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Resumo
A presente dissertação tem como objectivo o estudo da cobertura jornalística da
falência de uma instituição de crédito bancário, no ano de 1910: o Crédito Predial
Português. O nosso objectivo cumpre-se avaliando a cobertura que a imprensa de então
– em particular, alguma da que se situava na oposição ao governo em funções e/ou ao
regime político vigente: O Século, O Dia e O Mundo – fez do escândalo. Proceder-se-á
a análises quantitativas e qualitativas, de modo a avaliar os enquadramentos noticiosos
do facto e o tom e a linguagem das narrativas. Faremos um exame do recurso a fontes
de informação: a frequência com que as fontes de informação são movidas em cada
peça, os tipos de fontes que mais amiudadamente se observa, o modo como variam de
acordo com os graus de confidencialidade (à luz de teorias atuais sobre o assunto), a
preponderância das fontes no corpo do texto de cada peça jornalística, ou também a
origem, por grupo socioprofissional, de cada fonte. Deste modo, compreenderemos
mais sobre a imprensa portuguesa da primeira década do século XX, bem como sobre os
produtos noticiosos que versam sobre economia.
Palavras-chave: Jornalismo; Fontes de informação; Sistema Bancário; Escândalos;
Política.
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Abstract
The following thesis aims at the study of the journalistic coverage of the
bankruptcy of a banking institution, in the year of 1910: the company Crédito Predial
Português. We intend to evaluate the journalistic coverage of some of the press of the
day – specially, the one that stood in the oposition of the Government of the political
regime: O Século, O Dia e O Mundo – made of said financial scandal. Using the
techniques of the quantitative and the qualitative analysis, we will assess the framings
of the news, the tones and the types of language used. We also want to study the role
that the Sources played in the making of the news: how frequent they were, the
prevailing categories of confidenciality (from the modern theories’ perspective), the
sizes of the informations attributed to the sources, and even the social and professional
origins of any given source. Through this method, we will contribute to a deeper
knowledge of the portuguese press of the first decade of the 20th century, as well as to a
better understanding of the journalistic coverage of economic themes.
Keywords: Journalism; Sources; Banking system; Scandals; Politics.
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Introdução

Em meados de 2013, o Ministro das Finanças do XIX Governo Constitucional de
Portugal, Vítor Gaspar, surpreendeu todos os presentes numa reunião com a Associação
Portuguesa de Bancos com uma enigmática – ou talvez nem por isso – confissão: “se eu
fizesse declarações sobre a dívida do BES tinha muito a dizer” (cit. in Babo & Gago,
2014: 77). Ao ministro haviam caído muito mal algumas considerações que Ricardo
Salgado, o presidente do banco, tecera sobre a sustentabilidade da dívida soberana do
país. Ouvindo a reposta de Gaspar, os sete membros da Associação e o ministro Álvaro
Santos Pereira “paralisaram perante o inédito da situação”: “nunca um governante tinha
censurado de forma tão implacável o decano dos banqueiros portugueses” (Ibid.: 7779).
Um choque desta natureza entre um ator da Política e um ator da Finança seria,
por si só, uma história curiosa. Mas verdadeiramente interessante foi que um dos mais
poderosos ministros de um governo português ousasse levantar tais suspeitas contra a
instituição do banqueiro que mais “forte” influência tivera sobre sucessivos executivos
do país (Ibid.: 79). De facto, nunca houvera, até à queda do banco, um governo em
Portugal que não tivesse na sua estrutura um quadro do Banco Espírito Santo. Quando
Manuel Pinho recebeu a proposta para integrar o primeiro governo de José Sócrates,
Ricardo Salgado não estava disposto a consenti-lo: “nem pense!” (cit. in Ibid.: 85). Mas
após alguma reflexão, cedeu. E fê-lo advertindo o seu subordinado, nestes termos: “faça
lá isso. Mas tente não dar muito nas vistas. E não me embarace” (Ibidem). Talvez não
passe isto de uma peripécia na história das relações entre Banca e Política em Portugal,
mas algo nos dirá sobre a autoridade de Ricardo Salgado sobre o poder executivo do
país, nas últimas décadas – e a obra de Babo e Gago (2014) vem, quanto a esse aspecto,
profusamente ilustrada. No entanto, não só o BES desdobrava a sua influência sobre o
poder político português: entre os vários governos e o Banco Comercial Português
(BCP) “já circularam mais responsáveis do que entre São Bento e qualquer outro grupo”
(Ibid.: 84).
12

Mas antes da derrocada do BES veio a resolução do Banif e, antes deste, a queda
do Banco Privado Português (BPP). E antes desse, veio a falência do Banco Português
de Negócios (BPN), uma bomba deflagrada sobre as Finanças do país, como viríamos a
saber. O BPN constituiu em 2008, no dizer do diretor do Diário de Notícias à época, “o
maior exemplo da promiscuidade existente entre a política e o sector financeiro – além
de um roubo, naturalmente” (Marcelino, 2012: 9). De facto, se a história do BES é uma
de permanente ascendente de influência sobre a sociedade portuguesa, a história do
BPN é, entre outros fenómenos, a da perversão do seu funcionamento pelos políticos.
Por isso, para além daquilo que se descobriu sobre os crimes cometidos (a falsificação
de documentos, a fraude fiscal qualificada, a burla qualificada, o branqueamento de
capitais), a questão da falência do BPN é também a história daquilo que não se sabe,
daquilo que custa entender – ou daquilo que preferimos não vislumbrar, com medo de
ver o país ao espelho. Na segunda audição de José Oliveira e Costa na Comissão
Parlamentar de Inquérito ao BPN, o Presidente do BPN e ex-Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais deixa aos deputados presentes uma frase para a História: “eu até
poderia responder, mas isto está tudo a ser gravado” ("Oliveira e Costa descontraído à
saída da audição," 2009). A pergunta versava sobre a existência de sociedades offshore
em nome da Sociedade Lusa de Negócios (SLN), a holding do banco. Em ata de uma
reunião de 2006, entre a administração e o Banco de Portugal, regista-se que António
Marta, na altura vice-governador do banco central português responsável pela
supervisão do sistema bancário, “enfatizou o facto de a supervisão prudencial ter
sempre privilegiado a persuasão e não a penalização, situação que, até ao momento,
tinha produzido bons resultados” (cit. in Freches, 2012: 140) – também a ação do Banco
de Portugal seria contestada. A débâcle do BPN arrasta consigo um número assinalável
de figuras políticas associadas ao Partido Social-Democrata (PSD), e, mais tarde,
atingirá a sua figura maior: Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República já em
funções. Não sem antes comprometer também a competência do líder do banco central
português, o socialista Vítor Constâncio. Com todos eles, ia também a já degradada
imagem da Política e dos políticos junto da sociedade portuguesa, numa altura em que o
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país já sofria de constrangimentos financeiros que os portugueses sentiam na pele. E
antes do BPN já houvera o escândalo do BCP.
E antes de todos, em 1910, houve um escândalo financeiro que prometia abalar
de vez os alicerces do regime monárquico vigente: o escândalo da Falência do Crédito
Predial. O guião revela-se-nos demasiado semelhante àquele que acabámos de recordar,
salvo as devidas diferenças que contextos históricos distintos impõem. Ainda assim,
encontrámos envolvido um líder político muito popular, um sem-fim de camaradas de
partido acomodados nos cargos da administração do banco, incompetência aparente na
regulação e na supervisão, incúria nas contas, fraude, desfalques e um insustentável
conflito de interesses entre Banca e Política. E a falência.
Este trabalho de investigação surge dessa necessidade de, por um lado, refletir
sobre a história acidentada de várias instituições bancárias deste país e sobre a
capacidade de as instituições reguladoras imporem o seu crivo de forma exemplarmente
independente e, por outro, recentrar o debate sobre o verdadeiro papel vigilante e
fiscalizador do jornalismo e dos cidadãos que o consomem. Escalpelizando o caso da
Escândalo da Falência do Crédito Predial, pretendemos perceber como foram os eventos
que o compuseram representados perante o cidadão leitor de imprensa noticiosa e
política – em particular daquela que se colocava na oposição ao Executivo no poder e ao
regime vigente. Faremos uma análise de enquadramentos noticiosos e do tom da
linguagem, como também um exame ao recurso a fontes de informação no método dos
jornais. Neste particular, tipificaremos as fontes de acordo com os graus de
confidencialidade (à luz da nomenclatura de Melvin Mencher [1991]), assim como do
tipo de fontes de informação que prevalecem no discurso dos jornais. Elegemos para
análise três periódicos de comprovada influência: O Século, O Dia e O Mundo.
A estrutura desta dissertação inclui um enquadramento teórico em que traçamos
a história da Companhia do Crédito Predial, no contexto social e económico do Portugal
de final do século XIX e início do século XX – desde a génese do Crédito Predial até à
resolução da sua mais profunda crise. Dado este passo, faremos o Estudo de Caso a que
nos propusemos, recorrendo às edições dos dias de maio e junho de 1910 dos jornais
mencionados, às quais acedemos no Fundo Geral de Periódicos da Biblioteca Pública
14

Municipal do Porto. As ilações do estudo serão dadas no capítulo final, “Considerações
Finais”, onde poderemos compreender os hábitos e as tendências reveladas pelas
análises aos jornais, desde o mais neutral O Século, até aos mais assumidamente
panfletários O Dia e O Mundo.
De modo a abonar esta dissertação de uma profundidade bibliográfica suficiente,
no que concerne quer ao enquadramento histórico que é feito em Capítulo I, quer ao
Estudo de Caso do Capítulo II, mobilizámos conhecimentos contidos nas obras de
António de Oliveira Marques, Manuel M. Cardoso Leal, Leonor Freire Costa, Pedro
Lains e Susana Münch, Rui Ramos, Amadeu Carvalho Homem, Jesus Pabón, Ana
Cabrera, Graça Fernandes, Jacinto Baptista, ou Raul Brandão, bem como de Melvin
Mencher.
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Capítulo 1 – O Escândalo da Falência da Companhia Geral
do Crédito Predial Português, no estertor da Monarquia
(1910)

1.1.

A Economia portuguesa na segunda metade do século XIX e a Génese
do Crédito Predial Português

Para cá dos Pirenéus está a África. (Fontes Pereira de Melo cit. in Ramos,
2009a: 34)
António Maria de Fontes Pereira de Melo queria mudar o país tal como o
conhecia, para que, assim o dizia, mais ninguém pensasse desta forma, por essa Europa.
Era, à data, Ministro da Fazenda e das Obras Públicas. À Câmara dos Deputados,
confessava-se, com pesar: “Um homem que for de Lisboa viajar por essa Europa vem
com grande sentimento da nossa inferioridade” (Ibidem). Ao príncipe Alberto da
Inglaterra confessara Fontes que desejava “incendiar a imaginação do povo” (Ibidem),
fazer Portugal “andar mais depressa” (Ibidem). Achava verdadeiramente inacreditável
que os portugueses não tivessem feito nada de particularmente transcendental desde que
haviam dobrado o cabo da Boa Esperança. O marido da rainha Vitória haveria de
descrevê-lo como um homem “inteligente, vivo e zeloso” (Ibidem), mas também
“impulsivo e cheio de ilusões” (Ibidem), prognosticando-lhe um futuro pouco lisonjeiro:
“ainda causará muitos dissabores ao seu país, se não começar a ter menos confiança em
si próprio” (cit. in Mónica cit. in Ramos, 2009a: 34-35). Mas Fontes Pereira de Melo
tinha o poder e a certeza de ter a resposta para as limitações do país: “O povo está feliz.
Quer estradas e nada mais” (cit. in. Ramos, 2009a: 35).
Com Fontes Pereira de Melo, iniciou-se em Portugal uma política de obras
públicas, “quase exclusivamente suportadas pelos cofres oficiais, em razão da
16

inexistência de uma burguesia forte e empreendedora” (Homem, 2000: 269). Porém,
porque também não seria farto o recheio dos cofres, o país viu-se obrigado a recorrer ao
crédito externo, aumentado, desde logo, a dívida pública de modo “incontrolável”
(Ibidem) e acentuando o “desequilíbrio crónico da balança de pagamentos” (Ibidem). A
dívida crescente, conjugada com a “pressão dos credores externos” (Ibidem), ditou um
agravamento da carga tributária. Os governos recorriam essencialmente a “impostos
indiretos, incidentes sobre o consumo” (Ibidem), evitando “onerar os rendimentos
gerados pelos capitais privados” (Ibidem). E como os estratos sociais reclamassem
maior desafogo fiscal, Fontes Pereira de Melo contrapunha com uma frase lapidar: “O
povo pode e deve pagar mais” (cit. in Ibidem).
Mas mantinha-se o “sentimento de inferioridade” (Ramos, 2009a: 38), visto que
Portugal não sofrera a mesma “mudança estrutural” (Ibidem) operada noutros países
europeus. Os métodos agrícolas eram obsoletos e a produtividade muito pouco
significativa, num “território assolado por invasões estrangeiras e guerras civis” (Costa,
Lains, & Miranda, 2014: 300). Não havia também abundância de combustível (carvão
mineral), a população era pouco qualificada e a percentagem de população ativa
empregada na indústria era ainda baixa (Ramos, 2009a). Apesar de o crescimento
industrial dar sinais positivos, a industrialização da economia “acabou por não ser
suficiente para recuperar o atraso relativamente aos países mais industrializados da
Europa” (Costa et al., 2014: 317). Em geral, a economia era pouco competitiva e o
comércio externo era quase irrelevante (em 1911 ainda não atingia sequer os 13% do
PNB). O país importava mais do que exportava, portanto, ao défice orçamental,
somava-se o défice comercial (Ramos, 2009a). Dois quintos das exportações
portuguesas eram constituídos por “matérias-primas e (...) produtos alimentares não
elaborados” (Costa et al., 2014: 326). A preponderância da atividade agrícola nas
exportações explicava-se pelo facto de um país “geográfica e economicamente pequeno
como Portugal dificilmente ter uma grande diversificação de recursos” (Ibidem).
Contudo, na década de 1860, um “boom económico” (Marques, 1989: 11)
deflagra no país, “parte como resultado da conjuntura internacional, parte como
resultado da política” (Ibidem) implementada por Fontes Pereira de Melo. Quem disso
17

beneficiou foi o sector da Banca, que até então, por cá, apresentava um
desenvolvimento modesto e tardio, comparativamente a outros países europeus. A partir
desse momento, “multiplicaram-se as transações na Bolsa e a especulação no mercado
atingiu um nível desproporcionado com as possibilidades do País” (Ibidem), para além
de que “a banca portuguesa estava intimamente ligada às transações comerciais,
negligenciando a indústria e a agricultura” (Ibidem). Para mais, esta repentina expansão
do fenómeno bancário estava circunscrita a Lisboa e Porto.
Nessa década de 60 do século XIX, também uma série de mudanças à Lei
permitiram, como nunca antes, a expansão das sociedades de crédito. Lê-se no Diário da
Câmara dos Deputados do dia 20 de Abril de 1863 que o regime hipotecário então
vigente era “mais azado a proteger fraudes a esconder simulações do que a garantir a
firmeza do crédito e a manter a boa fé e a lealdade dos contratos” (cit. in Leal, 2013:
119). De modo que, a 1 de Julho desse mesmo ano, promulga-se a lei “criadora do
registo hipotecário” (Marques, 1989: 15-16) e, a 13 de Julho, é promulgada a lei que
regulou “a criação e o funcionamento das sociedades anónimas de crédito predial e
agrícola” (Ibidem), dependentes sempre de “autorização e intervenção governamentais”
(Ibidem). Esta última “carta de lei, que seguia de perto a legislação francesa de 1852”
(Ibid.: 16), provinha de uma proposta de lei apresentada pelo duque de Loulé, ministro
das Obras Públicas, Comércio e Indústria e fora “estudada, corrigida e alterada pelas
intervenções de vários deputados e pares do Reino” (Ibidem), entre os quais José
Luciano de Castro, “relator do parecer da Comissão de Legislação da Câmara dos
Deputados” (Ibidem), que assumiria um papel de grande destaque na política nacional e
nos destinos da companhia que haveria de nascer: a Companhia Geral de Crédito
Predial Português. De acordo com Leal (2013: 120), o “bom desempenho de José
Luciano na reforma do crédito hipotecário valeu-lhe ser nomeado, a partir de 1863,
director-geral dos Próprios Nacionais, [órgão] responsável pela gestão dos bens
nacionalizados, incluindo os que resultaram da desamortização”.
Assente em partes iguais sobre capital português (portuense e lisboeta) e sobre
capital francês, a sociedade constituiu-se a 24 de Outubro de 1864 e no dia seguinte
foram aprovados por decreto os seus estatutos, para os quais os estatutos do francês
18

Crédit Foncier serviram de molde (Ibidem). O Crédito Predial propunha-se, a partir de
então, a “emitir obrigações prediais ou letras hipotecárias”, sob a forma de “operações
de empréstimos sobre hipoteca de bens imóveis” (cit. in Ibid.: 18). Neles se indicava
que o objectivo da sociedade era “mutuar sobre hipoteca predial aos proprietários de
bens imóveis capitais reembolsáveis a longo prazo por meio de anuidades” (cit. in Ibid.:
24), operando a Companhia através da criação e negociação de “títulos de obrigações
prediais ou letras hipotecárias representativas dos empréstimos sobre hipoteca predial”
(Ibidem). Incluíam-se também nas competências do Crédito Predial a autoridade para
“efetuar empréstimos aos municípios (...), receber dinheiro em depósito (...), e tratar
com as companhias de seguros ou com os estabelecimentos de crédito a fim de facilitar
o seguro dos prédios hipotecados, o desconto das obrigações prediais, o levantamento
de fundos ou o emprego temporário dos dinheiros da Companhia” (Ibidem). A
companhia iniciava as suas funções gozando de isenção de impostos e, durante 25 anos,
atuaria com o exclusivo da “emissão de obrigações prediais ou letras hipotecárias por
operações de crédito predial no Continente e nas Ilhas Adjacentes” (Ibid.: 28).
Os primeiros corpos gerentes da Companhia evidenciavam a mesma mescla de
franceses e portugueses que formaram o capital da sociedade. Compunham-nos “vários
ricos proprietários capitalistas, vários do Norte” (Ibid.: 20) de Portugal, “ligados à
agricultura, ao comércio, à indústria e à banca” (Ibidem). Os franceses eram banqueiros
no seu país de origem. A Oliveira Marques (1989: 22) afigura-se como óbvia a intenção
de incluir nesta organização figuras de “importância política” e de sensibilidades
político-partidárias diversas, “ou porventura de não contar com elas, já que todos os
partidos existentes estavam representados, incluindo o Legitimista”. Desde a sua
génese, a Companhia do Crédito Predial contava já com pares do Reino, deputados ou
ex-deputados, ministros ou ex-ministros, um juiz do Supremo Tribunal de Justiça ou um
professor e membro do Conselho Geral da Instrução Pública. Entre estes, a média de
idades rondava os 54 anos – eram “homens maduros e experimentados os fundadores e
dirigentes da nova companhia” (Ibid.: 22).
Na estrutura do Crédito Predial coexistiam uma Assembleia Geral (composta
pelos acionistas), um Conselho de Administração (composto por um chefe, o
19

Governador,

secundado

por

um

ou

dois

Vice-Governadores

e

dezasseis

Administradores), uma Comissão Fiscal (composta por três membros) e um ComissárioGeral (nomeado pelo Governador) (Marques, 1989). Sobre os lucros, estabeleciam os
estatutos que estes deveriam ser aplicados, por ordem decrescente de prioridades, “ao
pagamento dos juros das obrigações prediais e municipais e ao reembolso das que, por
sorteio, fossem amortizadas” (Ibid.: 28), “à dedução da percentagem para o fundo de
reserva”, e “ao dividendo das ações emitidas” (Ibidem).
Durante os primeiros anos de atividade, a Companhia Geral de Crédito Predial
Português procurou expandir-se desde o nível regional ao nível internacional, o que não
decorreu com a eficácia desejada, mas por outro lado gozou de uma “razoável expansão
das atividades específicas a que se dedicava” (Ibid.: 30), para além de que o volume de
empréstimos crescia de modo auspicioso. Para além de ter como clientes várias
companhias particulares, o Crédito Predial registou, desde bem cedo, os primeiros
empréstimos a municípios, um pouco por todo o território nacional, e depois até ao
próprio Governo. Rapidamente se reforçaram a fama e o prestígio desta recém-criada
sociedade (Marques, 1989).

