pp. 953-956.
7¹²Homem Cristo, «Alerta! Alerta!», O PAE, Ano XXXIII, nº. 44, 28.05.1914, p. 1.
7¹³A “viragem” ocorre ainda durante a Monarquia: «sem ser religioso, eu defendo a religião à outrance

como uma necessidade moral imprescindível. Era essa, nos últimos anos, já, da monarquia, a minha norma
de conduta e a minha doutrina [. . . ]. A religião é a única barreira à tremenda imoralidade que vai dominando
o mundo». O PAE, Ano XXXI, nº. 15, 22.01.1913, p. 4.
7¹4Cfr. Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal [. . . ], vol.II, p. 185.
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digo-lhe que tudo isto prova bem a incompatibilidade da Igreja com a ciência».7¹5
Combateu também o jesuitismo num tempo em que para o laicismo «o Jesuita, o

frade e o padre apareciam como propagadores de uma visão do mundo e de uma moral
anacrónica».7¹6 Dizia então que «O jesuita foi a derrota em terra e o naufrágio no
mar [. . . ]. O povo ainda hoje fia tudo na Providência Divina!. Tal foi a consequência
funesta da invasão do fanatismo».7¹7

Curioso é notar-se que Homem Cristo casou civilmente, em 1887, registando depois
todos os seus filhos também civilmente. Fê-lo num tempo em que era oficial do exército,
o que o obrigara a jurar defender a religião do Estado. Esta atitude civilista só pode
entender-se num contexto de propaganda anti-religiosa7¹8 e de defesa do laicismo, já
que Homem Cristo ataca «o espírito clerical que se manifesta em todos os actos da nossa
vida particular e pública»,7¹9 ao mesmo tempo que combate a obrigatoriedade de actos
religiosos para os não católicos. Recusava, deste modo, a imposição do catolicismo como
religião do Estado acusando-a de contrariar as liberdades fundamentais.

Depois de implantada a República as suas opiniões em matéria religiosa alteram-se
radicalmente: «Eu sou civilista [. . . ]. Mas o perigo que eu vejo [. . . ] é a descristianização
acelerada e acabada duma terra que perdeu as tradições, sem ideal a seduzi-la ou a
arrastá-la».7²0 Pensava, agora, que «só há de sólido, de moralizado e ordenado o que
recebe a influência imediata e directa da Igreja».7²¹

Particularmente curiosa é a invocação de valores que mais tarde, embora com uma
hierarquização diferente, hão-de servir ao Estado Novo para caucionar uma sociedade
de harmonização de classes e interesses.7²² Considerando que o velho ideal religioso está
a morrer, afirma que «Pátria, família, Deus, não são palavras vãs. Correspondem a senti-
mentos, a poderosas correntes de sentimentos reais e efectivos».7²³ Segundo Machado
Pais as posições tradicionalistas e conservadoras «assumiram um grau de centralidade re-
levante na ideologia dominante do EstadoNovo», tendomuitos republicanos desiludidos
aumentado este «turbilhão ideológico».7²4

7¹5Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol.VII, pp. 63-64.
7¹6Fernando Catroga, «O laicismo e a questão religiosa [. . . ]», p. 211.
7¹7Homem Cristo, Pró-Pátria, Lisboa, Livraria Editora Guimarães & Cª., s.d., [1937, 1ª. ed. 1905], p. 110. Em

1914, em vez da crítica às congregações, à igreja e aos jesuítas, passou a defender que «a irreligiosidade era, no
fundo, a anarquia». Cfr. «Alerta! Alerta!», O PAE, Ano XXXIII, nº. 44, 28.05.1914, p. 1.
7¹8Foi em 1878 [Decreto de 28 de Novembro] que o governo, sob fortes pressões de uma campanha dirigida

por livres-pensadores regulamentou a possibilidade de os cidadãos optarem pelo registo civil do nascimento,
casamento e óbito, iniciando-se assim o combate ao «controlo simbólico-administrativo que o clero exercia
sobre os actos mais significativos da existência». Cfr. Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal [. . . ],
vol. II, p. 336.
7¹9Homem Cristo, Pró-Pátria, pp. 130-131.
7²0Homem Cristo, «O Espírito Religioso», O PAE, Ano XXXIII, nº. 41, 07.03.1914, p. 1.
7²¹Homem Cristo, «O Espírito Religioso», O PAE, Ano XXXIII, nº. 42, 14.05.1914, p. 1.
7²²Referimo-nos à célebre «trilogia da educação nacional» — Deus, Pátria, Família — na qual «a religião

católica, encarada numa perspectiva tradicionalista, foi elemento de importância primordial no [seu] traveja-
mento ideológico». Luis Reis Torgal, História e Ideologia, Coimbra, Livraria Minerva, 1989, p. 180.
7²³Homem Cristo, «Considerações», O PAE, Ano XXXIII, nº. 38, 16.04.1914, p. 1.
7²4José Machado Pais, «Raízes ideológicas do Estado Novo», Vértice, nº. 13, Abril de 1989, pp. 33 e 36. O

autor refere que as camadas sociais que durante a I República aderiram ao chamamento ideológico de grupos
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A invocação permanente da igreja e do papel que desempenha no combate à anarquia
identificam-se com o apoio conservador à religião, baseado na crença de que «os seres
humanos, uma vez que se libertem da ortodoxia, estão sujeitos a sofrer uma certa pertur-
bação, uma perda de equilíbrio».7²5 Os apelos à sua autonomia e autoridade radicam na
crença do seu papel controlador e moderador do poder arbitrário do Estado. Enquanto
instituição que tinha a seu cargo a preservação dos valores morais e culturais, a igreja
perdera, com a República, a sua autoridade. Para os adversários do novo regime deixara
assim de existir uma base mínima de legitimação por parte do sistema central de valores
que instituições como a igreja, o exército ou a família veiculavam.

Repeguemos agora noutros valores inscritos no discurso inicial de A. Pinheiro Torres
e também no de Homem Cristo. Por exemplo, quando falam no romper da tradição e da
continuidade histórica. Ambos aderem a modos de crença e percepções experimentadas
anteriormente. O recurso à tradição procura legitimar normas e valores que sustentavam
a autoridade política tradicional no tempo da Monarquia. Desordem e anarquia são
atribuídos ao declínio das tradições: enquanto crenças consensualizadas ao longo do
tempo, apontam para a sua qualidade passada, do tipo «deveríamos fazer as coisas como
já fazíamos antes porque sempre foi assim»7²6 e sugerem que «aquilo que se faz agora
ou no futuro deveria ser modelado em padrões passados de crença».7²7 Este tipo de
raciocínio contém implícita a superioridade do passado sobre o presente e a necessidade
deste se conformar com os padrões incorporados naquele.

Também a ideia de continuidade histórica encaixa nos traços distintivos do con-
servadorismo. Para os conservadores o presente não é o começo do futuro — versão
racionalista-progressista — mas «o estágio mais recente [por ele] alcançado num cres-
cimento contínuo e ininterrupto».7²8 A selectividade que procura rebuscar no passado
aquilo que nele ainda é «vital» serve também para combater o «espírito de inovação» e
o inútil «culto da mudança pela mudança».7²9 Ora a argumentação dos colaboradores
do jornal não visa legitimar historicamente a mudança, mas retomar a continuidade
interrompida com o derrube da Monarquia constitucional.

Analisemos, por fim, as noções de ordem e liberdade, que em Homem Cristo andam
associadas: «De nada valem as formas de governo [. . . ] perante o capital interesse da
ordem, da liberdade, da tolerância, do bom senso, de todos os princípios basilares [. . . ]

protofascistas eram maioritariamente «formadas por indivíduos desarreigados e ameaçados pela mudança
social e económica». Idem, p. 33.
7²5Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 121. Como escreveu Edmund Burke — o profeta do conservado-

rismo— a religião «é a segurança do homem nummundo de outro modo incompreensível e, portanto, hostil».
Idem, ibidem.
7²6Edward Shils, op. cit., p. 299.
7²7Idem, p. 312.
7²8Robert Nisbet,OConservadorismo, p. 51. A posição basilar da filodsofia conservadora da história sustenta

que «não podemos saber onde estamos [. . . ] se não soubermos onde estivémos». Idem, ibidem.
7²9Idem, pp. 53 e 55. Segundo Shils, o conceito burkeano de tradição subentende «uma acumulação de

julgamentos sábios e de prática prudente» que faz com que o indivíduo racional aceite uma boa parte do
passado.. Cfr. Edward Shils, op. cit., p. 312.
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do bom governo individual e [. . . ] colectivo».7³0 É certo que pugna por uma visão
do Estado indissociável do exercício das liberdades públicas, apelando para direitos
que precedem as instituições sociais: o direito de escrever, de pensar e de falar.7³¹ Ao
reivindicar estes direitos — que entende imanentes à razão individual e não pertença de
qualquer poder constituído — associando-os aos de imprensa e religião, está a perfilhar
princípios essenciais do liberalismo. Mas valoriza de tal modo a noção de ordem que
podemos falar de uma prioridade da ordem sobre o conceito de liberdade: dar ao país
«a ordem, a paz, a boa administração [. . . ] era um acto de patriotismo, imperioso e
sagrado».7³²

Ligada e subordinada à ordem, o jornalista parece assumir a liberdade mais como
valor conservador que eminentemente liberal, inserindo-a, como Burke, num triângulo
de autoridade que envolvia o indivíduo e o Estado.7³³ Talvez isso explique a razão por que
não é possível encontrar nos seus textos a noção de igualdade reportada à redistribuição
de bens materiais e imateriais, porquanto «a incompatibilidade inerente e absoluta entre
a liberdade e a igualdade» é um princípio básico da filosofia conservadora.7³4

Em síntese: religião, família, tradição, passado, igreja, disciplina, ordem emoralidade
são noções que desfilam e perpassam nos discursos decadentistas dos colaboradores de
O Povo de Aveiro no Exílio. Ao projectar nos leitores a consciência possível dos seus
colaboradores o jornal está objectivamente ao serviço de uma causa e de uma visão
do mundo que colide frontalmente com o ideário dos republicanos no poder. Apela
a uma tradição que é sobretudo repetição — entendida no sentido conservador e até
reaccionário do termo —, e não a uma síntese do passado e do futuro, do antigo e do
moderno, no sentido da retoma de valores humanos do passado colocados ao serviço de
forças novas, apostadas em construir o futuro.7³5

A mensagem não é inovadora: propõe-se restaurar uma ordem antiga, assente em
estruturas políticas e valores morais que a República tinha rejeitado. O jornal assume-se,
muitas vezes, como panfleto insultuoso que põe em causa a honorabilidade da diplomacia
externa portuguesa e dos próprios actores políticos que se movimentam em Portugal.

Quanto a Homem Cristo, para lá das opções intrinsecamente conservadoras, denota
uma motivação não instrumental para a desobediência. Motivação que assenta em moti-

7³0Homem Cristo, «O Único Caminho», O PAE, Ano XXXII, nº. 18, 19.02.1913, p. 1.
7³¹Cfr. Homem Cristo, «Entendamo-nos», O PAE, Ano XXXI, nº. 5, 11.11.1912, p. 1. Justiça, verdade, direito e

liberdade são também «princípios imutáveis e sagrados [. . . ] inatos no coração do homem, comuns a toda a
humanidade». Cfr. «Patrioteiros», O PAE, Ano XXXII, nº. 23, 30.04.1913, p. 4.
7³²O PAE, Ano XXXI, nº. 11, 25.12.1912, p. 1.
7³³Cfr. Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 66.
7³4Idem, p. 83. Em 1922 Raul Proença tentava desmistificar esta incompatibilidade: «Definindo esses dois

termos como absolutos, não há dúvida de que eles se excluiriam reciprocamente: a liberdade absoluta opor-se-
ia fundamentalmente à igualdade absoluta. Mas a oposição desvanecer-se-á se dermos a esses conceitos o seu
significado concreto e inteligível; mais ainda: longe de se excluírem, afirmam-se e completam-semutuamente».
Raul Proença, «Liberdade e Igualdade», in Raul Proença. Antologia-1, Prefácio, selecção e notas de António
Reis, Lisboa, Ministério da Cultura/Direcção Geral da Comunicação Social, 1985, p. 136.
7³5Cfr. Lucien Goldman, Recherches Dialectiques, Paris, Éditions Galimard, 1980, p. 149.
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vos éticos e/ou afectivos,7³6 numa crença que reconhece o poder como ilegítimo — isto
é, coercivo — e que por isso impõe a desobediência como norma de comportamento a
adoptar.7³7

Uma vez que tanto o jornal como o seu director veiculam atitudes políticas assu-
midamente tradicionalistas, inclinamo-nos a considerá-los conservadores, embora não
desprovidos de algumas ressonâncias liberais.

7³6Segundo E. Shils a motivação para a obediência ou a desobediência é instrumental quando «se baseia
numa antecipação de perdas e ganhos» e não instrumental quando «se baseia em imperativos éticos ou afectivos
de comportamento que ditam a obediência ou desobediência à ordem». Edward Shils, op. cit., p. 369.
7³7Idem, p. 370.
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Capítulo 7

Homem Cristo e a ditatura de
Pimenta de Castro

7.1 A colaboração na Ideia Nacional

Ainda antes de regressar ao país Homem Cristo começa a colaborar na revista A Ideia
Nacional, bi-semanário político que viria a ser o ponto de encontro do tradicionalismo e
do modernismo, dos doutrinários integralistas e dos conspiradores monárquicos, mas
também dos inovadores que, como Almada, compatibilizaram a apologia ideológica da
“Direcção Única” com uma pesquisa estética variada e inconformista.7³8 Segundo M.
Villaverde Cabral a revista, dirigida por Homem Cristo Filho, é lançada por um «grupo
nacionalista e ultra-reaccionário» e inspirada directamente no jornal dos nacionalistas
italianos de Corradini.7³9

Apesar disso pai e filho têm «percursos políticos peculiares, contraditórios, irregula-
res» e só «convergiram pontualmente nas páginas da “Ideia Nacional”».740 Conhecedor
da diferente atitude que ambos mantinham relativamente aos monárquicos — a eclosão
da guerra levou Homem Cristo a fustigá-los com maior violência — o filho solicita-lhe
colaboração mas impõe condições: a de mandar artigos sobre questões estrangeiras ou
internas «desde que nesses artigos se não refira aos monárquicos, porque se o meu Pai
pode, eu não posso de forma alguma lutar com eles».74¹

7³8Cfr. Cecília Barreira, op. cit., pp. 41-49.
7³9Cfr. Manuel Villaverde Cabral, Portugal na Alvorada [. . . ], p. 274.
740Cecília Barreira, op. cit., p. 13.
74¹Carta de Homem Cristo Filho, 20.03.1915, Espólio IC. [Doc. 65]. Uma eventual colaboração na segunda

série da Ideia Nacional teria que obedecer ao mesmo critério: «Se o meu Pai quiser escrever sobre assuntos
doutrinários que não envolvam, é claro, pancada nenhuma nos monárquicos, dá-memuito prazer e presta-me
um serviço». Carta de 08.03.1916, Espólio IC. Era notória, em Homem Cristo Filho, a ausência de liberdade
para atacar os monárquicos: «Também lhe mando o meu artigo do Correspondant de que não gostará porque
eu digo que os monárquicos não são germanófilos. Essa era [. . . ] a minha conveniência e estou cada vez
menos disposto a sacrificar-me inutilmente». Carta a Homem Cristo, 14.01.1916, Espólio IC.
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À parte essa preocupação, os artigos, «para despertar muito interesse», deviam ter
sempre «a forma vigorosa e violenta [. . . ] porque doutra forma ninguém lê». A última
recomendação é reveladora da complexa personalidade do futuro admirador do Duce:
«Sempre que puder dar pancada nos republicanos, é claro sem violência de linguagem,
isso convém para a venda da Revista».74²

Homem Cristo anui à proposta de colaborar na revista nos moldes solicitados: não
ataca os monárquicos, limitando-se a publicar textos sobre a guerra, a educação e a
instrução, que reunirá posteriormente em dois volumes, sob o título Cartas de Longe.
Logo no primeiro número informa que A Ideia Nacional o convidou para escrever sobre
assuntos da França e da guerra, mas vai advertindo: «não se esqueçam de que tenho um
modo particular de ver as coisas [. . . ] quase sempre em desarmonia com os interesses
dos políticos e dos bandos [e] não estou disposto a mudar».74³

É manifesto que com todas estas reservas se torna abusivo colá-lo ao ideário da
revista. A colaboração é-lhe solicitada e se nos primeiros 18 números publicados [1ª. série]
detém a maior frequência entre os colaboradores, parece lícito questionar se alguma vez
escreveria na revista caso não fosse o próprio filho a dirigi-la.

A verdade é que quando em 1916 A Ideia Nacional inicia a segunda série e abre as
portas aos paladinos teóricos do integralismo, o polémico director de O Povo de Aveiro
já não aparece entre os colaboradores. Entrava uma vez mais em ruptura com o filho,
não se coibindo a revista de informar que a sua acção política «não tem nem podia ter
ligação ou solidariedade de qualquer espécie» com aquele «jornalista republicano».744

7.2 A ditadura, a amnistia e os monárquicos

A 20 de Abril de 1915, em pleno consulado do governo de Pimenta de Castro, Manuel
de Arriaga promulga uma amnistia que além de abranger os implicados nomovimento
das espadas e outros presos por delitos políticos, autoriza o regresso a Portugal dos
chefes monárquicos excluídos da amnistia de Fevereiro de 1914, entre os quais se contava
Paiva Couceiro. A amnistia não apanhou de surpresa os republicanos, pois vinha a ser
congeminada nos meses anteriores. Logo no início de Fevereiro João Chagas dava conta
que Pimenta de Castro tinha anulado «as medidas de expulsão tomadas por Bernardino
Machado contra Homem Cristo e outros».745

Com a amnistia Homem Cristo está de novo em Portugal. Um regresso efémero, já

74²Idem, ibidem.
74³Homem Cristo, «Coisas a relembrar . . . », A Ideia Nacional, Ano 1º., nº. 1, 17.03.1915, p. 11.
744Cecília Barreira, op. cit., p. 35. Homem Cristo não era apenas mal-amado entre os republicanos. Era-o

também em alguns sectores conservadores. Em carta dirigida a Alfredo Pimenta— com quemHomemCristo
se incompatibilizara por causa do seu germanofilismo — o filho confessa: «Eu não julgo nem discuto o meu
Pai [. . . ]. Mas de há muito que sou inteiramente contrário à sua acção que reputo injusta e perniciosa». Idem,
pp. 35-36.
745João Chagas, Diário II, p. 34. Segundo Chagas, Manuel de Arriaga «sempre teve um fraco por este

Cristo [. . . ] de quem foi advogado na escandalosa questão do divórcio deste filho natural do padre José
Agostinho». Idem, p. 39.
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que a revolução de 14 de Maio o empurraria outra vez para o exílio.746 Mas tentemos
desvendar as razões que o levaram a aceitar a amnistia, já que afirmara repetidas vezes,
em anos anteriores, fazer depender esse regresso do restabelecimento das liberdades
públicas e dos direitos individuais. Para isso é preciso atender à forma como apreciava, a
diferentes níveis, a política portuguesa da altura.

Com a eclosão da Guerra apoia de forma imediata e resoluta a aliança inglesa ao
mesmo tempo que vaticina que «a Alemanha seria fatalmente vencida, fossem quais
fossem os recursos de que ela dispusesse».747 Perante a gravidade do conflito europeu
advoga uma nova atitude no relacionamento político entre monárquicos e republicanos.

O interesse nacional e os princípios diziam-lhe que para lá do «imperioso dever» de
ficarmos ao lado da Inglaterra, «seria um crime, desde o dia 1 de Agosto de 1914, toda e
qualquer tentativa revolucionária da parte dos monárquicos».748 É neste entendimento
do que deveriam ser as novas regras do jogo político que se percebe o aprofundamento
das distâncias que o separam agora dos monárquicos: «entre mim e os monárquicos
havia as mais profundas diferenças [mas] a partir de Outubro de 1914 separou-nos um
abismo».749

Isto é: se nos anos de exílio Homem Cristo ainda aceitava as movimentações rea-
listas, convencido de que a Monarquia restaurada poderia trazer virtualidades que não
encontrava na República existente, impunha-se agora, por dever patriótico, que os mo-
nárquicos se abstivessem de qualquer tentativa revolucionária. Este apelo ao bom senso
e ao patriotismo de todos os quadrantes políticos veiculava propósitos declaradamente
pacificadores e remetia para a necessidade de uma verdadeira união nacional. Competi-
ria ao governo, atento ao evoluir da Guerra, tomar a iniciativa: «Decretava uma amnistia
geral. E conservava-se numa expectativa inteligente».750

A amnistia do governo Pimenta de Castro alcançava esse desiderato pois segundo
Homem Cristo representava um «acto de justiça» e era digna dos vencidos por ter sido
decretada «sobre o estabelecimento das garantias individuais e das liberdades públicas»,
depois de «sopeada a demagogia».75¹ Ao contrário das amnistias anteriores, que repre-
sentavam «a maior das humilhações e a mais perigosa das abdicações», o governo «não
humilhou aqueles a quem concedeu o benefício» e os amnistiados não entravam em
Portugal «de rolha na boca e algemas nos pulsos».75²

Conceda-se que esta amnistia, ao abranger Homem Cristo e os conspiradores monár-
quicos banidos do país, foi anunciada em condições diferentes das anteriores. Subsiste

746Em 28 deAbril de 1915 ainda se encontrava emBayonne, para onde se transferira no princípio de Setembro
de 1914, tendo vivido até essa data em Paris. Veja-se declaração de bens pessoais aquando da viagem de
regresso a Portugal. Espólio IC.
747Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 61.
748Homem Cristo, «Portugal e a Guerra», O de Aveiro, Ano I, nº. 1, 12.03.1916, p. 3.
749Idem, ibidem. Veja-se a opinião de Homem Cristo sobre o pronunciamento monárquico de Outubro

de 1914, ocorrido em Mafra, em «O último movimento monárquico. D. Manuel desrespeitado pelos seus
próprios partidários», O País, IX Ano, nº. 2426, 09.12.1914, p. 1.
750Idem, ibidem.
75¹Cfr. «A amnistia», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 1.
75²Idem, ibidem. Acrescentava Homem Cristo: «não sendo precedida da liberdade de reunião [. . . ] de
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no entanto a polémica em torno da tão decantada questão do restabelecimento das liber-
dades públicas. O diferendo é obviamente ideológico. Se para o jornalista de Aveiro a
liberalização política era uma realidade, outros não partilham de idêntica opinião. Para
o Campeão das Províncias a ditadura mandava «espadeirar» cidadãos que davam vivas à
República; ajudava a criar, com a sua cumplicidade, um «ambiente de consagração» aos
conspiradores amnistiados e deixava que, em «ar de desafio», se inaugurassem centros
«como quem abre tabernas de bom vinho em feiras de nomeada».75³

Vale a pena, pois, reflectir um pouco sobre a natureza do governo Pimenta de Castro.
O velho general desviou-se do plano de «salvação pública» traçado porManuel deArriaga,
para quem o governo acabou por agir fora dos limites estritos da sua competência,
«levado pelas forças das circunstâncias e estimulado pela opinião pública que lhe dava
o seu sincero apoio, em vista da sua obra de tolerância, de liberdade e de paz».754 Isto
é: o governo teria recorrido a medidas extraordinárias porque as circunstâncias a isso
o teriam obrigado. Teria optado pelo politicamente exequível para mais tarde atingir o
politicamente desejável.

