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1. Sidónio Pais - o homem 

Sidóiiio Beriiardino Cardoso da Silva Pais morreu assassiiiado aos 
46 anos de idade, poucos dias após ter cuniprido doze meses tio alto cai= 
go de Presidente da Repíiblica, ponto ináxiino - glorioso e trágico - de 
uma vida feita de apostas graduais e bein coiiseg~iidas. 

O discreto fillio e neto de tabeliães liberais, nascido etn Cainiiilia, a 
I de Maio de 1872, era o priinogéiiito de seis irinãosi, ficou orfão de pai 
na Settã aos I 1  aiios, fez-se soldado com "gosto por fardas" e por exi- 
gência de uin lar materiio sein grandes recursos, estudou em Coiiiibra e ai 
coiilieceu alguinas das priiicipais figiiras da chamada "geração activa", 
ruinou para Lisboa na fase traiimática do UItiii1ntzri77 inglês, pai-iilhou as 
esperanças e as frustrações do 3 1 de Jaiieiro de 1891, toriiou-se ai-iillieiro 
na Escola do Exército ein 1892, sorveti doses fortes de positivisino e de 
cieiitisino politéciiico, afastou-se muito discretameiite de Deus e da Mo- 
narquia, aderiu as "ideias avançadas" veiculadas pelos republicaiios e as 
propostas socializaiites de Éinile Zola, tirocinou em diversas unidades de 
Ai-iilliaria do Pais, onde coiilieceu, eiitre outros, o major Feriiandes Costa 
ou o iiiédico-militar Maiiiiel Brito Caiiiaclio, seu fiitiii-o aiiiigo, meiitor e 
patroiio politico, e deu lias vistas pela sua reserva, timidez, exeinplar 
coiiduta, boa agilidade física, iiiteligência e discipliiia. 

' Uisser1aç:io de Douiorniiiciito eni Iblislijria Coiitei~ipor~iica de Poitiigal (2 "01s. Braoa: Uiii- 
vcrsida<le do hi'iiilio. 1997). 

' Sobic as origens gçncaldgicas ver TRIGUEIROS. Aiil6iiio Si~lio Liliipo: SILVA. Ariiinodo 
B. Mnlliciro da - Os Pacs de Bercclon : siibsidios gencnlOgicos para a biogrnlia do prcrideiitc da 
rcpiiblica Sid6iiio Pocs. R<ii.ce/ur-Revisi<i. Barcelos. 2' ssric. 5 (1994) 107-182: e SILVA. Ai-tiiulido 
Bnrrciros Mallieii'o da: I'RIGUEIROS. S. S., A~itónio SUlio Liliipo - Si</&ru Pois />e Co,i?iiihn oo 
Potsetj, h'ricroiio/. Rei<rliios idcológ,co-i,u/iiicoi. hrs~ói.,o-biggr~iJ?cu,r e geiieoi6xicos r/<, riirr,iór,ri. 
Viana do Castelo: Ccniia de Estudos Regionais. 1999. p. 125-212. 
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Despacliado, ein 1893, para A~iiaraiite, reeiicoiitrou aí coiidiscípiilos 
e aí casou coin D. Maria clos Prazeres Marti i ls Bessa, sobriiilia de uiii 
iiotável local do Partido Progressista, correligioiiário e aiiiigo i i i t i ino de 
Ai i tó i i io Cgiidido, a qtieiii f icoi i  a dever o regresso a Coiiiibi-a para coii- 
clusão do c~ i rso  tias Faclildades de Mateiiiática e de Filosofia. as facili- 
dades iiecessárias i io i i ieio castreiise para se habilitar a todos os actos, 
reinatados pela "colação" i10 "grau de doutor", e para coiicorrer coiii 
êxito a ~i i i i  lugar posto a coiiciirso tle leiite siibstitiito lia priiiieira daque- 
las duas ~aciildades'. 