1.2.

O Banco dos políticos
O volume de operações que a Companhia realizava interromper-se-ia em 1869,

enquanto “o número de propostas e de empréstimos realizados começou a baixar”
(Ibid.: 37), os pagamentos de anuidades se atrasavam e se multiplicavam “as ameaças
de execução e as execuções resultantes” (Ibidem). Marques (1989: 37) afirma que tudo
isto surgia como consequência de uma sucessão de problemas mais profundos: “a crise
monetária registada em Portugal desde 1867-68; a ameaça de tributação sobre os juros
das obrigações, levantada desde 1869; o rigor com que a Companhia fazia aplicar os
estatutos e os regulamentos hipotecários; a baixa no valor da propriedade fundiária; a
guerra franco-prussiana”. Sobre o momento não se coibiu de refletir a Comissão Fiscal,
fazendo questão de recapitular a função e os objectivos originais da Companhia: “a
nossa missão não é esta. A instituição que executamos (...) é essencialmente
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facilitadora, animadora e protetora. É preciso que demos o capital barato. E é preciso
que cobremos em dia, mas sem vexame” (cit. in Ibid.: 37).
Contudo, mantiveram-se os lucros e os dividendos subiram inclusive para 8%. O
capital social foi aumentado, “com o pagamento de mais uma prestação por parte dos
acionistas” (Ibidem) e o Crédito Predial devia ao “constante afluxo de propriedade”
(Ibidem) a solidez das suas contas. Mas para “expandir e facilitar o crédito” (Ibidem),
também com o objectivo de debelar a crise, são instaladas agências em Coimbra, no
Funchal, em Ponta Delgada, Vila Real, Bragança e Beja. Marques (1989: 37) assinala
também as mudanças procedidas no regulamento, “estando em curso uma reforma dos
estatutos”. A novidade foi a realização das primeiras eleições da história do Crédito
Predial, a fim de preencher quatro lugares no Conselho de Administração e um na
Comissão Fiscal. Para além de algumas reeleições, entraram também “caras novas e
administradores competentes” (Ibid.: 38): Fontes Pereira de Melo e Joaquim Tomás
Lobo de Ávila (futuro conde de Valbom) eleitos em 1869 e Alberto António Morais de
Carvalho eleito em 1870 (Ibidem).
Somando aos problemas enunciados, aumentava a concorrência dos outros
bancos (cujo número aumentara em flecha nas décadas de 60 e 70 do mesmo século), o
que prolongou o mau momento da Companhia até 1875 (Ibidem). O ano seguinte
assinalou o início da retoma, mas a crise económica mundial acabaria por abrandar a
recuperação. A Comissão Fiscal, “consciente do problema, recomendou a criação de um
fundo de amortização” (Ibidem), mas o recobro do Crédito Predial enfrentaria ainda um
outro obstáculo digno de nota: regista-se “um desfalque nos cofres” (Ibidem), que é, no
entanto, “prontamente descoberto e reposto, sem em nada afectar os interesses dos
acionistas” (Ibidem).
Daí em diante, fez-se o caminho da recuperação, pese embora persistisse a crise
bancária. Em 1880, volta a registar-se um ano “novamente um tanto fraco” (Ibidem),
mas os três que lhe seguem contam-se “entre os melhores de toda a história da
Companhia” (Ibidem). Durante esse período, “o montante de empréstimos ultrapassou
mesmo o nível de 1867, cotando-se muito acima dos 2000 contos” (Ibidem). E ainda
nesta fase, importa assinalar uma importante nuance que Marques (1989: 38) define
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como “uma muito interessante política de empréstimos regionais em larga escala”
(Ibidem), que implicou o aumento do financiamento aos municípios e o início dos
empréstimos às juntas gerais dos distritos, “depois de conseguidas as necessárias
autorizações” (Ibidem), tanto da Assembleia Geral como do Governo. Desde 1976, o
volume de empréstimos municipais e distritais aumentou constantemente, atingindo em
1881 a proporção de cerca de 70% da totalidade dos empréstimos do Crédito Predial. A
Companhia apresentava-se agora como um “importante organismo de fomento
autárquico” (Ibid.: 40), explica Marques, “preterindo a sua função original de crédito
hipotecário individual e empresarial” (Ibidem). De facto, “todos os distritos e dezenas
de concelhos” (Ibidem) acorreram a essa financiamento. O relatório da gerência de 1886
afirma que “o levantamento de capital tão avultado habilitou, por certo, grande parte dos
distritos e melhoramentos de grande utilidade” (cit. in Ibidem). Todavia, Marques
(1989: 40) refere também o problema que, desde logo, se colocava a esta inversão no
âmbito da Companhia: os municípios “não cumpriam muitas vezes as condições do
empréstimo, mostrando-se insolventes e criando (...) problemas de resolução muito
mais difícil do que os causados pelas dívidas particulares”.
O Crédito Predial expandiu-se mas, ainda assim, o relatório da gerência de 1881
revelava que o número de empréstimos prestados a proprietários rurais era muito
inferior ao previsto. Fala inclusive de um “desconhecimento quase absoluto, para uma
grande parte dos nossos agricultores e proprietários, se não da existência da Companhia,
o que não é raro, pelo menos, e no mais completo grau, das condições e vantagens das
nossas operações” (cit. in Ibidem). E assim prossegue, afirmando que, “mesmo às portas
de Lisboa”, o desconhecimento atribui às taxas de juro aplicadas pela Companhia um
valor superior aquele que era de facto praticado. Com a intenção de pôr cobro a esta
lacuna, a Companhia procurou promover-se através de anúncios na imprensa e
reclamos. Também nesse período “se criaram as primeiras agências de avaliação de
propriedade em vários distritos, cometendo-as a agrónomos especializados” (Marques,
1989: 40).
Em 1879, os acionistas pagam a terceira prestação prevista pelos Estatutos e o
capital social ascende a 630 contos. A companhia prospera e isso reflete-se num
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aumento dos vencimentos dos empregados. De novo, emitem-se obrigações
hipotecarias, distritais e municipais, ao juro de 5%. No ano seguinte, introduzem-se
significativas mudanças no texto dos Estatutos, citadas por Marques (1989: 42):
Ficar a duração da Companhia a um período de 100 anos, a partir de 3 de
Novembro de 1864. Transferir para o Estatuto algumas das condições dos
contratos de mútuos e esclarecer normais para as antecipações.
Determinar que o capital social realizado nunca poderá ser inferior a 5%
da circulação de obrigações prediais, municipais e distritais. Ordenar que
o lucro em emissão de ações colocadas acima do nominal vá a fundo de
reserva. Eliminar o cargo de Comissário-Geral. Reduzir os Corpos
Gerente a um Governador, um Vice-Governador, cinco administradores
efetivos e sete suplentes, e um Conselho Fiscal de três vogais efetivos e
três substitutos. Regular, com mais precisão, os trabalhos das assembleias
gerais. Eliminar tudo quanto era excrescência, por se referir à primitiva
constituição da Companhia.
O duque de Ávila, “notável estadista” e Governador desde a fundação, falece a 3
de Maio de 1881 (Ibidem). Para o substituir, é eleito outro “político importante”
(Ibidem): António Maria de Fontes Pereira de Melo, duas vezes Presidente do Conselho
e ministro por variadas vezes. Fontes Pereira de Melo, chefe do Partido Regenerador, já
pertencia ao Conselho de Administração desde 1869, “sendo, portanto, um bom
conhecedor dos seus problemas” (Ibidem). Mas logo em Novembro desse mesmo ano é
obrigado a prescindir do Governo do Crédito Predial, a fim de assumir novo mandato
como Presidente do Conselho, falecendo um ano apenas após terminar estas funções. O
cargo de Governador transitou então para Lourenço António de Carvalho, bacharel em
Matemática e engenheiro. Para além disso, era “pessoa da confiança de Fontes e
pertencente ao mesmo Partido” (Ibidem), sendo o filho do barão de Chanceleiros
deputado “desde havia muitos anos” (Ibidem). Sob a presidência de Fontes, fora
ministro das Obras Públicas por duas vezes – Carvalho era “considerado um especialista
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em assuntos ferroviários” (Ibidem). Quanto ao resto do Conselho de Administração,
tudo se manteve. Três deles mantinham o cargo desde a fundação: António Maria
Barreiros Arroubas, Bernardo de Lemos Teixeira de Aguiar e José da Costa Sousa Pinto
Basto. “Os outro dois eram um pouco mais recentes mas, mesmo assim, altamente
experimentados” (Ibidem), garante o autor, referindo-se a Joaquim Tomás Lobo de
Ávila (conde de Valbom) e Policarpo José Lopes dos Anjos.
Após o triénio de 1882-84, nunca mais a Companhia recuperou os números
então registados. As constantes variações positivas e negativas mantiveram-se durante
os seguintes 25 anos, “mas a tendência iniludível foi para descer” (Ibid.: 44). Em
particular, a partir de 1895, “as importâncias [dos empréstimos] estiveram sempre
abaixo [dos 1000 contos], agravando-se em 1902, quando a soma dos empréstimos se
mostrou inferior a 500 contos” (Ibidem). Para Marques (1989), tal deveu-se a um
conjunto de factores internos, mas também devido a motivos externos. Logo em 1888, a
Companhia perdeu o monopólio

do crédito e outros bancos surgiram para abrir

concorrência. Depois, e em particular no seguimento das crises “mundiais económicas e
financeiras” (Ibidem) de 1890-1894, de 1900-1902 e de 1907-1908, o “valor da
propriedade, o volume de negócios e as possibilidades de crédito” (Ibidem) saíram
afectados. A somar-se a isso, ocorreu um “agravamento, súbito e maciço (...), de um ano
para o outro” (Ibidem) na tributação, que haveria de manter-se em níveis muito
elevados.
Ao nível da estrutura interna, perdera-se “o dinamismo dos primeiros anos”
(Ibidem), bem como a “influência de homens como Fontes Pereira de Melo e a sua
gente, apostados numa política de desenvolvimento global do País” (Ibidem). Pelo
contrário, as duas figuras que maior domínio exerceram sobre o Crédito no período
subsequente – José Luciano de Castro e Hintze Ribeiro –, apesar de também eles
políticos, eram “mais timoratos e mais comprometidos” (Ibidem), isto é, eram
“competentes e habilidosos, sabiam gerir e manter, mas tinham certa dificuldade em
ousar” (Ibidem), passando pelo governo da Companhia sem deixar “marcas
características de progresso” (Ibidem). As assembleias gerais eram já palco de alguma
dissonância entre os governantes da Companhia e certos acionistas. Entre estes, João
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Albino de Sousa Rodrigues, que viria a ter um papel fundamental no futuro do Crédito
Predial, alertava para este e outros problemas: se, por um lado, avisava para o perigo
dos empréstimos a municípios, por outro, registava com preocupação que, mesmo que
os lucros se avolumassem, de igual modo crescia a despesa da Companhia (devido ao
crescente número de operações), a ponto de “os absorver” (Ibid.: 45). Porém, Hintze
Ribeiro permanecia convicto dos benefícios generalizados dos empréstimos municipais
e desvalorizava a questão do aparente aumento da despesa, alegando que esta era ainda
calmamente excedida pela receita.
Ao longo da década de 80 desse século, a Companhia atingiu níveis recorde ao
nível dos empréstimos municipais, em termos de número e em termos de importância.
Mas uma reforma administrativa acabou por impor um limite às autarquias, no tocante
aos empréstimos. De mais a mais, a extinção das juntas gerais dos distritos (no ano de
1892) cerceou também o investimento da Companhia nesta área. No entanto, de acordo
com Bento Carqueja (1908: 174), ao final de 1907, os empréstimos a estas instituições
representariam ainda cerca de 29% (“uns 6.000 contos”) da soma total de “20.632
contos que a Companhia trazia mutuados em 31 de Dezembro”. Quanto ao restante,
mais de metade tinha “garantia em propriedade urbana, o que serve a indicar que o
produto não foi beneficiado em produto da agricultura” (Ibidem), visto que, prossegue,
“uma grande parte dos agricultores não são proprietários e por isso não poderiam
aproveitar-se do levantamento do capital em proveito da sua lavoura” (Ibid.: 175).
Mediante estes dados, afiança Carqueja (1908: 174), não poderia dizer-se que “tão
importante capital” servisse “a fomentar o engrandecimento económico do país”.
Quanto ao “crédito a particulares e a firmas” (Marques, 1989: 48) (o propósito
original do Crédito Predial), “começou a estudar-se a concessão de empréstimos a curto
prazo, em conta corrente, sobre caução hipotecária” (Ibidem). Contudo, o seu aumento
“assustou de tal forma o governo da Companhia” que este optou por limitá-lo e,
eventualmente, suspendê-lo (Ibidem). Enquanto procedia a sucessivos aumentos do
capital social realizado, a boa condição da Companhia do Crédito Predial deu azo
inclusive a “frequentes gratificações ao pessoal e algumas subidas nos vencimentos”
(Ibidem), bem como um “aumento no quadro do pessoal” (Ibidem) e um investimento
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nas estruturas físicas da Companhia por todo o país (Ibidem). E fruto do “desequilíbrio
das finanças domésticas” no final do século XIX (Bastos, 1891: 454-455), verifica-se
um aumento das hipotecas na Companhia, “que de ano para ano vê crescer a extensão
dos seus domínios” (Ibidem). Entrando na derradeira década do mesmo século, o
modelo do Crédito Predial já quase se confundia com o das restantes instituições
bancárias. O fim do regime de monopólio em que operara até anos antes precipitara
estas mudanças. Agora, o Crédito Predial até já admitia a recepção de depósitos a prazo
e em conta corrente (Marques, 1989).
Ao nível da organização e da distribuição de poder pelos seus corpos gerentes,
Marques (1989) demonstra como o governo e outros altos cargos da Companhia se
tornaram um exclusivo dos partidos Regenerador e Progressista. E, como mais nenhum
outro, quem mais ordenava na Companhia era José Luciano de Castro, chefe do Partido
Progressista – de tal modo assim sucedia que, mesmo quando assumiu cargos de
ministro e de Presidente do Conselho, manteve a sua influência sobre a Companhia e
legou responsabilidades ao líder do Partido Regenerador, Hintze Ribeiro. Enquanto os
cargos mais relevantes do governo da Companhia eram irmãmente partilhados pelos
fiéis dos dois partidos e dos dois líderes políticos – o “que trazia óbvias vantagens de
natureza prática” (Marques, 1989: 50) –, alguns acionistas inquietavam-se e acusavam
o Governador José Luciano de Castro (bem como Hintze, seu interino) de “arrastar a
Companhia para as manobras políticas da sua convivência” (Ibidem). Ainda assim,
havia sempre o cuidado de trazer para o seio da Companhia (regra geral, para ocupar o
cargo de segundo vice-governador) pessoas com menor atividade política e maior “peso
social e económico-financeiro” (Ibidem). Mas o resto permanecia. E a elite partidária
não queria abrir mão de “um dos mais apetecíveis e rendosos lugares exteriores à
política” (Sardica, 2013: 12). Para Marques (1989), a correlação é flagrante: ora
Progressistas, ora Regeneradores, o rotativismo na administração era não apenas um fiel
retrato da política no país, mas também consequência direta da dança das cadeiras nos
governos da nação.
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1.3.