Ora a verdade é que o governo—na opinião de Raúl Proença— em vez da prometida
pacificação nacional fez uma «política violenta e facciosa contra um partido»; em vez de
restabelecer o império da lei, fechou as câmaras legislativas, «assassinando a Constituição,
[e] atentou contra o self government municipal»; em vez de permitir todas as liberdades,
coagiu os funcionários públicos a não conversarem, mesmo fora das repartições, «sobre
política facciosa»; em vez de integrar os monárquicos na República, afastou-os defini-
tivamente do regime; por fim, em vez de presidir a eleições gerais livres e imparciais, o
governo fez uma lei eleitoral para «aniquilar um partido», resolveu criar ele próprio um
partido «por geração espontânea», dividindo os cargos de deputados e senadores entre
si e os partidos que o apoiavam «como quem divide talhadas de melancia».755

Um procedimento em tudo contrário daquele que o governo se propunha adoptar
suscitava a Raúl Proença a interrogação legítima: «era com violências [. . . ] incomparavel-
mente mais revoltantes do que as que se atribuíam aos democráticos que se queria entrar
no caminho da ordem e da legalidade?».756

associação [. . . ] de consciência e da liberdade de imprensa, [não sendo] mantido o respeito das pessoas e da
propriedade, firmemente assegurada a ordem pública, seria mais uma tremenda hipocrisia, mais um truc de
bandidos, enfim: uma burla completa». Idem, ibidem.
75³«Energias ocultas», Campeão das Províncias, Ano 64º., nº. 6437, 03.07.1915, p. 1. Ironicamente, o jornal

considerava Pimenta de Castro um «Saldanha minúsculo» [«Coerências», nº. 6422, 20.03.1915, p. 1] e enume-
rava as medidas “pacificadoras” do governo: suspensão arbitrária da Constituição, a sua substituição pela
ditadura, o encerramento das Cortes e a subordinação do poder legislativo ao executivo. Cfr. «Pacificação»,
Campeão das Províncias, Ano 64º., nº. 6421, 13.03.1915, p. 1.
754Idem, p. 156.
755Cfr. Raúl Proença, «Da Ditadura à Suspensão dos Direitos Políticos», op. cit., [Antologia-2], pp. 23-26.

Este texto foi publicado inicialmente em A Águia, 2ª. série, nº. 43, Julho de 1915, e foi reproduzido nas Páginas
de Política, vol.IV, pp. 247-265. Para idêntica opinião sobre a ditadura de Pimenta de Castro veja-se João
Chagas,A última crise. Comentários à situação da República Portuguesa, Porto, Tipografia a Vapor da Empresa
Guedes, 1915, p. 11.
756Idem, p. 29. Itálico nosso. Raúl Proença não deixou de verberar as violências cometidas pelos democráticos

após o 14 de Maio. A propósito da suspensão do exercício dos direitos políticos aos funcionários monárquicos
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Tenha-se emconta que o próprioArriaga, no seu relatório de 1916, procurava distanciar-
se da ditadura e da inoportuna amnistia concedida aos monárquicos.757 Na carta de
resignação aomandato de Presidente da República afirmava que os novosministros, com
a sua saída, estariam mais à vontade «para anularem os decretos do governo transacto,
que, em verdade, estão, quase todos, fora do mandato restrito que eu conferi ao meu
venerando amigo o general Pimenta de Castro».758

Sem patentear o carácter «nacional» que se reconhece ao sidonismo a ditadura de
Pimenta de Castro preocupou-se, acima de tudo, em anular Afonso Costa e o Partido
Democrático, julgando assim poder ultrapassar os vícios dos mecanismos institucionais
do parlamentarismo. Em 1915 só Machado Santos, o herói da Rotunda, «tentou dar ao pi-
mentismo um “sentido nacional” que transcendesse a mera guerrilha conjuntural contra
o afonsismo».759 Tratava-se ainda de «um produto partidário e não com características
nacionais. A sua acção voltou-se por isso mesmo mais contra um partido do que contra
um estado precário da Nação».760 Com efeito, este curto período de ruptura político-
constitucional não revela ainda, como acontecerá três anos mais tarde com Sidónio, a
existência de um projecto constitucional alternativo, nem põe em causa a essência do
sistema de governo parlamentar.76¹

É neste ambiente de franca hostilidade aos democráticos e de revivalismo crescente
no campo monárquico que Homem Cristo decide voltar a Portugal. Um tempo que,
segundo João Chagas, «não nos fala já de democracia imperante, senão de democracia
vencida».76² De tal modo que Raúl Proença apenas via, em torno da ditadura, «um
silêncio enorme, apenas cortado pelo ruído aprovador dos monárquicos».76³

Se a forma como havia sido decretada a amnistia — tida como solução indispensável
para pacificar a sociedade portuguesa — aproximava Homem Cristo do governo, uma

por um prazo de 10 anos, referia que «não se podia decretar nada de mais revoltante e de mais afastado do
espírito da verdadeira democracia». Idem, p. 33.
757Para o então Presidente da República a amnistia tinha sido tão ampla que «ofendeu a susceptibilidade

dos republicanos sinceros», apesar de na véspera se ter chegado a um «acordo nos termos em que ela devia ser
restrita». Manuel de Arriaga, Na Primeira Presidência da República Portuguesa. Um Rápido Relatório, Lisboa,
Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1916, p. 144.
758Idem, p. 153. Acrescentava Manuel de Arriaga: «se se cumprisse à risca o que foi por mim autorizado, não

haveria sequer sombra de ditadura». Idem, p. 156.
759Manuel Villaverde Cabral, «Fernando Pessoa e o “14 de Maio”» [Estudo prévio], in Eh real!, Edição

Facsimilada, Lisboa, Contexto Editora, 1983, p. XII. Trata-se de um panfleto posto a circular a 13 de Maio de
1915, portanto um dia antes da revolução que derrubou Pimenta de Castro do poder. Publicou-se apenas este
número, com colaboração, entre outros, de João Camoesas e Fernando Pessoa.
760António de Cértima, O Ditador, Lisboa, Ed. Livraria Rodrigues & Cª., 1927, p. 39. António Augusto

Cruzeiro de Cértima [1894-1983]. Ideólogo fascizante, Cértima teoriza, em O Ditador, a necessidade de um
ditador para Portugal, um salvador, uma espécie de grande árbitro acima das classes, dos partidos e da política
em geral.
76¹Cfr. Marcelo Rebelo de Sousa, op. cit., p. 178.
76²João Chagas, op. cit., p. 3. Sobre a euforia monárquica da altura anota João Chagas: «A aleluia da

restauraçãomonárquica não daria lugar [. . . ] a tão insolente triunfo [nem] a tanta humilhação». Idem, ibidem.
76³Fernando Piteira Santos, Raúl Proença e a “Alma Nacional”, Lisboa, Publicações Europa-América, 1979,

p. 50. Trata-se de uma carta de Raúl Proença a Câmara Reis, datada de 1915, e que este último tornou pública
emMaio de 1943.
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outra “receita” reforçava essa convergência de opiniões. Dizia ela respeito à necessidade
de acabar com «a demagogia»764 personificada em Afonso Costa e no Partido Demo-
crático: «o que convinha aos interesses da nação, da liberdade e da justiça, era pôr o
pé no cachaço do Ligório. Toda a desordem vem desse homem. Todo o grande perigo
deriva do seu partido».765 O ambiente político corria de feição para os que acalentavam
afastar de uma vez por todas o chefe democrático do poder. Em Paris, Homem Cristo
Filho reconhecia que «a gente do Afonso Costa levou [. . . ] um pontapé» e [. . . ] portanto
temos um governo de direita».766

Vejamos agora como analisa o comportamento dos monárquicos, numa altura em
que muitos deles se deixavam embriagar por um clima de excessiva euforia, sentindo
aproximar-se a hora do triunfo da sua política. Preocupado com a desordem reinante,
capaz de levar a Inglaterra «a denunciar o velho tratado de aliança ou, pelo menos, a
dispensar o nosso auxílio»,767 o jornalista reprova comveemência a intentona deOutubro
de 1914 por ver nela, além da falta de patriotismo dos monárquicos, uma verdadeira
exautoração do rei D. Manuel «que lhes aconselhava, muito a sério, calma e sossego».768

Durante o consulado de Pimenta de Castro responsabiliza-os pela eventual queda do
ministério: «Os chefes monárquicos, esquecendo-se que ainda estão em república [. . . ]
foram longe de mais [. . . ]. Auxiliar este ministério, ou antes, não embaraçar este minis-
tério, seria a grande necessidade do momento».769 Tais críticas, além de premonitórias
eram oportunas, pois os monárquicos falavam «como se tivessem o rei na barriga», com
uma «basófia irritante», dando aso a «perseguições acintosas».770

764O jornalista dava o seu assentimento a um regime capaz de projectar uma imagem de força, ordem e
segurança para combater «a demagogia»: «não ametam na ordem, commão de ferro, e verão onde tudo isto vai
parar». Homem Cristo, «À Solta», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 2. Itálico nosso. Para Fernando
Pessoa a «demagogia» era «um governo apoiado em forças [ou classes) populares e sistematicamente dirigido
contra as opiniões, as tradições e os interesses das classes médias [que] são a média do valor nacional, e os
depositários da força do país». Fernando Pessoa, Da República [1910-1935], Joel Serrão [introd. e org.], Lisboa,
Ática, 1978, p. 258.
765Homem Cristo, «Gravíssimo», O PA, Ano XXXIV, nº. 1395, 16.05.1915, p. 1. O repto funcionava como um

aviso à mais que previsível sublevação dos democráticos: «João Franco, fiado na sua força, deixou engrossar a
onda sem a atalhar a tempo. Pimenta de Castro vai fazendo a mesma coisa». Idem, ibidem. Curiosamente,
também Fernando Pessoa anatemizava com frases violentas Afonso Costa e o Partido Democrático. O chefe
da «oligarquia das bestas» era o «perfeito tipo do salteador político» e o seu partido «as fezes da República».
Fernando Pessoa, op. cit., p. 175. Afonso Costa era ainda o «jesuíta vermelho» [p. 176] e «homem para mandar
assassinar. Tudo depende do seu grau de indignação» [p. 173].
766Carta de Homem Cristo Filho a Homem Cristo, 28.01.1915, Espólio MG. [Doc. 62]. Homem Cristo Filho

ansiava pelo regresso a Portugal: «Será o Pimenta de Castro capaz de revogar o decreto de expulsão? [. . . ]. Mas
todos osmeus esforços devem e hão-de consistir em que a Repúblicame abra de novo as portas». Idem, ibidem.
767Homem Cristo, «Revelações interessantes», O País, Ano IX, nº. 2414, 24.11.1914, p. 2. O País era o órgão

vespertino do Partido Evolucionista. Existia desde 21 de Dezembro de 1905 e publicou-se até 10 de Maio de
1916. Tinha como director Joaquim Meira e Sousa.
768Idem, ibidem.
769Homem Cristo, «Os Monárquicos», O PA Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 2.
770Carta de Victor Falcão a Homem Cristo, 17.06.1915, Espólio MG. [Doc. 68]. Exilado em Espanha, Victor

Falcão partiria pouco tempo depois para Braga, acedendo a um convite para redactor do jornal Ecos do Minho.
Cfr. Homem Cristo, Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 9. Nasceu em Lisboa em 17.09.1886. Director da
Ilustração Popular em 1907; secretário geral do Intransigente em 1910; chefe de redacção de A Capital em 1912;
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Em jeito de balanço à queda do governo e em clara discordância com a «táctica se-
guida pelos marechais monárquicos», o jornalista Victor Falcão dá conta que a estratégia
a seguir aconselhava que a preparação dos trabalhos eleitorais deveria coincidir com a
dos trabalhos revolucionários, que não se hostilizassem os republicanos conservadores
e tudo se fizesse para «iludir o respeitável público demagógico com a cantata da luta
legal e [. . . ] preparar a morte da República pela realização de um movimento militar
extensivo».77¹

Apesar dosmonárquicos não desperdiçarem o ensejo de provocar atritos com agrupa-
mentos republicanos, escudados na complacência das autoridades policiais,77²Homem
Cristo apoia abertamente a iniciativa da criação dos seus centros políticos, os quais funci-
onavam como verdadeiros pólos de resistência ideológica. A reacção republicana a essas
iniciativas, bem como à chegada de Paiva Couceiro a Lisboa, mereciam-lhe a mais viva
reprovação e convenciam-no de que «a demagogia continua [. . . ] à solta e desenfreada».
Para acabar com «este ultraje constante aos adversários» aconselhava o governo «a in-
tervir com a energia que até este momento não tem demonstrado».77³ Insurgia-se, deste
modo, contra os que procuravam realizar a República excluindo do aparelho político
e administrativo os monárquicos:774 «enforquem-se agora os monárquicos, que liber-
dade só há uma, a liberdade da república, como ainda no seu último opúsculo clama o
malandrão do João Chagas».775

Apesar da ditadura franquear a porta aos monárquicos e os introduzir, «à socapa,
na engrenagem política e administrativa do país»,776 Homem Cristo acusa Pimenta
de Castro de cumplicidade excessiva com a República, na sequência de escaramuças
ocorridas na inauguração dos centros monárquicos de Lisboa e Coimbra: «O sr. Pimenta
de Castro deu liberdade de reunião aos monárquicos para não se reunirem [. . . ] de
pensamento para não pensarem e [. . . ] de palavra para não falarem? Mas essa é a antiga,
velha e velha, generosidade da república. Francamente, lastimamos que o sr. Pimenta de
Castro se tornasse seu colaborador».777

O governo tinha marcado eleições para 6 de Junho e prometido as mais amplas
liberdades. Essas garantias não estavam asseguradas, pois os monárquicos, quando

chefe da direcção dos serviços do Século emMadrid, em 1913; colaborador de A Restauração em 1914 e em A
Ideia Nacional, em 1915-16. Para mais pormenores sobre a biografia de Victor Falcão, veja-se Cecília Barreira,
op. cit., p. 29, nota 1.
77¹Idem, ibidem. Reconhecendo «as facilidades que têm todos os conspiradores em conspirar dentro do

próprio país», Victor Falcão não poupa Paiva Couceiro, Azevedo Coutinho e outros que «lá estiveram dentro
e não tentaram fazer o que julgavam cá fora realizável e fácil». Idem, ibidem.
77²Cfr. David Ferreira, op. cit., I vol., II Parte, pp. 95-111.
77³Homem Cristo, «À Solta», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 2.
774Era o caso de João Chagas, ao afirmar que o grande erro da República «foi o de não ter sabido realizar-se»,

resumindo esse pensamento na fórmula: «a nação é de todos mas o Estado é nosso». João Chagas, A última
crise [. . . ] pp. 23-24.
775Homem Cristo, «Os Monárquicos», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 2. O jornalista concedia à

República a legitimidade para se defender mas considerava ilegítimo que em seu nome «se esmaguem [. . . ] a
liberdade e o direito». Cfr. «Não! e Não!», idem, p. 3.
776Homem Cristo, «Não concordamos», O PA, Ano XXXIV, nº. 1395, 16.05.1915, p. 1.
777Idem, ibidem.
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pretendem reunir-se, «são corridos à pedrada e a tiro» e a sua propaganda é proibida
enquanto «a propaganda demagógica fica à solta, tudo depois do governo actual ter
prometido e juradometer na ordema Formiga».778 É semdúvida um radicalismo em tudo
simétrico ao dos democráticos que o leva a dramatizar de forma excessiva a apreciação
que faz do governo Pimenta de Castro: «um regime mais perigoso que o da franca
demagogia».779

7.3 Níveis de apreciação política do caso português

7.3.1 Instrução, moralização, ética política

Afinal, que soluções políticas propõeHomemCristo, sabendo-se que rejeita frontalmente
o modelo de República anterior a Pimenta de Castro e também, numa conjuntura de
guerra, o regresso da Monarquia?

A resposta não é fácil. Intrinsecamente panfletário, acontecia-lhe o mesmo que a
todos «os espíritos eminentemente combativos e agressivos [. . . ]. Por mais que procurem
fazer, é sempre mais o que deitam por terra do que o que levantam».780Mas tentemos —
apesar do jornalista raras vezes operacionalizar conceitos ou desvendar a substância
económica ou social nos seus discursos — pegar no fio que possa conduzir à meada dos
processos políticos que defende, os quais considera «os melhores» para a regeneração do
país e se resumem na tríade «instruir, moralizar, educar», sem a qual «tudo é vão».78¹
Sem progresso cultural emoral toda a evolução da sociedade era, a seus olhos, irrelevante,
devendo a ética sobredeterminar as propostas políticas. Mais do que o sucesso imediato
ao nível do político interessava-lhe o culto dum civismo que deveria ser propagado pelo
exemplo.78²

Este parece ser o núcleo central do seu pensamento político, a partir do qual irradiam
as restantes propostas, pois já em 1905 afirmava que «instruir e aprender é a primeira
e mais urgente necessidade da nação. Nisto consiste o mais grave problema da pátria
portuguesa, que continuará abatida e vencida enquanto o não resolver»78³ Educar e

778Idem, ibidem.
779Idem, ibidem.
780Carta de José Júlio César a Homem Cristo, 04.04.1925, Espólio MG. Acrescentava J. J. César: «Talvez que

procurando dar eficaz apoio a um partido [. . . ] obtivesse melhores resultados. Teria, assim, modo mais fácil e
seguro para ver tornar em realidades várias das suas aspirações [. . . ]. As forças dispersas, por maiores que
sejam, nunca dão resultados apreciáveis». Idem, ibidem.
78¹Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 55. Para Homem Cristo, em cem anos 3

formas de governo — absolutismo, constitucionalismo e republicanismo — «liquidaram em Portugal [. . . ].
Porquê? Porque lhes faltou [. . . ] a instrução, a educação. a moralização. Sem esta base tudo é mau e tudo
morre. Com ela tudo é bom [. . . ], tudo vive». Idem, ibidem.
78²«Se os governantes, nos seus actos, derem provas de equidade, de justiça, de virtude, não haja a menor

dúvida de que essa equidade, essa justiça, e essa virtude vão frutificar na alma popular». Homem Cristo,
Conferência na Casa da Imprensa e do Livro a convite da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do
Porto [texto dactilografado], 1935, p, 18. Espólio IC.
78³HomemCristo, apud Filipe Rocha, «HomemCristo Pedagogo», inHomemCristo. O Homem, a Obra [. . . ],

p. 35. É aliás na linha deste pensamento que critica as tentativas de imitação e importação para Portugal do
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moralizar tornavam-se deste modo uma necessidade imperiosa. Ao sondar as relações
entre a instrução popular e a criminalidade acabaria por concluir que a escola «tem o
poder de diminuir o crime».784

Em finais de 1914 e em 1915 a questão do regime e as críticas aos partidos são temas
recorrentes do seu discurso político. Confessa não ser já republicano nem monárquico,
embora aceite tanto uma República como umaMonarquia, desde que «inteligente, liberal,
tolerante e honesta». O que não aceita é «a anarquia ou a desordem, o despotismo, a
corrupção ou o arbítrio, tragam etiqueta republicana ou tragam etiquetamonárquica».785
Estas afirmações ajudam à compreensão do modo como equacionou as relações com
os partidos políticos e fazem ressaltar o julgamento negativo da prática política e a
irrelevância teórica que conferia à questão do regime, na linha, aliás, da lição de um
Herculano, quando afirmava em 1873: «pouco me importa que outrem se assente num
trono, numa poltrona ou numa tripeça».786

Parece-nos evidente a influência de Herculano em Homem Cristo, por exemplo na
«tendência para a harmonização da liberdade com a autoridade»; também, — como
forma de combater a gestão corrupta do sistema partidário —, na «adopção de medidas
morigeradoras baseadas na sobrevalorização da moral em relação à política tout court»;
finalmente, quando ambos aderem «à ideia iluminista de uma urgente reforma das
mentalidades».787

Tal como Herculano, combatia a ideia autocrática segundo a qual liberdade e autori-
dade são incompatíveis. Isso — dizia — «só é verdadeiro com a autoridade deles [pois] a
incompatibilidade quebra-se pela derrota final da autoridade despótica e pelo triunfo
da liberdade», sendo a autoridade moderna «a que resulta do acordo das vontades, da
adesão das consciências. E, então, não só é compatível com a liberdade mas, até, sem
liberdade não pode subsistir».788

Assumia-se como um individualista “énragé”, citando várias vezes Herculano, — um

modelo do parlamentarismo inglês, atendendo à falta de educação e cultura das grandes massas, à ausência de
liberdades locais e de estabilidade de trabalho que caracterizavam, em seu entender, o povo inglês: «O nosso
erro foi julgar que a felicidade nacional depende não das condições orgânicas mas das formas políticas [. . . ]
e não ver [. . . ] que se não pode transplantar [esse modelo] senão depois de lhe criarem condições iguais ou
semelhantes às do meio primitivo». A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 2. Assim se compreende que afirme:
«Patrioticamente e, até, democraticamente, convinha demorar a proclamação da República». O PA, Ano XXIX,
nº. 1380, 02.10.19110, p. 1.
784Idem, p. 36.
785Homem Cristo, «À volta do Exílio», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 1.
786Dizia Herculano, em carta a OliveiraMartins: «Mantenham-se esta [a liberdade] que poucome incomoda

que outrem se assente num trono, numa poltrona ou numa tripeça. Que as leis se afiram pelos princípios
eternos do bom e do justo, e não perguntarei se estão concordes, ou não, com a vontade de maiorias ignaras».
Fernando Catroga, «O Problema Político em Antero de Quental. Um confronto com Oliveira Martins»,
Separata da Revista de História das Ideias, vol. III, Coimbra, 1981, p. 91, nota 201.
787Fernando Catroga, «Ética e Sociocracia. O exemplo de Herculano na geração de 70», Studium Generale,

Porto, 1982, pp. 23-24. Homem Cristo dizia-se convencido de que «sem ordem e disciplina não há sociedades
organizadas [pois] a ordem e a disciplina nunca foram incompatíveis com a larga e rasgada democracia que
eu advogava». Homem Cristo, Portugal na Guerra, Aveiro, Edição da Tipografia Nacional, 1917, p. 42.
788Homem Cristo, Conferência na Casa da Imprensa [. . . ], p. 16.
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“espírito lucidíssimo”— para reforçar as suas teses sobre a família, a instrução pública e o
papel da imprensa em Portugal. O que diz sobre o individualismo autoriza-nos a pensar
que o seu discurso, nesta matéria, é igualmente tributário do evolucionismo biologista de
Herbert Spencer, que «não subsumiu a realidade individual»,789 ao contrário de Comte,
para quem o indivíduo era uma abstracção metafísica.