Não deixou de se seiitir soldado, iiias troco~i,  eiitão, os qtiartéis pelo 
"Paço das Escolas", trocoii Marte por Miiierva, preferindo a coiidição de 
pedagogo i de cieiitista-iiivestigador. Deu aulas poi- gosto e por iiecessi- 
dade ... Não  Iiesitou, por isso, em coiicorrer, no alio de 1902, a iiiii lugar 
de professor ria Escola Industrial Brotero e, i i iais ou ineiios por essa altli- 
ra, ein leccioiiar tio inoderno e prestigiado Colégio S. Pedro. N a  Brotero 
não tardoii a seiitir-se coii io "peixe na agiia" - pôde praticar ~i i i i  eiisino 
iião "sebeiitei~.o", teórico-prático, destiiiado as classes traballiadoras, e 
dar largas 2i sua vocação politécnica, estimulada pelo encargo, assiiinido 
coii i  eiitiisiasnio e rigor, de dotar a Escola de luz eléctrica. Ei i i  I905 era 
iioiiieado Director desse estabeleciineiito de eiisiiio, cargo que iiiaiiteve 
iiiiiiterrtiptaiiieiite até 191 I, daiido uii i  decisivo coiitributo para a va1oi.i- 
zação do eiisiiio téciiico-profissio~ial e collieiido dessa eiiriqiiecedora es- 
pei-iêiicia (tina particular seiisibilidade para a cliatiiada "qciestão social", 
assi111 coii io preciosos coiitactos coii i  O "iii i iverso" téciiico-adiiiiii istrati\'~ 
do Mii i istério "foiitista" das Obras Públicas. 

Eiiqiiaiito se repartia por três escolas e se devotava h direcqão de 
i i i i ia delas, agitaiido-se tainbéiii ao iiível da soa vida afectiva e seiitiiiieii- 
tal, a Moi iarq~i ia  agoiiizava iiiexoraveliiieiite sob o reiiiado cada vez iiiais 
iii ipoptilar de D .  Carlos, a falêiicia do rotativisino, a sucessão de escâiida- 
los, o proclaiiiado agravaineiiio da "crise moral", política e ecoiióiiiica do 
reiiio ... E iiesse traiise agóiiico a l igi ira de João Fraiico e a scin "táctica" 
de reforiiia i i i~isculada do sisteiiia, lia l i i i l ia dos precedeiites apelos de 
"Vida Nova" e de "cesarismo régio", desafiaram a cresceiite pi-opagaiida 
republica~ia para 11111 duelo defi i i i t ivo qiie iiiarcaria o rui i io das prósiiiias 



duas décadas. A curta experiência fiaiiquista acabaria por ftil i i i inar o re- 
gime inoiiárqiiico e iiiipressioiiar profundamerite os coevos e ein especial 
a geração de i i~oços  que despoiitava no eiisiiio iii i iversitário e politéciiico. 
Sidóiiio Pais associou-se a oiida de revolta e de iiidigiiação inoral qiie 
sactidiu a sociedade poi?iigiiesa de eiitão: para ele o pecado niaior de 
João Fraiico e de D. Cnrlos coiisistiii ein desprezar a voiitade do Povo. A 
ditadura foi, aléin do inais, iiiepta e iiada Iiábil face ao súbito e agitado 
coiif l i to da faniosa greve acadéiiiica de 1907, vivida por Sidóiiio i iui i ia 
duplicidade iiicóinoda: o seli i i iodo de estar e de ser mi l i tar e leiite, siijei- 
to ao dever da obediêiicia, iiiipiiiilia-lhe i i i i ia priidente reserva piiblica ein 
terinos de acção politica, iiias a coiisciêiicia ditava-llie a iiecessidade mo- 
ral do protesto. A riiptlira era iiii ineiite e de algiiii i i i iodo acicatada pela 
aprazível leitura dos deinolidores artigos de Bri to Camaclio em A Lz~cla ... 