“Falsificação, desfalque e suicídio” – a Grande Crise de 1910
Em Março de 1910, em plena sessão da Câmara dos Deputados, o republicano

Afonso Costa exige que o governo esclareça um pedido de indemnização formulado
contra o Estado português por Harry Hinton, um inglês que, desde 1903, dominava um
monopólio na indústria sacarina da Madeira ("Afonso Costa levanta no Parlamento a
questão Hinton," 2004). Hinton, “prejudicado por determinadas disposições legais,
litigava já há algum tempo com o Estado Português”, para conseguir essa indemnização,
que montava a montava a 673 mil libras (Pabón, 1961: 102). O governo responde a
Afonso Costa que o pedido do inglês fora formulado “pela via diplomática” ("Afonso
Costa levanta no Parlamento a questão Hinton," 2004) e escusa-se a discuti-lo
publicamente. No mês seguinte, Costa apresenta provas que implicam diretamente a
Corte na polémica (mormente, através de D. Fernando de Serpa, ajudante de D. Carlos e
de D. Manuel e comandante do iate real "Amélia") e a Câmara de Deputados é unânime
quanto à necessidade de instaurar um inquérito parlamentar. Todavia, a sessão é desde
logo adiada, por decreto do rei. De acordo com Pabón (1961: 102), na Câmara, “a
acusação desvaneceu-se pela forma irregular como as famosas cartas [as tais provas]
tinha chegado ao chefe republicano”, bem como a confusão do próprio “no respeitante
às pessoas a quem elas se referiam”. Não obstante, tornara-se evidente que a
“lamentável fuga” do Governo dava “foros de verdade ao ataque” (Ibidem).
O caso – que ficaria conhecido como a Questão Hinton – envolveria também a
intervenção de um ministro do governo inglês, por muito que este executivo se
demarcasse da questão, e acabaria por somar-se a outras polémicas devidamente
alentadas pela imprensa e com eco nos respetivos leitores ("Afonso Costa levanta no
Parlamento a questão Hinton," 2004). Entre estas, destacou-se a Questão dos
Adiantamentos, quando o Parlamento toma consciência dos avultados empréstimos que
a Fazenda fazia à Coroa, dívida contraída por esta “para cobertura de gastos
excepcionais” (Homem, 2000: 277). De acordo com Raul Brandão (cit. in Leal, 2013:
100-101), este foi o caso que “levantou todo o país contra o rei”: “há muito que o D.
Carlos é visado, discutido e injuriado (...) O rei só quer dinheiro, o rei chama ao país,
que despreza, a piolheira, o rei é um ladrão. Dizem-no até os cavadores de enxada da
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província: O rei é um ladrão!”. Fosse exatamente esse ou não o tom geral da opinião
pública nacional, sê-lo-ia pelo menos o de alguns críticos dentro da monarquia, mas
principalmente o da oposição republicana, manifestada pela famosa e incendiária
ameaça de Afonso Costa ao soberano: “Por muitos menos crimes do que os cometidos
por D. Carlos I, rolou no cadafalso, em França, a cabeça de Luís XVI!” (cit. in Público,
2010: 16).
Já antes fizera grave mossa a também famosa Questão dos Tabacos, a
controvérsia que ditou a queda de mais um governo, de Hintze Ribeiro, em 1904.
Depois de este executivo ter aceitado conceder o exclusivo da exploração da cultura do
Tabaco (com direito a renda fixa anual para as seis décadas subsequentes) a uma
empresa que teria submetido a única proposta do concurso, veio a Companhia dos
Fósforos revelar a existência de uma proposta mais vantajosa da parte de outro
concorrente, contudo inexplicavelmente ignorada ("Cai o governo de Hintze Ribeiro,"
2004). Também nesta querela parlamentar se evidencia Afonso Costa, ou não fosse ele,
para além de um dos mais eminentes republicanos, o advogado da própria Companhia
dos Fósforos, que competia com a poderosa família Burnay pela concessão do
apetecível monopólio do Tabaco (Sobral & Cordeiro, 2005). Em 1864, a receita deste
negócio representava um oitavo do Orçamento do Estado, o que, na verdade, também
revela algo sobre a economia nacional: um “país onde não havia grandes grupos
económicos, onde a acumulação de capital raramente se fez, onde a revolução industrial
chegou a conta-gotas e tarde de mais” (Ibid.: 95-96).
Jesus Pabón (1961: 102) recorda como “os tristes dias do governo Veiga Beirão”
padeceram sob a “tormenta de dois escândalos que a oposição republicana e a
debilidade ministerial encaminharam em prejuízo da Monarquia”. Um daqueles a que se
refere é a supracitada Questão Hinton. O outro, que prostraria de facto o governo de
Beirão, o penúltimo da monarquia, serviu de igual modo como um “aríete na demolição
da Monarquia” (Marques, 1989: 57). Este caso era “um autêntico lodaçal, cuja lama
salpicou toda a classe política, atingindo a própria família” (Ibidem) real.
O que sucedera? Descobre-se no mesmo ano de 1910 que o guarda-livros da
Companhia do Crédito Predial Português teria cometido continuados desfalques desde,
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pelo menos, 1902, que ascenderiam à centena de contos. Bruno de Miranda, o chefe da
Repartição de Registo e Pagamento de Juros, teria sido “conivente ou, pelo menos,
conhecedor do que se passava” (Ibidem). Também o chefe da “administração das
propriedades” (Ibidem), o ex-deputado regenerador José Belo teria desviado verbas até
500 contos, para além de outras pessoas que também foram implicadas e finalmente
ilibadas, à falta de provas condenatórias.
Estas descobertas juntavam-se a “um conjunto de atos de mau governo e
péssima administração, conhecidos desde havia muito e que arrastaram a Companhia
para o abismo” (Ibidem). A situação do Crédito Predial ter-se-ia agravado desde a
década de noventa do século anterior. O Vice-Governador e Governador interino,
Eduardo Burnay, acrescentava mais causas que, alega, teriam precipitado o fiasco:
Imperfeição da lei e dos estatutos; má organização dos serviços, com
excesso de autonomia para os chefes, importando excesso de confiança
neles; falta de fiscalização automática, por deficiência de correlacionação
dos serviços; sua excessiva centralização no cargo de governador,
impessoalmente

considerado;

más

avaliações

de

propriedades;

desvalorização de propriedades por efeito de crises; dificuldades de
fiscalização das propriedades hipotecadas ou próprias; maus mutuários;
excesso de tolerância para com estes, na vigência dos empréstimos e
depois das execuções; excesso de aquisição e conservação de
propriedades e sua defeituosa administração; excesso de recurso ao
crédito (cit. in Ibid.: 58).
Ainda que poucos – para além da cúpula da Companhia – o soubessem por
completo, o acumulamento destes erros redundou numa baixa de lucros, decorrente da
“diminuição constante nos empréstimos hipotecários e nos depósitos” (Ibidem). Teria
sido com o intuito de pôr cobro a essa situação alarmante que o guarda-livros Augusto
Pedro Quintela efetuara as primeiras falsificações – e mesmo que à justificação do
guarda-livros tenha sido dado pouco ou nenhum crédito, de acordo com Marques
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(1989), esta poderia ter fundo de verdade. De igual modo, o autor parece duvidar que
José Luciano de Castro, Governador do Crédito Predial, famoso pela sua “inteligência,
perspicácia e prática centralizadora” (Ibidem), desconhecesse a dimensão real dos
problemas e não “fechasse os olhos perante certas irregularidades da escrita” (Ibidem),
enquanto isso evitasse “a eclosão de uma crise só desprestigiante para a sua pessoa”.
Admitir as debilidades da Companhia significaria colocar em causa “a competência
administrativa do leader político mais conceituado do país” (Ibidem) e os problemas
foram sendo encobertos com sucessivas operações de Tesouraria, bem como através de
“empréstimos em bancos que se procuravam justificar como meios normais e
corriqueiros de gerência bancária” (Ibidem). Estaria inclusive nos planos do Governador
e do guarda-livros uma operação de crédito a realizar junto do Banco de Portugal, ainda
antes da crise.
Na verdade, a viciação das contas remontaria já ao ano de 1894. Antes, em 1888,
havia a suspeita de instabilidade, registada por Oliveira Martins (1957: 263): “os
números aduzidos pelo relatório não nos parece que possam dar lugar a conclusões
muito radiantes”, com destaque para “as prestações em atraso”, sempre em crescendo.
“Este progresso” (Ibidem), prossegue, “manifesta seguramente um mal estar da
propriedade e vem confirmar o que é sabido por tantas outras vias” (Ibidem). Sobre “os
empréstimos prediais da Companhia”, dizia que “orçam por 10.000 contos, e
representarão talvez a quarta parte, proximamente dos empréstimos hipotecários em
todo o país” (Ibid.: 263-264). Dado que, aos olhos do autor, se afigurava inusitado:
“Esta soma em si, e sobre tudo os juros que demanda, estão em disparidade completa
com o valor da riqueza predial portuguesa e com o rendimento da propriedade” (Ibid.:
264)
Tanto o Conselho de Administração como o Conselho Fiscal do Crédito Predial
desvalorizavam as suspeitas ao longo do tempo levantadas em torno da estabilidade da
Companhia e desqualificavam-nas como ataques à instituição ou à pessoa do
governador (Marques, 1989). O Conselho de Administração era na verdade constituído
por “fiéis vassalos políticos do Governador” (Marques, 1989: 60) pouco predispostos a
contestá-lo, reduzindo ao mínimo a sua interferência na gestão do Crédito Predial.
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Quanto ao Conselho Fiscal, este ia justificando a sua inépcia para confirmar a validade
das contas da instituição, ao apresentar como “fundamento do seu parecer” (Ibidem) a
“confiança que lhe devia merecer o relatório e o balanço referido ao último dia do ano,
assinados pelo Governo e Guarda-Livros da Companhia” (Ibidem). Ou seja, demitindose da sua função e confiando inteiramente na palavra destes.
No Governo do Crédito Predial, José Luciano de Castro fizera rodear-se de duas
figuras de perfil distinto. Um deles era António Cândido, “figura saliente da
intelligentzia e da vida política portuguesas” (Ibidem), correligionário de Castro no
Partido Progressista, ministro em vários governos do líder e seu amigo pessoal. Este
compagnon de route mostrava-se, todavia, “falho nas questões económicas e
financeiras” (Ibidem) e, se “enfrentava números, o olhar apagava-se-lhe no vago da
incompreensão” (Ibidem). O outro vice-governador era Eduardo Burnay. “Menos
político e mais apto para compreender os problemas da Casa” (Ibidem), chegara quando
os problemas eram evidentes e estavam demasiado enraizados, preferindo não interferir
e “refugiando-se no voto de confiança ao Governador e ao Guarda-Livros” (Ibid.: 61).
José Albino de Sousa Rodrigues, que era então acionista do Crédito Predial e
administrador do Banco Nacional Ultramarino, resume o carácter de ambos os vicegovernadores: “eram (...) homens de provada honestidade e de grande e incontestável
valor intelectual, ignorantes porém em muitos dos assuntos do Crédito Predial, pela
deficiência de uma administração concentrada em uma só mão absorvente” (cit. in
Ibidem), referindo-se ao Governador. E Luciano de Castro ia distribuindo cargos
dirigentes da Companhia por correligionários progressistas: ao seu partido pertenciam o
1º Vice-Governador e ainda vários membros dos conselhos Fiscal e de Administração
(Marques, 1989). Castro governava a Companhia desde 1887 e com pouca contestação
visível. Também o Partido Progressista, e “ao contrário dos demais partidos da época”
(Ibidem), gravitava em torno de José Luciano de Castro, como uma “ditadura
centralizada” (Ibidem).
Oliveira Marques (1989) é eloquente na descrição:
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Nada se fazia sem o consultar e tudo se executava sob a sua vigilância
atenta. Punha e dispunha como nenhum outro chefe político, tendendo a
transformar as demais figuras dirigentes e colaborantes em súbditos
obedientes e incapazes de questionar as suas decisões.
Também o Crédito Predial estruturou o seu funcionamento de acordo com este
modelo, com os resultados já descritos.
A crise apenas eclodiu em 1910, mas Marques (1989) dá conta de Assembleias
Gerais que em 1905 começaram a provocar alguma agitação e o interesse da imprensa.
Ainda que “pouco consistentes” (Ibidem), já se enunciavam ataques ao “desleixo”
(Ibidem) do Governo e à ação de um Conselho Fiscal “frouxo” (Ibidem). Destacava-se
entre os críticos o já mencionado Sousa Rodrigues, que era, como referimos, acionista
do Crédito e administrador do Banco Nacional Ultramarino. Mas é já em 1910 que soa
uma crítica à mútua ingerência de Política e Finança, pela voz de António Sanches de
Chatillon, quando, mesmo não invocando os acionistas a desinvestir, apela à
administração que “não seja apenas um baluarte dos políticos” (cit. in Ibid.: 61-62)
Outro acionista, Pimenta de Castro, sugere a nomeação de uma comissão que examine a
gerência dos negócios da Companhia. Por esta altura, José Luciano de Castro já não era
o principal alvo das críticas, uma vez que, já com 75 anos, encontrava-se “semiinválido” – “havia muito que não saía de casa”, escreve Marques (1989: 62). De facto,
uma caricatura de 1904 da autoria de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, em “A
Paródia”, ilustra uma cadeira de rodas vacante sobre uma impiedosa legenda: “O Novo
Ministério” (cit. in Leal, 2013: XI). Mas nem a esclerose arterial e a paralisia dos
membros inferiores que lhe causavam dores o afastavam de facto do poder – recostado
na sua chaise longue, Luciano fazia ouvir a sua voz (Leal, 2013).
Amparavam as críticas de Sousa Rodrigues os vice-governadores – e António
Cândido, o político, em particular. Os ataques, rememorados por Marques (1989:62)
visavam a exigência de pagamentos de prestações de empréstimos (entregues a uma
“pecaminosa complacência, ou incúria”), as avaliações (que “corriam à matroca, ora
descuradas, quase sempre dolosamente exageradas”), o inexplicável aumento das
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propriedades da Companhia e da sua administração (“pouco clara e talvez pouco lisa”) e
a “escrita da Companhia” (“confusa, omissa e que não merecia crédito”). O relatório e
as contas foram, como era hábito, aprovados por larga maioria.
As questões internas de um banco tornavam-se tema de discussão pública – em
concreto, na imprensa. “A campanha contra o Crédito Predial Português (...) era, no
fundo, uma campanha contra José Luciano de Castro e o Partido Progressista, então no
poder (ministério Veiga Beirão)” (Marques, 1989: 62), alimentada pelo “ódio e toda a
animadversão