7.3.2 Da crítica dos partidos à solução extraparlamentar

Uma vez que para HomemCristo os partidos se tinham transformado em «quadrilhas» a
regeneração portuguesa não podia depender exclusivamente da acção dos políticos, «dos
profissionais do vício e do crime, dos charlatães e dosmedíocres».790 Esta subalternização
da classe política teve em Portugal outros cultores. Com Oliveira Martins a solução
cesarista emerge como necessidade de resposta «às suas prevenções em face dos partidos
e do valor do parlamentarismo»;79¹ com António Sérgio, em 1918, portanto em pleno
sidonismo, apela-se «à formação de uma consciência colectiva» por se reconhecer que
«os partidos não podem realizar por si a obra necessária».79²

Para Homem Cristo, mesmo que os partidos não fossem «quadrilhas», a regenera-
ção portuguesa não podia depender apenas deles mas «muito mais dos jornalistas, dos
publicistas e escritores de toda a ordem, dos conferentes, dos professores [. . . ] dos chefes
militares nos quartéis, dos chefes civis nos campos e nas oficinas».79³ Existe aqui, para
além do retomar da velha ideia iluminista segundo a qual nada era possível mudar em
Portugal sem uma reforma das mentalidades, também um esboço do carácter «nacional»
desta proposta, materializado na convicção de que ela deve ser «obra de todos os homens
e de todas as mulheres e de modo algum uma obra dos partidos».794

789Cfr. Fernando Catroga, «Os Inícios do Positivismo [. . . ]», p. 22. Ainda a propósito da conciliação da
liberdade com a autoridade o jornalista confessava, em 1915, que os princípios democráticos «nunca excluiram
a manutenção da ordem, da disciplina, da justiça e do direito». Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ],
p. 69, nota 1.
790Homem Cristo, «Último desabafo», O País, Ano X, nº. 2439, 24.12.1914, p. 1. Acrescentava Homem Cristo:

«dar predomínio a homens cheios de vícios, sem sinceridade nem virtudes cívicas, em lugar de os abater a
tempo e horas [. . . ], é agravar o que se quer remediar, ou melhor dizendo, é perder tudo». Idem, ibidem.
79¹Fernando Catroga, «Oliveira Martins: Cesarismo e encarnação do Poder», Diário de Notícias, [Suple-

mento], 15.02.1983. Para F. Catroga o cesarismo martiniano, revestido de conotações populistas, constituiria
«um regime de transição necessário para se evitar a revolução e para se operar a passagem do individualismo
parlamentarista para a chamada representação orgânica dos interesses sociais». Idem, ibidem.
79²João Medina, «Sérgio e o Sidonismo. Estudo do ideário sergiano na revista Pela Grei [1918-1919]», in

Estudos sobre António Sérgio, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica — Centro de História da
Universidade de Lisboa, 1988, p. 9. No nº. 2 da revista Pela Grei, Reis Santos sublinhava que o «ressurgimento»
não podia vir dos partidos políticos «precisamente por serem partidos» — e de «carácter não nacional» — e
por se inserirem num constitucionalismo e numa república «avariados». Fernando Farelo Lopes, «A revista
“Pela Grei” [doutrina e prática políticas]», Análise Social, vol. XVIII, [72-73-74], 1982, 3º, 4º, 5º., p. 771.
79³Homem Cristo, «Último desabafo», O País, X Ano, nº. 2439, 24.12.1914, p. 1. Mais uma vez, para lá

do combate ao oportunismo dos partidos, é relevada a necessidade de garantir uma «intensa instrução, ao
cuidado de todos, do jornalista, do tribuno, do mestre da oficina, do padre, do parlamento, do governo, do
exército, da escola e da família». Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 56.
794Idem, ibidem. Compare-se este ponto de vista com o que a revista Pela Grei enuncia no editorial do seu

primeiro número: «não existe, acima dos partidos, uma força moral na sociedade portuguesa, uma opinião
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O que o jornalista não explicita é a forma como se obteria essa representação de
tipo orgânico-corporativo, que nos atrevemos a designar por «aristocrática», no exacto
sentido em que apontava para uma ordem política assumida por homens da cultura e
do saber em diferentes domínios795 e tinha, como principais alimentadores ideológicos,
alguns sectores dos serviços liberais — jornalistas, padres, professores, entre outros.

Sendo certo que essa legitimidade para governar não era a que resultava das «maiorias
ignaras» de que falava Herculano, é de crer que ela residia na competência técnica e nos
portadores damoral necessária àmorigeração da sociedade. Mas quemdefinia essamoral
e essa competência? Homem Cristo não o revela, embora no condicionalismo histórico-
político que caracterizava a governação de Pimenta de Castro, sentenciasse: «Juntem-se
em volta do sr. Pimenta de Castro, que se diz extra-partidário e que, em todo o caso, é uma
força aproveitável. Homens de todos os partidos, os que porventura ainda conservem
um sopro de bondade e um lampejo de razão, homens estranhos aos partidos [. . . ] cerrai
fileiras contra a demagogia ominosa».796 Para lá do apelo às capacidades e ao mérito
das diferentes competências a quem caberia um papel orientador e esclarecedor sobre
o conjunto da actividade social do país Homem Cristo apoia inequivocamente uma
solução extraparlamentar.797

Não deverá estranhar-se o recurso a um governo extraparlamentar, já que por esta al-
tura era visível um afunilamento do sistema político, o qual configurava uma hegemonia
do Partido Democrático798 e não permitia vislumbrar alternativas credíveis numa oposi-
ção sem qualquer expectativa de controlar o poder político por via legal.799 O recurso
dos pequenos partidos não podia ser o sufrágio universal, já que o sistema eleitoral não
tinha arredado a influência do caciquismo: no recrutamento e selecção das élites e na
mediação entre o centro e a periferia os caciques continuavam a imperar. A impossibi-
lidade de coligar, em 1915, as direitas republicanas — que teriam o seu momento alto
com José Relvas, em 1919, após a morte de Sidónio Pais — deixa em aberto um único

pública, um tribunal, uma consciência da GREI, criada pela sua élite social em todos os campos de actividade,
intensificada e esclarecida pelos seus escritores e publicistas». João Medina, «Sérgio e Sidónio [. . . ], op. cit.,
p. 20.
795Também na futura Liga de Acção Nacional, nascida em 1918, se apela à colaboração diversificada dos

mais capazes, cultos e competentes, apoiados num governo nacional e não partidário e com a ajuda de uma
opinião pública esclarecida e atenta. JoãoMedina, «Sérgio e o sidonismo [. . . ]», op. cit., p. 17. Eram convocados
a descer ao terreno concreto das necessidades portuguesas — financeiras, económicas, do trabalho, religiosas,
pedagógicas — ocupando-se «a sério, metodicamente dos problemas sociais e políticos». António Pedro Pita,
Uma Estética da Inteligibilidade. (Re)Leituras Sergianas, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, p. 95.
796Homem Cristo, «A Situação», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 1. Itálico nosso.
797Àsemelhança deAntónio Sérgio, tambémHomemCristo valoriza o papel da élite intelectual: «À república

faltou-lhe essa élite dirigente, essa élite condutora [. . . ] e tombou na demagogia [. . . ]. Não viu que há em todos
os regimes, mas sobretudo nas democracias, um problema aindamais importante que o do analfabetismo [. . . ]:
o da instrução das élites». Cfr. Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], pp. 464 e 467.
798Ao contrário do rotativismo bipartidário daMonarquia, uma das características essenciais do sistema par-

tidário republicano era o multipartidarismo, embora com um partido fortemente dominante. Cfr. Fernando
Farelo Lopes, «Um regime parlamentarista de partido dominante», in Portugal Contemporâneo [. . . ], p. 90.
799A hegemonia dos democráticos era tal que, em 1914, Brito Camacho chegou a defender que os partidos

minoritários só poderiam sujeitar-se a eleições se o Partido Democrático se comprometesse a não ter mais de
dois terços dos deputados. Cfr. João Bonifácio Serra, op. cit., pp. 41 e 43.
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recurso à oposição: enveredar por modelos pretorianos ou governos de excepção, de
iniciativa presidencial. O governo de Pimenta de Castro surge assim como uma espécie
de legitimação do direito de intervir para alterar o rumo das coisas.

Mas importa referir que, se tal como em Oliveira Martins, também entre Homem
Cristo e os movimentos políticos «nunca existiram os laços orgânicos exigidos pela fideli-
dade partidária»800 as afinidades acabam por aqui.80¹ Ao contrário do projecto cesarista
martiniano, em Homem Cristo a opção extraparlamentar é simultaneamente não ditato-
rial: «Não é na força dos ditadores, tantas vezes o temos afirmado, que reside a salvação
de Portugal. Os próprios ditadores são, como os povos desorganizados, impotentes».80²

Omodelo político para o qual parece apontar, formulado no contexto da ditadura
pimentista, aproxima-se do que seria enunciado em 1918 na revista Pela Grei.80³ Um
projecto compatível com as liberdades políticas, embora despido de «taras jacobinas»
e baseado na solidariedade nacional resultante «de uma pacífica iniciativa intelectual e
propagandística».804

7.3.3 A alternativa política: do anti-messianismo à Liga pública

Em Homem Cristo a necessidade de uma organização alternativa aos partidos tradicio-
nais excluía a submissão/sedução das massas a umMessias, a um salvador ou redentor.
Não há, nele, a exaltação de uma personalidade carismática, nem a crença sebástica
que tende a sobrevalorizar o papel dos «grandes homens» no rumo dos acontecimentos
sociais: «Para que andam os senhores, constantemente, à procura dum Messias, se o
Messias é um político e se o político é um malandro [. . . ]? O remédio não está nos

800Fernando Catroga, «O Problema Político em Antero de Quental [. . . ]», p. 89.
80¹Uma das questões que os separava era o iberismo. Homem Cristo revê-se nas considerações que sobre o

assunto expende Herculano na sua Voz do Profeta: «Ai de nós, ai da pátria, se o leão da ibéria pudesse rugir
solto pelas nossas montanhas [. . . ]. E isto é o que pretendem os destruidores da liberdade, os suscitadores
da anarquia». Estas apreciações espelhavam, segundo Homem Cristo, «o verdadeiro sentir português». Cfr.
Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 39. Embora considerasse Oliveira Martins «um dos nossos
grandes escritores» acusava-o de «deprimir e rebaixar a nacionalidade portuguesa» e por isso o via também
como «o escritor mais funesto ao sentimento nacional». Cfr. Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], pp. 439 e 443.
80²Homem Cristo, «Na brecha . . . até morrer», O PAE, Ano XXXII, nº. 24, 08.01.1914, p. 1. A solução do

problema português não estaria num ditador mas «na guerra à mentira, na caça persistente e impiedosa ao
bandido político, na reforma do carácter, na melhoria dos costumes». Idem, ibidem. Em 1915 refere: «Ai dos
homens que precisam de sentir chicote constante no lombo para marchar e proceder!». Cartas de Longe. A
instrução secundária [. . . ], p. 55.Aproxima-se mais uma vez do ideal de sociedade perfilhado por Herculano,
cuja teoria «visava salvaguardar as liberdades dos cidadãos e limitar a acção do estado a um mero guardião
cívico da livre vontade dos indivíduos». Fernando Catroga, «Ética e Sociocracia [. . . ]», p. 23.
80³Trata-se de uma revista fundada em princípios de 1918, que era o órgão da Liga de Acção Nacional.

Dirigida por António Sérgio, deparamos no seu ideário com «o culto da élite juntamente com ataques aos
partidos e ao parlamentarismo, bem como a defesa do Estado “forte” [. . . ] embora se não ultrapasse a fronteira
a partir da qual já não é de todo possível falar de liberalismo». F. Farelo Lopes, «A revista “PelaGrei” [. . . ], p. 772.
804Idem, p. 769. Refira-se que a República tinha criado uma Secção de Escolas Móveis com organização

idêntica à da Associação peloMétodo João de Deus. Mas as Escolas Móveis do Estado «são uma vergonha [. . . ]
pois até com o analfabetismo em Portugal se faz especulação e se intruja». Carta de Jacinto Simões a Homem
Cristo, 26.05.1916, Espólio MG.
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Messias [. . . ] está em cada cidadão português desde que se resolva a nortear-se pelos
bons princípios».805

Embora o messianismo, enquanto corrente teórica, se alimente da descrença nas fór-
mulas políticas e costume vibrar «ao sabor das ondas do irracionalismo», desenvolvendo-
se num «clima de instabilidade política, económica, social, mental»,806Homem Cristo
rejeita-o de forma categórica: «não nos oferecemos como Messias. Não se pode ofere-
cer como Messias quem sempre sustentou que ou o país se salva por si mesmo ou que
ninguém o salvará».807

À parte o mesmo desejo de uma administração austera, exercida «com mão de
ferro», não encontramos em Homem Cristo outra influência especificamente filiável em
OliveiraMartins.808 A solução para ultrapassar as contradições políticas e ideológicas das
classes em confronto não passa pelo cesarismo autoritário, mas por uma harmonização
de interesses dos grupos sociais assente na interdependência das diferentes funções da
sociedade.

A solução extraparlamentar em torno da figura de Pimenta de Castro deveria assumir
a forma de uma Liga: «Se alguma obra há a fazer é criar uma Liga contra os bandos
partidários. Liga de defesa pública, Liga demoralização, Liga de educação e instrução».809
A Liga não exigiria, se atendermos à sua composição, qualquer homogeneidade política
ou ideológica, funcionando como um cadinho de competências alternativas aos partidos
e propondo-se dar novo rumo à crescente frustração republicana.8¹0

O esboço de programa para a formação de um novo partido,8¹¹ no qual Homem
Cristo se envolve em 1921, — ano em que concorre pelo círculo de Aveiro integrado na
Aliança Regionalista8¹²— ajuda-nos a perceber melhor as virtualidades e a orientação a

805Homem Cristo, «A Situação», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 1.
806Cecília Barreira, «Messianismos, Poder e submissão», Diário de Notícias [Suplemento], 15.02.1983.
807Homem Cristo, «Ao meu País», Manifesto publicado em 1921, Espólio IC. Veja-se também o nº. 197 de

O de Aveiro, 13.02.1921. Para o jornalista o messianismo «não é mais que a saudade da glória passada, que a
pena de a ter perdido, que a ânsia de a ela regressar». Salvar o país significava libertá-lo dos «empreiteiros
da desordem» [os cabecilhas democráticos]: «Quem mais fizer nesse sentido é que é o mais honrado, o mais
benemérito, o mais patriota». Idem, ibidem.
808A entrada de Oliveira Martins na cena política «foi indissociável do culto de um certo messianismo

que, enraízado na mitologia cultural do país e reactivado pela consciência decadentista da época, tendia
a objectivar-se na sua figura e no seu programa». Fernando Catroga, «O Problema Político em Antero de
Quental [. . . ]», p. 102.
809Homem Cristo, «A Situação», O PA, Ano XXXIV, nº. 1394, 09.05.1915, p. 1.
8¹0O jornalista sempre se insurgira contra a falta de umaLiga de Instrução: «Não temos instrução profissional.

Não tem nenhum carácter prático a instrução secundária, e grande parte da instrução especial e superior.
Pois tendo feito Ligas e Associações a propósito de tudo, nunca fizemos uma grande Associação ou grande ou
pequena Liga de Instrução». Homem Cristo, Pró-Pátria, p. 125.
8¹¹Cfr. «Novo Partido», O de Aveiro, nº. 199, 27.02.1921, p. 1. «Neste partido poderão entrar elementos

moderados, liberais e conservadores, esquecendo completamente as divisões políticas que [. . . ] nos têm
separado nos últimos anos». Idem, ibidem. O programa de acção do novo partido foi publicado em O de
Aveiro, nº. 200, 06.03.1921 e transcrito por Messias Trindade, «Homem Cristo e o Parlamento», in Homem
Cristo. O Homem, a Obra [. . . ], pp. 137-139.
8¹²Em 1921 a onda regionalista alastra em Portugal «para sacudir o jugo do Terreiro do Paço, para um largo

esforço de ressurreição municipalista que tem de ser [. . . ] uma das bases de salvação nacional». Cfr. «Um
exemplo de Portugal», Diário de Notícias, 29.05.1921, p. 1.
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imprimir a essa Liga.

Assim, tratava-se de «organizar a ordem», já que o problema principal era o da
ordem pública, que arrastava consigo o problema das finanças. Ainda não vi — dizia
HomemCristo— «atribuir a aflitiva situação do erário à desordem política e das ruas».8¹³
Mas «organizar a ordem» e criar uma administração inteligente não significava delegar
essa tarefa apenas à Guarda Republicana; consistia em «espalhar em todo o país uma
propaganda bem orientada [. . . ] com núcleos sólidos de resistência e acção».8¹4 Por sua
vez, a ideia de moralização, indispensável ao ressurgimento nacional, assentava numa
«noção mais alta do dever [pois] deixámos de fazer a obra de reforma da mentalidade e
de educação pública que se fez lá fora».8¹5

Deve dizer-se que a ideia de criação de uma Liga, apresentada por Homem Cristo,
nada tem de inovador ou original, pois as Ligas existiram anteriormente, sempre em con-
junturas de crise. Pelo menos desde finais do século passado a tradição de movimentos
cívico-culturais surgiu, «com intensidade crescente», através da formação de «vias para
a reforma do regime ou para a sua superação [sob] a figura de liga ou união».8¹6 Além
de reflectirem o sentido dos deveres cívicos8¹7 representam momentos de esperança na
assunção plena da dimensão nacional da actividade pública.

Em Homem Cristo parece dar-se a absorção do exemplo da Liga Patriótica do Norte,
embora com a nuance da sua republicanização. A Liga surgiu em 1890, na fase mais
intensa da sua actividade política — que, relembre-se, culminou com a entrada para o
Directório do Partido Republicano — e já então reivindicava uma «orientação nacional»
embora aberta «a cidadãos de todos os partidos, classes sociais e crenças».8¹8

Da mesma forma, é possível encontrar afinidades e convergências de opinião entre
a Liga proposta por Homem Cristo em 1915 e a Liga de Acção Nacional, animada em
1918 por António Sérgio. Ambas denotam o mesmo descontentamento com a prática
política prosseguida pela “República Velha” e deixam entrever ummesmo sentido cívico-

8¹³Homem Cristo, «Ao meu País», Manifesto [. . . ], 1921. «O problema da ordem pública, pois, é o nosso
grande problema. Dele derivam todos os outros incluindo o da fazenda». Idem, ibidem.
8¹4Idem, ibidem.
8¹5Idem, ibidem. Aludindo à missão histórica de países como a Suiça, a Bélgica, a Suécia, a Noruega,

a Holanda e a Dinamarca, Homem Cristo refere que nesses países «o professor tem o culto do ensino, o
magistrado [. . . ] da justiça, o militar [. . . ] das armas, o artista [. . . ] da arte, o sábio [. . . ] da ciência, enfim, o
trabalhador tem o culto do trabalho». Idem, ibidem.
8¹6Ernesto Castro Leal, op. cit., p. 120. Até 1910 é possível contabilizar a “VidaNova”, patrocinada porOliveira

Martins em 1885; em 1890 a Liga Patriótica doNorte; tambémnomesmo ano a Liga Liberal, de extracçãomilitar
e inspirada por Augusto Fuschini e, entre 1905 e 1910, a Liga de Educação Nacional. Idem, ibidem. Acerca
dos objectivos da Liga Patriótica do Norte e da Liga de Educação Nacional veja-se Augusto Reis Machado,
Dicionário de História de Portugal, Joel Serrão [dir.], vol. III, pp. 520-521. Para outras Ligas veja-se também A.
H. de OliveiraMarques,Dicionário deMaçonaria Portuguesa, vol. II, Lisboa, Editorial Delta, 1986, pp. 873-878.
8¹7A Liga Patriótica do Norte deveria ser, essencialmente, «uma escola de civismo», cabendo-lhe debater

questões essenciais, «principalmente as económicas, do ensino e da defesa nacional». Ana Maria Almeida
Mertins, «A Liga Patriótica do Norte», Diário de Lisboa, 11.01.1990, p. 21.
8¹8Cfr. Alfredo Ribeiro dos Santos, A Renascença Portuguesa. Um Movimento Cultural Portuense, Porto,

Edição da Fundação Engº. António de Almeida [1ª. Edição], p. 29.
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pedagógico, supra-partidário e anti-messiânico.8¹9
A crítica aos partidos tradicionais continuaria nos anos seguintes, às vezes de tal

forma violenta que não deixava de merecer reparos dos que lhe eram mais próximos:
«Também a mim me não satisfazem os partidos existentes [. . . ]. Mas, meu caro amigo,
podemos nós esperar por partidos formados por anjos [. . . ]? Há dentro deles gente bem
intencionada, não menos patriota e não menos bairrista do que nós. E nessa parte é, por
vezes, duma grande injustiça contra algumas das suas figuras».8²0

Também a ideia de uma Liga8²¹ voltará a ser aflorada. Em 1920, desanimado com o
rumo seguido pela política portuguesa, HomemCristo ameaça retirar-se do jornalismo e
da política, «no precisomomento em que a “Liga da EducaçãoNacional” está frutificando
vigorosamente».8²²

Os apelos para que continue a pugnar pela «dignificação dos costumes políticos e
da educação moral do povo português»8²³mostram que as suas propostas de instrução,
educação e moralização encontravam algum acolhimento em sectores preocupados com
a permanente instabilidade política que minava cada vez mais o regime republicano
português.

8¹9Entre as finalidades da Liga de Acção Nacional avultava a da «formação de uma consciência colectiva»,
visando «organizar as forças de opinião» em torno de uma «política nacional» e convencendo as classes
superiores «da necessidade de trabalharem imediatamente pela prosperidade, pelo bem-estar, e pela educação
do nosso povo». João Medina, «Sérgio e Sidónio [. . . ]», op. cit., pp. 9-10-11. Compare-se também a recusa
da esperança messiânica: «Não há messias, não há salvadores possíveis: só a Grei se pode salvar a si mesma,
regenerando-se, fiscalizando os actos do Estado, impondo-lhe a defesa dos interesses nacionais acima de todos
e quaisquer interesses de grupos restritos de indivíduos». Idem, p. 11.
8²0Carta de José Júlio César a Homem Cristo, 26.04.1925, Espólio MG. Neste mesmo ano era consultado

sobre o nome a atribuir a um novo partido: «Mais uma vez discutimos o título do novo Partido, e eu disse-lhe
[a José Eugénio Dias Ferreira] que tinha consultado V. Exa. sobre se devia ser Reformador ou Regenerador».
Carta de Augusto Taveira a Homem Cristo, 03.02.1925, Espólio MG.
8²¹«Quanto à Liga de Educação Nacional: Sá Nogueira, Lacerda e quejandos não têm aderido certamente

por julgarem isso desnecessário. De mais conta V. Exa. com eles». Carta de Jacinto Simões a Homem Cristo,
02.01.1920, Espólio MG.
8²²Carta de João José de Almeida a Homem Cristo, 10.03.1920, Espólio MG.
8²³Idem, ibidem. Citando Herbert Spencer — «a moralidade é a mais bela flor de toda a evolução social» — J.

J. de Almeida exortava Homem Cristo a continuar: «Já que V. Exa. não quer tomar as rédeas do Governo, leve
a “Liga da Educação Nacional” a obrigar os governantes a educar e instruir devidamente o povo português».
Idem, ibidem.
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Capítulo 8

Portugal e a Grande Guerra

8.1 Contexto internacional e política externa portuguesa

As origens do primeiro conflito mundial têm a ver com um cenário internacional em
profunda deterioração. Embora no período que medeia entre a guerra franco-prussiana
[1870-1871] e 1914 não tenha existido qualquer conflito suficientemente grave para per-
turbar a paz na Europa, essa paz esteve permanentemente ameaçada pela intensificação
das rivalidades internacionais, pela crescente corrida aos armamentos8²4 e pelo naci-
onalismo exacerbado de algumas potências: a França acalentava o sonho de reaver a
Alsácia-Lorena; o pangermanismo proclamava insistentemente a superioridade da raça
germânica, ao mesmo tempo que a Rússia fomentava o pan-eslavismo nas pequenas
nações balcânicas dominadas pela Áustria-Hungria e pela Turquia.

Também a hostilidade gerada pela concorrência económica entre as potências indus-
triais, mormente entre a Inglaterra e a Alemanha, ameaçava esse clima de paz. A política
de alianças, por sua vez, tinha contribuído para o rompimento do equilíbrio internacio-
nal: à formação da Tríplice Aliança de 1882— que incluía a Alemanha, a Áustria-Hungria
e a Itália — responderam a Inglaterra, a França e a Rússia com a tríplice Entente Cordiale,
concluída em 1907.8²5

Neste clima de paz armada qualquer incidente entre dois Estados podia redundar em
grave conflito internacional.8²6 Assim aconteceu em Junho de 1914, com o assassinato
do arquiduque Francisco Fernando, príncipe herdeiro da coroa da Áustria-Hungria. Foi
esse incidente que fez detonar um conflito que muitos anteviam, erradamente, de curta

8²4Segundo Hobsbawm, «não era a competição armamentista em si mesma, mas sim a situação internaci-
onal» que empurrava a Europa para a guerra. Quanto às rivalidades imperialistas o autor não as considera
irrelevantes, embora acrescente que nas vésperas de 1914 «os conflitos coloniais haviam deixado de criar pro-
blemas insolúveis às várias potências», pois estas estavam longe de desejar uma guerra geral europeia. E.J.
Hobsbawm, A Era do Império, Lisboa, Editorial Presença, 1990 [1ª. ed.], pp. 382-384.
8²5Idem, pp. 386-404.
8²6Em 1914—observaHobsbawm—«qualquer incidente [. . . ] podia levar a tal confronto, desde que dissesse

respeito a uma potência integrada num bloco e um contra-bloco resolvesse tomá-lo a sério». Idem, p. 400.
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duração, e que só acabaria em finais de 1918.
Quando eclode a guerra o regime republicano português estava ainda longe de poder

dizer-se consolidado. Confrontava-se com pronunciamentos militares monárquicos,
com acesas querelas entre partidos, e debatia-se com uma incerteza estrutural que resul-
tava da dificuldade em obter uma maioria parlamentar estável para governar.