E a rl ipti ira iiiaiiifestoii-se eii i  1908 qiiaiido o iiiócuo coiivite da stia 
Faculdade para recitar, na soleiie Sala dos Capelos, a oraçcio de sapic'ri- 
cia da Iiabitiial abertura do inovo alio lectivo Ilie proporcioi io~i  o eiisejo de 
dizer claranieiite o qiie peiisava sobre o eiisiiio na vellia e trideiitii ia Ui i i -  
versidade de Coiiiibra, oiide se ~ii ist i iravaii i  riurna aberraiite proiiiiscuida- 
de o serviço de DDIS e O serviço de IM~II~I.VCI. Niiiii estilo despojado e 
geoiilétrico propôs a iiioderiiização da Uiiiversidade, a expaiisão de i im  
ensino teórico-prit ico iiidispensável a inova era de progresso cieiitifico. 
teciiológico e civi l izacioiial e a valorização do aluiio como ser estiiiiiilado 
a peiisar e a iiiterrogar-se coin o que aprendia. Fo i  aplaudido e ceiisurado 
deiitro e fora da Alnirr ibkrter.. De surpresa e eiii toi i i  segtiro "disparara" 
frases certeiras e incóniodas coiitra o stutzl qi~o.  Não há, poréin, rio seu 
discurso explícitas criticas ao sisteiiia político, mas Iiá, sein dúvida, iiiii 
prograiiia claro tle acção que, iiesse inesmo alio de 1908, pós eiii prática 
ao inipiilsioiiar ei i i  Coiinbra a exteiisão educativa através tla Juiita Regio- 
iial tla L iga tle Edticação Nacioiial coii i  o eiitusiástico coiitributo de cole- 
gas leiites progressistas e de aluiios proiiiissores coii io Bissaia Barrete e 
M i ra  Feriiaiides. A partir de eiitão 1120 coiisegiiirá repri i i i ir faciliiieiite a 
apetêiicia de i i ina iiiterveiição cívica visível e coiiiproiiietida. Belisário 
Piiiieiita - antigo discipiilo, r ival  político-partidário e i11ilitar repiiblica- 
i io resideiite ein Coiinbra - ouviu-o i ioi i ia sessão de Iioiiieriageiii ao ope- 
nírio Adel i i io Veiga e deixou escrito qiie ele "se i ~ i o s ~ r o z ~  qz~crsi iepz~bli- 
c~111(1". Fo i  eni 7 de Março de 1909, pouco aiites de partir para uina 
priiiieira iiiissão triii iestral de estudo ein Paris, repetida i io  ano segiiiiite 
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coiii iiiii plano de estiidos mais leve e coin teliipo e apetêiicia para acoin- 
paiiliar pela inipreiisa a política fraiicesa, iioineadaiiiente, as eleições le- 
gislativas de Abril. 

A 5 de Oiitiibro de 1910 coiicretizou-se, fiiialmente, a revolução re- 
piiblicaiia em Portugal, deseiicadeada coiii o decisivo apoio de iiiuitos 
civis e carbonários recrutados entre os inarluos, os sargentos, os caixeiros 
e os popiilares dos bairros pobres da capital. Após inoineiltos dramáticos 
de iiiceiteza e de desâiiimo, a sorte das armas decidiu-se a favor da Espe- 
raiiqa verde-rubra na Rotuiida por uin piiiiliado de resistentes. Ao lado 
deles esteve Albeito da Silva Pais, oficial de Iiifaiitaria e u n i  dos "lieróis 
do Cuaiiiato". Seis alios inais tarde - a 13 de Dezeiiibro de 1916 - 
voltará a estar juiito de Macliado Saiitos iiiiin golpe falliado que os leva- 
ria à prisão, só de lá saiiido tiin ano depois, graças ao golpe vitorioso do 
iriiião Sidóiiio. Mas este, nas vésperas do 5 de Oiitiibro de 1910, iião 
conspirava. Iiituia apenas ser iiievitável e essencial o despertar do 
"Lz~tiiinoso tiicr de rederilpçtio cln ri7inl7n Potrin", que, enfim, chegara ... 

Eiii Coiinbra o lente "qz~nsi rep~iblicnrio" foi prontamente recriitado 
pela República para a servir corno Presideiite da Câmara Muiiicipal, 
Vice-Reitor da Uiiiversidade, Administrador do Coiicellio i~iteriiio e, por 
sogestão de Brito Camaclio, ineinbro do Coiisellio de Adininistiação dos 
Cainiillios de Ferro Poitugueses. Os estiidaiites iiioiiárquicos alctiiiliarain- 
tio de "acoiiiulador" e até algiins correligioiiários suspirarain pela siia 
saida de ceitos cargos para que os próprios ou outros aiiiigos ptidessem 
iisiifriii-10s. Cedeu "seiii ruido" às críticas, inaiiteiido-se a lecciotiar lia 
Facoldade, a dirigir a Brotero e a exercer a fiiiição de Adiiiiiiistrador da 
C. P. coin crescente visibilidade: duraiite a greve dos ferroviários, eiitão 
ocorrida, mostroti-se fexível e seiisivel às reiiiviiidica~ões dos traballia- 
dores. Em Fevereiro iiiiciou-se iia Loja Estrela dlAlva do rito escocês, 
adoptaiido o iiome simbólico de Tliomas Carlyle. Declarou, eiitão, no 
respectivo testn/ileiito tle inicioçtio qiie o dever do Iioineiii para coiii os 
seiis seinelliaiites era o de "Scrn.~~coi.-se pelo beni d'elles"; o seu ideal 
devia ser o "heoris1i7o no sentirlo tilnis Itirgo do te~iiio"; e esse sentido 
traduzia-se iio inais puro "socrijiciopeln collectii~itiode ncr tlefein da jz~s- 
iiçcr. tio verclnde e rio Bent"' Justificoti, assiiii, ]ião só a escollia de u~ii 