de

Regeneradores,

Dissidentes

Progressistas,

Republicanos

e

Nacionalistas, em suma, da maioria da opinião pública e da maioria da imprensa”
(Ibidem). Foi precisamente uma acusação firmada pelo jornal O Dia (dos Dissidentes
Progressistas) de que seria “falso o balanço aprovado” (Marques, 1989: 62) que levou o
vice-governador António Cândido a demitir-se a 8 de Abril, sentindo a honra pessoal
aviltada.
Lê-se no almanaque Alma Nacional a verdadeira expressão do desdém por José
Luciano de Castro e pela extensão tentacular do seu poder:
O sr. José Luciano, impávido, continua a ser o árbitro da situação, senhor
absoluto da piolheira nacional, Júpiter tunante, desferindo os raios e
distribuindo as graças. O povo, na sua labuta diária, (...) parece resignarse convenientemente (d'Almeida, 2010: 251).
Também os astros assistem a tudo:
Ora pois. O cometa [Halley] ao passar por nós, desta feita, encontrou
tudo em ordem. Que diabo encontrará ele, quando por cá der outra volta?
(d'Almeida, 2010: 251).
A 2 de Maio, O Dia coloca em cheque a figura de José Luciano de Castro,
político e banqueiro:
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Quer arrastar consigo o trono, quer provocar uma desordem política que
seja a ruina infalível, não só da monarquia mas também da nação? Então
insista, teime, invente ainda outro ministério concertado com a coroa, (...)
uma novíssima habilidade que nos leve, com algum governo de arrocho,
a uma situação de terror parecida com a de 1908 [ano do Regicídio]
("Abaixo! Abaixo!," 1910: 1).
Com efeito, Leal (2013) corrobora a teoria de que a composição do governo de
Veiga Beirão também tivera, na sombra, a mão de José Luciano. É Brandão (1919)
quem retoma as palavras do progressista António Eduardo Vilaça que o demonstram:
O José Luciano reuniu-nos ontem à noite, a mim, ao Beirão, ao Dias
Costa [futuro Ministro do Reino], ao Moreirinha [Manuel António
Moreira Júnior, futuro ministro das Obras Públicas] e disse-nos: «Se os
senhores estão no partido apenas para serem pares do reino e para que os
encha de favores, isto acabou, hoje mesmo se liquida o partido
progressista. Não podem recusar as pastas que eu lhes indicar» (cit. in
Brandão, 1919: 235).
A 5 de Maio, uma “das mais elevadas personalidades” ("Crédito Predial," 1910:
1) do Crédito Predial dá uma entrevista sob anonimato ao Diário de Notícias, para fazer
valer a sua visão dos eventos recentes na Companhia. Alguma imprensa, contrária a
Luciano, dirá que é a voz do próprio progressista a que ecoa nas páginas do Diário de
Notícias daquele dia. Contrariando o que era já consensual não só nas folhas
panfletárias, como também nos jornais noticiosos, argumenta esta fonte que, “deixando,
por agora, em segundo a questão do desfalque, ou desvio” (Ibidem) – se nem de
desfalque se tratasse –, praticado “em proveito próprio pelo guarda livros, (...) a situação
da companhia está muito longe de ser tão má como se diz” (Ibidem). Não estariam a
negligência, a incompetência e a fraude a estrangular o Crédito Predial? “Eu lhe digo: as
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dificuldades proveem, principalmente, da falta de dinheiro em cofre e da crise
económica, mais ainda, da crise vinícola que o país atravessa” (Ibidem).
Após demissão de António Cândido, todos os outros membros do Conselho de
Administração se recusaram a assumir a vice-governança interinamente. Mediante a
imposição de “liberdade absoluta de movimentos e um exame integral a toda a escrita”
(Marques, 1989: 62), ascendeu ao cargo o acionista Sousa Rodrigues, a 22 de Abril,
depois de esta condição ter sido aceite por Luciano de Castro. De imediato, Sousa
Rodrigues exige ao Guarda-Livros que lhe apresente “as contas presentes e passadas”
(Marques, 1989: 64). Ainda que este ignore e resista à ordem, Sousa Rodrigues insiste e
Quintela deixa de comparecer na Companhia, alegando doença. A 2 de Maio, o Diário
de Notícias sustenta que Sousa Rodrigues já à partida desconfiava do guarda-livros.
Mesmo assim, “foi-lhe dito que era um funcionário exemplar, muito rigoroso no
cumprimento dos seus deveres, e de toda a confiança” ("Credito Predial – um desfalque
importante – prisão do guarda-livros da companhia," 1910: 1). Fama essa que pouco
perdura: o novo vice-governador procede à análise das contas, encontra os primeiros
erros e transmite-os ao ainda governador José Luciano de Castro.
O Guarda-Livros é chamado a casa de José Luciano, onde o esperam também os
vice-governadores então em exercício, bem como o recém-vindo Sousa Rodrigues,
agora também ele com igual função. A cena que se segue é este quem no-la descreve:
Entrou. Estacou à porta, surpreso de ver que o Governador não estava
só. Avançou até junto do leito, e curvou-se respeito. Era um outro
homem. Perdera o habitual sorriso de bonomia. Vergava a cabeça, sem o
antigo aprumo jactante.
– Foi chamado aqui – disse-lhe José Luciano, - para que, diante de nós,
diga a verdade acerca das falsificações de que o acusam. Diga a verdade.
Um grande silêncio.
– Diga a verdade.
Seguia-se bem, no rosto e na atitude do guarda-livros, uma luta íntima.
Uma onda de sangue afogueara-o, de seguida cadavérico. Bagadas de
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suor. Olhos turvos, de negro orlados, sumidos em covas. Agitavam-se-lhe
os lábios, a querer e sem poder falar. As mãos e a cabeça esboçavam
negativas.
(...)
– Diga a verdade. Diga a verdade.
Tremiam-lhe as mãos. Vergavam-lhe as pernas. Desequilibrou-se.
Dobrado, agarrou-se à roupa da cama; caiu de joelhos. Chorava.
Soluçava. Chorava um choro desabalado. Por muito tempo chorou.
Cena de tragédia.
(...) José Luciano repetia:
– Diga a verdade.
Erguendo mãos suplicantes, [o guarda-livros] gaguejou:
– Perdoe-me. Perdoe-me. Confesso. Estou perdido. Valha-me. Perdoeme.
Tentava agarrar e beijar-lhe a mão. José Luciano retirava-a e, numa
compungida expressão de tristeza, calava-se (cit. in Marques, 1989: 6465).
Expressivo, o desespero do responsável pelas contas denunciava-o, mas faltava
ainda saber como tinha decorrido a adulteração dos números:
– Como fez o desfalque?, perguntou o Dr. Burnay.
– Vendia obrigações.
– A quanto montam os desvios?
– Não posso precisar. Não sei. Não sei. Sessenta contos, talvez, para
mim. Algumas dezenas de contos, não sei. Mas as primeiras falsificações
foram para valer à Companhia. Cem contos, pelo menos. Não havia
lucros. Havia prejuízos. Falsificava a conta de ganhos e perdas.
(...)
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– Não pode então precisar uma quantia? – disse-lhe Sousa Rodrigues. –
Confessa apenas algumas dezenas de contos? Tenho a certeza que a
muito mais se elevam os desfalques.
– É possível. Talvez. Não sei dizer.
– E desde quanto datam?
– Não sei. Muitos anos. Não posso fixar.
– Há muitos anos então que abusava da minha absoluta confiança no seu
saber e na sua probidade. Que tristeza! – disse José Luciano” (cit. in
Marques, 1989: 65).
A reação de José Luciano de Castro é curiosa, considerando a suspeita que,
como já vimos, sobre ele pendia, de estar consciente e/ou envolvido em alguns dos
esquemas ilegais promovidos pelo seu súbdito. Seria um lamento sincero, ou seria antes
uma encenação, para que não caísse a máscara perante os outros elementos presentes no
seu quarto? Mais provável seria que “fechasse os olhos perante certas irregularidades da
escrita”, se isso mantivesse o seu nome impoluto, como diz Marques (1989: 58).
Eduardo Burnay, um dos vice-governadores presentes, questiona o guarda-livros
Quintela sobre a existência de cúmplices, o que este prontamente nega. Quintela devia
redigir a sua confissão, mas as suas mãos tremiam-lhe e foi o próprio Burnay quem
escreveu as declarações, “balbuciadas” (cit. in Ibid.: 66) pelo guarda-livros. Termina
assim o relato de Sousa Rodrigues: “Nas mãos de Luciano tremia a folha de papel [da
confissão]. Lágrimas sulcavam-lhe as faces. Tivera, talvez, ainda uma esperança,
esperança que morrera” (Ibidem). Quintela é preso ainda nessa noite.
Sousa Rodrigues solicita uma auditoria externa às contas. Disso encarregam-se o
professor Augusto Patrício Prazeres e o funcionário do Banco de Portugal José dos
Santos Neto (Marques, 1989). O processo é intrincado, como revela o relatório: “foi
preciso conferir todos os capitais dos empréstimos hipotecários, porque esses mesmos
não estavam certos. Foi preciso relacionar todas as prestações em dívida, grupando-as
por devedores, para se conhecer o débito de cada um.” (Marques, 1989: 66). E há mais:
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“há contas de que não tomamos os saldos por estarem completamente viciadas e não
haver elementos seguros para as conferir” (Ibidem).
Entre a detenção de Quintela e o mês de Agosto, o tema cobre as capas dos
jornais, e na opinião pública faz-se a discussão, acompanhando o “pânico (...) de todos
os que, direta ou indiretamente, tinha ligações” (Ibid.: 67) com o Crédito Predial. Disso
é exemplo o lamento que José de Azevedo faz junto de Raul Brandão, conforme este
haveria de revelar mais tarde:
Não são sessenta contos que faltam, são oitocentos! A escrita está toda
viciada! Venderam-se obrigações, deram-se juros entrando-se pelo
capital, enfim um descalabro medonho, que se não podia fazer sem
autorização dos governadores (cit. in Brandão, 1919: 252).
À medida que, para além dos desfalques, se vai conhecendo o estado geral das
contas do Crédito, os depositantes de créditos à ordem acorrem a levantá-los, e quem
tivesse dinheiro a prazo exigia a liquidação dos seus créditos (Marques, 1989). A
cotação das ações precipita-se em queda-livre. A 21 de Maio, “dado o clamor geral, o
Governo viu-se forçado a anular todos os títulos de obrigações a emitir, retirando
provisoriamente ao Crédito Predial a autorização para o fazer” (Marques, 1989: 67). E o
drama derradeiro: por “desalento profundo”, um obrigacionista mata-se com “um tiro de
revólver no ouvido” ("O trágico fim de um obrigacionista do Crédito Predial," 1910: 1),
já depois da morte de um capitalista octogenário, cujas causas O Século também imputa
ao desgosto causado pela ruína do Crédito Predial. Não serão os últimos.
Uma das figuras do Governo vê-se diretamente implicada: Artur Montenegro,
ex-vogal da administração, demite-se de ministro da Justiça – uma baixa de vulto (Leal,
2013). Descobrem-se “mais desfalques na administração das propriedades” (Marques,
1989: 67), o que motiva a prisão do seu chefe. Depois, é a vez de o Tesoureiro Talone
ser preso (Ibidem). E de novo a morte: Bruno de Miranda, Chefe de Repartição de
Registo e Pagamento de juros, amigo íntimo do guarda-livros Quintela, põe termo à sua
vida. “A paz do sepulcro é sagrada”, reflete O Dia. “Respeitêmo-la!” ("É repugnante!...
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Suicídio - José Luciano - José Bello - Coroa"," 1910: 1). Algumas linhas acima, cuidara
de observar: “apanham[-se] do chão os farrapos do cérebro de Bruno de Miranda”
(Ibidem).
A oposição ao Governo alimentava a polémica e arremetia também contra o Rei.
Nas Cartas Políticas, “um dos folhetos mais lidos da época, João Chagas não poupava
José Luciano nem os Progressistas por legarem as suas supostas culpas ao guarda-livros,
e atacando a Monarquia por servir de capa ao escândalo” (Marques, 1989: 67):
Em vão, fortes autoridades afirmam que o Crédito Predial é uma
instituição roída pela vermina da corrupção política; em vão se fala de
irregularidades, cuja responsabilidade é de todos; em vão se publica que
dividendos fictícios foram distribuídos, o que não pode em caso algum
constituir um facto de responsabilidade singular e individual; em vão se
torna público que a situação da companhia é deplorável; em vão o bom
senso público repele a imputação, feita a um guarda-livros, do desvio de
fundos que presumivelmente não deveriam passar por suas mãos, pois
não são essas as suas atribuições dos encarregados da contabilidade das
instituições comerciais. Em vão! O autor de tudo, o responsável de tudo é
o Quintela (cit. in Marques, 1989: 68).
O Século chama a atenção para o aparente vexame da detenção do guarda-livros
caído em desgraça: haviam até apreendido até “as caixas de rapé e as lunetas de ouro do
sogro” ("A Lauta Boda do Crédito Predial," 1910: 1). Mas mais longe ia João Chagas
em defesa do guarda-livros, prevaricador confesso:
Quem é este Quintela que se presta a ser o autor de tudo de e o
responsável de tudo? Este Quintela é um herói (cit. in Marques, 1989:
68).
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Tal como João Chagas, também O Dia desconsiderava a narrativa do desfalque e
punha o foco na escrita: “a tática que se está seguindo” ("A crise do Crédito Predial,"
1910: 1), ou seja, na sua óptica, a de condenar o roubo do guarda-livros e de ignorar os
males sistémicos seria “arranjar uma cabeça de turco” (Ibidem), um bode expiatório. E
não perdoa as altas figuras políticas: “Ou toda esta gente está cega e inconsciente, ou
decidiram dar a monarquia de presente aos republicanos” ("Realeza Morta!," 1910: 1).
Marques (1989: 80) concorda: “foi sobretudo pela multiplicação de questões deste
género que o ideal republicano passou a ser olhado como um ideal moralizador que todo
o homem de bem era forçado a aceitar”.
Para além da grave situação do banco, também tinha Luciano de Castro de lidar
com a situação periclitante do governo ao qual presidia o seu partido. Mesmo
fragilizado, tenta fazer valer a sua influência sobre o rei D. Manuel II e defende de todas
as acusações o Governo que apadrinhara e adverte ao soberano: “se o ministério cair
diante de novas arruaças, o governo parlamentar está findo em Portugal” (cit. in Leal,
2013: 109). Mas já se esboroara a confiança do jovem monarca nas capacidades do
velho progressista: a escolha do regenerador Teixeira de Sousa para líder do próximo (e
último) governo sob a Coroa assim o demonstrava (Leal, 2013). Na imprensa
oposicionista, desde há muito se vem afiando facas e celebrando a “grossa borrasca”
("Diz-se que," 1910: 1) que se abate sobre os rivais políticos: com cinismo suficiente, O
Mundo comenta que “o sr. José Luciano vai ter um fim digno de toda a sua vida” ("A
lama do Crédito Predial," 1910: 1), e com direito a referência bíblica, O Dia escreve que
Luciano não é o Lázaro bíblico. E mesmo que fosse, teria “de resignar-se... a morrer
outra vez!” ("A ressurreição... de Lázaro," 1910: 1). Pois então “Acabe-se com isto!”,
intitula O Mundo: “Vamos! Enterre-se o sr. José Luciano de Castro mesmo em vida e
salve-se quanto antes o que há de bom e útil” no seu partido ("Acabe-se com isto!,"
1910: 1).
4 de Junho é dia de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. A
expectativa é imensa, a avaliar pela palavra d’O Século, que, com boa dose de ironia,
escreve que “o 4 de junho está sendo aguardado ainda com mais interesse do que a
passagem da terra na cauda do cometa” ("Informações," 1910: 1). O cometa a que o
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autor se refere é Halley, em cuja órbita, naquele ano, se preparava para aproximar-se ao
planeta Terra e que, efetivamente, era tema reiterado na imprensa portuguesa, por
aqueles dias, partilhando manchetes com o tema da falência do Crédito Predial ou da
morte de Eduardo VII, em Inglaterra. Já aqui assinaláramos o almanaque Alma Nacional
a referir-se-lhe. O drama da falência do Crédito Predial seria tão ou mais arrebatador do
que o cometa – e, em Braga, o fenómeno astronómico levara muitas pessoas às igrejas
para se confessarem ("Informações," 1910: 1). Assim o dizia João Chagas: “o Crédito
Predial é parte nesse processo sensacional; e digam-me, digam-me já quando ele se
realiza, porque quero marcar bilhetes.” (cit. in Marques, 1989: 69)
Nessa Assembleia Geral Extraordinária de 4 de Junho, José Luciano, que
continuava a não poder comparecer, enviou um relatório. Nele, admite pela primeira vez
as dificuldades com que se debatia o Crédito Predial e defende-se das acusações,
distribuindo culpas pela crise económica do vinho (Marques, 1989). O argumento não é
inédito, de resto, uma vez que vem já enunciado na supramencionada entrevista de um
membro do Crédito Predial ao Diário de Notícias, bem como nas declarações prestadas
pelo influente Eduardo John, do clã Burnay, ao mesmo jornal. Prossegue José Luciano a
sua defesa, rejeitando que a administração se deixasse influenciar pela política, mas
condena práticas herdadas do passado, a que se diz alheio, pese embora ser ele mesmo
governador há mais de duas décadas. Luciano queixa-se de ataques pessoais contra si e
queixa-se de os bancos credores o deixarem desamparado. Justifica a sua confiança no
guarda-livros e, por fim, apresenta a demissão. Todos os corpos gerentes apresentam
também a demissão, mas a Assembleia exige que estes permaneçam, até serem
conhecidos os resultados das auditorias. Até ao dia 14 daquele mês de Junho, continuam
as reuniões e já se discute sobre a dissolução da Companhia, algo que a maioria recusa.
A 7 de Junho, O Século dá conta da resistência do governo e do seu líder às
críticas em plena sessão parlamentar: “Saia! - bradam as oposições. Fico! - replica o sr.
Beirão!” ("Saia! - bradam as oposições. Fico! - replica o sr. Beirão!," 1910: 1). De resto,
o jornalista iliba o governo de culpas diretas no desgoverno do Crédito Predial, mas
argumenta que o alegado ascendente de influência de José Luciano sobre o Executivo
acaba por deslegitimá-lo por inteiro. Nada mais há a fazer. “O dever é – Sair!”:
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O governo está hoje absolutamente impossibilitado de dar dois passos,
com o trambolho do Crédito Predial amarrado aos pés como uma
grilheta. Não é sua a culpa? Não, não é. Mas é culpa do seu chefe
verdadeiro, chefe que não pode repudiar, que não renega, mas que o país
em caso nenhum admitirá como alheio aos actor do poder, enquanto o
poder estiver nas mãos do Partido Progressista.
Nesta situação melindrosa, o dever patriótico só pode apontar-lhe um
caminho: sair ("O dever é - Sair!," 1910: 1).
Enquanto isso, a elite política denunciava dificuldade em lidar com este assunto
delicado. Ainda na sessão do dia 7 de Junho na Câmara, curiosa é a argumentação de
Manuel Moreira Júnior, Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, que não
refuta culpas de correligionários seus no caso em questão – antes as distribui por todos,
refletindo assim: “Não é só este ou aquele partido que está comprometido. São todos,
porque todos estão representados nos corpos gerentes [do Crédito Predial]” ("Saia! bradam as oposições. Fico! - replica o sr. Beirão!," 1910: 1). A 16 de junho, um título
n’O Século é um anseio: “José Luciano abdica?” O subtítulo ainda não traz novidades:
“Parece que não” ("José Luciano abdica?," 1910: 1).
A 10 de Junho, na Câmara dos Deputados, “antes de encerrar a sessão que
acabou dominada por um acalorado debate em torno de alegadas irregularidades
praticadas na direção da Companhia do Crédito Predial” (Belo, 2012: 1), o Presidente
informou o Plenário do agendamento das sessões dos dias seguintes, bem como da
respectiva ordem do dia. Que não se realizariam, dado que “o número de pares do reino
presentes tinha ficado aquém do mínimo previsto no Regimento para haver quórum para
a Câmara funcionar” (Ibidem). Na sessão do dia 25, apenas comparecem dois pares do
reino, para além do Presidente.
No dia seguinte, o grande escândalo do Crédito Predial continua a fazer vítimas
políticas e esta possivelmente a maior até então: cai o 60º governo da Monarquia
Constitucional, presidido por Francisco da Veiga Beirão, incapaz de fazer frente à
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instabilidade política e às críticas da imprensa. De acordo com Rui Ramos (2009a), a
instabilidade política não era um problema do último mês: após sucessivas
fragmentações no seio dos partidos, se em 1900 havia dois grandes líderes políticos
reconhecidos, em 1905 havia quatro e em 1910 eram sete, sem contabilizar ainda o
grupo dos nacionalistas e o dos republicanos. Tornara-se completamente “impossível
governar um parlamento atomizado, com nove grupos políticos, nenhum com maioria e,
sobretudo, nenhum com a proteção do rei. Houve seis governos em dois anos” (Ramos,
2009a: 84)
E se o executivo recém-deposto fora gizado na residência de José Luciano de
Castro, também para a sua queda terão contribuído algumas movimentações de
bastidores com vários personagens, que Armando Ribeiro (1910: 102-103), republicano,
enumera deste modo:
A política agitou-se e como cada chefe possuía seu apoio, a luta foi
grande. Para as suas ascensões, auxiliavam os governantes as grandes
empresas: Jacinto Cândido, tinha por si a Liga Naval, mas sem bases
firmes; a dissidência, possuía a Companhia do Gás; Pimentel Pinto, o
fraco braço da Liga Monárquica; José Luciano, o Crédito Predial;
Ressano Garcia, a Companhia das Águas; Arroyo e Vasconcellos Porto
os Caminhos de Ferro e Teixeira de Sousa, o Banco Ultramarino. Pôs-se
este em campo e acirrou a queda do ministério Beirão.
Já enquanto novo presidente do Conselho, António Teixeira de Sousa concedeu
uma entrevista ao periódico O Porto, na qual foi questionado sobre, entre outros
tópicos, temas quentes da legislatura antecedente, de tão abrupto fim: a questão Hinton
ou, claro, a questão do Crédito Predial. Sobre o tema da indústria sacarina madeirense,
declarou, aparentemente titubeante, que o assunto estava encerrado: “A questão...
Hinton... é uma questão morta!” (cit. in. Leitão, 1910: 183). No tocante à polémica que
mais choque havia causado, Teixeira de Sousa não resistiu a acusar o anterior executivo
de não o colocar ao corrente da situação da Companhia – “nem um papel!” (cit. in Ibid.:
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185). E se em sessão parlamentar lhe perguntassem sobre a existência de
irregularidades? “Diz[ia] que sim. Soube pelos jornais!” (Ibidem). Em face desse
alegado desconhecimento, Teixeira de Sousa procura acalmar a opinião pública: “Não,
senhor, o governo não dá cinco réis ao Crédito Predial” (cit. in Ibid.: 184). Em
alternativa, “o que é pode é [sugerir] às entidades financeiras do país o limite do apoio a
prestar-lhe e aos acionistas e obrigacionistas o caminho mais conveniente” (Ibidem).
Mas pela mesma razão que recusava usar de dinheiros públicos, também não poderia o
recém-nomeado líder “dizer uma palavra a uns nem a outros sem saber e sem lhes poder
dizer o verdadeiro estado do Banco” (Ibidem).
Diante das dificuldades em conseguir financiamento junto dos bancos, Sousa
Rodrigues pede a demissão do Crédito Predial a 20 de Junho. Apesar de hesitante,
Rodrigues regressa para se recandidatar à liderança da Companhia, traz gente nova e
vence a eleição, frente a frente com figuras associadas ao passado tumultuoso do
Crédito Predial. E não volta a sugerir a liquidação (Marques, 1989). O Crédito Predial
encontrará, nos anos seguintes, os mecanismos que o levarão a salvar-se, por “obra [de]
(...) Sousa Rodrigues, (...) em que brilhantemente se afirmou a sua inteligência culta e a
sua vontade enérgica” (Camacho, 1937: 83-84), mesmo que este problema pudesse
tornar-se “uma pedra em falso nos alicerces” (Ibidem) do regime vindouro: a República.
Já a mácula sobre as figuras políticas vinculadas ao Crédito Predial, essa
permanece além até do canto de cisne do regime político (Marques, 1989). Que se crê
estar para breve – a monarquia parece soçobrar de vez. Escreve Raul Brandão (1919:
261): “a dissidência, o assassinato do rei, o Crédito Predial, foram golpes profundos e
certeiros vibrados na monarquia. Está efetivamente tudo minado” no regime
imundíssimo, como diria Afonso Costa. Também no volume inaugural da sua obra de
memórias, relembra Brandão uma frase que atribui ao próprio poeta e republicano
engajado Guerra Junqueiro, quando este ponderava sobre o Crédito Predial: “Foi então
que os burgueses, vendo-se roubados, nos deixaram nos deixaram fazer a república...”
(cit. in Ibid.: 317).
E na madrugada de 4 para 5 de outubro, Lisboa “dormiu mal” (Homem, 2010) e
o regime monárquico preparou-se para o golpe final. Para Sardica (2010), a revolução
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de 1910 é mais um exemplo de como “os regimes políticos contemporâneos em
Portugal não caem perante a oposição”, antes “desfazem-se, por pura incapacidade de
autorregeneração, abrindo um vazio que os seus adversários depois preenchem”. O
jornalista João Chagas (1894: 219-220) fazia uma descrição desoladora da paisagem do
país na viragem de século: “os cofres vazios, a falência decretada, decretada a miséria
pública, o crédito perdido, o estrangeiro reclamando a hipoteca do país, bandos de
empreiteiros exigindo dívidas, terras, sem lavoura, aldeias sem lares”. Porém, em 1910,
não terá sido pelos problemas financeiros, que “nem eram demasiado graves” (Costa et
al., 2014: 363), nem pelos problemas económicos que a monarquia caiu - “caiu porque
ao paulatino aumento do nível de vida a população, registado ao longo do século XIX,
não corresponderam melhorias do grau de representatividade política” (Ibidem). Seria
assim a monarquia nos seus anos derradeiros, “um trono roído de caruncho”
("Impotência," 1910: 1).
A revolução não parece apanhar José Luciano de Castro de surpresa, já que no
seu Correio da Noite se escrevia, um mês antes, que “El-rei caminha, inconsciente ou
propositadamente, para a perda da monarquia.” (cit in. Leal, 2013: 110). Ele mesmo o
fizera saber ao rei D. Manuel II, por via epistolar, um ano antes da derrocada do regime:
“o partido republicano avança a passos rápidos e prepara-se para uma aventura
revolucionária (...). Se me não engano, a revolução ameaça-nos de perto” (Ibid.: 107).
Na mesma missiva ao soberano, que contava então 19 anos de idade, o experimentado
político junta aos presságios algumas palavras de prevenção: “Creio e espero que não
vingará, mas é indispensável que nos defendamos a tempo” (Ibidem).
A placidez do velho Luciano perante tão dramático – ainda que previsível –
evento descreve-a Leal (2013: 110):
No dia da revolução instaram com José Luciano para que fugisse.
Pediam-lho a família e os amigos. Mas ele não quis, para que se não
dissesse que era uma fuga: «Aqui vivi, aqui hei-de ficar. Se me matarem
acabou-se.» Pelas quatro horas da tarde, assaltaram-lhe a casa da rua dos
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Navegantes umas duas mil pessoas, com pistolas e machados, clamando:
«Matem o ladrão do Crédito Predial!».
Da parte do governo civil, a ajuda acorre de imediato em defesa dos residentes
do Paço dos Navegantes. Não antes que a turba invada a residência:
As filhas telefonaram a uma amiga: «Acudam-nos que arrombaram agora
as portas.» Em casa, as filhas vieram anunciar: «Querem vê-lo, meu pai.
Vêm-no matar.» «Vamos morrer, Manuel», disse ele a um criado. As
senhoras queriam escondê-lo numa banheira mas ele teimou em ficar na
sua cadeira de rodas. Foi nela que os assaltantes o encontraram, num
gabinete adjacente ao seu escritório. A esposa cobria-o com o seu corpo.
Hesitaram. José Luciano perguntou-lhes o que pretendiam. Um deles
respondeu que vinham para cumprir uma sentença da justiça popular. «Se
querem matar-me, matem. Não me defendo nem posso defender-me»,
disse José Luciano, que passou a falar-lhes com serenidade e firmeza,
interpelando-os se queriam estrear o novo regime com o sangue de um
velho indefeso (Ibid.: 110-111).
A troca de acusações é interrompida por uma “força de marinheiros” que entra
em cena e assegura a defesa do velho acossado, enquanto transmite “palavras
apaziguadoras” (Ibidem) que surtem algum efeito na sala. O que, ainda assim, não
satisfaz os assaltantes, que procedem a saquear a casa de Luciano, levando até aquilo
que tantas vezes o jornal O Mundo exigira – a sua cabeça:
Queriam os papéis do Crédito Predial e «papéis políticos» (...).
Também levaram um busto em gesso do velho estadista, que apareceu
exposto na redação d’O Mundo e dali passou para o museu da
revolução. (...) O próprio ministro do Interior [do primeiro governo da
República], António José de Almeida (...) mandou reforçar a segurança
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da casa em termos de impedir novos assaltos tentados nos dias
seguintes (Ibidem).
E depois da sentença popular, a justiça dos tribunais. Luciano aguardou em
Lisboa pelo final do processo relativo ao caso do Crédito Predial até Maio de 1911,
quando foi definitivamente “ilibado por acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa e do
Supremo Tribunal” (Ibid.: 113). Sobre o desfecho, Jesus Pabón (1961: 102) assegura
que, de facto, “as irregularidades descobertas eram obra exclusiva de alguns
empregados”, enquanto Carlos Malheiro Dias (1912b) subscreve também a tese da
inocência de Luciano de Castro. Simplesmente não o absolve de negligência e
incompetência, nessa “história suculenta de falsificação, desfalque e suicídio” (Valente
cit. in Belo, 2012: 1).
Pôde então José Luciano de Castro Pereira Corte-Real retirar-se para Anadia,
regressando ao distrito que o vira nascer e ao qual dissera adeus pela primeira vez aos
15 anos, para ingressar na Faculdade de Direito de Coimbra (Leal, 2013). Perante o
alvoroço dos começos da República, como algum amigo ou companheiro de velhas
lutas lhe perguntasse sobre como atuar, respondia-lhes: “Não se mexam, nem lhe
mexam” (Ibid.: 13). Faleceria a 9 de Março de 1914.
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Capítulo 2 – Estudo de caso: Análise do produto jornalístico
sobre o Escândalo da Falência do Crédito Predial de três
jornais: O Século, O Dia e O Mundo