Em termos de política externa a posição portuguesa podia definir-se deste modo:
«oscilava num espaço triangular tendo por vértices Lisboa, Londres e Madrid e por
objectivos não ser tutelada pela Espanha nem banalizada pela Grã-Bretanha, surgindo
esta como o principal garante internacional da manutenção do império colonial».8²7

É este equilíbrio precário e instável de Portugal, balanceado entre a pressão do pe-
rigo espanhol e o apoio da sua aliança com a Inglaterra, que nos ajuda a inteligir as
razões da participação na guerra, servindo também para iluminar a complexidade da
polémica travada por Homem Cristo contra os adversários políticos da sua campanha
intervencionista.

8.2 Posicionamento dos diferentes partidos e actores

Mal o conflito alastra à escala europeia e envolve todas as grandes potências, a opinião
pública portuguesa ganha consciência do quanto ele poderia afectar os interesses nacio-
nais. Sobre isso há um consenso generalizado, mas a controvérsia instala-se quando se
discute a melhor forma de defender esses interesses.8²8 O que criou fracturas políticas
permanentes em Lisboa foi a forma de garantir o envolvimento da Inglaterra. As opiniões
dividiram-se muito antes de a Alemanha declarar guerra a Portugal, em 9 de Março de
1916.

Para a maioria dos portugueses não restava qualquer dúvida de que o inimigo prin-
cipal era a Alemanha. Só que a «velha aliada» não lhes merecia inteira confiança. Se a
dependência nacional em relação à Inglaterra era quase completa — ao reconhecimento
inglês se devia a aceitação internacional da República— não é menos certo que a simples
existência da aliança não dava garantias seguras de preservação do património colonial.

Desde a Conferência de Berlim [1885] que as colónias portuguesas estavam na agenda
das grandes potências. A Inglaterra sempre tentou satisfazer a gula expansionista de
Guilherme II à custa de pequenos países e potências coloniais de segunda grandeza. Se já
em 1898 tinha havido um acordo secreto que envolvia as nossas colónias, em 1913 há de
novo conversações sobre a possibilidade da sua partilha,8²9 reforçando na classe política
e na opinião pública a consciência dos perigos que ameaçavam a soberania colonial

8²7José Medeiros Ferreira, Portugal na Conferência da Paz, Lisboa, Quertzal Editores, 1992, p. 86.
8²8Cfr. Nuno Severiano Teixeira, «Homem Cristo e a Grande Guerra», in Homem Cristo. O Homem, a

Obra [. . . ], p. 53. A guerra afectava o interesse nacional por duas ordens de razões: «em primeiro lugar no
domínio colonial; em segundo lugar, no quadro europeu». Idem, ibidem.
8²9As negociações entre os dois países, nos anos de 1912-1913, culminaram num projecto de tratado que

consagrava a partilha das colónias portuguesas. Cfr. Hipólito de La Torre Gómez, Na Encruzilhada da Grande
Guerra [. . . ], pp. 42 e ss. Vejam-se, também, James Joll, A Europa desde 1870, Lisboa, Publicações D. Quixote,
1982 [1ª. ed.], p. 264 e E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 394.
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portuguesa.8³0
Participar ou não na guerra foi o grande pomo de discórdia da I República.8³¹ Por

razões que se prendiam sobretudo com a deficiente preparação militar portuguesa, a
Inglaterra colocava objecções à entrada de Portugal no conflito. Logo em Agosto de
1914 o governo britânico solicita a Portugal que se abstenha de declarar a sua neutrali-
dade. A estratégia britânica passava por manter Portugal numa posição que não era de
neutralidade nem de beligerância activa.

Assim se explica que durante ano e meio a posição portuguesa tenha assumido a
forma de «neutralidade beligerante».8³² Contudo, em Fevereiro de 1916 o governo inglês,
invocando a aliança, solicita a Portugal a requisição dos navios alemães que desde o início
da guerra se haviam refugiado na neutralidade dos portos portugueses. Em resposta, a 9
de Março de 1916, a Alemanha declara guerra a Portugal, ao mesmo tempo que incita
a Espanha a invadir o seu vizinho ibérico.8³³ Vejamos agora, de relance, como reagem
os diferentes partidos políticos e organizações sociais à complexa e delicada situação
internacional de Portugal e à ambiguidade manifesta dos governos nacionais quando se
trata de definir o seu alinhamento perante a guerra. A intensa polémica atravessou toda
a sociedade portuguesa, agravou as clivagens já existentes e acabou por comprometer o
futuro do regime.

Quais, então, as principais correntes que animavam o debate? Entre os opositores à
entrada na Guerra e aos preparativos bélicos que a antecederam contavam-se os unionis-
tas, os machadistas, grande maioria dos monárquicos, sindicalistas, católicos e amplos
sectores do exército. Mas as fronteiras não eram rígidas: os unionistas perfilhavam
soluções de neutralidade: batiam-se contra a beligerância na Europa, embora fossem
favoráveis ao esforço da defesa militar das colónias; o movimento operário e sindicalista,
os socialistas e os anarquistas assumiam-se quer como pacifistas quer como patriotas;
entre os monárquicos também não reinava a unanimidade: se uns eram abertamente
germanófilos era igualmente possível encontrar monárquicos aliadófilos.8³4

Os que apoiavam a Alemanha faziam-no por duas ordens de razões: ou por se

8³0As cedências inglesas em matéria colonial funcionavam como um mecanismo de compensação que
ajudava a garantir a estabilidade internacional. Daí que tanto as pretensões alemãs como a «transigência
inglesa» tornassem «o perigo real e iminente». Cfr. Nuno Severiano Teixeira, op. cit., p. 54.
8³¹João Chagas, um acérrimo intervencionista, escreve a 4 de Agosto, em carta dirigida a Augusto de

Vasconcelos, o embaixador de Portugal em Madrid: «Portugal deve assumir sem tergiversações o papel de
aliado da Inglaterra e dar-lhe o pouco que pode dar-lhe, mas dar-lho e não esperar que ela lho exija ou o tome
por suas mãos». João Chagas, Diário I, p. 132. Dois dias antes referia: «Portugal não compreende que é este
o momento, ou nunca, de resgatar o seu passado de tutelado da Inglaterra e ser enfim o seu aliado, de ser
alguém». Idem, p. 128.
8³²Trata-se, segundoVasco PulidoValente, de uma «figura ambígua e inexistente nas normas internacionais».

Cfr. V. P. Valente, «A “República Velha” [. . . )», p. 41.
8³³«A ruptura luso-alemã produzirá imediatamente a repetição, pelo governo de Berlim, do seu convite

à Espanha, para que anexasse o país vizinho». Hipólito de La Torre Gómez, Na Encruzilhada da Grande
Guerra [. . . ], p. 177. Com efeito, o incitamento da Alemanha à Espanha para acabar com a independência de
Portugal remontava já a Outubro de 1914. Idem, pp. 152-153.
8³4Weiss de Oliveira, monárquico integralista e adepto de Maurras, apoia a participação de Portugal ao lado

dos Aliados: «passei a ser partidário acérrimo da nossa cooperação ao lado dos Aliados [. . . ]. Como sincero
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convencerem que o seu triunfo representava a restauração imediata da Monarquia, ou
por verem no triunfo dos Aliados a vitória da França demagógica, ateia e maçónica e da
Inglaterra protestante e responsável pela secular humilhação de Portugal.

Entre os republicanos intervencionistas contavam-se os democráticos e os evoluci-
onistas. 8³5 Os argumentos aliadófilos centravam-se na situação externa do país: era
necessário quebrar o isolamento de Portugal, adquirir prestígio internacional e reanimar
a velha aliança com a Inglaterra. Aos democráticos interessava sobretudo transmitir à
Europa uma imagem diferente da que a República dera até então.8³6

Se as razões que levaram Portugal a participar na Guerra sãomuito discutíveis, houve
um objectivo «sempre claro e constante: Portugal ganhava, com o seu esforço militar ao
lado dos Aliados, o direito a participar na futura Conferência da Paz».8³7 E a neutralidade
da Espanha fazia de Portugal um interlocutor privilegiado nas alianças extra-peninsulares
dos estados ibéricos.8³8

Resta dizer que a opinião pública, em geral, apoiava de bom grado a intervenção em
África. Para a grande maioria da população não existiam razões atendíveis que justifi-
cassem a entrada de Portugal no teatro de guerra europeu.8³9 A defesa das colónias era,
aliás, o único ponto em que monárquicos e republicanos convergiam, por considerarem
a sua posse fundamental para a sobrevivência do país.Também por isso, e porque os
germanófilos representavam uma pequena minoria,840 o grande confronto travava-se
entre aliados e anti-intervencionistas.84¹

Cremos estar agora suficientemente esboçado o pano de fundo que permite compre-

patriota temo que a cáfila dos politicantes estorve a vinda do nosso exército, pois isso seria uma verdadeira
calamidade». Carta de Weiss de Oliveira a Homem Cristo, 28.09.1916, Espólio MG. [Doc. 77].
8³5A posição dos evolucionistas não era abertamente intervencionista como a dos democráticos. V. Pulido

Valente sustenta a opinião de que os republicanos moderados concordavam com a «neutralidade beligerante»,
no pressuposto de que a defesa das colónias dispensava uma declaração de guerra. Cfr. V. P. Valente, «A
“República Velha” [. . . ]», p. 41. Para este autor, a entrada na guerra, ao não permitir «rectificar as posições já
adquiridas» [um lugar na futura conferência de paz] destinou-se «ao exclusivo consumo interno e não serviu
interesse nacional identificável». Idem, p. 44.
8³6Relembrem-se as dificuldades de reconhecimento internacional da República. O isolamento durou quase

um ano[Setembro de 1911]. Até às vésperas da guerra as tensões com a monarquia inglesa foram constantes e
a hostilidade da monarquia espanhola esteve sempre presente.
8³7José Medeiros Ferreira, op. cit., p. 9. Curiosamente, Portugal não conseguiria o lugar que desejava no

concerto das nações. O objectivo não conseguido acabou por ser aquele que nunca reuniu o consenso nacional.
A tese de J. Medeiros Ferreira aponta para o facto da Espanha neutra ter conseguido o que não conseguiu o
Portugal beligerante. Idem, p. 47.
8³8A neutralidade espanhola fazia com que a beligerância de Portugal voltasse a «diferenciar as alianças

extra-ibéricas dos dois estados peninsulares». Idem, p. 85.
8³9João Chagas, tomando porventura os desejos pela realidade, afirmava que a intervenção era reclamada

pela maioria dos portugueses: «O sentimento público em Portugal acerca do que deveria ser a nossa polí-
tica [. . . ] manifestou-se de um modo tão expressivo que não é possível duvidar dele». João Chagas, Portugal
Perante a Guerra. Subsídios para uma Página da História Nacional, Porto, 1915, p. 8.
840Alfredo Pimenta foi dos poucos que «chegaram a pôr em causa a tradicional aliança com a Inglaterra e

a ostentar uma atitude germanófila». Manuel Villaverde Cabral, «A Grande Guerra e o sidonismo (esboço
interpretativo)», Análise Social, vol. XV [58], 1979, 2º., p. 375.
84¹«As pugnas políticas nacionais passaram a ser coadas — talvez desviadas — pela peneira pró-contra beli-

gerância». Luis Manuel Alves de Fraga, «Portugal na Grande Guerra. Espionagem no Corpo Expedicionário
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ender as polémicas travadas por Homem Cristo, ao lado do Partido Democrático, contra
os adversários da campanha intervencionista.

8.3 A campanha intervencionista de Homem Cristo

8.3.1 Regresso a Portugal e primeiras controvérsias

Exilado em Tuy após a revolução de 14 de Maio de 1915, Homem Cristo apresenta-se
no consulado português e oferece os seus préstimos ao governo republicano assim que
a Alemanha declara guerra a Portugal. Trata-se de uma tomada de posição simbólica,
feita sem condições ou qualquer tipo de exigências.84² Representa também o honrar de
um compromisso, pois sempre afirmara durante o exílio que se Portugal fosse atacado
por outra nação esqueceria monárquicos e republicanos «para só me lembrar de que sou
português».84³

O jornalista acabaria por ser amnistiado844 e em breve regressa a Portugal, para
desencadear nas páginas de O de Aveiro uma acalorada campanha intervencionista.
Além de representar uma declaração de princípios da sua posição perante a guerra, o
gesto de oferecimento ao consulado português constituía, na óptica de Nuno Severiano
Teixeira, «a sua reconciliação com a República».845

Discordamos deste ponto de vista. O gesto de Homem Cristo obedece, tão só, aos
ditames da sua consciência e à fidelidade aos valores em que acredita: nele, sabe-se, a
ideia de Pátria sobrepunha-se às sempre transitórias e secundárias questões do regime.
E é em nome do interesse nacional que cerra fileiras ao lado dos que, embora o tenham
perseguido e exilado, geremos destinos do país numa altura emque a sua sobrevivência se
encontra seriamente ameaçada: «Os nossos maiores perseguidores [. . . ] são justamente
os que hoje desempenham os mais altos cargos do Estado [. . . ]. Temos-lhes um ódio
profundo e eterno. [..] Pois, não obstante, não hesitamos um segundo em lhes dizer:
contem com a nossa dedicação, a nossa lealdade [. . . ] nesta hora de perigo e angústia
nacional [. . . ]. Seria infame erguer nesta hora a bandeira das retaliações».846

Era preciso facilitar a acção do governo, não antepôr aos interesses da Pátria «interes-
ses de bandos ou interesses de indivíduos», porque impor condições nessa conjuntura

Português», in Guerristas e Antiguerristas, Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa-Instituto
Nacional de Investigação Científica, 1986, p. 53.
84²«Para [. . . ] o que as circunstâncias impuserem e o governo entender, sem estar nomeu propósito predispor

o mesmo governo para me abrir as fronteiras [. . . ] sem me querer aproveitar das circunstâncias de proscrito
para fugir ao cumprimento do meu dever de português [. . . ], estou pronto, sem condições, a tudo quanto [. . . ]
eu possa fazer em honra e defesa da minha Pátria». Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 12.
84³Cfr. O de Aveiro, Ano I, nº. 2, 19.03.1916, p. 1.
844A amnistia aconteceu «porque António José de Almeida impôs essa condição para aceitar a presidência

do ministério da União Sagrada». Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol. VII, p. 62. Em Paris, João
Chagas mostra-se contrafeito por ver a presidir ao novo governo «este homem nulo e iletrado». João Chagas,
Diário II, p. 225.
845Nuno Severiano Teixeira, «Homem Cristo e a Grande Guerra», p. 55.
846Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 6.
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seria indigno. Mas essa estratégia de colaboração e silenciamento momentâneo dos agra-
vos cometidos pelo republicanismo jacobino estava longe de significar qualquer gesto de
perdão ou esquecimento: «Nunca dobrei a cerviz aos republicanos [. . . ]. Nunca tive nem
terei para com eles senão gestos de revolta, jamais [. . . ] gestos implorando piedade».847 O
alinhamento ao lado dos democráticos está sintetizado exemplarmente nestas palavras de
Lopes de Oliveira: «Podia-se combater o Afonso Costa, sem se misturar com os inimigos
de Portugal — nisso o Homem Cristo, mais uma vez, mostrou a sua têmpera e o seu
carácter».848

Antes de avançarmos, é preciso dizer que Homem Cristo se assumiu, antes e de-
pois da guerra, como um pacifista. Com efeito, ainda no tempo da Monarquia, alinha
com os defensores da campanha contra a guerra, a qual «tem ganho muitos espíritos
e obtido conquistas inegáveis».849 Embora por essa altura a paz não passasse ainda de
uma aspiração platónica, não se coibia de considerar a guerra um absurdo: «Eu não
advogo a paz por sentimento de humanidade, exclusivamente. Advogo-a por sentimento
patriótico, sobretudo. Servindo a pátria num sentido de liberdade e de justiça, sirvo a
humanidade».850

Reconhecendo que a melhor forma de defender a pátria residia no direito e não na
criação de exércitos fortes — numa clara alusão aos exércitos do absolutismo —, conde-
nava a corrente humanitária por esta considerar o sentimento de pátria um sentimento
artificial. A pátria como recanto e lugar de paz, apartada de sonhos bélicos e expansionis-
tas, é a que idealiza quando refere que «o facto de eu amar a minha pátria não importa a
obrigação de eu odiar a pátria dos outros».85¹

Entende até que é muitas vezes a opinião pública quem erradamente — por precon-
ceito, ou compreensão distorcida do que é a honra ou o interesse nacional — empurra
os governos a declarar a guerra. Para a combater energicamente, só uma opinião pública
esclarecida, instruída e educada pela elite, o poderia fazer. Um país pequeno e fraco
como o nosso teria toda a conveniência em caminhar nesse sentido. Mas enquanto
tal não é possível, sustenta que só uma aliança nos impedia de ficar à mercê dos mais
poderosos.85²

Mas ao contrário dos que afirmavam que os povos pequenos, como Portugal, deviam
continuar a preparar-se fortemente para a guerra, Homem Cristo entendia que «nunca
um povo pequeno bem preparado pode ter probabilidades de bater um povo grande bem

847Idem, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 51.
848Carta de Galino Marques a Homem Cristo, 25.07.1938, Espólio MG.
849Homem Cristo, Pró-Pátria, p. 9. O jornalista cita vários autores que desenvolveram esforços a favor

da paz, como Jean de Bloch, Watel, Bentham, Condorcet, Kant, Cobden, Guglielmo Ferrero, Letourneau e
Zola, entre outros, e afirma: «Parece troça, isto de apregoar a guerra como instrumento de humanidade».
Reconhece, também, que «altos espíritos têm caído nesta alucinação», referindo o caso de Proudhon e o seu
livro Paix et Guerre. Idem, p. 29, nota 2.
850Idem, p. 32.
85¹Idem, p. 36.
85²Cfr. idem, p. 87. «Partidário da paz, entendendo que devemos fazer a máxima propaganda no sentido

desse ideal de redenção, reconheço, todavia, que ela está longe bastante para que possamos dispensar desde já
toda a fórmula militar». Idem, p. 132.
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preparado também. Qundo muito estão em igualdade de circunstâncias povos pequenos
contra povos pequenos e povos grandes contra povos grandes».85³

Em 1930 reconhece que a I Grande Guerra exerceu uma acção profunda em toda a
humanidade e aponta razões para que se trilhem os caminhos da paz: i) com as guerras
modernas é muito maior a perda de vidas e o número de mutilados e inutilizados; ii) a
preparação bélica onera de tal forma os orçamentos que não é possível sustentar a guerra
por muito tempo; iii) as compensações são nulas, pois no fim não há vencedores nem
vencidos, ficando todos «por igual aniquilados».854 Tudo isso o levava a considerar a
guerra uma «grande bestialidade» e explicaria a enorme corrente a favor da paz, da qual
se excluíam os fascistas e os integralistas.855

Dito isto, importa indagar as razões que impelem um pacifista convicto a engajar-se
por inteiro na campanha intervencionista, durante o primeiro conflito mundial.

Como era de esperar o alinhamento estratégico de HomemCristo ao lado do Partido
Democrático causou perplexidade e incómodo nas hostes monárquicas. Polémico por
vocação, não deixaria de os pôr à prova e fustigar na sua campanha jornalística, que
era também de combate político e de ideias. Ao conceder-lhe a amnistia António José
de Almeida fica sujeito à ira dos monárquicos, pois tê-lo-ia feito com o intuito «não de
reparar a injustiça de que V. Exa., não abrangido pela primeira amnistia fora vítima, mas
de o aproveitar como instrumento de ataque aos monárquicos».856

Para diminuir o panfletário os monárquicos propalavam o seu republicanismo nas
páginas da Nação e do Diário da Manhã e acusavam-no de ter «virado a casaca»,857 sem
perceber que há momentos em que, como dizia Churchill, «o verdadeiro patriotismo
exige às vezes dos homens que actuem, em determinado período, ao contrário do que
actuam noutro».858

Dito isto analisemos agora, no plano da conjuntura internacional e no da polémica
política interna, a teia de argumentos que o jornalista entretece para justificar a partici-
pação portuguesa na guerra e rebater as opiniões dos seus adversários.

8.3.2 Alianças: com quem e para quê?

Para Homem Cristo a eclosão da guerra representou a «sorte grande» para Portugal.
Tanto a independência do país como a preservação das colónias se encontravam seria-

85³Homem Cristo, «Pacifismo», O PA, 27.04.1930, p. 1.
854Idem, ibidem.
855«Mas a maioria da humanidade não é, felizmente, composta de fascistas, de integralistas». Idem, ibidem.
856Carta de António Homem de Melo a Homem Cristo, 17.06.1916, Espólio MG. [Doc. 74]. António Homem

de Melo era irmão do Conde de Águeda e redactor de assuntos políticos na Soberania do Povo. Nesta carta
confessa que as referências que durante o exílio fez a Homem Cristo tiveram sempre «o fim principal de cen-
surar a política perseguidora dos governos e nunca [. . . ] o fim de dar a V. Exa.alguma prova de consideração».
Idem, ibidem.
857«Eu, republicano, virei a casaca porque os flagelo com a mesma independência e justiça com que flagelei

os seus adversários [. . . ]. E eles [. . . ] ficaram com a casaca do direito, achincalhando o rei, difamando-o [. . . ].
Grande corja!». Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 26.
858Robert Nisbet, O Conservadorismo, p. 11.

159



8. Portugal e a Grande Guerra

mente ameaçadas antes de 1 de Agosto de 1914. Essa «sorte grande» ter-nos-ia saído por
três lados: um residia na possibilidade de manter o império colonial depois da guerra, a
que se somariam, provavelmente, outras vantagens; o outro permitia afastar os sonhos
hegemónicos da Espanha: se não tivesse irrompido a guerra as nossas colónias teriam
sido partilhadas, pois entre a ameaça alemã e os interesses de Portugal os ingleses não
optariam por afrontar o militarismo germânico e, nesse caso, as ambições espanholas
cresceriam na proporção do enfraquecimento nacional; um terceiro, finalmente, assen-
tava na crença de que a política interna portuguesa inflectiria num outro rumo, já que a
guerra iria «criar novas forças e abrir novos horizontes»859

Mas para que tal sucedesse, e antes de garantir o apoio a qualquer das potências, era
necessário responder a duas questões: Portugal precisa de alianças ou pode dispensá-
las? E se precisa, qual lhe convém? Era entendimento do panfletário que Portugal não
podia prescindir duma aliança mercê da sua situação especial: não tinha um exército
organizado, uma armada digna desse nome, uma administração eficaz, nem sequer uma
opinião pública suficientemente crítica e esclarecida. Tudo isso concorria para que as
possibilidades de ser tutelado se sobrepusessem às de aliado de qualquer outra nação.

Um triunfo da Alemanha, neste cenário, significava a perda da autonomia e a in-
tromissão estrangeira na política interna de Portugal. Quanto à França, que admirava
e considerava o mais brilhante dos povos latinos, o seu aniquilamento representaria a
condenação da nossa raça.860

Há várias razões para explicar a francofilia de Homem Cristo. Uma delas tem a ver
com o facto de no conjunto dos povos latinos — irremediavelmente atrasados, no plano
cultural, em relação aos protestantes — apenas a França se ter destacado, por aí se ter
desenvolvido «uma formidável reacção anti-católica» que conduziu à liberdade religiosa,
primeiro, e depois à liberdade política.86¹ Também não havia comparação possível entre
o estado da instrução pública em França— um tema que lhe era caro— e em Portugal. É
o poder de atracção e de sedução da cultura e da civilização francesa, a par dos exemplos
colhidos no campo do ensino, que o fascina.