iioine siinbólico, liias tainbéin a inotivação ideológica profiinda para iiiais 
altos voos na iiova ordeiii política. Voos de depiitado. ministro, diplo- 
inata ... 

A precária uiiidade interna dos vencedores degeiierara facilinetite 
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eiii divisioiiisino e eiii deseiifreada Iiita pelo Poder, a tal ponto qiie, eiii 
Fevereiro de 191 1 ,  o Eiicarregado de Negócios da Legação dos E.U.A. 
eiii Lisboa iiiformava Wasliiiigtoii da iiidiscotivel existêiicia no seio do 
Goveriio Provisório de ti-ês partidos rivais, cada uiii deles coiistitiiido eiii 
toriio de Afonso Costa, de Aiitóiiio José de Almeida e de Brito Caiiiaclio, 
os qtiais se inostravaiii, aliás, preociipados apeiias com "os setrs ii7ter.e~- 
ses yessocris e de fncçtio. e i7io c0111 os do pais". E o iiiesino inforinador 
acresceiitava que eles discordavaiii em diversas iiiatérias, desigiiadarneii- 
te, iio iiiodo de orgaiiizar o próxiino acto eleitoral: Costa preteiidia um 
sufrágio restrito, Aliiieida iiin sufrágio uiiiversal e Camaclio iião via iii- 
coiivenieiite neiiliiiiii ein que fosse usada a lei ein vigor tia derradeira fase 
da Moiiarqiiia Coiistitucional. Em pé de giierra coiitra estes lideres politi- 
cos parecia estar Macliado Saiitos e seus coinpaiilieiros, qtie aineaçavaiii 
fazer "iiova revolução" se as eleições n?io fossein iiiarcadas tio mais ciiito 
prazo. Cada qual tiiilia, pois, os seus inotivos e as suas coiiveiiiêiicias 
tácticas, mas iião Iiá dúvida que a legitimidade e o i-ecoiiliecimeiito intei: 
iiacioiial do regime depeiidiain de iiin processo eleitoral capaz de inaugu- 
rar iiin inovo ciclo juridico-constitiicional e goveinativo. A últiiiia Iiora, o 
Directório do P.R.P. encarou coin urgêiicia esse desideiato, iinpoiido a 
revisão acelerada dos caderiios de receiiseaineiito e os iioines das listas 
de candidatos coiitra a voiitade de várias coniissões locais. Por provável 
inaiiejo de Brito Camaclio pôde Sidóiiio Pais ser acolliido iio circulo 
eleitoral viziiilio de Aveiro e iiitegrado iias listas oficiais. As eleições 
para a Assembleia Nacioiial Coiistitiiiiite efectuaraiii-se tio dia 28 de 
Maio por sufrágio restrito directo, coin baixos graus de deiiiocraticidade 
e de traiisparêiicia, Iiabitiiais desde 1834! ... E eiitre os duzeiitos e viiite e 
iiove depiitados eleitos ficou a coiistar Sidónio Pais coiii dois inil seteceii- 
tos e dois votos, qiie o lançaraili iiiiiiia carreira política asceiisioiial e fiil- 
gui-ante, briiscainente iiiterroiiipida a tiros de revólver iia Estação do 
Rossio cerca de sete alios depois ... 

2. Sidónio Pais - ao serviço (Ia República 

A inoite de Sidóiiio Pais iio desempenlio do cargo de Presidente da 
Reptiblicn Novcr inarcoii o fiiii de tinia expel.iêiicia que tein sido vista 
conio o corolário lógico dos assoiiios ditatoriais fraiiqiiista e pimeiitista, 
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coii io a causa do fraccionameiito da 1" República e aiiida coii io o esboço 
preciirsor e proto-fascista do Estado Novo.  