2.1

Objetivos e Grandes Questões
Propomo-nos a estudar o conteúdo jornalístico produzido por três jornais da

primeira década do século XX, relativo à crise por que a instituição do Crédito Predial
Português passou, em 1910.
Através de uma análise qualitativa e também quantitativa do conteúdo
jornalístico, pretendemos perceber que cobertura fez esta imprensa (mais próxima da
oposição ao governo e ao regime) do escândalo: quantas peças dedicou ao tema, que
destaque mereceram estas nas suas folhas, que tipo de tom dominava a linguagem e as
narrativas propostas.
É também nossa intenção examinar o papel das fontes na produção do conteúdo
jornalístico. Pretendemos mostrar que jornais recorriam com mais frequência a fontes
de informação – tipificando cada uma delas quanto ao respectivo grau de
confidencialidade, atendendo à terminologia proposta por Mencher (1991), a fim de
compreender a que tipo de fontes os jornalistas recorriam mais frequentemente. Uma
vez caracterizadas deste modo, pretendemos também avaliar a prevalência dos vários
tipos de fontes de informação na folha de papel: quais são os tipos de fontes que
ocupam um maior espaço físico, por peça.
Por fim, e entre os tipos de fontes que nos dão indicações suficientes sobre a sua
origem ou o seu contexto, pretendemos localizar cada fonte de informação quanto ao
grupo social/profissional em que teve a sua origem.
Em última análise, pretendemos que esta investigação contribua para estudos
mais aprofundados sobre cobertura mediática de crises económicas e financeiras. Em
particular, poderá servir investigações futuras sobre escândalos mediáticos envolvendo a
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Alta Finança e a Política, bem como para uma melhor compreensão das tensões entre
ambas e dos efeitos que esse conflito origina na sociedade moderna.
Definidos os objectivos, cabe-nos estabelecer as perguntas que nos guiarão ao
longo do caminho de investigação:
-

Como é que a imprensa da oposição fez a cobertura do escândalo do Crédito
Predial?

-

Que enquadramento e que destaque deu a imprensa ao caso do Crédito
Predial?

-

O quão recorrente era o recurso a fontes de informação?

-

À luz das noções atuais de graus de confidencialidade, que tipos de fontes
prevalecem no produto noticioso?

-

Que graus de confidencialidade assumem maior preponderância no corpo do
texto de cada peça jornalística?

-

De que sectores da sociedade provêm o maior número de fontes on the
record e on background?

2.2

Objeto
A pesquisa concentra-se no produto jornalístico relativo ao escândalo do Crédito

Predial, produzido nos meses de maio e de junho de 1910, por três jornais da primeira
década do século XX, conotados com a oposição – desde a oposição ao partido no
governo à oposição ao regime político.
Elegemos os jornais O Século, O Mundo e O Dia porque se por um lado os une a
influência que tinham sobre a Opinião Pública (urbana, de Lisboa e Porto, em
particular) e a considerável tiragem que chegaram a alcançar, por outro, diferem na
abordagem jornalística (desde o periódico que se torna um colosso noticioso e
apartidário ao jornal assumidamente parcial e propagandístico) e na inclinações
ideológicas (entre os mencionados, republicanos ou monárquicos da facção progressista
dissidente), com os condicionalismos que tais nuances impõem à representação da
realidade. Estes três jornais são uma amostra daquilo que podemos considerar como
imprensa da oposição – seja ao Governo então no poder, seja ao próprio regime político
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vigente, num sentido mais lato. Com temas de fundo que vão desde a trivial intriga
parlamentar e interpartidária, até à contestação aos pilares fundacionais da monarquia
em Portugal.
No dealbar do século XX, a sociedade portuguesa apresentava uma taxa de
analfabetismo a rondar os 75% (Candeias & Simões, 1999). Uma maioria que, haveria
de lamentar Humberto Delgado (2009: 25) nas suas memórias, “acreditava em bruxas e
lobisomens como se fossem seres vivos como os bois e os porcos”.
A iliteracia constituía, no dizer de João Chagas (cit. in Baptista, 1966: 39), um
“terrível obstáculo ao apostolado escrito, ao livro, ao jornal, ao panfleto”. Contudo,
Joaquim Leitão propõe uma visão mais optimista do alcance da folha diária: “enquanto
o livro é aberto, por um pequeno público, restrito, de exceção, – o jornal vai ser
soletrado pelo taberneiro, discutido pelo barbeiro, decorado talvez pelo operário,
recitado à sesta pelo pedreiro” (Ibid.: 25). Graça Fernandes (2010: 124) identifica aí,
porém, desde logo, uma espécie de crivo: “na maioria das vezes, a Imprensa ao difundir
as suas opiniões poderia ter ou não impacte nas populações, sendo normalmente nessa
época as elites que sempre orientavam a tomada de decisão popular”. O historiador José
Miguel Sardica (2010) refere que “a historiografia tratou a transição de 1910 como se
ela tivesse sido o culminar lógico de um processo de ascensão do republicanismo”. Com
efeito, o seu argumento é de que, sendo evidente que o republicanismo foi ganhando
simpatias “desde os finais do reinado de D. Luís até 1910” (Ibidem), a sua influência foi
mais evidente “no espaço urbano mais politizado” (Ibidem) desse período – e fê-lo mais
por inépcia da monarquia do que galgando a onda de “uma vasta revolução social”
(Ibidem).
Na viragem do século, a imprensa (a periódica, sobretudo) assinalou um
incremento, quer no meio urbano, quer no meio rural (Fernandes, 2010): em 1900 havia
416 “títulos de publicações periódicas” (Matos, 2011: 87) e em 1880 eram
aproximadamente 200. Porém, Lisboa e Porto acumulavam quase metade das
publicações do país e a capital representava praticamente um terço do total (Ibidem).
À exceção do Diário de Notícias – lançado em 1864, e que introduz “nos seus
princípios fundadores” (Cabrera, 2011: 49), com novidade, “a ideia de não se ligar, nem
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defender nenhuma causa em particular” (Ibidem) –, o jornalismo é, grosso modo, de
“carácter assertivo e participativo” (Fernandes, 2010: 29), ideologicamente orientado.
Ramos (2001: 54) afirma que o jornalismo que se desenvolveu pela Europa nesta época
buscava essencialmente o entretenimento. Só interessava “aquilo que pudesse ser
dramatizado e serializado” (Ibidem), portanto “a política eram escândalos; as relações
internacionais, guerras e ameaças; a vida nacional, desastres e crimes sangrentos; a
economia, desfalques e fraudes; a vida social, casamentos e funerais.” (Ibidem).
Aquando da controvérsia da gestão do sector do tabaco durante os últimos anos
da monarquia, “muitos dos jornais defendiam pontos de vista bem marcados e ligados a
quem tinha interesses no negócio do monopólio” (Sobral & Cordeiro, 2005: 96), o que
comprovadamente degradou o nível do debate – no final, importava que “as penas dos
jornalistas serviam perfeitamente para dar recados” (Ibidem). Próximo do clímax da
controvérsia do Crédito Predial, comentava O Dia que “esta crise deve ser um longo
folhetim, com publicação intervalada. Vai do Santo Antonio ao S. João!” ("Última
hora," 1910: 1).
Ainda que para Fernandes (2010) não haja dúvida de que a imprensa foi
determinante na difusão do republicanismo, Ramos (2001: 54) sustenta que esse
republicanismo aparentemente crescente não fomentou de volta a imprensa republicana
tanto como o facto de esta ser dominada por “jornalistas radicais” que, então, ajudaram
a implementar no país a imprensa sensacionalista. Enquanto isso, a Igreja acenava com
a excomunhão aos fiéis que cultivassem o hábito de ler tais folhas (Fernandes, 2010).
Em 1908, um jovem António de Oliveira Salazar é uma voz eloquente do temor
católico:
Há imprensa que edifica e há imprensa que destrói; há imprensa que
educa e há imprensa que perverte. Há imprensa que moraliza e há
imprensa que bestializa; há imprensa que discute e há imprensa que, em
vez de discutir, insulta: em vez de formar caracteres, forma assassinos
(cit. in Meneses, 2010: 29).
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Nada que, aparentemente, angustiasse o progressista José Luciano de Castro,
que, como “bom liberal, declarou-se sempre a favor da liberdade de imprensa, apesar de
se considerar o homem público mais agredido por ela” (Leal, 2013: 138), pois era assim
mesmo que o líder dos progressistas contemplava a “missão política” (Ibidem): “quem
não tem têmpera bastante forte para resistir às agressões dos periódicos não pode sentarse nas cadeiras de ministro” (Ibidem). Leal (2013: 141-143) garante, inclusivamente,
que “não houve em Portugal outro período em que a imprensa” tenha gozado de maior
liberdade “do que sob os governos de José Luciano ou na vigência da lei [de Imprensa]
de 1866 que ele promovera”. O líder do Partido Progressista e governador da
Companhia do Crédito Predial, “com o seu bigode farto e as lunetas” (Ibidem), foi um
dos alvos preferidos dos caricaturistas – principalmente de Rafael Bordalo Pinheiro, que
lhe dedicou “mais de 200 peças” (Ibidem) – que alentavam “um sentimento republicano,
de oposição ao regime monárquico, e por vezes chegavam ao insulto directo” (Ibidem).
Na imprensa, um dos mais influentes líderes políticos da época era, à vez, um “Zé
Bacôco”, “simplório e ingênuo”, e uma “Velha Raposa”, “astuto e espertalhão” (Ibid.:
142).
Todavia, os despiques incitados pela imprensa eram, de facto, violentos. Na
manhã do 8 de junho de 1910, em São Domingos de Benfica, Lisboa, Alexandre de
Albuquerque, diretor do jornal Liberal, e o deputado Afonso Costa saem com
ferimentos – este na “parte externa do antebraço esquerdo” (Ribeiro, 1910: 24), o
jornalista na “região peitoral direita” (Ibidem) – de um duelo “de espada em punho”
(Ibidem). No seu jornal, Albuquerque assinara “algumas frases violentas” (Ibidem)
sobre Costa, as quais o republicano não consentira. Três dias volvidos sobre as críticas,
testemunhas em favor de Costa apresentaram-se a Albuquerque exigindo que o
monárquico se retratasse, o que este prontamente declinou, argumentando que já haviam
passado as aparememente formais 48 horas decorrentes da publicação para ser exigida
uma reparação. O diferendo, alimentado pela “situação difícil do partido progressista
ante os escândalos Hinton e do Crédito Predial” (Ibidem) e as afrontas públicas que
estes causavam, desembocou no referido duelo, cujo regulamento veio pormenorizado
na capa de uma edição d’O Mundo. Dele nada brotou que não ressentimento: sem
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acordo entre os contendores, como vingança, após a implantação da república,
Albuquerque foi demitido “do lugar de contador do juízo de direito” (Ibid.: 25), apenas
para ser substituído por Artur Costa, irmão de Afonso.