Outro factor de aproximação é a afinidade de raça,86² de temperamento e de meio.
Mas o factor decisivo terá a ver com a França enquanto pátria de acolhimento e lugar pri-
vilegiado de exílio. O jornalista indignava-se contra os monárquicos, por nutrirem ódio

859Homem Cristo, Portugal na Guerra, pp. 69-70 e 77.
860«A França forte, respeitada e livre, é indispensável não só à raça latina como a toda a humanidade.

Ai de nós, e de todos, no dia em que ela for escravizada». Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução
secundária [. . . ], p. 15.
86¹Homem Cristo, Pró-Pátria, p. 112. «Portugal é um dos [países] mais atrasados, pelo motivo oposto. O

vício clerical é o vício fundamental desta infeliz pátria». Idem, ibidem.
86²Ao contrário de Gustave Le Bon, que conferia à influência da raça um valor predominante e sustentava

que a instrução aumentava o crime e a desmoralização pública, Homem Cristo acreditava que a instrução
podia transformar um povo desmoralizado num povo forte e poderoso: «Foi a escola, não foi a raça, que criou
a enorme força da Germânia [. . . ]. A criação da mentalidade alemã não está associada a uma raça homogénea,
pois a Alemanha é uma mistura de povos muito diversos». Homem Cristo, Cartas de Longe. Em defesa [. . . ],
pp. 76 e 78. Sublinhando o valor da instrução, refere: «Por muito má que seja a raça, dentro da raça má valem
muito menos os homens sem educação e estúpidos que os homens educados e instruídos». Idem, p. 173.
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a um país «que os acolhera, a muitos deles, com extrema gentileza e bizarria fidalga».86³
Depois, ao contrário da imprensa alemã, que nada se preocupara com a situação polí-
tica portuguesa após a implantação da República, a imprensa francesa — assim como a
inglesa — tinha sabido condenar com severidade as perseguições dos republicanos aos
monárquicos.864

Recorde-se, também, que foram os jornalistas de Paris que assinaram o protesto
contra a expulsão de Homem Cristo e do filho de território francês. Após um segundo
decreto de expulsão, e sem recursos para viverem fora de França, foi ainda a solida-
riedade dos jornalistas franceses que de novo se fez sentir, propondo-se assegurar os
meios necessários à sobrevivência dos dois portugueses.865 Tudo isso representava «actos
de delicadeza, de sentimento, de nobreza de alma assinalada»866 difíceis de encontrar
noutros povos: defesa da justiça, combate à tirania e aos atentados e ofensas aos direitos
individuais. Daí que os monárquicos que não podiam amar a França, por simpatizarem
mais com a Alemanha, tivessem pelo menos a obrigação de tratar «com deferência e
respeito» esse «grande país».867

Para lá destas razões, aparentemente mais distantes, é possível descortinar outras,
que Homem Cristo considera mais graves, por se inserirem na conjuntura de guerra,
e que o levam a preferir a França à Alemanha. Na sua opinião, o pior cenário para
Portugal, com a vitória dos aliados, seria preferível ao melhor cenário com a vitória
da Alemanha. Este raciocínio tem a ver com a questão decisiva do perigo espanhol.
Uma vitória da Alemanha acarretaria um perigo directo e imediato para Portugal, já
que o aliado germânico na península era a Espanha e não Portugal.868 A Espanha —
afirmava — «torna a olhar-nos com os seus velhos olhos de cobiça [. . . ]. Em nenhuma
nação da Europa, exceptuando as nações beligerantes do bloco germânico, é tamanha a
má vontade contra a Inglaterra e contra a França».869

A França, ao invés, não tinha nenhum conflito de interesses com Portugal e, sendo re-
publicana, não derrubaria a república portuguesa. A Espanha nem sequer podia assumir-
se como paradigma político, pois segundo Homem Cristo sofria dos mesmos vícios e
defeitos, da mesma anarquia, ignorância, sectarismo e imoralidade que apoquentavam
Portugal. Estava «minada até aos ossos, como nós, de caciquismo e banditismo, [. . . ] da
mesma intriga nos partidos [da] mesma ambição sórdida e baixa nos políticos».870 Não
se assumindo como iberista ou federalista, Homem Cristo sustentava que Portugal, para
resistir às seculares ambições de hegemonia espanhola, teria forçosamente de aliar-se
à Inglaterra.Sabia, que o relacionamento da França com Portugal dependia da Entente
Cordiale e por isso mesmo da Inglaterra. Por isso o futuro de Portugal tinha que passar,

86³Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 6.
864Cfr. idem, p. 7.
865Idem, pp. 7-8.
866Idem, p. 8.
867Idem, p. 9. «O que me indignava era a grosseria e a ferocidade do insulto contra a França». Idem, p. 16.
868Idem, p. 32.
869Idem, pp. 31-32.
870Idem, p. 45.
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forçosamente, pela aliança inglesa.87¹
A preferência inglesa remontava já aos tempos da Monarquia. Homem Cristo con-

siderava que ao efeito da liberdade devia a Inglaterra «a sua força invencível, o seu
assombroso progresso».87² Apesar de em 1890, reagindo à humilhação do ultimatum,
ter desencadeado na imprensa uma violenta campanha de protestos, essa compreensível
reacção nacionalista não o inibia de aceitar a aliança inglesa.87³

Esse apoio torna-se aindamais explícito no ano de 1903.874 Os republicanos deveriam
moderar as crítícas, não hostilizar abertamente a Inglaterra numa altura em que o dilema
era «oumanter a aliança [. . . ] ou perder as colónias todas».875 Embora não desconhecesse
os elevados custos da aliança e o natural ressentimento dos portugueses contra ela,
reconhecia não ser possível «estar a proclamar alianças com a Espanha e a sonhar com
federações ibéricas» e augurava que a aliança inglesa era uma forte probabilidade para o
país «depois da república proclamada emPortugal».876 HomemCristo estava convencido
que uma vez implantada a República os ingleses não viriam em socorro da Monarquia.
O mesmo é dizer, não considerava a questão da aliança um problema dinástico, mas sim
o resultado das relações existentes entre Portugal e Espanha.877

Ao invés, grande parte da inprensa republicana da altura argumentava que, uma vez
proclamada a República, seria possível acabar com a aliança inglesa e escolher livremente
a que mais conviesse ao país. Erro estratégico — asseverava Homem Cristo — pois com
tal postura os republicanos acabavam por transformar a aliança numa questão dinás-
tica, levando a Inglaterra a convencer-se que a implantação da República em Portugal
redundaria num perigo para os seus interesses.878

Se a escolha se colocava entre a Espanha e a Inglaterra, não havia que hesitar: o
vizinho ibérico não dispunha da força nem do poder que o país necessitava,879 além
de pretender a anexação de Portugal. A Inglaterra, se apesar de tudo nos vexava, era
por causa da política monárquica, pois «respeitar-nos-ia se fôssemos um povo patriota,

87¹Cfr. Nuno Severiano Teixeira, «Homem Cristo e a Grande Guerra», p. 56.
87²Homem Cristo, Pró-Pátria, p. 59. «Como seria bendita a aliança que mantemos com este grande país, se

nos servisse para o imitar». Idem, ibidem.
87³«Não que eu, no fundo, não achasse alguma razão à Inglaterra». Cfr. Os Acontecimentos de 31 de Ja-

neiro [. . . ], p. 3.
874«Tive [. . . ] opiniões seguras nessa questão das alianças. Fui mesmo o primeiro que no campo republicano

combati a formidável insensatez com que os patetas do Ideal atacaram a aliança inglesa a outrance». Homem
Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol. IV, p. 69.
875«Cartas d’Algures», P.A., nº. 192, 12.04.1903, p. 1. Trata-se de um conjunto de artigos não assinados, mas

que, pelo conteúdo, referências e estilo, são com toda a certeza de Homem Cristo. Relembre-se que por esta
altura o jornalista residia em Lisboa e o jornal se publicava em Aveiro.
876Ibem, ibidem. Homem Cristo reconhecia que o ideal para o país seria uma confederação ibérica «em que

Portugal conservasse inatacável a sua autonomia». Idem, ibidem.
877«Revista Semanal», P.A., nº. 204, 05.07.1903, p. 1. Reconhecia ser duro «não poder mandar a Inglaterra

para a casa do diabo», e acrescentava que «quem é fraco não pode ter prosápias». Idem, ibidem.
878Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol. IV, p. 76. Premonitoriamente, acreditava que a aliança

inglesa era «aquela que, por muitos anos ainda, mais convirá a Portugal», pois mesmo com a República «as
circunstâncias da Europa [não] nos permitirão substituí-la de repente». Idem, ibidem.
879A Espanha estava «tão desorganizada como Portugal, não podendo ser o ponto de apoio de que necessi-

távamos para a nossa regeneração». Idem, p. 72.
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altivo, forte, bem administrado».880
Vale a pena reter, nesta questão das alianças, a ideia expressa por Homem Cristo

de que aos republicanos interessava, numa perspectiva de futuro, não hostilizar a Ingla-
terra. Isto numa altura em que personalidades como Basílio Teles e BernardinoMachado
atacavam «descabeladamente a aliança inglesa para cair com humildade, até com servi-
lismo, uma vez proclamada a República, aos pés da Inglaterra».88¹ Encontramos pois
em Homem Cristo, já em 1903, uma visão prospectiva da defesa da aliança inglesa no
pós-Monarquia.

A rejeição da Alemanha guilhermina deve entender-se no quadro da justificação
republicana para a participação de Portugal na guerra. Ela assentava na defesa das
colónias, que representavam, para os nacionalistas, um elemento essencial da identidade
portuguesa. Ora como a Alemanha vinha insistindo com a Inglaterra para a divisão
desses territórios, dificilmente abdicaria deles caso triunfasse na guerra europeia.88²

Mas não só o combate à Alemanha nos territórios africanos explica a política de
guerra no teatro europeu, animada pelo Partido Democrático. Outros motivos estão
presentes, «relacionados com as obrigações europeias da aliança luso-britânica e [com as]
determinantes políticas e estratégicas do espaço peninsular e insular».88³ Isto é, embora
tanto a política como a historiografia tenham consagrado como objectivo mais impor-
tante o da preservação do império colonial, outros objectivos não menos relevantes
para o futuro do país teriam sido prosseguidos: diversificação das alianças extra-ibéricas,
maior representatividade internacional, acesso a fundos financeiros resultantes de indem-
nizações de guerra e, mesmo, a modernização e o reequipamento das Forças Armadas.884

Outras razões levavam o jornalista a pensar que uma vitória da Alemanha constituía
o cenário mais perigoso para Portugal. Uma dessas razões dizia respeito às relações
estreitas que a Alemanha mantinha com a Espanha, já que «o anexionismo não era um
mito e a vitória germânica significaria a hegemonia peninsular da monarquia de Afonso
XIII e, quiçá, mão livre para uma intervenção em Portugal».885

Acresce ainda que se a Alemanha viesse a ser derrotada, como era sua convicção,
susceptibilizar a Inglaterra e a França, da forma como o faziam monárquicos e católicos,
era uma atitude contrária ao interesse nacional. Sem deixar de reconhecer o valor e a
grandeza dos germânicos, não podia apoiar um Estado que fazia perigar os outros e se

880Homem Cristo, «A Aliança Inglesa», P.A., nº. 211, 23.08.1903, p. 1. Questionando a necessidade de se ter
ou não aliança, interroga-se: «Pode dispensar alianças uma nação, que não tendo exército, nem armada, nem
dinheiro, nem homens de estado, nem opinião pública, tem um imenso território cobiçado por várias nações?
Idem, «A Aliança Inglesa», P.A., nº. 213, 06.09.1903, p. 1.
88¹Homem Cristo, Notas da Minha Vida [. . . ], vol. IV, p. 69. A Inglaterra era, «não obstante todos os seus

defeitos [uma] nação progressiva e culta, amando, como poucas, a liberdade e o direito». Idem, p. 70.
88²«A vitória da Alemanha, se a Alemanha viesse a triunfar, seria sobre o nosso domínio ultramarino um

golpe de morte». Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], pp. 63-64.
88³JoséMedeiros Ferreira, «AHistória como Saber do Futuro: os Corpos do Estado e aMudança (de Estado)»,

Finisterra, nº. 15, Inverno/Primavera 1994, p. 105.
884Cfr. Idem, ibidem.
885Nuno Severiano Teixeira, «Homem Cristo e a Grande Guerra», p. 56.
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atrevera a romper o equilíbrio europeu.886
Quanto à Espanha conhecia-lhe de sobejo as ambições, por lá ter residido durante

mais de dois anos. Embora assumisse a neutralidade, pendia mais para o lado da Alema-
nha, por não esquecer os agravos da Inglaterra e da França nas questões de Gibraltar e
Marrocos. O vizinho ibérico distanciava-se destas duas potências porque qualquer delas
contrariava a sua aspiração de união ibérica, impossível de realizar enquanto a aliança
anglo-portuguesa subsistisse.

A Espanha pretendia dirigir de Madrid toda a política internacional peninsular e
não é por acaso que a sua diplomacia tentava contrariar a participação de Portugal no
conflito europeu: triunfando os Aliados o esforço de Portugal garantia-lhe um lugar de
relevo na Península; uma vez apartada do teatro de guerra a secular aliança «tornava-se
um valor indiferente [. . . ] e a Espanha poderia realizar o seu desideratum [. . . ] de ter nas
suas mãos a direcção de toda a política internacional da Península».887

Digamos que as pretensões coloniais alemãs e as pretensões peninsulares espanholas
eram, conjugadas, uma ameaça constante para Portugal. Vencendo a guerra, a Alemanha
teria como aliado preferencial na Península a Espanha e não Portugal, com tudo o que
isso implicaria para a nossa independência.888

Só havia uma saída: permanecer ao lado da Inglaterra, o que significava alinhar com
os democráticos, posição que Homem Cristo defendia abertamente, não dum ponto de
vista político-partidário mas estritamente nacional: «Em se tratando da pátria, ou de
princípios fundamentais [. . . ] sempre estaremos do lado da pátria seja quem for que
tenhamos de encontrar a defendê-la. [. . . ] A pátria, para nós, acima de tudo».889

Acreditava, como os monárquicos, que a estratégia belicista de Afonso Costa não era
inocente, pois para lá da preservação dos interesses coloniais tinha em vista pacificar os
conflitos políticos internos, envolver, em nome da salvação do país, a oposição republi-
cana na política democrática e fortalecer a República.890 Mas apesar disso continuava

886«A Alemanha provocou a guerra [. . . ] rasgou impudentemente o tratado sobre a neutralidade da Bélgica,
onde tinha posto e sua assinatura». Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 29. Noutra obra afirma: «Sou
português e sou latino. A isto prende-me um passado e um presente que não troco, positivamente, pelas
glórias teutónicas». Cartas de Longe,. A instrução secundária [. . . ], p. 72.
887Idem, p. 15.
888Havia quem pensasse que a vitória dos alemães «faria retrogradar a Europa ao tempo do feudalismo [. . . ]

dividindo mesmo os seus territórios em pequenos estados feudais». Carta de José Nunes da Mata a Homem
Cristo, 05.01.1928, Espólio MG. Nunes da Mata [1849-1945] era oficial da marinha, onde atingiu o posto de
vice-almirante, professor e escritor. Teve acção relevante na difusão do ideário republicano na Marinha,
onde exercia funções docentes, na Escola Naval. Cfr. A.H. de Oliveira Marques, Dicionário da Maçonaria
Portuguesa, vol. II, p. 957. Também João Chagas considerava o conflito uma guerra emancipadora: «De um
lado está a Europa democrática; do outro está a Europa feudal e apostólica». João Chagas, Portugal Perante a
Guerra [. . . ], p. 11.
889Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 29.
890«É por espírito de banditismo que os republicanos defendem a nossa participação na guerra [e] que os

monárquicos a combatem. Não queremos saber quais são as quadrilhas que ganham [. . . ] ou perdem [. . . ].
Guia-nos o interesse da pátria, unicamente». Idem, p. 73. Hobsbawm considera errada a ideia de que os
governos se lançaram na guerra «para resolver as suas crises sociais internas. Quando muito calcularam que
o patriotismo minimizaria seriamente a resistência e a não-cooperação». E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 402.
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a defender que «a contenda se não viesse a encerrar sem que nela tomasse parte activa
Portugal».89¹

A Portugal convinha que a Inglaterra o convidasse. Não o fazer equivalia a concluir
que para ela não tínhamos valor nenhum. O nosso auxílio, por mais pequeno que fosse,
representava «uma parcela [. . . ] da soma geral que ela perfaz desde o princípio colhendo
aqui e acolá».89² De algum modo, Homem Cristo considerava que esse passo tinha sido
dado quando a Inglaterra invocou a velha alianaça e solicitou a requisição dos navios
alemães. A partir daí, muito previsivelmente, «lá iríamos parar ao campo de batalha».89³

Estranhamente, recorda Homem Cristo, os opositores à guerra exultavam com tal
silêncio. Mas numcenário emque os ingleses reclamassemonosso auxílio era forçoso dar-
lho sem hesitação. Oferecer os nossos préstimos é que nunca: «Há uma enorme diferença
entre marchar por convite, quando o convite se impõe, e marchar espontaneamente. Nem
a casamento e baptizado se deve ir sem ser convidado, quanto mais à guerra».894 A
Inglaterra formularia esse convite a qualquer momento, pelo que ao governo português
convinha adoptar uma atitude prudente, em vez de se precipitar a fazer «oferecimentos
extemporâneos e descabidos».895

Há ummomento, porém, em que é possível detectar algumas nuances nas condições
estabelecidas pelo jornalista para Portugal entrar no cenário de guerra europeu. É com
evidente regozijo que em Outubro de 1916 cita o director do Times: «Os portugueses
foram desde a primeira hora os nossos aliados. Não mediram o terreno, não estiveram a
ver para onde pendia a vitória».896

Por esta altura a participação portuguesa na guerra era já uma inevitabilidade. Em Ju-
lho de 1916 tinha-se constituído, emTancos, o Corpo Expedicionário Português. Homem
Cristo sofisma agora as condições de entrada no conflito, mais imposta pelos portugueses
que reclamada pela sua secular aliada. Não encontramos qualquer alusão a reparos que
a sua posição inicial deixava entrever.

Boa ou má para Portugal, a guerra era uma inevitabilidade. Devíamos marchar para
ela, com Monarquia ou República, porque se tratava de uma condição necessária ao
triunfo dos princípios democráticos. Tal como João Chagas, acreditava que da Guerra
sairia um mundo novo e que ela era «um acto necessário, redentor da humanidade,

89¹Portugal na Guerra, p. 16.
89²Homem Cristo, «Guerra Nacional», O de Aveiro, Ano I, nº. 3, 26.03.1916, p. 1.
89³Homem Cristo, «Tenham cuidado», O de Aveiro, Ano I, nº. 21, 06.08.1916, p. 1.
894Idem, p. 8. Aqui Homem Cristo divergia dos democráticos. Quando a Inglaterra se recusa a apadrinhar o

alinhamento formal do nosso país com a Entente, mesmo após o convite para aprisionar os navios alemães,
Afonso Costa encara a possibilidade de declaração de guerra sem consulta aos ingleses: «É talvez um acto
de loucura [. . . ]. Estaremos talvez perdidos, tendo comprometido a aliança, mas não temos outra resolução
digna e honrada». A. H. de Oliveira Marques [org.],O Segundo Governo de Afonso Costa [1915-1916]. Actas dos
Conselhos de Ministros, Lisboa, Publicações Europa-América, 1974, pp. 123-124; idem, Afonso Costa, Lisboa,
Editora Arcádia, 1975, p. 413.
895HomemCristo, Portugal na Guerra, p. 8. Completamente diversa era a posição de João Chagas: «Portugal

deve assumir [. . . ] o papel de aliado da Inglaterra e dar-lhe o pouco que pode dar-lhe e não esperar que ela
lho exija ou o tome por suas mãos». Diário I, p. 132.
896O de Aveiro, Ano I, nº. 31, 15.10.1916, p. 1.
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um imperativo dos valores da liberdade e da democracia e, afinal, da própria paz».897
Era a única saída para um mundo que «abafava sob o peso dos armamentos», onde se
consumiam enormes somas com os preparativos bélicos e em que o militarismo «não
cedia nem uma polegada».898

Com efeito, a forma como se iniciaram as hostilidades, com a violação da neutra-
lidade luxemburguesa e belga, além de reforçar no contexto europeu os sentimentos
anti-germânicos, levantava o problema da escolha entre «a civilização e a barbárie».899
Homem Cristo, embora considerasse a Alemanha uma nação «maravilhosamente ins-
truída e educada», não deixava de sublinhar o «espírito brutal e reaccionário do seu
militarismo».900 Daí que o conflito colocasse a Humanidade perante a escolha entre dois
princípios antagónicos: liberdade ou tirania, democracia ou feudalismo.

Quebrar a velha aliança era praticar uma deslealdade — porque as alianças servem
interesses recíprocos — e também uma irresponsabilidade: se a vitória alemã nos levava
as colónias e provavelmente os Açores e a Madeira, a fidelidade à aliança inglesa não
significava só defender a Inglaterra «mas os nossos próprios interesses».90¹

8.3.3 Dimensões da polémica política interna

Guerra e interesse nacional: as elites e o povo

A campanha intervencionista de Homem Cristo não pode desligar-se da questão de
se saber quem defende, e como se defende, durante a guerra, o interesse nacional; e
compreende-se melhor se atentarmos na forma como o jornalista analisa a relação entre
as elites e o povo na sociedade portuguesa.

No período da guerra Homem Cristo identificava as elites com aqueles que difama-
vam e exautoravam o rei no exílio, por este ter ordenado aos monárquicos que ofereces-
sem os seus préstimos à República; eram também as elites que «compram agora o ABC
[e desejam] ardentemente o triunfo da Alemanha [. . . ], são os que clamam sem rebuço e
sem pudor: antes Afonso XIII do que Afonso Costa».90² Era, pois, sobretudo contra os
monárquicos germanófilos que assestava as baterias da sua indignação.

Vejamos agora a preciação que faz da elite portuguesa, tendo presente que entendia
a instrução do povo como primeira condição de progresso e que a verdadeira crise por
que passava a sociedade portuguesa era sobretudo intelectual.

A decadência nacional seria o resultado da «ignorância das classes cultas, que tem
sido a causa do embrutecimento das classes populares».90³ Seguindo este raciocínio, só

897João B. Serra [Prefácio], in João Chagas, Diário I, p. XIX.
898Idem, p 30. O jornalista profetizava: «A democracia, como o socialismo, sairão com novas forças desta

refrega [assim como] as ideias de internacionalismo, de pacifismo, a que os extermínios presentes darão força
extraordinária». Idem, ibidem.
899João B. Serra [Prefácio], Diário I, p. XVIII.
900Homem Cristo, Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 98.
90¹Idem, p. 31.
90²Homem Cristo, Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 34. O ABC era um periódico espanhol que fazia a

defesa acalorada da Alemanha.
90³Homem Cristo, Pró-Pátria, p. 85.
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por cegueira intelectual se podia considerar o povo responsável por todos os males do
país.904 Era a partir duma elite consciente — que não existia — que se tornava possível
nascer uma opinião pública esclarecida. As elites deviam assumir um papel directivo e
orientador; não o fazendo, tornavam-se responsáveis pela falta de ideal e pela dissolução
da vida pública.

À ignorância das classes populares correspondeu o analfabetismo das classes superio-
res,905 o mesmo é dizer das elites intelectuais, a quem Raul Proença chamava os “profissi-
onais da mentira”. Tais elites eram por isso mais perniciosas que o povo analfabeto.

Deve dizer-se que Homem Cristo raramente se refere a outras fracções da elite que
não sejam a intelectual e/ou a política, não se pronunciando, por exemplo, sobre a dos
altos funcionários administrativos ou a dos negócios. Ao intelectual competiria definir
o interesse geral e ao político interpretá-lo. Esta subordinação do político ao intelectual
retiraria à classe política a responsabilidade exclusiva pela má governação do país.