2.2.1

Caracterização de O Século
Em 1880, nasce O Século, para ser, desde o primeiro número, um “jornal

político” (d'Oliveira, 1947: 39), ou seja, assume desde logo a defesa de um ideal – o do
republicanismo. Nasce pela mão de Sebastião de Magalhães Lima, cuja filiação
partidária é sabida (nesse mesmo ano participaria inclusive num comício do Partido
Republicano) e cujo empreendimento jornalístico é dela indissociável: afinal, cada uma
das “campanhas [do jornal] são batalhas!” (Ibidem). O que, à data, não terá provocado
particular surpresa, uma vez que, de acordo com Lopes d’Oliveira (1947: 38), os “dotes
de tribuno e jornalista [de Magalhães Lima] se afirmavam galhardamente desde 1872”.
Magalhães Lima, que era jornalista, advogado e escritor, fizera parte da “Geração de
70” e seria ainda nomeado Grão Mestre do Grande Oriente Lusitano Unido, já em 1908
(Fernandes, 2010).
Ademais, a ligação do jornal ao republicanismo (e ao partido político que o
condensava) iam mais além da afinidade de pensamento. Nas suas folhas lia-se
informações sobre reuniões, conferências e comícios republicanos – “é como se todo o
país [a elas] assistisse” (d'Oliveira, 1947: 39). O jornal mantinha-se coerente perante a
linha política assumida e assim o manifestavam as suas peças, de acordo com Lopes
d'Oliveira (1947: 39), que regista “a solidariedade de todos os dirigentes, demonstrada
quotidianamente nas suas colunas” (Ibidem), convencido de um “seguro comando”
(Ibidem) do autor do “extraordinário sucesso” (Ibidem) deste periódico, Magalhães
Lima. Jacinto Baptista (1966: 18-19) vai mais longe e apelida-o de “órgão oficioso do
partido republicano”.
A influência republicana atesta-a também o ror de redatores e colaboradores
com notoriedade nesse quadrante político que assinaram no jornal: Teófilo Braga,
Latino Coelho, Rodrigues de Freitas, Alves da Veiga, Alexandre da Conceição, Teixeira
Bastos, Jacinto Nunes, Teixeira de Queiroz, Augusto Rocha, Gomes Leal ou Fialho de
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Almeida (d'Oliveira, 1947). Daquelas folhas sairão naturalmente virulentos ataques não
só contra as figuras circunstanciais do rotativo poder executivo, mas também contra o
próprio regime monárquico. “Rei, ministros, Parlamento, hão de sentir que há, enfim,
uma fiscalização dos seus atos; o povo poderá julgar e condenar os erros e os crimes do
Poder”, termina Lopes d’Oliveira (1947: 39), sempre em tom de encómio. No ano
seguinte, em 1881, Magalhães Lima manter-se-á ativo em comícios republicanos e
inclusive concorrerá às eleições gerais. Depois, integrará o Diretório do Partido
Republicano.
Porém, em meados da última década do século XIX, opera-se uma mudança
drástica na linha editorial d’O Século. Não obstante a relevância que o jornalismo
político e/ou partidário mantinha, alguns empresários começaram a ser persuadidos pela
rentabilidade da “imprensa popular noticiosa, politicamente independente, de baixo
preço e difusão massiva já existente noutros países” (Sousa, 2011: 59-60). O
investimento privado permitiria então o aparecimento de “jornais populares noticiosos,
direcionados para toda a sociedade” (Ibidem), que disporiam de “meios técnicos e
financeiros que propiciavam grandes tiragens (à escala do Portugal de então), e baixo
preço por exemplar (custos sustentados pela publicidade)” (Ibidem). Os conteúdos
continham uma “linguagem clara e acessível” (Ibidem), “não discutiam nem
polemizavam” (Ibidem) e não obedeciam a nenhuma linha política em particular, antes
se cingiam a “relatar factos importantes ou simplesmente interessantes” (Ibidem), agora
com “a verdade e a objectividade possíveis” (Ibidem). Algo diverso daquilo que sucedia
anos antes desta transformação, quando, por exemplo, O Século, “campeão do
sentimento anti-inglês (…), numa actitude caraterística, electrizava os seus leitores
sugerindo-lhes que Lisboa estava na iminência de ser bombardeada” (Ramos, 2001: 54)
por Inglaterra, por alturas da questão do Mapa Cor-de-rosa.
O Século tornava-se um jornal noticioso e d’Oliveira (1947: 162) assinala-o com
notório pesar: “O Século abandona, de todo, a Causa [Republicana]. O belo nome de
Magalhães Lima, ao alto da sua primeira página, é um pungente sarcasmo”. De facto,
Magalhães Lima deixa o seu jornal e passa a assinar no Vanguarda. Mantém também a
sua militância política, ao ponto de, em 1910, ser designado em congresso republicano,
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juntamente com José Relvas e Alves da Veiga para “projetar o Partido Republicano
junto das opiniões públicas e dos meios governativos” (Serra, 2010: 51) de França e
Inglaterra, reunindo-se “com o subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e
com os diretores da Economist e do Times” (Ibidem). A metamorfose da linha editorial
d’O Século é real. Silva Graça, novo diretor do jornal, teria até confidenciado a um
acionista do jornal que a república não tinha razão de ser e nunca vingaria em Portugal
(Baptista, 1966).
O que vinga é o novo O Século. No início do século XX, torna-se o jornal mais
lido do país, com uma tiragem diária de 80 mil exemplares, o que constitui um marco
histórico, visto que ultrapassa a barreira dos 70 mil exemplares, a tiragem do veterano
Diário de Notícias (Sousa, 2011). Baptista (1966: 20) classifica-o como o jornal de
maior circulação daquele tempo no país e reconhece que é “com justo alarde” (Ibidem)
que o jornal se declara “impresso em cinco maquinas rotativas” (Ibidem). Com o Diário
de Notícias, passaria então a ser conhecido como um dos “colossos da informação”
(Ibid.: 42).
O sucesso do jornal deve-se também, segundo Jorge Pedro Sousa (2011: 79), ao
“grafismo inovador”, assim como a “receitas copiadas da imprensa estrangeira, como
(...) a promoção de concursos”, ou até “os folhetins que publicava e os números
especiais ilustrados de oito páginas publicados aos domingos”, de acordo com
Tengarrinha. Pese embora denotasse agora um pendor mais noticioso, Sousa (2011: 79)
insiste que o jornal não perdera por completo “as suas preocupações e posições
políticas”. Talvez disso seja exemplo a insistência em temas relativos aos problemas
sociais do país, ou também outro caso de que dá conta Teixeira de Sousa (1912):
aquando da morte de Miguel Bombarda, o jornal não teria hesitado em escrever em
placards públicos, sem demais, que os lisboetas estavam convencidos de que o
assassinato de Bombarda fora obra da Igreja. A polícia daria ordem de os retirar. A
título de exemplo, leia-se a edição do dia 8 de Junho de 1910, na qual aflora uma
linguagem que traduz esse anti-clericalismo, no modo como investe contra a imprensa
conservadora: as “folhas lucianáceas [i.e., apoiantes de José Luciano de Castro] e
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jesuíticas” ("Informações," 1910: 1), as “folhas clericais e lucianáceas” e as “pias
gazetas reacionárias” (Ibidem).
Enquanto O Século faz a transição para um jornalismo mais neutral e sóbrio (e
manter-se-ia ativo até à década de 70 do século XX), surge outro título para “se fazer o
cano de esgoto de todas as insinuações, calúnias e escândalos que a denúncia de uns e a
imaginação de outros podiam arranjar contra altos personagens da sociedade
portuguesa” (Ramos, 2001: 54-55). Era O Mundo.

2.2.2

Caracterização de O Mundo
O jornal O Mundo nasce em 1900 e o seu fundador é França Borges. No número

inicial, pode ler-se: “Desde que o Governo se abalançou a acabar com a Pátria e o Paiz,
é capaz de querer acabar com o Mundo... em Portugal” (O Mundo cit. in Baptista, 1966:
29). Esta frase algo críptica, arrumada na página de forma “discretamente irónica”
(Baptista, 1966: 29), é na verdade um remoque que tinha como presumíveis alvos os
poderes político e judicial. Quando menciona “a Pátria” e “o Paiz”, França Borges
alude a duas publicações que precederam O Mundo e que foram de sua
responsabilidade. Antes do surgimento d’O Mundo, “com um simples mandado do juiz
Veiga”, a redação e a tipografia do A Pátria foram “fechadas e seladas” (d'Oliveira,
1947: 190) e o diretor, França Borges, foi preso. De acordo com d’Oliveira (1947), para
isso terá contribuído que as páginas do jornal não hesitassem em arremeter contra os
líderes políticos João Franco e Hintze Ribeiro, expostos num escândalo político
daqueles dias. Não contente, França Borges tenta fazer renascer o jornal sob a
denominação de O Paiz, mas a circulação deste é de igual modo proibida e a redação
interditada. Para continuar a atingir o regime e a Igreja Católica, França Borges insiste
em manter-se ativo na imprensa com A Lanterna, que também não tem melhor sorte e
não passa do primeiro número (Baptista, 1966). O juiz Veiga deixa o aviso nos jornais:
“à mais leve falta de respeito a Sua Santidade, bem como à religião do Estado...” (cit. in
d'Oliveira, 1947: 193).
O final precoce e abrupto das anteriores publicações de França Borges não
auguravam um futuro mais promissor a’O Mundo. Segundo Baptista, também este
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esteve “para morrer à nascença, circunstância infausta que, aliás, não teria surpreendido
muito o quadro redatorial republicano” (1966: 29). E, sobrevivendo, os primórdios
seriam modestos. Assim os descreve João Chagas:
Uma folha pobre e sem público, instalada num escuro 1º andar de um
casarão no Bairro Alto, impressa em tipo velho e em mau papel e
fazendo uma tiragem tão diminuta que mal lhe dava para equilibrar as
receitas com as despesas (cit. in Baptista, 1966: 46-47).
Mais tarde, França Borges reconhecerá todas as dificuldades, lamentando o facto
de o jornal ser “perseguido e roubado (...) por todas as formas, as mais audazes e as
mais indignas” (Ibidem). Ainda que a Constituição previsse a liberdade de imprensa, o
texto legal não deixava de alertar para o perigo dos excessos de liberdade e sobre esse
pretexto assentaram alguns mecanismos de controlo e censura sobre os jornais – como
não bastasse, a intolerância do regime agudizar-se-á durante a ditadura de João Franco
(Baptista, 1966). Repetidamente acossado por censuras prévias, apreensões e
suspensões devido à sua “coragem, vigor, desassombro e (...) até despejo das opiniões
expressas”, justifica Baptista (1966: 26), O Mundo há-de granjear inclusivamente a
estima do Diário de Notícias. Lia-se nas páginas desse jornal, certo dia: “Ontem foi
apreendido novamente o nosso colega O Mundo, a vítima predileta das perseguições
policiais” (cit. in Baptista, 1966: 27). Da parte d’O Mundo, não recebia o Diário de
Notícias o mesmo apreço: afinal, não passava de uma mera “folha navegantina”
("Podridão Monárquica - Os Escândalos do Crédito Predial"," 1910: 1), isto é, a soldo
de José Luciano de Castro e seus acólitos do Partido Progressista. Nos anos derradeiros
da Monarquia, França Borges acabaria mesmo por ser expatriado, condição que, de
acordo com Teixeira de Sousa (1912: 186), lhe conferiria ainda maiores liberdade e
arrojo: “no exílio, esses jornalistas feriam mais certeiramente a Monarquia, onde
operavam livremente, do que cá dentro, sujeitos às leis”.
Mas O Mundo crescera. E de tal modo crescera que haveria de tornar-se “o
jornal republicano de maior projeção e influência no período de propaganda do futuro
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regime” (Fernandes, 2010: 30), ou, como afirma Baptista (1966: 17-18), “lograra
ascender ao cume possível de uma hierarquia, a hierarquia dos jornais diários que, nas
vésperas do 5 de Outubro de 1910, militavam ativamente, ardorosamente, pela
implantação da República em Portugal”. De acordo com d’Oliveira (1947), a dada
altura, o governo procedeu mesmo a transferências de sargentos na guarnição de Lisboa,
fazendo pender sobre estes a acusação de lerem esse jornal proscrito.
Ao sexto ano, o diário gozava já de outros recursos, como descreve Baptista
(1966: 20): “compunha-se e imprimia-se em oficinas próprias – e esta autonomia
oficinal, de que, ao tempo, nem todos os jornais políticos”, fossem de fação monárquica
ou republicana, “gozavam entre nós era já indício seguro do seu desafogo económico,
da sua vitalidade, da sua expansão” (Ibidem). O volume da tiragem variava entre 30 e
35 mil exemplares, segundo Carlos Malheiro Dias (1912a), enquanto Matos (2011)
propõe o número de 50 mil exemplares diários (metade dos quais seria espalhada por
todo o país). Para o seu responsável, França Borges (cit. in Baptista, 1966: 47), este
volume era maior do que o habitual “numa folha acentuadamente política” lida, ainda
assim, sobretudo pela “população republicana da Lisboa de menos de meio milhão de
habitantes do Portugal de 1910” (Baptista, 1966: 18)
A atividade jornalística de França Borges, tal como a de Magalhães Lima nos
primeiros anos d’O Século, a par das perseguições de que era vítima, são identicamente
indissociáveis do seu empenho político pró-republicano. Em 1908, Borges, João Chagas
e António José de Almeida são detidos “por alturas das movimentações golpistas de
Janeiro” (Sousa, 1912: 139), tal como o será, mais tarde, e entre outros, Afonso Costa.
Para Lopes d’Oliveira (1947: 186-187), França Borges e Afonso Costa são uma e a
outra face da mesma moeda:
França Borges, sem poder dizer-se o maior jornalista – num partido [o
Republicano] que contava João Chagas, Bruno, José Caldas, Silva Pinto,
e no qual já marcavam lugar Brito Camacho, João de Meneses e Mayer
Garção – França Borges é o equivalente, na imprensa, da extraordinária
força combativa de Afonso Costa. Formam como que um bloco de ação;
58

nas duas modalidades da palavra e da escrita completam-se: a mesma
noção das realidades, o mesmo senso da oportunidade, a mesma
inabalável confiança no êxito final. Ninguém os excederá no golpe de
vista com que, simultaneamente descobrem os pontos vulneráveis da
defesa monárquica e na temerária impetuosidade com que se precipitam
sobre a brecha aberta. Os nomes desses dois homens ficarão ligados na
história da propaganda republicana, numa bela fraternidade de irmãos de
armas.
A caracterização que o diretor França Borges faz do seu jornal como sendo
acentuadamente político é, de resto, semelhante àquela que se fizera aquando do
nascimento d’O Século. Diziam tanto os seus textos sobre os temas que abordava como
da sua índole: não pretendia ser informativo, mas antes uma arma de arremesso política,
um irmão de armas, afinal, dos políticos republicanos no ativo. Contra o regime e
contra o “rei-bacôco” ("Diz-se que," 1910).
Era a Igreja Católica um dos temas preferidos d’O Mundo, mas também esse sob
um ponto de vista politicamente condicionado, uma vez que o jornal concebia “a
monarquia e a reação católica como solidárias, abrangendo-as na mesma guerra sem
tréguas” (d'Oliveira, 1947: 191). Ramos (2001: 55) dá conta da secção da folha que, sob
o título de “diz-se que”, “espalhava os mais desbragados rumores”. Em nome da
“moralidade republicana, estampava na primeira página correspondência íntima entre
alunas de colégios religiosos, sugerindo estar-se perante uma orgia lésbica protegida por
Roma”, na edição de 17 de Julho de 1910 (Ibidem). A fama precedia-o: merecia já o
apodo de “Mundo imundo” (Ibidem) e era, “evidentemente, um jornal que toda a gente
corria a ler” (Ibidem).
Em 1910, em plena crise do Crédito Predial, o presidente da Assembleia da
Companhia ordena que se vede a entrada aos repórteres d’O Mundo e d’O Século, antes
de dar início à sessão de 4 de junho. No dia seguinte, O Mundo responde com a verve
que a ocasião exige e confessa sentir-se muito penhorado pela honra de não poder
aceder à dita assembleia. Como já havia o jornal anunciado logo que rebentara a
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polémica, o banco era nada menos do que, enfim, “um coio de gente rancorosa contra os
republicanos” ("Os Escândalos do Crédito Predial," 1910: 1). E o que dizer de Veiga
Beirão, o presidente do Conselho, a quem acusavam de ser cúmplice dos alegados
crimes cometidos pelos seus companheiros de partido no governo do Crédito? Também
Beirão não passava de um “Zé Pinguinhas” ("Diz-se que," 1910: 1).
Baptista (1966: 18) prefere apelidar a visão d’O Mundo de “tendenciosa”, no
modo como relatava “acontecimentos do dia anterior”, própria de um “jornal de
opinião”. A já mencionada hipotética aliança ideológica com o republicano Afonso
Costa é também registada por Dias (1912a: 120), que afirma que O Mundo apoiava
“com fiel e tradicional violência os elementos radicais (...) consubstanciados no partido
aguerrido do dr. Afonso Costa”. Ramos (2009b: 21) vai mais longe e refere-se-lhe como
“o diário de Afonso Costa” de facto, enquanto Baptista (1966: 18-21) define mais
precisamente o objectivo último, a razão de ser deste jornal: O Mundo era o “jornal de
um dia”. Não um dia qualquer, mas do dia “maior da sua existência” – o 5 de outubro
de 1910. Daí que a edição d’O Mundo desse mesmo dia, ao dar a notícia dos eventos
conhecidos (o derrube da Monarquia e a Implantação da República), o faça com um
indisfarçável tom de alívio e júbilo: “Enfim! A República em Portugal!”, lê-se com todo
o destaque, na primeira página. O artigo exalta a ocorrência como a sublimação da
pátria: “finalmente termina a escravidão desta Pátria e se ergue luminosa na sua
essência virginal a aspiração benéfica de um regime de liberdade” (O Mundo cit. in
Baptista, 1966: 138). Cumprira-se o seu desígnio.
França Borges haveria de falecer em 1915 e, nas mãos dos herdeiros (incluindo
Afonso Costa e Magalhães Lima), o jornal perderia o “entusiasmo partidário” e
desapareceria durante os anos 20, antes de o espaço ser adquirido pelos fundadores do
Diário da Manhã (Ibid.: 20).

2.2.3

Caracterização de O Dia
Fundado por António Ennes em 1887, O Dia era o “órgão da dissidência

progressista e do seu chefe, o conselheiro [José de] Alpoim” (Baptista, 1966: 57-58).
Santos (2009: 21) coloca O Dia na linha da “esquerda monárquica, que partilhava o
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ódio clerical com os republicanos“, uma vez que, O Dia, desde “a primeira hora,
explanará o sentimento dos sectores monárquicos liberais que comungavam (...) [desse]
espírito secularizador e anticlerical”. Aos progressistas, grupo parlamentar de que se
haviam cindido os correligionários de Alpoim, promete seguir com atenção os passos:
“somos, talvez, na política portuguesa, as únicas pessoas, a quem o sr. José Luciano não
logra enganar, nem um instante.” ("O Conselho d’Estado - Marquez de Sovelar - José
Luciano”," 1910: 1). Foi d’O Dia que, afiança Leal (cit. in 2013: 142), José Luciano
suportou os ataques mais vigorosos, aqueles que os seus antigos camaradas lhe
moveram aquando da questão dos Tabacos, naquilo que considerou o progressista
tratar-se de uma “campanha de difamação calúnia, mais pessoal que política”.
Em 1904, a direção do jornal é assumida por José Augusto Moreira de Almeida,
que por lá se mantém até ao dia 5 de Outubro de 1910, quando, por não aderir ao regime
republicano nesse dia imposto, abandona o cargo. As afinidades d’O Dia com alguns
jornais republicanos (que iam desde os ataques à Igreja até às críticas aos dignitários
monárquicos) não impediu, contudo, que, no dia 4 de Outubro, em vésperas da
revolução republicana, o periódico alpoinista, tal como, de resto, já sucedera sob a
Monarquia, fosse censurado juntamente com outros jornais monárquicos:
em Lisboa, ao aparecerem os jornais da noite de 4 de Outubro de 1910,
enquanto a revolução decorria, os exemplares dos quotidianos que se
publicaram (porque alguns não se publicaram, como As Novidades, O
Dia, O Notícias de Lisboa, devido à circunstância de os guardas
municipais que ocupavam a Calçada do Sacramento não terem deixado
passar as formas de composição para as tipografias onde habitualmente
se imprimiam) (...) (Baptista, 1966: 22).
Apesar da demissão do diretor Moreira de Almeida, ou precisamente devido a
esse facto, ainda que O Dia tivesse sido vítima de censura desde a primeira hora do
novo regime, no regresso à circulação, as suas páginas não escondem um entusiasmo
face ao golpe de estado de Outubro de 1910. E isso vem a confirmar-se no dia 26 desse
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mês, quando nas páginas do periódico se escreve, sem pejo, que “a República
portuguesa tem, como o fez o liberalismo monárquico pela mão de Mouzinho, de
destruir a obra encontrada e construir uma sociedade nova” (cit. in Santos, 2009: 21).
Antes disso, a 7 de Outubro, O Dia expõe os pontos que os unem: se já antes do golpe
de estado, O Dia pugnava, lê-se, por “uma monarquia amplamente democrática,
anticlerical” (Ibidem), agora, o jornal invoca os republicanos, novos donos no poder, a
criar um regime com “um carácter radical, olhando para as questões de justiça social, e
extinguindo de vez – aliás terá graves sobressaltos e perturbações – todas as forças,
conventuais e jesuíticas, do ultramontismo católico” (Ibidem). Nos dias do governo
progressista de Veiga Beirão, que serviram de pano de fundo à questão da falência
financeira e moral do Crédito Predial, o progressista dissidente José de Alpoim, o
mentor ideológico d’O Dia, teria sido ouvido, tomado pela fúria, a exclamar “em pleno
Chiado: o rei mentiu-nos! O rei é um imbecil! O rei tinha-nos prometido o poder!” (cit.
in Brandão, 1919: 235).
A cortesia deste jornal monárquico para com o recém-fundado regime não
diferia, de resto, da atitude dos políticos monárquicos perante a revolução. Segundo
Álvaro Pinheiro Chagas, os monárquicos concederam desde logo uma “benévola
expectativa” (cit. in Santos, 2009: 21) ao novo regime, uma vez que os republicanos
eram “homens de saber e respeitabilidade, pois era um regime que se apresentava bem
intencionado” (Ibidem). Para outros, a mudança foi ainda mais radical, segundo Santos:
após “a dissolução dos partidos monárquicos, hordas de políticos e oficiais do exército
acorreram a aplaudir estrondosamente o novo regime, a filiar-se no Partido
Republicano” (Ibidem).
O Dia chegou a ter uma tiragem de 25 mil exemplares. Em 1915, a sua
influência aumenta dentro do espaço monárquico ao ponto de, escreve Santos, “o
desaparecimento [por suspensão temporária] de alguns dos (...) mais relevantes órgãos
de imprensa” (Ibid.: 338) dos monárquicos (nos quais inclui para além d’O Dia, o
Nacional e o Jornal da Noite), a “capacidade de propaganda” (Ibidem) do movimento
monárquico ficava “seriamente debilitada” (Ibidem), ao ponto de liquidar as “condições
de mobilização para levar a cabo um movimento restauracionista” (Ibidem). Também
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relevante era a atividade d’O Dia na imprensa por alturas da incursão monárquica de
1912, quando “a causa monárquica achava-se reduzida a lutar com dois únicos jornais”
(Ibidem) – sendo que o outro era o A Nação, que, acrescenta Malheiro Dias (1912a:
120), “sempre tivera uma existência discreta como convinha ao panegirista de um ideal
político quase extinto”, referindo-se à afinidade entre este jornal e o Partido Legitimista.
Por essa altura, já regressara à direção do jornal Moreira de Almeida. As
opiniões do jornal voltam a flectir: o jornal começa a criticar a República e a apoiar a
Coroa. Dias (1912a: 120) defende que “O Dia se não apresentava na arena como
campeão intransigente da ideia monárquica e antes no seu programa doutrinário”, ou
seja, que antes da discussão em torno da forma do regime, estava o modo de governar.
Disso é exemplo o artigo de 11 de Junho de 1910, ainda no tempo da monarquia, em
que o seu autor se deita a refletir sobre as decisões defronte do rei D. Manuel II:
Como vai proceder o Chefe do Estado, ou dando um passo para a direita,
onde está o sr. José Luciano agachado sob as ruínas do Crédito Predial, a
bradar que o salvem, ou marchando resoluta e inteligentemente para a
esquerda onde reside a Liberdade, e com ela os que querem neste país,
com gente nova, uma vida nova ("Vae falar El-Rei!," 1910).
Com gente nova e vida nova, mas não necessariamente com uma república.
Noutra edição desse mês, mais declaradamente se lê pelo que pugnavam os seus
autores: “chegou a hora, como em Espanha, de terem o poder os radicais da
monarquia!” ("O Crédito Predial," 1910: 1). Por outro lado, pese embora nesses dias a
sua retórica e os seus inimigos fossem geralmente semelhantes e comuns aos dos
republicanos, não hesitou O Dia em referir o facto de a imprensa estrangeira não os
poupar do rol de críticas que endereçava ao mainstream político português, tal como o
fez no dia 21 de Maio do ano da revolução ("Crédito Predial - No EstrangeiroEscândalos-Uma Carta," 1910: 1). E, como mencionámos, já antes acusara os
monárquicos no poder de, involuntariamente, ajudar à causa republicana: “Ou toda esta
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gente está cega e inconsciente, ou decidiram dar a monarquia de presente aos
republicanos” ("Realeza Morta!," 1910: 1).
O que é certo é que, apesar de negar envolvimento da imprensa em
movimentações de mudança de regime, Moreira de Almeida esteve, de facto, envolvido
em movimentos militares anti-República (Santos, 2009). Como consequência desta
colagem ao reviralho, a redação do seu jornal seria destruída e o próprio diretor vítima
de agressões, “de noite, ao sair de casa” por “meia dúzia de meliantes” (Dias, 1912a:
123). Dias (1912a: 121), um monárquico liberal, diz também, denunciando uma
“censura jacobina” contra um “jornalista audacioso”,

que “várias vozes (...) o

intimavam a procurar no exílio um refúgio contra a revindicta popular”. Em 1913, O
Dia já faz a crítica de Afonso Costa, dele dizendo que representava “uma pequena
minoria” (O Dia cit. in Santos, 2010: 164) e que com ela governava um país em que não
tinha “raízes na tradição, nem na vontade nacional” (Ibidem).

2.3

Metodologia
A presente investigação está assente nos fundamentos metodológicos da análise

quantitativa e qualitativa do produto jornalístico do corpus, uma vez que esta
metodologia das Ciências Sociais nos faculta dados que permitem descrever, tipificar e
interpretar uma determinada conjuntura social. Tal como refere Jorge Vala (1999: 104105), “é a inferência [dos dados recolhidos] que permite a passagem da descrição à
interpretação, enquanto atribuição de sentido às características do material que de que
foram levantadas, enumeradas e organizadas.”
Considerámos como corpus de análise o produto jornalístico produzido pelos
jornais O Século, O Dia e O Mundo sobre o tema que aqui abordamos (a polémica do
Crédito Predial), nos meses de Maio e Junho de 1910. Todos os géneros jornalísticos
escritos mereceram a nossa atenção e optámos por excluir desta análise a fotografia ou o
cartoon, uma vez que uma parte muito relevante da nossa análise concerne o estudo das
fontes de informação. Entre as peças recolhidas e analisadas, tivemos sempre presente
um facto que já mencionámos e que Fernandes (2010) confirma: a volubilidade das
peças em relação aos género jornalísticos.
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De qualquer modo, entre artigos (peças de fundo, notícias breves ou simples
notas), entrevistas, artigos assumidamente de opinião e editoriais, todos foram
considerados, conquanto que o seu tema central – e se dele o autor não se desviasse para
deambulações sobre outros temas – dissesse respeito ao caso em estudo.
Localizámos os meses de maio e junho de 1910 como os mais pertinentes para a
nossa amostra, visto que entre o início do primeiro e o final do segundo se concentrou
uma grande parte da produção jornalística sobre o tema. Ainda que já anteriormente
alguns jornais tivessem noticiado alguma turbulência digna de nota entre a
administração e os acionistas da companhia, foi nos primeiros dias de maio – e a nossa
amostra começa no dia inaugural do mês – que os eventos mais marcantes da crise se
deram e, por consequência, foi nesses dias que a imprensa deu à estampa as primeiras
grandes manchetes sobre o assunto. Junho coincide também com o final precipitado da
legislatura então vigente de Veiga Beirão, o que, no imediato, constituíra o maior efeito
político daquele escândalo financeiro. Com efeito, o limite posterior do intervalo da
amostra desta investigação (26 de junho de 1910) coincide precisamente com a data da
demissão do executivo até então no poder. Dado o pendor ideológico da imprensa que
compõe o nosso corpus de análise (fosse de oposição ao partido e/ou ao rei, fosse até à
contestação ao regime), e pelo modo como, efetivamente, clamavam pela demissão do
governo, consideramos lógico encerrar aí a amostra – porque o clima alimentado por
esta imprensa atingira letalmente, por fim, um dos maiores alvos das suas críticas.
De modo a mais facilmente sistematizar os resultados da nossa investigação,
criámos uma grelha de análise com os seguintes campos: a) identificação do jornal; b)
data do jornal; c) Número de peça (contador); d) género da peça; e) tom geral da peça;
f) destaque nas páginas do jornal; g) Número de fontes por peça (contador); h) média
aritmética de fontes por peça i) identificação da fonte; j) tamanho da declaração da
fonte; k) grau de confidencialidade da fonte; l) origem da fonte.
Na alínea a), temos as três variáveis (“O Século”, “O Mundo” e “O Dia”) que
correspondem aos três jornais analisados, na alínea b) a data que diz respeito a cada
edição analisada e na alínea c) um contador que numera cada edição. Em d), atribuímos
a cada peça analisada uma classificação conforme o género (que optamos por definir
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assim: “editorial”, “artigo”, “entrevista” e “artigo de opinião/crónica”) e em e)
analisámos o tom geral das peças. Neste campo, usamos de uma escala (1 – muito
negativo; 2 – tendencialmente negativo; 3 – neutral; 4 – tendencialmente positivo; 5 –
muito positivo) que permite avaliar o tom geral e a linguagem empregada na peça, em
que o valor mais baixo (1) denota que o autor faz uma avaliação extremamente
depreciativa e crítica dos eventos (recorrendo, por exemplo, a insultos, a hipérboles
negativistas, a comparações tétricas e a um discurso que aluda a fúria e/ou desalento
profundo), em que, pelo contrário o valor mais alto (5) revela que o autor faz uma
avaliação imensamente positiva (elogiando profusamente os atores principais
envolvidos e/ou conferindo um tom muito optimista aos eventos que relata), e em que o
valor intermédio (3) revela uma atitude mais próxima do ideal jornalístico moderno
convencional (uma escrita sóbria e enxuta, demarcando-se com equidistância dos atores
a que se refere). A alínea f) permite localizar cada artigo nas folhas do jornal e assim
definir o destaque que merece em cada edição, de acordo com estas três variáveis,
dispostas de forma decrescente de relevo: “Manchete”, “1ª página” e “Interior do
jornal”. Importa esclarecer que o que aqui avaliámos é a peça com mais destaque, no
dia-a-dia de cada jornal. Assim, se uma peça for manchete, torna-se irrelevante
mencionar que há uma outra relativa ao mesmo tema, mas com menor destaque na
primeira página, da mesma forma que se a peça com maior destaque estiver na primeira
página (não sendo manchete), se torna irrelevante assinalar que há uma outra que
merece espaço no interior do jornal. Tal como em c), a alínea g) permite-nos
contabilizar o número de fontes de informação. Em h), faremos uma média aritmética
do número de fontes usadas por cada jornal e o total de peças analisadas por jornal. A
alínea i) permite, quando possível, identificar cada uma das fontes. Em j), temos uma
forma de medir – literalmente – o tamanho da declaração da fonte dentro da peça
(contabilizando o número de linhas de texto pelas quais se estende) e, por fim, em k) o
parâmetro que nos permite classificar a fonte de acordo com o seu grau de
confidencialidade, seguindo o modelo proposto por Mencher (1991). De acordo com
este autor, existem quatro categorias de classificação de uma fonte, ao nível da
identificação: on the record, em que a fonte se identifica e autoriza que se cite o seu
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testemunho; on background, quando a fonte não autoriza a sua identificação, mas sim
elementos descritivos que a localizem num determinado grupo ou contexto; on deep
background, em que a fonte, ainda permitindo que a sua informação seja revelada, não
admite ser identificada nem localizada de modo algum; e off the record, quando uma
fonte cede ao jornalista informação que nem sequer autoriza que se publique. Assim se
depreende que, por razão evidente, deste sistema de classificação, serão úteis ao
parâmetro g) as variáveis “on the record”, “on background” e “on deep background”.
Por fim, na alínea j), no conjunto de fontes que se enquadrar nas categorias “on the
record” e “on background” (ou seja, todas aquelas de quem sabemos a identificação, ou
de quem temos informações muito precisas sobre o grupo ou contexto em que se
movem), aplicaremos um filtro que nos permitirá organizar a informação que
recolhermos sobre os sectores, grupos sociais e personalidades de que esse tipo de
fontes de informação emerge. Elegemos as seguintes variáveis: “Administração”, que
inclui documentos oficiais, comunicados e declarações públicas de Administradores da
Companhia do Crédito Predial; “Justiça”, com todos os documentos oficiais, fontes
judiciais e declarações de altos cargos; “Imprensa”, que inclui todo o tipo de imprensa,
desde a noticiosa à mais panfletária; “Acionistas”, que se refere a anúncios públicos da
Comissão de Acionistas e a intervenções a título individual de acionistas e
obrigacionistas do Crédito Predial; “Políticos”, com todas as intervenções de órgãos e
declarações de membros do Governo e da Câmara dos Deputados; “Funcionários”, que
contém as informações veiculadas por pessoas com cargo inferior àqueles que compõem
a Administração do Crédito Predial; e “José Luciano de Castro”, que embora se mova
num raio de ação que se cruza com a de algumas instituições cobertas por estas
variáveis (a Política, a Administração do Crédito ou a Imprensa, por exemplo), merece
ser analisado à parte, tal é a transversalidade ideológica da imprensa de que é tema – e
veremos como este ator, só por si, consegue alastrar o seu discurso a vários jornais, seja
o enquadramento que dele se faz da sua figura positivo ou negativo.
Em “Outros”, concentraremos todas as fontes cuja origem não se pode
circunscrever a algum dos sectores determinados pelas variáveis já mencionadas.
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2.4

Notas sobre o trabalho de campo
A realização desta investigação deparou-se, principalmente na fase de análise do

conteúdo jornalístico, com algumas idiossincrasias próprios do tempo a que diz respeito.
Temos a destacar os que:

-

Como o refere Fernandes (2010), o jornalismo do início do século passado
assumia um pendor muito participativo. Com efeito, esse aspecto tornou-se
particularmente evidente aquando da seleção das peças jornalísticas de
acordo com o seu respectivo género – há casos em número frequente em que
o redator do artigo deambula do artigo noticioso para o artigo opinativo, o
que, nesse aspecto, nos obrigou a uma leitura muito mais atenta.

-

Já relatámos um caso em que o jornalista do jornal O Mundo se viu
impedido de aceder a um evento que se propusera a cobrir – uma Assembleia
Geral do Crédito Predial. Nessa ocasião, refere o autor que fez uma
reconstituição a reunião através de notas que alguém (o autor não refere
quem) lhe passava pela janela da sala onde esta decorria. Tratar-se-ia, para
efeitos formais, do recurso a uma fonte on deep background. Mas visto que
se trata de uma fonte que fornece quase toda a informação de uma peça, por
si, já bastante longa optámos por excluir este caso do levantamento de fontes
que faremos a seguir.

-

A controvérsia que o caso da crise do Crédito Predial provocou em 1910 foi
tal que o nome da instituição bancária se tornou uma útil arma de arremesso
usada por jornalistas e políticos em artigos e intervenções públicas, no seio
da discussão político-partidária. Aquando da recolha da amostra de peças
jornalísticas referentes ao escândalo em estudo, terá sido, por vezes, uma
tarefa delicada, a de destrinçar o que seria ou não admitido por esta amostra,
mas acabou por valer o método de analisar, no cômputo geral de uma peça,
qual o tema em torno da qual ela se estrutura e que marca o seu ritmo, sem
68

embargo de o seu autor dedicar algum parágrafo para atacar uma figura, um
partido ou o próprio regime político.
-

Também na identificação das fontes surgiram dilemas causados pelas
idiossincrasias da imprensa daquele tempo: uma parte muito relevante das
citações que O Mundo atribui a alguma da imprensa mais próxima de José
Luciano de Castro vem, em várias circunstâncias, acompanhada de alguma
insinuação sobre a real autoria dos artigos, isto é, como se o seu autor fosse o
próprio político, na sombra. Optámos por atribuir a José Luciano de Castro a
autoria dessas fontes única e exclusivamente quando O Mundo assume
claramente acreditar ser esse o seu autor. Todas as restantes, pese embora o
habitual remoque contra a seriedade das outras publicações, foram admitidas
como da autoria da Imprensa contemporânea. Também n’O Dia nos vimos
obrigados a decisões semelhantes, dada a frequência com que os autores
sugerem a confusão entre Luciano e as folhas lucianáceas.

-

Visto que recorremos a um acervo impresso com mais de um século, tivemos
de lidar com um material, por vezes, deteriorado, o que terá dificultado a
leitura dos jornais – O Mundo, em particular, impresso num papel de
comprovada inferior qualidade.