Se a República tinha caído na demagogia, foi porque não viu que «em todos os
regimes, mas sobretudo no democrático, há um problema ainda mais importante que o
do analfabetismo [. . . ]: o da instrução das elites».906 Sem uma reforma da opinião pública
e das elites pela instrução e pela educação, é fatal a degenerescência do sistema político, o
aparecimento do caciquismo e das clientelas partidárias. Homem Cristo denuncia essas
práticas, ainda no tempo da Monarquia, com exemplos abundantes: o compadrio, os
favores907 e as cunhas, a viciação dos cadernos eleitorais, onde eram incluídos eleitores
fictícios —mortos ou ausentes — e excluídos outros.908 Tudo isso o levava a concluir que
a maior qualidade do político português, «qualidade inerente ao banditismo, era a de
falsificador de recenseamentos eleitorais [. . . ] militares e de orçamentos do Estado».909

Esta análise das elites feita por Homem Cristo, a par da convicção de que elas eram
maioritariamente germanófilas, permite compreender melhor o sentido da sua campa-

904«Atribuir ao povo [. . . ] a culpa do mau governo do Estado [. . . ] ou é cinismo revoltante que reclama
Penitenciária, ou é [. . . ] provada estupidez». Idem, p. 116
905Homem Cristo, Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 463. A sua crítica às elites intelectuais é demolidora:

«Os escritores deste país, à força de matutarem na forma, perderam as ideias. Fazem frases, não expõem
pensamentos». Pró-Pátria, p. 117.
906Idem, p. 467. Para o jornalista, a deficiente instrução das elites era resultado da decadência dos estudos

clássicos, da falta de contacto com os povos civilizados e da ausência de um plano rigoroso de ensino que
deveria ter sido adoptado logo no início do constitucionalismo. Cfr. idem, p. 452.
907Enquanto intermediário entre o Estado e o poder local, o cacique, instrumento essencial de legitimação

das instituições políticas daMonarquia e da República, distribuia favores «não como a consequência da adesão
a uma ideologia ou a um partido, mas a uma personalidade». José Manuel Sobral e Pedro Tavares de Almeida,
«Caciquismo e poder político [. . . ]», op. cit., pp. 666-667. Entre esses favores contavam-se a isenção do serviço
militar, as facilidades fiscais e os empregos [bens divisíveis], assim como estradas, pontes, escolas, caminhos
de ferro, etc. [bens indivisíveis]. Homem Cristo enumera com minúcia alguns desses favores e acrescenta:
«Quem dá é pai. E o pai, à custa do tesouro . . .dava tudo!». Notas da Minha Vida [. . . ], vol. II, pp. 175-176.
908«Todos os eleitores mortos eram regeneradores ou progressistas consoante eram regeneradores ou pro-

gressistas os que estavam no poder. E lá vinham, coitados, da campa [. . . ] cumprir o dever cívico. Alguém
reconhecia-os? [. . . ]. Protestava-se? O presidente da mesa chamava em seu auxílio a força pública e — paz
aos mortos! — os recalcitrantes eram expulsos à coronhada». Notas da Minha Vida [. . . ], vol. II, pp. 179-180.
Para uma análise mais minuciosa destes procedimentos, ver também pp. 181-185.
909Idem, p. 182.
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nha intervencionista. Genericamente, fustigava todos os que se opunham à participação
do exército português no teatro de guerra europeu. Mas as suas críticas eram orientadas
preferentemente para as elites, que — segundo o jornalista — em nome de interesses
pessoais e partidários lançavam intrigas na população e sofismavam as questões essenci-
ais.9¹0

Por conhecer «a indolência, a preguiça intelectual, o abandono [e] a indiferença» do
povo português; por saber que os monárquicos exploravam o descontentamento popular
da ida para a guerra, Homem Cristo fazia publicar todas as semanas «artigos patrióticos»
e repisava argumentos para contrariar o que considerava ser a influência nefasta da elite
germanófila. Pretendia, com essa campanha, incutir na população sentimentos morais
e de patriotismo,9¹¹ o mesmo é dizer, galvanizar o país alargando-lhe a base social de
apoio a favor da campanha intervencionista.

Fazia-o, também, por reconhecer que «governo, imprensa, todos os que diziam
defender a acção patriótica» se tinham descuidado.9¹² E aos que, como Paiva Couceiro,
argumentavam que a guerra era republicana e não nacional, por não se tratar duma
guerra de defesa, ripostava com a epopeia dos descobrimentos, que também não era de
defesa e muito menos se destinava a preservar o império colonial.9¹³

A campanha contra monárquicos e católicos

Os adversários políticos de Homem Cristo que mais se opunham à campanha interven-
cionista eram sobretudo os monárquicos germanófilos e os católicos. É contra eles que
vai fazer incidir as críticas e desmascarar o que considerava serem o «falso neutralismo»
e o «falso germanofilismo» de uns e de outros.

As violentas críticas que desfere aos monárquicos podem causar estranheza, se pen-
sarmos que com eles privou de perto e a eles se aliou logo após o 5 de Outubro de 1910.
Mas essa aliança no exílio esteve longe de ser pacífica. Apesar de só eles o poderem
amparar, e de saber o perigo que corria ao desagradar-lhes, Homem Cristo não hesita:
«Preferi tudo a tornar-me solidário com a sua falta de abnegação [. . . ], a ser cúmplice
com o meu silêncio».9¹4

Essa proximidade funcionou sobretudo como forma mais eficaz de combate, pelo

9¹0Para criar na população animosidade contra a Inglaterra, os germanófilos espalhavam a ideia segundo
a qual este país firmara um acordo com a Alemanha — o que era verdade — para a partilha das colónias
portuguesas. Só que utilizavam este argumento quase dois anos e meio depois da guerra ter sido declarada,
quando a relação de forças no terreno era já completamente diferente. É este tipo de sofismas que Homem
Cristo procura desmontar. Cfr. Portugal na Guerra, pp. 75-77.
9¹¹Idem, pp. 78-79. «A arraia miúda é sempre crente, sebastianista, fácil de intrujar seja de que partido for

[e] é quem arrisca, quem joga a pele, quem faz as revoltas». Idem, p. 90.
9¹²Idem, p. 79. Não opuseram— afirmava — «uma tenaz e incessante propaganda, à terrível, à pérfida [. . . ]

propaganda dos contrários». Idem, ibidem.
9¹³«Eles não iam defender um império africano como agora». Idem, ibidem. A propósito de Paiva Couceiro

[o Santo Condestabre] e ao prever uma nova tentativa de revolta monárquica — que viria a dar-se em 13 de
Dezembro de 1916 — afirma: «No dia em que for feita a história do que se vem passando há dois anos com
esse herói [. . . ] fica enterrado em lodo até à ponta dos cabelos». O de Aveiro, Ano I, nº. 35, 12.11.1916, p. 1.
9¹4Homem Cristo, «Pró-Pátria», O de Aveiro, Ano I, nº. 1, 12.03.1916, p. 1.
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menos até 1914, à «demagogia brutal, estúpida e feroz» e não, como o próprio anota,
«para desprezar os princípios [ou] para combater a minha pátria».9¹5 Nesta óptica, ao
conspirarem contra a República, os monárquicos não se desonravam; desonravam-se,
isso sim, durante a Guerra, quando sacrificavam «ao vil espírito de quadrilha a própria
integridade nacional, a própria independência da pátria».9¹6

É preciso ter em conta que para Homem Cristo muitos desses monárquicos nada
tinham a ver com o espírito dos antigos monárquicos portugueses, liberais e tolerantes.
Haviam cristalizado, tinham-se transformado num «bando de insuportáveis farrico-
cos [. . . ], criaram um ódio espantoso a tudo quanto lhes cheira a liberdade e democracia.
Fizeram-se maurrasistas, imperialistas, militaristas».9¹7 As críticas mais violentas são
dirigidas aos monárquicos integralistas, adeptos duma doutrina da qual foi sempre um
acérrimo adversário. Se os fustigava, era também porque opunham como alternativa ao
atraso e à incultura do país o imperialismo e as teorias à Maurras.9¹8

O jornalista via a situação interna do país pior que a externa, dada a impossibilidade
de se estabelecerem consensos em torno daquilo que os diferentes partidos e actores
consideravam ser o interesse nacional. Enquanto na Europa os partidos socialistas —
que se opuseram frontalmente à guerra antes dela eclodir — não vacilaram em votar os
créditos de emergência e mostraram o desejo de reconciliação nacional9¹9 por cá reinava
o espírito de facção, a falta de patriotismo: «A união nacional é uma palavra vã. Nem
os republicanos se unem, quanto mais republicanos com socialistas, católicos, livres
pensadores e monárquicos. Não há educação, não há civismo, não há patriotismo».9²0

Quando os republicanos apelam para o cumprimento do «dever nacional», para a
união de todos, muitos monárquicos exigem condições. Homem Cristo indigna-se e
lembra que os que exigem condições são os mesmos que declaram: venha o que vier,
contanto que nos tirem isso daí. Tudo menos isto.«Isto», era a República. «Tudo», era
«a invasão da Espanha, era a vitória da Alemanha, era, consequentemente, a perda das
colónias e da independência».9²¹

Afinal, que condições eram essas? Para oferecerem o seu valimento ao governo da
República os monárquicos emigrados, secundados pelos que residiam em Portugal, esta-
vam disponíveis se: a) a integridade da pátria fosse materialmente ofendida por qualquer
potência; b) o governo, por meio de uma amnistia ampla, abrisse as portas a todos os por-
tugueses dela banidos. Moreira de Almeida — director do Dia, a quem Homem Cristo
chamava o “Rei dos Capadócios” — «derretido de admiração e vaidade [. . . ] proclama
portugueses de alma e coração os que de tão longe assim oferecem [. . . ] as suas energias

9¹5Idem, Portugal na Guerra, p. 87.
9¹6Idem, p. 41.
9¹7Idem, p. 8.
9¹8«Desde que transpus a fronteira que ataco os erros e os crimes dos monárquicos [. . . ]. E por isso mesmo

não há que admirar as palavras severas que lhes digam respeito neste livro». Homem Cristo, Cartas de Longe.
A instrução secundária [. . . ], p. 23.
9¹9Os sindicalistas fizeram o mesmo: «tinham obedecido às ordens de mobilização sem ummurmúrio de

protesto». Cfr. James Joll, op. cit., pp. 278-283.
9²0Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 13.
9²¹Idem, p. 83.
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e valimentos para a defesa e integridade da pátria».9²²
O argumento era falacioso e logo o jornalista de Aveiro se apresta a desmontá-lo.

No que toca à primeira condição, não havia probabilidade alguma de o exército alemão
tranpôr a fronteira nem da sua esquadra entrar em Lisboa. E mesmo que por hipótese
remota tal acontecesse, o auxílio dos emigrados não serviria de nada: «Nessa hora triste
estava morta esta pátria».9²³

A segunda condição não era menos inconsistente nem «menos odiosa que a pri-
meira». Mesmo que o governo não decretasse a amnistia geral, a atitude dosmonárquicos
queria apenas dizer que colocavam acima dos interesses da pátria os de meia dúzia de
indivíduos.9²4 Homem Cristo concluía que o auxílio dos emigrados, como o de todos os
portugueses, só teria eficácia com a participação activa na guerra europeia, ao lado dos
aliados. A verdadeira infâmia dos monárquicos consistia, pois, em «pretender a todo o
transe enganar as almas simples, pondo a nossa questão com a Alemanha num campo
directo quando ela é toda de carácter indirecto».9²5

Como já se disse nem todos os monárquicos eram germanófilos, a começar pelo
ex-rei no exílio, que por telegrama pediu aos súbditos para se oferecerem ao governo da
República.9²6 Poucos, no entanto, seguiram essas instruções. A maioria declarou, sem
rebuço, que «o rei tinha o direito de mandar, mas não o direito de os desonrar».9²7 O
argumento de que se desonravam se acatassem as orientações de D. Manuel II assentava
no pressuposto de que a República os tinha agravado. Ora Homem Cristo, também
ele com motivos de sobra para se sentir agravado, estava ao lado dos democráticos na
campanha pela participação na guerra e não desperdiça o ensejo para mais uma vez
zurzir nos monárquicos: «Mas esse é o argumento invocado pelos traidores em todos os
séculos da história».9²8

Quanto aos católicos, o problema é que muitos eram, simplesmente, políticos. Nada
diferiam dos restantes políticos na falta de sinceridade e rigidez de princípios. Na «ques-
tão patriótica», convencidos de que triunfava a Alemanha, foram germanófilos emmassa.
Pouco lhes interessava que a Alemanha fosse protestante, que a doutrina da Igreja fosse
contra a guerra e respeitasse o direito contra a força. Nem o facto da Alemanha invadir
esse «catolicíssimo país» que era a Bélgica, depois de com ela ter assinado um contrato

9²²Idem, p. 49.
9²³Idem, p. 48. Por isso Homem Cristo reagia: «Mas eis a traição, mal oculta nas dobras deste sofisma

indecente». Idem, p. 49.
9²4«Então os patriotas do Brasil deixam de pôr as suas energias e valimento às ordens do governo da

república [. . . ] só porque a República cometeu uma injustiça [. . . ] com meia dúzia de homens? Mas, nesse
caso, valem mais seis homens para os patriotas do Brasil que esta pátria!». Idem, p. 50.
9²5Idem, p. 48. Nos monárquicos, o que não era honrado «era fingir que se não via o perigo imediato de

perdermos a nossa independência e a certeza de ficarmos semAngola, pelomenos, com a vitória daGermânia».
Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 16.
9²6«En vue état de guerre toute question politique doit être absolument mise de côté, tous doivent offrir leurs

services au gouvernement portugais e joindre leurs éfforts pour la victoire finalle des alliés. Prière donner
connaissance cette dépèche (a) Manuel Roi». Carta de Victor de Sepúlveda a Homem Cristo, 04.04.1916,
Espólio MG. [Doc. 72].
9²7Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 50.
9²8Idem, ibidem.
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de neutralidade, mexeu com a sensibilidade dos católicos.9²9
Não era pois o catolicismo ou a doutrina da Igreja que alimentavam o pacifismo ou o

germanofilismo dos católicos. Como não era a admiração pela Alemanha que animava o
germanofilismo dosmonárquicos. Podia-se admirar a Alemanha e não ser germanófilo—
como era o caso deHomemCristo— e ser germanófilo sem ter amenor consideração por
ela: acontecia com inúmeros monárquicos e católicos, cujo germanofilismo se traduzia
apenas em ódio à República.9³0

Em síntese, pode dizer-se que a posição que Homem Cristo mais apreciava era a
dos que se mostravam capazes de abdicar dos interesses partidários e colocar, acima
deles, o que considerava ser o interesse nacional. Por isso condenava toda e qualquer
tentativa para derrubar a República durante o esforço de guerra.9³¹ Em finais de 1917,
com o país minado por greves e tumultos populares e a braços com enormes dificuldades
de abastecimento, o jornalista pressentia que algo de grave se iria passar. Se a República
cair e a pátria se perder — avisava — isso deve-se muito mais à «insensatez e falta de
patriotismo dos republicanos que [. . . ] aos manejos dos traidores».9³²

Com a incerteza política a pairar no horizonte, desfeita a união sagrada pelo aban-
dono dos evolucionistas, deixa no ar um indisfarçável mas premonitório pessimismo, ao
afirmar, poucos dias antes do golpe sidonista que de novo o levaria a percorrer os trilhos
da clausura9³³ e a escapar, por pouco, à Leva da Morte:9³4 «Oxalá que a nação tire forças
de si própria para resistir a tudo isso. Mas confesso que tenho medo do futuro».9³5

9²9Idem, p. 29.
9³0«A admiração pela Alemanha era uma treta muito grande. Outra grande treta, a história do mal que nos

tem feito a Inglaterra. Idem, p. 24. Ver também p. 38.
9³¹«Se uma revolução, se motins populares, se fundas perturbações de qualquer ordem impedem que o

exército português marche para o campo de batalha, Portugal está perdido». Homem Cristo, «O Adiamento
das Eleições», O de Aveiro, Ano I, nº. 35, 12.11.1916, p. 1.
9³²Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 96.
9³³Quando o jornal O Norte é ameaçado por transcrever um artigo de Homem Cristo, Casimiro Freire

desabafa: «Isto agora é dos ditadores de caserna. Assim o quis o Afonso Costa e a sua casa civil: mano Artur!
Estamos em plenomiguelismo; por isso lhe peço que não se sacrifique, porque a sua vida, na hora grave que
esta infeliz pátria atravessa, é preciosa. Ela precisa da sua defesa». Carta de Casimiro Freire a Homem Cristo,
26.09.1918, Espólio MG.
9³4«Tenciono referir-me às bandalheiras cometidas no tempo do sidonismo, sendo ministros os republica-

nos(!) Alfredo de Magalhães e Tamagnini Barbosa, em cujo consulado foram assaltados jornais e teve lugar a
Leva da Morte, de que V. Exa. escapou por milagre!». Carta de Augusto Taveira a Homem Cristo, 26.05.1931,
Espólio MG.
9³5Homem Cristo, Portugal na Guerra, p. 96. Acerca da prisão do jornalista durante o sidonismo vejam-se

cartas que lhe foram endereçadas por Carolina Homem Cristo [07.11.1918, Espólio IC] e Manuel Homem de
Carvalho Cristo [21.11.1918, Espólio MG]. Veja-se também carta de Jaime Duarte Silva [destinatário desconhe-
cido, 10.11.1918, Espólio MG] a reclamar a sua libertação.
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Capítulo 9

Conclusões

1. A implantação da República encontra Homem Cristo perfeitamente demarcado
da paixão revolucionária, dos adeptos da geração activa e da via conspirativa da
tomada de poder. Nele, a República não era um objectivo imediato: à luz do
organicismo deveria ser o resultado, não de qualquer movimento revolucionário,
mas de um longo processo educativo e de doutrinação dos cidadãos.9³6

O distanciamento progressivo do movimento republicano e das suas figuras mais
representativas ganha contornos mais expressivos a partir do pronunciamento
de 31 de Janeiro de 1891, ao qual não adere. Por essa altura, quando os conflitos
políticos reflectem aindamuito dissensões entre personalidades e rivalidades entre
facções, inicia uma apreciação negativa dos partidos, demite-se do Directório do
Partido Republicano Português e deixa-se seduzir por soluções extraparlamentares,
pela receita autoritária dos governos fortes embora respeitadores das liberdades
fundamentais.

É sobretudo a partir de 1908, após o regicídio, que as divergências com os repu-
blicanos atingem a fase mais aguda. Os franquistas, inicialmente considerados
como «a corja mais nojenta que tinha aparecido sobre a terra», passam agora a ser
tratados com a maior benevolência, denotando uma aproximação do jornalista
à política de engrandecimento do poder real a que entretanto D. Carlos aderira;
Afonso Costa, um «destemido deputado republicano» em 1900, quando é expulso
da câmara de deputados, transforma-se em 1910 num «Robespierre de papelão»
e num «ditador ridículo». Também emmatéria religiosa a revisão dos pontos de
vista é assinalável: de adversário de todas as religiões,9³7 ainda em 1907, ensaia, a

9³6«Tentámos retardar o advento da República [para] dar tempo a que se completasse a evolução republicana
e se avigorasse a reacção admirável que se vinha fazendo dentro da monarquia». Homem Cristo, «Salvem-se»
OPAE, Ano XXXII, nº. 21, 16.04.1913, p. 1. Noutro passo, afirma: «O desenvolvimento da sociedade portuguesa
foi interrompido [. . . ]. O elo da evolução [. . . ] partiu-se [. . . ]. E daí havia de resultar uma sociedade sem
norma, sem rumo, desmoralizada e adoidada». Homem Cristo, «O Espírito Religioso», O PAE, Ano XXXIII,
nº. 41, 07.05.1914, p. 1.
9³7Em nome da comissão instaladora encarregada de criar em Aveiro um Junta Liberal, o seu Presidente —
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partir do ano seguinte, uma visão do problema religioso de tal modo contrária
ao anticlericalismo violento da primeira fase, que passa a ser considerado pelos
republicanos um «assalariado do clericalismo».

É pois neste cenário de antagonismos declarados que devemos entender a recepção
que Homem Cristo faz da revolução de 5 de Outubro de 1910 e das suas etapas
subsequentes.

2. Constituído o Governo Provisório, os ressentimentos pessoais e as divergências
políticas empurramHomemCristo para uma política de afrontamento sistemático
das principais figuras que o compõem. Ao mesmo tempo, demarca-se ideologica-
mente do novo regime fazendo a apologia duma República conservadora.

A inexistência de um conjunto de regras definidoras dos direitos e deveres in-
dividuais, que emanavam, na altura, apenas da «justiça republicana», ajuda a
compreender a condenação do jornalista à prisão e ao exílio. Este comportamento
mostra que a política de atracção tinha limites e que o novo poder republicano fun-
ciona numa lógica não de persuasão mas de submissão às suas decisões. A forma
arbitrária como reage e se comporta com a imprensa — e também, genericamente,
com os sectores políticos e sociais que não se revêem na sua escala de valores — é
típica de um sistema político que funciona, em larga escala, por interacções de tipo
oligárquico e clientelar: as leis não imperam para os amigos, antes são usadas em
seu proveito para perseguir os adversários e abafar toda e qualquer discordância
radical.

3. Em 1911 e 1912 a jovem República vê crescer a instabilidade com o aparecimento
da contra-revolução monárquica, organizada e dirigida em território espanhol.
A Lei de Separação, assim como outras disposições anticlericais, inspiram-se nas
medidas laicizadoras adoptadas em 1905 pela III República francesa. Ao provoca-
rem a ruptura com a tradição católica do país, os republicanos contribuiram para
a deslegitimação do novo regime junto da hierarquia da igreja e da vasta comu-
nidade católica em geral, além de assinalarem um marco no deslizar da política
governamental para a intolerância. Ao incompatibilizarem a grandemassa católica
com o regime, acabaram por dar um novo alento à resistência monárquica, que
habilmente soube instrumentalizar em seu proveito a consciência religiosa ofen-
dida. Mas as revoltas monárquicas serviram também de pretexto aos republicanos
para não alargar o sufrágio.

Exilado primeiro em França e logo a seguir em Espanha, Homem Cristo vai viver
bem por dentro a aventura das incursões. Considerava a República radical, mas
sobretudo anarquista, por ter acabado com as raízes da disciplina e da ordem

João da Maia Romão — informa Homem Cristo que numa sessão efectuada no Teatro Aveirense foi aprovada
uma «proposta de muito louvor a V. Exa. pela campanha enérgica e brilhante que há muito tempo V. Exa.
vem sustentando no semanário O Povo de Aveiro contra a reacção religiosa». Carta de João da Maia Romão a
Homem Cristo, 14.05.1901, Espólio IC.
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social, por ter dissolvido a família, hostilizado a Igreja e instalado a anarquia no
exército, o que colidia frontalmente com a sua condição de ex-militar.

Esta leitura da gestão política republicana ajuda a compreender as razões que levam
a não detectarmos no jornalista, por esta altura, qualquer irredutibilidademoral ou
política face a um hipotético regresso da Monarquia. Mas deve acrescentar-se que
o benefício da dúvida concedido àMonarquia restaurada assentava no pressuposto
de que esta não incorreria nos erros do passado e, por outro lado, excluía dela o
ramo miguelista, os partidários da Monarquia absoluta. O espaço semântico e a
proximidade afectiva em que se movimenta Homem Cristo é o dos monárquicos
liberais, os partidários do ex-rei D. Manuel.