2.5.

Resultados da Análise
Na amplitude temporal de 57 dias que elegemos, analisámos 530 peças

jornalísticas e nelas identificámos 445 fontes de informação. Toda a informação está
sistematizada nos apêndices de 1 a 6. De seguida, passaremos a expor os resultados
obtidos na análise do acervo de jornais.
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2.5.1

Resultados da análise de O Mundo
Na análise ao jornal O Mundo, recolhemos um total de 243 peças jornalísticas,

das quais 226 dizem respeito a artigos, 16 são editoriais e surge também uma entrevista.
O tema estudado mereceu destaque em todas as edições do corpus analisado, sendo que
ocupou o lugar de manchete em 25 dias e se manteve na primeira página do periódico
nas outras 29 edições. “Interior do jornal” não registou ocorrências, uma vez que,
quando o caso foi abordado pelo diário, teve sempre espaço na folha de rosto do jornal.
Uma análise de conteúdo ao produto jornalístico permitiu aferir que a perspectiva da
redação deste jornal relativamente ao escândalo variou quase exclusivamente entre o
“negativo” (65.84%) e o “muito negativo” (20.16%). Ao nível das fontes de
informação a que o jornal recorre, assinalamos um total de 164 fontes – o que revela
que o número de fontes usadas por artigo não atinge sequer a unidade (0.67 fontes por
artigo). Verificamos também que mais de 96% das informações por ele veiculadas têm
origem, em partes quase iguais, em fontes on the record (50%) e fontes on deep
background (46.34%). Se introduzirmos o parâmetro que nos permite ter uma noção do
tamanho real da informação de cada fonte no contexto do artigo, a influência das fontes
on the record revela-se maior (57.16%), comparativamente às fontes on deep
background (37.24%), enquanto a proporção de fontes on background se mantém
estável, mas reduzida (5.6%). No grupo das fontes on the record e on background, ou
seja, as fontes de que temos dados exatos ou suficientes sobre a sua identificação (ou
sobre o contexto em que se movimentam) para poder enquadrá-las nos grupos que
predefinimos, concluímos que cerca de 30,68% da informação que O Mundo atribui a
estas duas categorias provém de declarações dos membros da Administração do Crédito
Predial, bem como de documentos e comunicados por esta emitidos (em suma, a
variável “Administração”) e outros 27.27% advêm de informação veiculada por outros
jornais (a variável “Imprensa”). Com inferior, mas ainda assinalável presença, as
variáveis “Acionistas” e “Justiça” registaram valores de 14.77% e de 12.5%,
respectivamente. As variáveis “Políticos” e “José Luciano de Castro” registaram
ambas valores de

5.68% e a variável “Funcionários” registou duas ocorrências
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(2.27%). Para a variável “Outros” sobrou um ocorrência que não encontrou lugar
lógico nas categorias predefinidas.

2.5.2

Resultados da análise de O Dia
A amostra recolhida de edições d’O Dia corresponde a um total de 159 peças

jornalísticas, que contêm 136 artigos e 23 editoriais. No intervalo de tempo estudado, O
Dia deu à estampa manchetes sobre o Crédito Predial por 13 vezes, e por outras 29
vezes esteve o tema presente na primeira página. Tal como sucedeu com o jornal O
Mundo, sempre que o Crédito Predial foi tema, mereceu honras de folha de rosto, pelo
que também n’O Dia não registamos ocorrências em “interior do jornal”. Na fase de
análise do conteúdo jornalístico desta amostra, apurámos que a perspectiva e o tom da
redação das peças alternou essencialmente entre o “neutral” e o “negativo”, mas com
muita mais preponderância para o tom negativo (23.9% e 66.67%, respetivamente).
Quanto ao estudo das fontes de informação, tomámos nota de 128 fontes, pelo que, tal
como ocorreu com o primeiro caso comentado, também com O Dia o valor de fontes
por peça não alcança a unidade (0.8 fontes por peça). A categoria de fontes a que este
periódico recorreu mais frequentemente foi à das fontes on the record, que representam
quase dois terços das informações veiculadas com fonte (60.16%). O restante das fontes
d’O Dia divide-se em 20.31% de fontes on deep background e 19.53% de fontes on
background. Uma aturada análise do corpus à nossa disposição permite-nos afirmar que
a redação atribui uma esmagadora maioria da informação on the record ou on
background à imprensa do seu tempo (uma proporção de 47.06% em “Imprensa”). A
grande distância, as variáveis “Administração”, “Acionistas” e “Políticos”
assinalaram ocorrências com os valores percentuais de 17.65%, de 11.76% e de 8.82%.
A variável “José Luciano de Castro” registou o valor percentual de 6.86%. “Justiça”
averbou duas ocorrências, o que equivale a 1.96%. Sem casos ficou a variável
“Funcionários”, do mesmo modo que sem categoria ficaram 4.9% das fontes, sob a
variável “Outros”.
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2.5.3

Resultados da análise de O Século
Os resultados obtidos demonstram que O Século registou a menor variedade de

peças que abordam a crise do Crédito Predial: contabilizámos para análise 80 peças
jornalísticas, divididas entre 57 artigos e 23 editoriais. O destaque concedido ao tema
abordado dispôs-se deste modo: em 13 vezes foi tema de manchete, em outros 26 dias
registou presenças em peças de primeira página, e 5 dias houve em que a questão do
Crédito Predial mereceu apenas destaque no interior do jornal. Estas peças revelaram,
após análise do seu conteúdo, uma descrição geral dos eventos e dos atores que os
povoaram de tom predominantemente “negativo” e, em menor escala, “neutral”
(48.75% e 33.75%, valores respectivos). Tendência semelhante havíamos apreciado na
análise a’O Dia, porém, no caso d’O Século, a prevalência do tom de valor intermédio
na escala que empregamos é mais acentuada (uma diferença de cerca de 10 pontos
percentuais). De resto, o tom considerado “muito negativo” é usado em 16.25% das
peças jornalísticas. Digno de nota é também o facto de não ter este jornal escrito uma
única peça jornalística com descrição que se enquadre na categoria “muito positivo”,
de quaisquer eventos e/ou atores. Naquilo que às fontes de informação concerne, O
Século usou, no decurso de quase dois meses completos, de uma soma de 153 fontes.
Retomando o valor supramencionado de peças presentes na amostra deste jornal,
podemos assegurar que O Século não só é o único que ultrapassa o valor unitário de
fonte por peça jornalística, como praticamente atinge a segunda unidade (1.9 fontes por
peça). A observação do grau de confidencialidade de cada uma das fontes revela que as
fontes on the record e on deep background correspondem a 39.86% e a 45.75% do
total de fontes arroladas pelo jornal, quedando-se as fontes on background abaixo dos
15 pontos percentuais. Sobre a origem das fontes on the record e on background usadas
pelo jornal, o que vemos nesta análise difere dos resultados das duas análises
precedentes. Conforme os resultados que obtivemos, podemos afirmar que O Século
recorreu de forma quase equitativamente repartida a quatro grupos em particular para
recolher fontes: temos “Administração” com 24.1%, “Imprensa” com 19.28%,
“Acionistas” com 18.07% e “Políticos” com 16.87%, do total de fontes on the record e
on background. A restante fração dividem-na as variáveis “José Luciano de Castro”
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(8.43%), “Funcionários” (4.82%) e “Justiça” (1.2%), bem como todas as ocorrências
admitidas em “Outros” (7.23%), cuja percentagem demonstra também uma certa
diversidade no tipo de fontes.
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Considerações Finais

Um olhar transversal à investigação feita aos três jornais confere-nos uma
perspectiva genérica de alguns métodos de um certo jornalismo do início do século
transato – em particular, no que se refere ao modo de atribuir às fontes a informação
difundida. Mas não só. À luz daquilo que recolhemos, torna-se evidente que, por
exemplo, as representações e o tom das peças jornalísticas que de que cada diário usou
diferem muito.
Assim, a nossa pesquisa permite-nos concluir que, mais do que qualquer outro
jornal, o jornal O Mundo faz uso massivo de um tom que varia genericamente entre
o “negativo” e o “muito negativo”. De facto, cerca de um quinto do seu produto
jornalístico abordando o escândalo do Crédito Predial encerra-se nessa categoria de
discurso que, recorde-se, descrevemos uma avaliação extremamente depreciativa e
crítica dos eventos. Nesse aspecto, aproxima-se o jornal O Século, que também com
frequência assinalável (em 16.25% das suas peças) usa de linguagem com
semelhante tom. No entanto, é também este o jornal que por mais vezes se aproxima do
tom “neutral” e é também o único dos três que em nenhum momento faz representações
por demais elogiosas e benignas de qualquer ator e/ou personagem. As narrativas do
jornal O Dia são aquelas que mais se fidelizam a um tom – o “negativo” –, e daí
não se lhes conhece muitas variações. Ocupa esse ponto intermédio em que não é tão
frequentemente cáustico como O Mundo, nem tão-pouco se aproxima tanto no ponto de
vista “neutral”, como o faz O Século.
O modo como estes jornais aplicam o critério do destaque oferecido ao tema
desvia O Século dos outros meios avaliados. Se n’O Dia e n’O Mundo toda e qualquer
informação relativa ao Crédito Predial é prontamente chamada à folha de rosto do
periódico (podendo, depois, alongar-se pelo interior adentro), o que se verifica n’O
Século é que há um uso muito mais parcimonioso do espaço da primeira página,
bem como do espaço de ainda maior impacto visual reservado à manchete e, também
neste particular, é o único órgão que regista ocorrências em “interior do jornal” – ou
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seja, aqueles dias em que o tema foi tratado, mas sem chegar ao destaque de primeira
página.
Também a forma como usa de fontes para atribuir informações presentes nas
suas peças é algo que afasta completamente o jornal O Século dos outros dois jornais.
Os dados absolutos que recolhemos sobre o número de fontes usadas, cruzados com
aqueles que temos sobre o total de peças que cada meio de comunicação produziu
naquele período abordando o tema em estudo, demonstram-no de forma incontestável.
Enquanto O Mundo e O Dia tinham uma média aritmética de fontes por peça
jornalística inferior à unidade (0.67 e 0.8, respectivamente), o que decorre da aplicação
da mesma lógica a’O Século é bem distinto: resulta que este jornal atingiu nesse
período uma média de quase duas fontes por peça (1.9 fontes por peça). O cálculo
aritmético de fontes por peça, se considerado todo o corpus analisado, dá-nos um valor
médio aproximado de 0.84 – ou seja, menos de uma fonte por peça.
Por outro lado, há aspectos que demonstram parecenças no método jornalístico
destes órgãos. De facto, se os olharmos pelo prisma do uso de fontes de diferentes graus
de confidencialidade, rapidamente concluímos que há uma tendência geral muito
evidente. Todos divulgam informações que atribuem a fontes com graus de
confidencialidade on the record e on deep background – e não tanto a fontes on
background. Isto é por demais evidente no caso d’O Dia, em que o número total de
fontes on the record representa mais de 60% do total das suas fontes, e em que o
espaço que fontes deste tipo ocupam nas peças corresponde a mais de 85% do espaço
que, nas páginas daquele periódico, se devota a informação proveniente de fontes de
informação. O mesmo sucede nos outros dois jornais, porém com menor desequilíbrio
entre as diferentes categorias das fontes. Ainda assim, a título ilustrativo, podemos
asseverar que cerca de 49% das fontes de todos estes jornais são fontes on the
record e que, de entre a restante percentagem, mais de 38% concerne a fontes on
deep background.
O factor que volta a fazer O Século distanciar-se de modo evidente d’O Dia e
d’O Mundo é o último que analisamos e diz respeito aos tipos de fontes por todos estes
diários usadas, de acordo com o critério dos diferentes grupos sociais. Com efeito, O
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Século é o único jornal que, de forma muito clara, não se observa nenhuma espécie
de tendência macro ou bicefálica, na forma como veicula informações recolhidas
através de fontes provenientes dos vários grupos sociais que já acima enumeramos. De
facto, é no jornal de Magalhães Lima que observamos que há quatro grupos diferentes
que se mantêm à tona do valor de 15%, no total de fontes on the record e on
background empregues. São esses grupos, em ordem decrescente de proeminência
concedida pelas peças do jornal, a Administração do Crédito Predial, a Imprensa do seu
tempo, os Acionistas daquele banco e as fontes com origem na Política. De modo
diverso, O Mundo concede uma parcela muito considerável (quase dois terços do total)
da sua informação com origem em fontes on the record ou on background a dois grupos
em particular: Administração do banco e imprensa de todo o tipo. N’O Dia verificamos
que tal tendência é ainda mais acentuada e existe uma macrocefalia latente na
origem das fontes que nos permite afirmar que quase metade da informação que o
jornal atribui a fontes, entre as fontes on the record e as fontes on background, provém
da restante imprensa contemporânea. Com efeito, entre essas peças em que O Dia
recorre a informações de outros órgãos da imprensa, assinalámos que, com muita
frequência, O Dia cita jornais conotados com o seu maior adversário político, José
Luciano de Castro. Uma análise deste método de que o jornal usa, rapidamente nos leva
a concluir que O Dia usava o texto na imprensa dos seus próprios adversários políticos
para tentar desmontar e descredibilizar as narrativas por aqueles veiculadas. Ou seja, o
que vemos ocorrer por variadas vezes é o redator do artigo fazer uma citação direta de
um outro jornal, para de imediato, dedicar os parágrafos seguintes a refutar, ponto por
ponto, o que acima se lê.
Investigando a Crise do Crédito Predial, identificámos um ponto de referência
para escândalos mediáticos na Banca relativamente distante no tempo, mas
suficientemente próximo no que ao tipo de atores, aos crimes cometidos e ao desmazelo
na gestão descoberto diz respeito, se os compararmos com os casos mais próximos das
nossa época, que já na Introdução enunciamos. Mais a mais, o Estudo de Caso que
levámos a bom porto evidencia também interessantes pontos. No que ao enquadramento
noticioso, ao destaque conferido às temáticas e ao tipo de linguagem (e o respectivo tom
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que evoca) usado se refere, denota-se sem surpresas que dois dos periódicos analisados
demonstram características típicas do seu tempo. Referimo-nos, naturalmente, a’O
Dia e a’O Mundo, de tão evidentes na sua função política, contrariamente a’O
Século, que, sendo muito próximo de um ideal político, demonstrava métodos
editoriais muito mais sóbrios e neutrais.
No plano da imprensa hodierna, semelhantes análises poderiam ser levadas a
cabo, tendo como objeto quer a imprensa generalista, quer a imprensa de especialidade
económica, e assumindo objetivos semelhantes àqueles a que nos propusemos na
presente investigação. Os casos de falência económica e institucional que mencionámos
na Introdução são apenas alguns exemplos de escândalos cujo produto jornalístico que
se lhe consagrou deveria também ser alvo de análise e estudo apurado. Alargando o
âmbito, o mesmo poderia ser dito de escândalos de outras naturezas, mas de igual forma
com repercussões notáveis na Opinião Pública e na sociedade portuguesa
contemporânea. As tendências das coberturas jornalísticas evidenciadas por estas
análises contribuem para um entendimento mais profundo da forma como a sociedade
apreende estes acontecimentos – e, por extensão, de como essas situações de crise
afetam os nossos juízos em matérias tão díspares como a Política, a Economia ou a
Justiça. Donde a indiscutível pertinência de trabalhos deste cariz. E que esta
investigação contribua para tais projetos – eis o nosso objetivo derradeiro.
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Apêndices

Apêndice 1: Tabela de fontes de O Mundo / Graus de confidencialidade

O Mundo

Fontes
(número de
peças)

Fontes
(em %)

Tamanho
total das
fontes (em
linhas)

Tamanho
total das
fontes (em
%)

On the record

82

50

3928

57.16

On
background

6

3.66

385

5.6

On deep
background

76

46.34

2559

37.24

Total

164

100

6872

100

Apêndice 2: Tabela de fontes de O Dia / Graus de confidencialidade

O Dia

Fontes
(número de
peças)

Fontes
(em %)

Tamanho
total das
fontes (em
linhas)

Tamanho
total das
fontes (em
%)

On the record

77

60.16

1830

85.24

On
background

25

14.53

150

6.99

On deep
background

26

20.31

167

7.78

128

100

2147

100

Total

83

Apêndice 3: Tabela de fontes de O Século / Graus de confidencialidade

O Século

Fontes
(número de
peças)

Fontes
(em %)

Tamanho
total das
fontes (em
linhas)

Tamanho
total das
fontes (em
%)

On the record

61

39.87

2376

60.1

On
background

22

14.38

719

18.18

On deep
background

70

45.75

859

21.72

153

100

3954

100

Total

Apêndice 4: Tabela de peças de cada um dos três jornais / Tom das peças

Tom das
peças
1 – Muito
Negativo
2–
Negativo

O Mundo
(número
(em
de
%)
peças)

O Dia
(número
(em
de
%)
peças)

O Século
(número
(em
de
%)
peças)

49

20.16

9

5.66

13

16.25

160

65.84

106

66.67

39

48.75

3 – Neutral

30

12.34

38

23.9

27

33.75

4 – Positivo

3

1.23

3

1.87

1

1.25

5 – Muito
Positivo

1

0.41

3

1.87

0

0

84

Apêndice 5: Tabela de fontes (on the record e on background) de cada um dos
três jornais / Grupos sociais de que originam
Origem das
fontes

O Mundo

O Dia

O Século

(número
de fontes)

(em %)

(número
de fontes)

(em %)

(número
de fontes)

(em %)

Acionistas

13

14.77

12

11.76

15

18.07

Administração

27

30.68

18

17.65

20

24.1

Funcionários

2

2.27

0

0

4

4.82

Imprensa

24

27.27

49

47.06

16

19.28

José Luciano

5

5.68

7

6.86

7

8.43

Políticos

5

5.68

9

8.82

14

16.87

Justiça

11

12.5

2

1.96

1

1.2

Outros

1

1.14

5

4.9

6

7.23

88

100

102

100

83

100

TOTAL

Apêndice 6: Tabela de fontes dos três jornais / Grupos sociais de que originam
(por ordem decrescente de ocorrências registadas)
Origem das fontes
(por ordem
decrescente)
1 - Imprensa

Corpus
(número de
fontes)
89

(em %)
32.6

2 – Administração

65

23.81

3 - Acionistas

40

14.65

4 - Políticos

28

10.26

5 – José Luciano

19

6.96

6 - Justiça

14

5.13

7 - Funcionários

6

2.2

Outras

12

4.4

273

100

TOTAL
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