Acreditamos que o envolvimento activo de Homem Cristo nas incursões só não
aconteceu por três razões essenciais. A saber: i) desacordo notório com Paiva
Couceiro em algumas questões estratégicas, mormente a do plebiscito, unindo-os
apenas a «ostensividade à República e aos seus homens»; ii) o não lhe ter sido
atribuído, na Galiza, qualquer papel de relevo ou de comando, aliado à antevi-
são da derrota, após avaliar a desorganização e a escassez de apoios humanos e
materiais do movimento; iii) finalmente, o reconhecimento de graves divisões
entre os monárquicos no exílio, de que as sequelas do Pacto de Dover e as intri-
gas dos conselheiros de D. Manuel II em Londres são apenas dois exemplos bem
significativos.9³8

É a conjugação de todos estes factores que parece levá-lo a quebrar a solidariedade
antes expressa com os conspiradores. Tais divergências, aliás, ao reduzirem signi-
ficativamente as probabilidades de êxito da contra-revolução, acabaram também
por ser exploradas habilmente em Portugal, enfraquecendo a resistência interna
ao novo regime.

4. Com o malogro das incursões os exilados abandonam Espanha e demandam
outros países, onde procurammanter acesa a chama da luta contra uma República
que consideram intolerante e dominada por jacobinos e carbonários. Homem
Cristo ruma a Paris e funda O Povo de Aveiro no Exílio, que vai publicar-se entre
Outubro de 1912 e Agosto de 1914. A publicação coincide, em Portugal, com
o período de hegemonia absoluta do Partido Democrático e a constituição de
governos monocolores que defraudam as já ténues esperanças de apaziguamento
político no país.

O jornal é visto, no estrangeiro, como um periódico realista que assume no com-
bate ao governo republicano o papel de «pelourinho da carbonária». Os objectivos
são claros: desacreditar o mais possível na imprensa estrangeira a República por-

9³8«A asneira do movimento neutro tornava os miguelistas árbitros da situação no campo oposto ao da
república». Homem Cristo, Cartas de Longe. A instrução secundária [. . . ], p. 555. Acerca da atitude dos
monárquicos para com D. Manuel acrescenta que «não foram já, somente, os miguelistas, mas também os
manuelistas, que o arrastaram pelas ruas da amargura». Idem, p. 556.
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tuguesa, criar embaraços internacionais ao já abalado prestígio do regime numa
Europa coroada de monarquias, com excepção da França e da Suiça.

A estratégia do jornal, onde impera um «núcleo duro» de colaboradores manue-
listas, não visava substituir no poder os republicanos radicais por um governo de
feição mais moderada ou conservadora. Unia-os um traço comum: a necessidade
de derrubar a República, embora uns defendessem mais abertamente que outros
o regresso à Monarquia constitucional. Essa batalha jornalística não era mais do
que a continuação da luta política por outros meios, após o fracasso das incursões
na Galiza.

Para alcançar esse desiderato O Povo de Aveiro no Exílio identifica-se com as
posições de católicos e conservadores, embora, pela pena de Homem Cristo, não
deixe igualmente de sublinhar o distanciamento em relação aosmonárquicos. Uma
das estratégias adoptadas para desacreditar a República consistia em denegrir a
imagem dos embaixadores portugueses no estrangeiro. João Chagas viria a tornar-
se o alvo preferencial dessa campanha, cujos incidentes afectaram seriamente a
sua credibilidade e quase provocaram um rompimento diplomático entre Portugal
e a França.

É, aliás, nos anos de 1911 e 1912, que a feição panfletária de Homem Cristo mais se
evidencia. As correspondências particulares deixam perceber um ódio profundo
aos republicanos no poder, à mistura com frases injuriosas e desejos explícitos de
vingança e de desforra. Os métodos que utiliza para denegrir a imagem de João
Chagas, utilizando o recurso a interposta pessoa — neste caso Santos Cardoso,
um republicano desacreditado e responsável pela sua prisão após o 31 de Janeiro
de 1891 — mostram à saciedade que quaisquer argumentos lhe serviam, na altura,
por mais rasteiros que fossem, para anatemizar os adversários políticos.

Outro estratagema consistia em transcrever tudo quanto a imprensa estrangeira
publicava de hostil à República. Dava, neste contexto, grande relevo às actividades
patrocinadas pela duquesa de Bedford — comícios e textos onde se relatava a
situação dos presos políticos portugueses. O jornal amplificava, assim, a campanha
internacional de protesto, deveras embaraçosa para a diplomacia portuguesa.

O Povo de Aveiro no Exílio difunde valores que a «viragem» do seu director já
prenunciava nos dois últimos anos da Monarquia. Um deles, sempre presente, é a
religião, considerada agora um dos meios mais poderosos de garantir a ordem e
a coesão social; ao invés, a dissolução dos valores religiosos conduziria à degene-
rescência e à anarquia da actividade política. Também encontramos noções como
ordem e liberdade — com a prioridade da ordem sobre a liberdade —, passado
e tradição, que remetem para a dogmática do conservadorismo. O recurso à tra-
dição procura legitimar normas e valores que sustentavam a autoridade política
tradicional no tempo da Monarquia.

5. No início de 1915 a República envereda pelos trilhos do conservadorismo. A pre-
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texto de pacificar a sociedade portuguesa, Pimenta de Castro encerra o Parlamento
e recorre a uma solução governativa extraparlamentar, preocupado acima de tudo
em anular a influência de Afonso Costa e do Partido Democrático. Julgava, assim,
poder ultrapassar os vícios dos mecanismos institucionais do parlamentarismo.

HomemCristo regressa a Portugal no contexto de uma amnistia ampla que abrange
os implicados no movimento das espadas e os chefes monárquicos excluídos da
amnistia de 1914. Neste curto período de ruptura político-constitucional, onde o
triunfalismo monárquico coexiste com a franca hostilidade aos democráticos, o
jornalista advoga, emnome do interesse nacional— estava já declarada a guerra eu-
ropeia — um novo relacionamento entre monárquicos e republicanos que passava
pela exclusão da possibilidade de qualquer tentativa revolucionária.

Em nome da segurança e da ordem dava o seu assentimento a um governo forte,
embora recusasse a ideia segundo a qual liberdade e autoridade são incompatíveis.
É como corolário da crítica aos partidos que defende que a regeneração nacional
não pode depender exclusivamente da acção dos políticos, mas sim de outros secto-
res—publicistas, escritores, professores, padres, chefes civis emilitares, parecendo
retomar a velha ideia iluminista segundo a qual sem uma verdadeira reforma das
mentalidades nada é possível mudar em Portugal.

O fascínio pelas soluções extraparlamentares, por um tipo de legitimidade gover-
nativa não resultante das «maiorias ignaras» de que falava Herculano, assentava
na competência técnica e no mérito que deviam possuir os portadores da moral
necessária à morigeração da sociedade. Mas ao contrário do projecto cesarista de
Oliveira Martins, em Homem Cristo a opção extraparlamentar não é ditatorial
nemmessiânica. Omodelo político que propõe— a criação de uma Liga pública—
aproxima-se mais do que será enunciado em 1918, durante o consulado sidonista,
na revista Pela Grei, dirigida por António Sérgio.

Longe de ser inovadora, a ideia de uma Liga parece remeter para a reabsorção
do exemplo da Liga Patriótica do Norte, surgida em 1890, portanto na fase mais
intensa da actividade político-partidária de Homem Cristo.

6. No combate permanente aos democráticos, na análise do «perigo espanhol», ou
ainda nos argumentos a favor da campanha intervencionista durante a Guerra, o
tema do patriotismo é recorrente em Homem Cristo. A forma como incutia nos
soldados o sentimento de Pátria mostra que esta noção adquire nele uma resso-
nância nacional. É certo que o sentimento patriótico que encontra nos soldados
não é o «da grande pátria portuguesa, que eles, na sua profunda ignorância, não
conhecem. Mas da pátria pequenina, onde nasceram».9³9

É, pois, a partir dessa imagem impressiva da aldeia, que ao pretender cultivar a

9³9HomemCristo, Pró-Pátria, p. 32. Ao recordar o seu tempo de oficial do exército e de instrutor de soldados,
confessa: «Há vinte e quatro anos que, nas teorias da caserna, eu me sirvo da recordação da sua aldeia para
incutir no espírito dos nossos soldados umas certas ideias de pátria portuguesa». Idem, pp. 32-33.
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alma rústica dos soldados lhes inocula no espírito as noções de pátria portuguesa:
«o nosso berço, a terra da nossa infância [. . . ], terra que nunca se esquece [. . . ].
Defender a pátria é defender o chão sagrado onde repousam os ossos dos nossos
avós [. . . ], é saber os lugares e os campos onde nascemos e brincámos, é dar vida
livre e ensinar dignidade aos nossos filhos».940

Mas se para Homem Cristo o afecto à pequena pátria funciona como primeira
forma de patriotismo — dito de outro modo: aquele que ama a sua terra tanto
melhor ama Portugal — torna-se necessário ir mais além, alcançar o verdadeiro
patriotismo nacional: «Sozinho, nenhum de nós o poderá fazer. Cada uma das
nossas aldeias é pequena, só por si, para tamanho encargo [. . . ]. Têm que se unir. E
é comaunião de tantas aldeias, vilas e cidades, onde se fala amesma língua, onde os
homens [têm] a mesma raça, os mesmos interesses, e estando todos subordinados
às mesmas autoridades [. . . ] que se forma a grande pátria portuguesa».94¹

É curioso notar que esta forma de conceber a ideia de pátria, em que a história local
induz à criação do patriotismo em geral, apresenta semelhanças com as teorias
que em França apontam no sentido de que «a história local interessa as crianças
mais que a história geral» e o seu ensino nas escolas «formará o patriotismo das
nossas crianças».94²

Para Homem Cristo a ideia de Pátria representa «o sentimento mais poderoso no
coração do homem. Talvez mais poderoso [. . . ] que o sentimento de mãe».94³ Por
isso diz não alinhar com a «corrente idiota dos humanitários que proclamam o
ódio da pátria para afirmar o amor da humanidade. Para os quais a ideia de pátria
é artificial».944 Nele, a ideia de Pátria é um factor essencial de identificação, de
reconciliação, um «sentimento espiritual das raízes».945

7. A revolução de 14 de Maio de 1915 traz de novo os democráticos ao poder. Homem
Cristo experimenta outra vez o exílio, donde só regressa em 1916, por altura da
constituição do governo da União Sagrada. Em Portugal reina o consenso quanto
às probabilidades da guerra poderem afectar o interesse nacional; mas ninguém
se entende quando se trata de definir as alianças que melhor sirvam a preservação

940Idem, pp. 33-34. Nesta descrição está implícita a ideia que pátria equivale a paz, já que «para expulsar
pessoas de suas pátrias é preciso haver uma situação de guerra». WolfgangThune, A Pátria como Categoria
Sociológica e Política, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1991, p. 15. É esse o sentido das palavras de Paul Keller,
quando afirma que «Pátria não é somente espaço, amizade e amor: pátria é paz». Idem, p. 91.
94¹Idem, pp. 34-35. «A teoria mais segura formulada até agora é aquela que considera o solo, a paisagem e o

território como sendo as colunas básicas da pátria e do espaço». Idem, p. 89.
94²Eram estas as teorias do ensino do magistério primário em França, segundo uma circular do Ministério

da Instrução francês. Cfr. Luis Barradas [Almedina], «A Cultura da História Local. Pensamento de alcance
regionalista e gerador do sentimento patriótico», Notícias d’Évora, Ano 41º., nº. 12 125, 16.04.1941, p. 1.
94³Pró-Pátria, p. 35. A ideia de que o sentimento de pátria é um sentimento artificial é sustentada por autores

que a entendem como «um monstro de larga vaidade colectiva, alimentado de sonhos de conquistas, de
desejos de desforras, de glórias sanguinolentas». Léopold Lacour, apud Homem Cristo, idem, p. 35, nota 1.
944Idem, p. 32.
945WolfgangThune, op. cit., pp. 46-47.
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desse mesmo interesse. É nesta atmosfera de fracturas políticas permanentes —
a que não é alheia a delicada situação internacional de Portugal — que Homem
Cristo vai desencadear a sua campanha intervencionista, ao lado daqueles que
tinham sido até então o alvo preferencial dos seus ataques: os republicanos demo-
cráticos.

É em nome do que considera ser o interesse nacional, e não com o intuito de
se reconciliar com a República, que adopta este comportamento só na aparência
paradoxal. Nele, a ideia de Pátria sobrepunha-se às secundárias questões de re-
gime. A rejeição da Alemanha e o apoio inequívoco à aliança inglesa inscrevem-se
no quadro da justificação republicana da preservação das colónias, enquanto ele-
mento essencial da identidade portuguesa. O argumento colonial é um tópico
constante do seu discurso, embora a defesa das colónias passasse pelo teatro de
guerra europeu. Empenha-se, pois, em desmontar o que considera serem os ar-
gumentos falaciosos dos monárquicos e dos católicos. Sem qualquer submissão
a interesses partidários. Antes norteado pelos princípios de independência que
sempre procurou imprimir ao seu magistério cívico e político.

8. Num balanço final, pode dizer-se que durante a “República Velha” o percurso
político e ideológico de Homem Cristo não segue uma trajectória linear, antes
reflecte as dúvidas e perplexidades que são também as do seu tempo e da sua
geração. O que não quer dizer que não exista racionalidade ou coerência nesse
percurso, pois as suas opções não devem ser ajuizadas apenas pelos critérios de
valor assumidos pela historiografia republicana sua contemporânea, que em regra
lançava o anátema aos que divergiam do seu ideário e da sua prática política.

Damesma forma também a extrema severidade dos juízos deHomemCristo sobre
Afonso Costa deve ser aliviada. Não apagam o seu carisma nem a imagem de um
guia e um modelo no qual muita gente se revia e identificava. O juízo actual sobre
as personalidades da I República não pode deixar para segundo plano os juízos
que delas fizeram os seus contemporâneos.

O trajecto tipicamente conservador de Homem Cristo é calcorreado em ambiente
hostil, que o contrariava nas convicções mais profundas, o agredia nas crenças
e a seus olhos era prejudicial à vida da nação. Por isso reivindica a liberdade
filosófica — de consciência, de ensino, de imprensa e de culto — a um regime
que permanentemente a negava aos seus adversários e inimigos declarados. E
eram-no, nessa altura, tanto os monárquicos e conservadores, como os socialistas
e os sindicalistas revolucionários. Convém não esquecer que fora do Partido
Democrático, como advertira Afonso Costa em 1912, só estavam monárquicos e
«traidores».

Entre as linhas de força que norteiam o pensamento político de Homem Cristo
entre 1910-1917 releve-se a descrença numa República que nega o seu sistema de
valores e as suas convicções mais profundas; a crença, embora pontual, de que um
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regimemonárquico reabilitado se ajustaria melhor aos interesses da nacionalidade;
a relativização das formas de governo e do problema do regime, partilhada, entre
outros, por Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão, filiável em Proudhon e que
se aproxima da tese de Herculano segundo a qual, garantidos certos princípios,
tanto lhe dava que o governo se produzisse a partir de um trono, de uma poltrona
ou de uma tripeça; finalmente, a crítica impiedosa a todas as manifestações de
sectarismo republicano e a convicção de que a não integração dos monárquicos
no sistema político agravou a instabilidade e fomentou a conspiração permanente.

9. No combate ao que considera serem a corrupção e a imoralidade republicana,
envereda por um tipo de oposição política que galga as margens da legalidade,
fazendo apelo, em momentos precisos, — a excepção é o período da Grande
Guerra— à prática insurreccionista contra o novo regime.946 À semelhança do que
sucedera no tempo da Monarquia, volta a perfilhar, em 1915, durante a ditadura de
Pimenta de Castro, soluções extraparlamentares. Sobrevaloriza os representantes
das várias áreas do saber em detrimento da representação política, embora sem a
excluir— dado sem dúvida importante para aferir do seu grau de democraticidade.

Mas o governo de competências que propunha não se resumia a uma espécie de
procuração técnica, de mero aconselhamento e apoio à decisão política, na linha
do que viria a defender, alguns anos depois, o movimento da Seara Nova. A acção
dos governantes deveria interiorizar a ideia segundo a qual «se governa muito
mais com as forças morais que materiais»,947 o que mostra que em Homem Cristo
a competência moral precede a competência técnica, o mesmo é dizer, que a ética
sobredetermina as propostas políticas.948 Ao darem provas de equidade, justiça e
virtude na acção governativa, os governantes estariam a contribuir para que esses
valores fundamentais frutificassem na alma popular.949

Para o jornalista «o governo supremo é formado da soma do governo de todos»,
no pressuposto de que todos — o chefe de família, o industrial, o comerciante,
o operário, a dona de casa — ao governarem bem na sua esfera de competência,
colaboram no governo do Estado: «Não há um acto de governo individual que
não seja um acto de governo social».950

946Atitude diversa perante a República, a quem também não poupou críticas, teve o seareiro Raul Proença:
«A minha galeria de tipos é conhecida. Não fiz da crítica política uma barraca de pim-pam-pum». João B.
Serra, «UmModelo de Análise Política do Sistema Liberal Republicano — Raul Proença na Seara, 1921-1931»,
Ler História, nº. 7, 1986, p. 50.
947Homem Cristo, «Pátria e República», O de Aveiro, Ano V, nº. 89, 31.10.1920, p. 1.
948Segundo Homem Cristo, «essa condição primeira [o requisito da competência moral] é para os regenera-

dores a secundária. Quando eles falam em competência referem-se sempre à competência profissional [. . . ].
Sem ideias claras e lúcidas [. . . ] logo formularam sobre competências o juizo mais falso e errado». Idem, ibi-
dem. Homem Cristo distinguia a competência moral da profissional e da intelectual, desdobrando esta última
em competência das funções e das especialidades. Idem, ibidem.
949Cfr. Conferência na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, 1935, p. 18.
950Homem Cristo, «Pátria e República», O de Aveiro, Ano V, nº. 89, 31.10.1920, p. 1.
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10. Restabelecida a paz em Novembro de 1918, e após a República se desembaraçar
das tentativas restauracionistas do Norte e de Monsanto, Homem Cristo deixa
de condenar as tentativas revolucionárias. Fá-lo em nome da governabilidade do
país, por entender que os democráticos voltavam a reincidir na arbitrariedade e na
corrupção, não garantindo «o respeito da lei e da opinião pública que há na França,
na Inglaterra [. . . ]. Era lícito esperar, depois da lição do dezembrismo e com a
crise aberta pela guerra, que mudassem de rumo os miseráveis. Foi pior! [. . . ]. E
como foi pior, só restam os meios revolucionários».95¹

Não admira, assim, que a tentativa de golpe de estado da direita autoritária— 18 de
Abril de 1925 — protagonizada por vários militares que no ano seguinte estariam à
cabeça do 28 de Maio, seja apoiada por Homem Cristo de forma resoluta. A Dita-
dura transcreve O de Aveiro, onde saúda calorosamente Mendes Cabeçadas, Sinel
de Cordes, Raul Esteves, Filomeno da Câmara e «todos aqueles que se bateram
pela redenção desta infeliz pátria [. . . ] contra os infamíssimos correccionais que
encheram a terra em que nasci de ruína e opróbio».95²

Existe, aliás, no espólio do jornalista um conjunto de cartas da autoria de Sinel
de Cordes, mas cujo destinatário não é referenciado. Tudo leva a crer que por
precaução. Numa delas, afirma o general conspirador: «Foi o meu amigo que o
ano passado me resolveu a colaborar no movimento de Abril, sucedendo o mesmo
com o que está em preparação [28 de Maio]».95³ A ser Homem Cristo o destina-
tário destas cartas, tornar-se-ia óbvio o seu envolvimento e responsabilidade nos
pronunciamentos que abalaram e acabaram por derrubar os frágeis alicerces em
que assentava a república parlamentar.

Não deixa de ser curioso que o panfletário de Aveiro esteja ao lado do aventu-
reirismo das elites militares, as quais comprometiam a instituição castrense e
o próprio sistema político, numa altura em que, no dizer de Raul Proença, «os
generais batem o pé aos homens do governo, como a galuchos».954

Curioso, também, porque Homem Cristo, mostrando predisposição pelo golpe
de estado militar — ele, que tantas vezes no seu discurso político apela à ordem
e à disciplina —, passa a situar-se, abertamente, ao lado da indisciplina, que é
contrária ao culto das virtudes militares e ao respeito pelo poder constituído.

Como o próprio confessa, o jornal que dirige fez «uma insistente propaganda a
favor da ditadura militar».955 Apesar disso, é suspenso logo no primeiro número

95¹Homem Cristo, «A Inevitável Revolução», O de Aveiro, Ano 7º., nº. 272, 30.07.1922„ p. 1.
95²A Ditadura, 07.08.1925, p. 1.
95³Carta de João José Sinel de Cordes [destinatário desconhecido], 20.05.1926, Espólio IC. Para a compre-

ensão do envolvimento de Sinel de Cordes no 18 de Abril de 1925 e no 28 de Maio de 1926, veja-se Aniceto
Henrique Afonso, Sinel de Cordes, um General Conspirador [1923-1926). Dissertação de Mestrado em Histó-
ria Contemporânea, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1989, Biblioteca do Instituto de
Ciências Sociais [dactilografada].
954Raul Proença, apud João B. Serra, «UmModelo de Análise Política [. . . ]», p. 57.
955Homem Cristo, «Explicando», O Povo de Aveiro, Ano XLV— 3ª. Série —, 01.05.1927, p. 1.
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publicado após o 28 de Maio. O jornalista recusa-se a cortejar o poder, não se
inibe de criticar os seus actos se os acha contrários ao interesse do país e não deixa
de exclamar, com desassombro: «Simpatia pelo governo não temos, pois não é esta
a ditadura que reclamávamos».956

Mas é já nos anos 30 que se assiste a nova viragem no pensamento político de
Homem Cristo, com a adesão explícita aos sistemas eleitorais de representação
parlamentar. Há dois momentos cruciais onde é possível detectar essa viragem:
o primeiro, numa «valente e audaciosa entrevista» que concedeu ao «fruta-cores
Diário de Notícias, dirigido sabujamente pelo mefistofélico reaccionário [Eduardo]
Schwalbach»;957 o segundo, numa conferência produzida na Casa da Imprensa e
do Livro, em 1935, a convite da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do
Porto.

A entrevista ao Diário de Notícias, em 1932, ocorre num contexto de apreciações
críticas ao chamado Projecto de Constituição Política.958 Ao discorrer sobre o
projecto Homem Cristo considera-o «detestável, afastando-se inteiramente do
moderno direito constitucional». E acrescenta: «O relatório é que torna bem claro
o espírito reaccionário que presidiu à elaboração do projecto».959

Ao longo da entrevista estriba-se num discurso de Poincaré, proferido em 1928 na
Câmara dos Deputados, e no qual o estadista francês afirma que a soberania reside
no povo e não nas corporações independentes, nomeadas pelo governo. Homem
Cristo remata a entrevista dizendo que «esta é a verdadeira doutrina democrática.
E como a mim me inspira o espírito racionalista, individualista, democrático, sou
contra, absolutamente contra, o Estado corporativo».960

Na conferência que produz em 1935 considera o voto, a par da tribuna e da imprensa,
os grandes elementos de fiscalização pública;96¹ discorrendo sobre individualismo,
assume-se um «individualista enragé» e, ao mesmo tempo, «um tradicionalista,
um patriota, um inimigo de todas as demagogias»;96² define, também, a sua noção
de autoridade: à autoridade força, à autoridade violência, contrapõe a autoridade
razão e a autoridade exemplo, numa recusa clara do pensamento autocrático se-
gundo o qual liberdade e autoridade são incompatíveis.96³

956Idem , ibidem. Sublinhado nosso.
957Carta de Augusto Taveira a Homem Cristo, 22.06.1932, Espólio MG.
958Anota Augusto Taveira: «já me mete nojo a conversa prolixa de tantos sabichões em gritaria, que destoam

uns dos outros como uma buzina entre canas rachadas. O remetente acrescenta que apenas uma entrevista —
a do antigo deputado Pinto Barriga — «deu no vinte». Tanto bastou para o seu autor ter sido «sovado no seu
próprio domicílio». Idem, ibidem.
959Idem, ibidem. As declarações de Homem Cristo são extraídas do recorte do Diário de Notícias que

acompanha a carta.
960Idem, ibidem.
96¹Cfr, Conferência [. . . ], p. 4.
96²Refere Homem Cristo: «não me seria difícil provar, historicamente, que a demagogia negra não é nada

melhor do que a demagogia vermelha». Idem, p. 14.
96³Idem, pp. 15-16.
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Parece-nos óbvia, por esta altura, após um percurso político onde as tentações
autoritárias não estão ausentes, a adesão do jornalista a um modelo democrático
liberal, assente, na esteira de Herculano, no primado do indivíduo sobre o Estado
e no da liberdade sobre a igualdade.

11. A mudança de atitude perante o fenómeno religioso, operada ainda durante a Mo-
narquia, parece inscrever-se na necessidade de recuperar, à custa de argumentos
historicistas, um passado que funcione como cimento aglutinador do presente e,
ao mesmo tempo, como factor de harmonização e consensualização da sociedade
portuguesa. Esta mudança de atitude perante a influência religiosa leva-o a consi-
derar a religião uma barreira contra a imoralidade. A irreligiosidade passou a ser
sinónimo de anarquia e degenerescência política.

Sublimado o ódio aos jesuítas, dizia-se disposto a decretar, se dependesse dele, a
entrada das congregações religiosas «com jesuítas à frente».964 Tudo em nome do
equilíbrio que era necessário restabelecer e que a descristianização acelerada do
país tinha agravado. Este raciocínio entroncava também na constatação de que os
países mais cultos eram «os de mais intensa e mais pura religiosidade».965

A tolerância para com o jesuitismo não deixa de merecer reparos aos que o associ-
avam à decadência de Portugal e para quem «o carácter inconstante e doblativo
do português, a abjecta hipocrisia, o nosso espírito mesquinho de facção, a nossa
intolerância e o entibiamento da nossa vontade»966 eram uma herança nefasta da
educação jesuítica. Homem Cristo contra-argumentava com o facto de os jesuítas
viverem livremente em França e, apesar disso, este país continuar a ser uma nação
culta e próspera.967

É nesta linha de pensamento que o encontramos a defender, nos anos 30, a res-
tauração da diocese de Aveiro.968 Longe de constituir qualquer incoerência num
percurso político pautado pelo agnosticismo, este empenhamento acaba por re-
forçar a sua condição de livre-pensador e de democrata: «a liberdade que nós
queremos para nós é a liberdade que nós queremos para todos. Igreja livre no
Estado livre foi sempre um dos parágrafos mais importantes da doutrina demo-

964Homem Cristo, Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 332. Mais à frente, acrescenta: «Não admito as ordens
contemplativas. Mas considero beneméritas, e de uma grande necessidade em Portugal, as de assistência e
de ensin». Idem, p. 380. Por esta altura acreditava estar já “tocado” pela intervenção natural, embora esta
o dispensasse «da regra e das formas externas»: «O meu ódio à hipocrisia e à mentira [. . . ], o meu amor
profundo da verdade e da justiça [. . . ] são, indubitavelmente, um dom divino». Idem, p. 348.
965Idem, p. 380. «Nós, o país mais descristianizado da Europa, somos o mais boçal, o mais anarquizado, o

mais vicioso e o mais bruto». Idem, ibidem.
966Carta de António Lúcio Vidal a Homem Cristo, 24.10.1916, Espólio MG. [Doc. 78]. Acrescentava Lúcio

Vidal: «O jesuíta foi sempre um elemento de desnacionalização e de dissolução do patriotismo». Idem, ibidem.
967Idem, ibidem. Perguntava Homem Cristo: «Que importou a França expulsar as congregações religiosas,

se o espírito religioso nesse país era e é intensíssimo?». Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 380.
968A diocese de Aveiro fora extinta em 1882. Acerca do empenhamento do jornalista na restauração da

diocese, veja-se João Gonçalves Gaspar, «Homem Cristo e a Diocese de Aveiro», in Homem Cristo. O Homem,
a Obra [. . . ], pp. 41-48.
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crática».969

Também nesta questão as opiniões sobre Homem Cristo se dividem. O semanário
católico da diocese de Aveiro rende-lhe homenagem, logo após o desaparecimento:
«As suas atitudes para com a Igreja não foram das mais impecáveis, mas o Correio
do Vouga não pode esquecer a simpatia com que ele acompanhou, desde princípio,
o movimento de restauração da diocese».970

Outros, porém, condenam essa aproximação, numa altura em que a influência da
Igreja se torna novamente de tal modo poderosa que, em qualquer inauguração, é
preciso «ir beijar o anel do Bispo» e, para obter e manter empregos, «convém não
cair no desagrado dos padres e bispos».97¹

HomemCristo assume, àmaneira deMaxWeber, a importância da crença religiosa
como um motivo de acção social. E se o discurso republicano foi particularmente
sensível «à necessidade de se não confundir a crítica das religiões com a apologia
da extinção da religiosidade»,97² o jornalista aproxima-se do pensamento de Félix
Henriques Nogueira quando este afirma que os padres, uma vez receptivos à
evolução dos tempos e ao aperfeiçoamento do homem, «seriam utilíssimos aliados
do movimento democrático».97³

12. A filiação positivista do pensamento político de Homem Cristo ajuda a compre-
ender melhor os seus constantes apelos à ordem e a rejeição frontal da ideia de
revolução. É possível identificar essa filiação quer na concepção biologista da
sociedade, quer enquadrando o seu reconhecido agnosticismo na luta por uma
mundividência laica, em finais do século XIX, ou ainda no contexto das relações
autónomas entre o indivíduo e o Estado, como propõe Herbert Spencer.

Vejamos apenas, a título exemplificativo, como joga com as noções de ordem,
evolução e revolução ao nível da argumentação política: «A vida dos povos é como
a vida dos homens. Tem períodos fatais de evolução e cada período corresponde
a um estado intelectual e moral [. . . ]. Cada estado social tem as suas leis e a sua
moral».974 Também a propósito da implantação da República a acusa de ter posto
de parta «a lei natural e a lei sociológica por excelência: a evolução».975

Descortinam-se, neste tipo de análises, alusões ao paralelismo existente, no pensa-
mento comteano, entre o espírito de civilização e a necessidade de uma organização

969O P.A., nº. 447, 05.07.1936, p. 1. Restaurada a diocese, confessava: «eu orgulho-me de ter mais uma vez
cumprido o meu dever de democrata, de jornalista, de cidadão e de aveirense». O P.A., nº. 561, 11.12.1938, p. 1.
970Correio do Vouga, 06.03.1943.
97¹Carta de António Dias Pereira a Homem Cristo, Abril de 1937, Espólio MG. O remetente acrescenta:

«Agora vai haver Cristos nas escolas primárias e já há liceus com a designação de D. João III! Como isto é
afrontoso para a consciência! [. . . ]. O clero formou cerco e está a apertá-lo duma maneira que asfixia [. . . ]. Eu
aprecio os seus escritos, mas às vezes o sr. descamba . . . ». Idem, ibidem.
97²Fernando Catroga, O Republicanismo [. . . ], vol. II, p. 175.
97³Idem, p. 188.
974O PAE, Ano XXXIII, nº. 39, 23.04.1914, p. 1.
975Homem Cristo, A Anarquia em Portugal [. . . ], p. 979.
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política compatível com ele. Em Comte o estado positivo tem de atender a estas
modalidades de desenvolvimento.976

Também as noções de ordem e progresso são ideias-chave em Comte. A história é
uma soma de progressos que acontecem de acordo com uma determinada ordem.
Tais noções revelam-nos a conotação classista do discurso de Comte, para quem o
dinamismo social era a concretização do estático, o que quer dizer que fazia uma
leitura do progresso assente na ordem.977

Em Homem Cristo, associada à ideia de ordem anda a da rejeição das revoluções:
«Não é pormeio das revoluções que nos havemos de salvar. É entrando no caminho
da liberdade e do direito, na via legal e pacífica [. . . ]. O país precisa é de acabar
com as revoluções daninhas, com esta desordem pavorosa».978

Estamos, mais uma vez, na presença de um tipo de pensamento que se inscreve
na matriz comteana. Em Comte a lei que comanda o mundo social é uma lei de
transformações, mas transformações que devem obedecer a determinadas regras.
O grande político é o que tem a perfeita consciência do estado de desenvolvimento
de uma civilização. A revolução seria uma espécie de doença no corpo social.
Impulsionar para o mais remoto passado uma organização social, ou empurrá-
la para um futuro que não é do seu tempo, consttituia um erro cometido pelos
políticos que não se dão conta de que a progressão é lenta e tem de ser feita de
harmonia com a tendência dos grandes movimentos.979

Uma outra ideia que Homem Cristo repete abundantemente é a do carácter se-
cundário e efémero das formas de governo: «As formas de governo são coisas
acidentais, meramente secundárias [. . . ]. De nada valem as formas de governo,
que sob a aparência de avançadas, muitas vezes retardam e pervertem [. . . ] a natu-
ral evolução, de nada valem perante o capital interesse da ordem, da liberdade, da
tolerância».980 Comte pensava de forma idêntica nos seus Opúsculos de Filosofia
Social, a propósito da relatividade do regime político: «O regime político deve
estar, e está necessariamente, relacionado com o estado de civilização [. . . ]. Não
há, portanto, nem poderia haver, regime político absolutamente preferível aos
outros».98¹

976Refira-se que embora o pensamento de Comte funcione como matriz fundadora do positivismo, a sua
absorção em Portugal se fez-se através das correntes heterodoxas de Littré e Spencer. Cfr. Fernando Catroga
[Estudo Introdutório], in Basílio Teles, As Ditaduras. O regime revolucionário. Coimbra, Atlântida, 1975,
p. XXII.
977Cfr. Fernando Catroga, Os Inícios do Positivismo [. . . ], pp. 14-16.
978Homem Cristo. «Ao meu País», Manifesto publicado em 1921, Espólio IC. Noutro momento, adverte:

«A revolução é sem dúvida, mesmo quando melhor preparada e melhor planeada, uma aventura». O PAE,
Ano XXXII, nº. 20, 09.04.1913, p. 2.
979Para os positivistas portugueses as revoluções não passavam de «fenómenos tendentes a repôr o funcio-

namento normal do organismo social de modo a adequá-lo ao seu percurso teleologicamente determinado
pelo devir histórico». Fernando Catroga, Os Inícios do Positivismo [. . . ], p. 62.
980O PAE, Ano XXXII, nº. 18, 19.02.1913, p. 1.
98¹Paul Arbousse Bastide, Augusto Comte, Lisboa, Edições 70, 1984, p. 54.
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O que atrás se transcreveu de Homem Cristo autoriza-nos a pensar que o seu
discurso é em grande parte tributário do evolucionismo biologista spenceriano,
pois foi Spencer quemmais influenciou a ligação do positivismo ao democratismo
burguês já que, sem cair no estatismo comteano, «não subsumiu a realidade in-
dividual,98² ao contrário de Comte, para quem o indivíduo era uma abstracção
metafísica.

Quando Homem Cristo afirma que «a natureza tem leis fatais, imperiosas, que a
ninguém, impunemente, é dado alterar»,98³ é sem dúvida o evolucionista que fala.
E quando em alguns dos seus textos estabelece uma analogia entre o funciona-
mento dos organismos biológicos e sociais, isso autoriza-nos a poder considerá-lo
um evolucionista à Spencer.984

13. Não pode fazer-se um estudo sério e rigoroso sobre Homem Cristo com base,
apenas, na consulta das suas obras. Em Os Acontecimentos de 31 de Janeiro e a
Minha Prisão silencia praticamente toda a campanha de protesto que dirigiu na
imprensa contra o ultimatum. Reportando-se aoBanditismo Político, publicado em
Espanha em 1912, o jornalista sentencia: «Hei-de revê-lo, pois exige uma revisão
profunda, limpando-o de assinaladas incorrecções de forma e de objurgatórias
inúteis».985

Como se tal não bastasse os próprios textos publicados na imprensa denotam uma
evidente preocupação em falar para o futuro, em deixar marcas para a posteridade.
No ano de 1913, confessa: «não falo aos homens. Eu falo à história, que os homens
estão surdos. Não me incrimineis, ó gerações futuras. Não! Eu estou inocente».986

Mas é sobretudo nos 7 volumes das Notas da Minha Vida e do Meu Tempo que
as leituras não podem ser ingénuas, requerendo extremo cuidado e cotejo com
outras fontes. As Notas foram publicadas entre 1937 e 1938, numa altura em que
o jornalista contava já mais de 75 anos de idade. Esse trabalho memorialista é
constituído, quase na totalidade, por textos publicados na imprensa em períodos
históricos distintos. Há fortes razões para crer que em nome da suposta coerência
desse derradeiro trabalho, tenham sido omitidas contradições, incongruências e
opiniões divergentes sobre factos e personalidades.

98²Fernando Catroga, Os Inícios do do Positivismo [. . . ], p. 22.
98³Homem Cristo, «O Espírito Religioso», O PAE, Ano XXXIII, nº. 41, 07.05.1914, p. 1.
984«Houve tempo em que Spencer foi um oráculo para quase toda a gente em Portugal [. . . ]. Morreu o

pontífice e substituiu-o Gustavo de Bon, aureolado pelo mesmo dogma da infalibilidade». Homem Cristo,
Cartas de Longe. Em defesa [. . . ], p. 18. Embora tivesse recebido influências de Spencer, Homem Cristo
discordava da sua proposta de subalternização das cadeiras humanísticas ao saber utilitarista e criticava-o por
não admitir abertamente que a instrução pudesse modificar os indivíduos e os povos. Cfr. idem, pp. 20-21.
Em polémica com Alfredo Pimenta, confessa: «Ainda o sarrafaçal não tinha ouvido falar em Guatavo Le Bon
e Spencer e já nós estávamos fartos de ler um e outro». Idem, pp. 169-170.
985Cartas de Longe [2ª. Série]. Em defesa [. . . ], p. 8, nota 1.
986Homem Cristo, «Acordem . . . e tenham juízo!», O PAE, Ano XXXI, nº. 16, 29.01.1913, p. 1.
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A correspondência trocada comGalinoMarques987 que em Lisboa assegurava a re-
visão das provas tipográficas e mantinha contactos com o editor, é particularmente
elucidativa. Numa dessas cartas, referindo-se ao editor, anota Galino Marques:
«Não lhe pareceu a ele bem, nem ao Paulo Freire,988 [. . . ] o facto do meu Exmº.
Amigo chamar ao Afonso Costa sábio e homem de carácter e também bandido,
tudo no mesmo volume».989 Depois de referir que Homem Cristo tem «razões
especialíssimas e muito fortes para não perdoar ao A.[fonso] C.[osta] o muito mal
que ele lhe fez», Galino Marques avança com a receita: «há de facto um grande
contraste que talvez pudesse ser atenuado desde que o meu amigo suprimisse parte
do elogio inicial e contasse apenas que ele o defendeu, pelo que lhe ficara grato
nessa ocasião».990

A leitura do 7º. volume das Notas é reveladora do acolhimento dado por Homem
Cristo à sugestão do seu correspondente. As referências elogiosas a Afonso Costa
são completamente banidas.99¹ Essa modificação teria imprimido ao livro «maior
unidade e, como [. . . ] ninguém conhece o que o meu amigo escreveu há 40
anos, ficará assim melhor. O contrário é que poderia dar aso a interpretações
erróneas».99²

Mas não é apenas a figura de Afonso Costa que sofre mutilações ou é retocada.
Outras há que ficaram despidas de referências perjorativas, pois Galino Marques
lembra aHomemCristo que «asmodernas gerações nada ou quase nada conhecem
dos assuntos tratados na sua obra e menos ainda conhecem os homens pelas
alcunhas. Assim, Rachado,99³ Borracho,994 etc., são enigmas para eles».995

Numa altura em que muitas dessas personalidades tinham já desaparecido ou

987José Galino Marques. Director e editor do jornal A Desafronta. Trabalhava nesta altura na Empresa
Nacional de Publicidade, S.A.R.L. — cujo administrador-delegado era o Dr. Beirão da Veiga — sucessora da
EmpresaDiário deNotícias e proprietária deste jornal, daEva,Os Sports,Notícias Agrícolas e outras publicações.
Numa Certidão de autos de Polícia, em que Galino Marques é réu, [ano de 1925], lê-se que «não é jornalista
nem o será jamais. É um escriba muito coxo [. . . ]. É a sombra pálida de Homem Cristo em linguagem de viela
e sem o valor intelectual do mesmo Homem Cristo, embora dele seja irmão no valor moral, que ainda assim é
superior ao seu». 17.09.1925, Espólio MG.
988João Paulo Freire [Mário]. Jornalista. Publicou, em 1924, O Livro de João Franco sobre El-Rei D. Carlos.
989Carta de Galino Marques a Homem Cristo, 16.07.1938, Espólio MG. Sublinhado nosso.
990Idem, ibidem. Sublinhado nosso. Galino Marques apelava ao «costumado bom senso» de Homem Cristo

para decidir sobre o assunto «nesta ocasião política em que o Afonso [. . . ] já não pertence ao mundo dos
vivos», deixando um aviso: «Tenho o pressentimento de que o caso lhe trará algumas más vontades [pois]
todos os fiéis patifes passam a santos depois de mortos». Idem, ibidem.
99¹No Povo de Aveiro, antes da sua apostasia, era possível ler: «Ao sr. dr. Afonso Costa não cessaremos de

prestar homenagem e de lhe agradecer vivamente os seus serviços, prestados com uma abnegação que são
o maior título de glória do ilustre professor». O Democrata, Ano 3º., nº. 138, 06.10.1910, p. 3. Jacinto Simões
lamenta que no 7º. volume das NotasHomem Cristo tenha omitido que Afonso Costa morreu no exílio. Cfr.
Carta de Galino Marques a Homem Cristo, 10.01.1939, Espólio MG.
99²Carta de Galino Marques a Homem Cristo, 18.07.1938, Espólio MG.
99³Refere-se a Bernardino Machado, a quem Homem Cristo chamava Bombardino Rachado.
994Dantas Baracho, alcunhado de general Borracho.
995Carta de Galino Marques a Homem Cristo, 25.07.1938, Espólio MG.
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9. Conclusões

estavam exiladas, Homem Cristo deveria, «sem nada ceder na essência», anular
a «feição panfletária» dos seus escritos, a fim de evitar que os inimigos pudessem
«sustentar que V. Exa. nem poupa os vencidos».996

Há, assim, uma intencionalidade óbvia nestes livros: a de legar àmemória colectiva
e às gerações vindouras uma narração que justifique, da forma mais coerente
possível, o percurso de uma vida. Mesmo que, para tanto, necessário se torne
expurgar dela todas as incongruências, erros de análise, resíduos polémicos e
rudeza de linguagem que em contextos histórico-sociais precisos adornaram a
intervenção política do panfletário de Aveiro. Se algumas dúvidas subsistissem,
bastaria esta confissão para as dissipar: «O que eu desejaria é que no livro o
pensador sobrelevasse o panfletário [. . . ]. O meu maior interesse é que a sua
obra seja conhecida e por ela se faça mentalmente a revisão do seu processo na
imaginação popular».997

Torna-se por isso necessário cotejar estas obras com os textos que Homem Cristo
publicou na imprensa, a quente, no momento em que os acontecimentos ocorre-
ram. Aos livros falta «a influência e a força perlocutória dos artigos do jornal, [já
que] carecem dos contextos que integraram».998

14. Homem Cristo era um republicano conservador. A República que ambicionava
devia respeitar as crenças e as tradições, os direitos individuais e as liberdades
públicas. A correspondência trocada com diversas personalidaes da esfera política,
religiosa e militar, ilumina melhor esse conservadorismo. As cartas existentes no
espólio constituem um precioso auxiliar para o estudo das redes de relações, de
familiaridades e/ou fidelidades sócio-políticas em que se movimenta.

A análise da sua trajectória política desvenda e faz dele um caso típico de persegui-
ções movidas pelo sistema político monárquico e republicano, ao mesmo tempo
que ajuda à compreensão da lógica de funcionamento dos dois regimes. Figura
marcante do Directório do Partido Republicano Português à data do 31 de Janeiro
de 1891, Homem Cristo, apesar de combater abertamente a insurreição, acaba por
ser preso e acusado de traição pelos próprios correlegionários enquanto outros
membros do Directório, instigadores da revolta, permanecem em liberdade. Im-
plantada a República, viveu de perto a aventura incursionista. Mas ao prever o seu
fracasso e sem deixar de apontar erros e vulnerabilidades, afasta-se pouco antes da

996Idem, ibidem.
997Carta de Galino Marques a Homem Cristo, 29.08.1938, Espólio MG. Há no espólio outras cartas onde

é possível entrever o desejo de «burilar» as Notas da Minha Vida e do Meu Tempo: «Eu lembro-lhe uma ou
outra vez a conveniência política de amortecer a sua forte adjectivagem na sua obra para o dispor bem com os
republicanos, visto a República ter uma dívida em aberto para com o meu querido Amigo». Carta de Galino
Marques a Homem Cristo, 30.12.1938, Espólio MG.
998Manuel Ferreira Rodrigues, «Homem Cristo e o 1º. de Maio [. . . ]», p. 73. Os livros de Homem Cristo

constituem, quando muito, «bons testemunhos sobre a sua postura política e intelectual nos períodos da sua
redacção ou compilação. Serão decisivos para a [. . . ] construção da memória social em torno de Homem
Cristo». Idem, ibidem.
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primeira tentativa de restauração monárquica. Não obstante, foi julgado e conde-
nado; considerado instigador e dirigente, acabou excluído da amnistia enquanto
altos responsáveis pelas intentonas regressavam livremente a Portugal.999

Cremos que a compreensão destas rupturas ajuda a perceber melhor as diferentes
oposições à governação republicana e o relacionamento de alguns republicanos
históricos com uma República na qual não se revêem nem se reconhecem.

A forma como O Povo de Aveiro no Exílio — que dirige entre 1912 e 1914 — de-
senvolve campanhas para desacreditar a República e a diplomacia portuguesa
nas principais capitais estrangeiras, também não deve ser negligenciada. Ajuda a
compreender as dificuldades internacionais do novo regime e o adensar — numa
Europa onde as monarquias imperavam— do ambiente já de si pouco propício
ao desenvolvimento da política externa portuguesa.

Por tudo isto, mas também pela campanha intervencionista que desenvolveu ao
lado do Partido Democrático na I Guerra, pela correspondência que trocou com
algumas figuras proeminentes do nosso republicanismo — casos de Basílio Teles,
Manuel de Arriaga, António José de Almeida, João Chagas e Afonso Costa, entre
outros — pelas polémicas violentas em que se envolveu, na imprensa, com perso-
nalidades comoGuerra Junqueiro e Leonardo Coimbra, HomemCristo assume-se
como uma figura relevante para o estudo dos últimos trinta anos de regime mo-
nárquico e dos dezasseis que durou a I República em Portugal.

A preocupaçãomanifestada, durante toda a vida, com os problemas da instrução e da
educação— que resumiu nos dois volumes a que deu o título deCartas de Longe—assim
como as análises que desenvolve acerca das elites e do caciquismo político, tornam-no
merecedor de um melhor [re]conhecimento público. Quanto mais não seja por se tratar
de uma personalidade fortemente marginalizada no discurso político do seu tempo e
que a historiografia oficial quase não evoca.

É esse desiderato que este trabalho procura alcançar, associado a uma melhor com-
preensão do período histórico da I República que medeia entre os anos de 1910-1917. No
tocante a Homem Cristo, apenas uma porta que se pretende abrir, pois nada é definitivo
no estudo e análise de uma vida.

999Todas essas perseguições o levam a exclamar: «Eu sou, sob muitos aspectos, a prova viva da estupidez, da
falta de consciência, da desvergonha e dos bandos políticos em Portugal». Homem Cristo, Cartas de Longe. A
instrução secundária [. . . ], p. 24.
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