Não  obstaiite certos eqtiivocos e coiitradições, a esperiêiicia sidoiiis- 
ta fo i  esseiicialineiite deinociática e repiiblicaiia, pelo qiie iião podeinos 
estabelecer qiialqiier paralelo siibstaiicial, por exeniplo, entre os casos 
fi.aiiqiiisia e sidoiiista sein aceitarinos qiie o i -ep~ibl icai i is i i~o assimilou o 
esseiicial da aposta iiioderiiizadora de João Fraiico, seiii e coii i  ditadiira. 
Eiifatizaiiios, pois, a experiêiicia sitloiiista como produto repiiblicaiio. As 
siias profiiiitlas iinplicações i i i i t ico-sii i~bólicas prolongaiii o "i'crini' h z i -  
TOJYI i&oP do 5 de Oot~ ib ro  de 1910 e as suas soluções polit ico- 
iiistitiicioiiais periiiitein evocar o boiiapartisiiio e o boiilaiigisiiio oii aiiida 
o coiitributo da dupla Ru i  Barbosa e inareclial Floriai io Peixoto iia vari- 
ante brasileira do presideiicialisino popiilista siil-aiiiericaiio derivado da 
"~ lo~loerr rc i r r  sociocní/icrr dos posi/ i i~istns". Mas essas soluções estão 
inarcadas por uina irredutivel especificidade: o iinpiilso reactivo face às 
sucessivas fracturas do cainpo repiiblicaiio e as aiiotiialias de fiii iciona- 
niento do regiiiie, perceptíveis, aliás, desde o seti coiiieço. É iiiipot.taiite, 
por isso, qiie 110s fixeinos tia abertiira, a I 9  de Juiiho de 191 1, dos traba- 
1110s parlaineiitares eii i  S. Bento. 

Niiiii Iieiiiiciclo doiiii i iado pela preseiiqa de iiiédicos, de juristas e de 
iiii l itares profissioiiais, sobressairaii~ iiiteressaiites divergências acerca de 
~ 6 r i o s  aspectos, seiido de destacar a sigriificativa falta de coiiseiiso i io  
respeitatite ao inodelo parlameiitarista, a articiilação entre o Poder Exe- 
cutivo e o Legislativo, a esistêiicia ou iião da figi ira t lo Presidetite da Re- 
piiblica, ao reforço das atribuições presideiiciais, à iiitrodução de i ini Se- 
riado coiporativo aberto a represeiltnçiio dos iiiteresses sócio- 
profissioiiais. etc. Apesar de i i i i ia prestaçiio irregtilar e discreta, Sidoiiio 
Pais iião deisoii de se preparar para a exigente tarefa que aceitara assuiiiir 
e eiitroii de foriiia discreta i io debate. Fê-lo iiiesiiio fora da Asseiiibleia, 
inais precisaiiieriíe iiciiiia eiitrevista coiicedida ao jor i ia l  A Libei'dc~de de 
Aveiro. teiido dito qiie neiili i i i i i dos três sisteiiias coiiliecidos Ilie parecia 
adaptável ao seu pais: oparlaineiitar seria o regresso ao passado; tetilia o 
regiiiie presideiicial aiilericaiio qiie a breve trecho podia traiisforinar o 
presidelite iiiiiii despoia: e o ideal seria m i a  Repiiblica deinocrática, inas 
" r z r i i  n'isso r l t~~erizos ,1~er7soi". Deste seii lacóiiico depoiineiito depreeiide- 
se qiie tião estava totaliiieiite segiiro sobre o caii i i i i l io a segiiir, ii ias rejei- 
tava o parlaineiitarisiiio e o sisteina partidário da Moiiarqiiia, defendia 
racioiial e eriiocioiialiiierite o pri i icipio básico da sobemilia popiilar, pre- 



feria o modelo siiiço, eiiibora iião o julgasse possiuel ei i i  Porttigal dado o 
atraso educativo e cultiiral da população. receava. corno i i i i i i tos dos seus 
correligioiiários, o presideiicialisiiio a ainericaiia porqiie a persoiialização 
do Poder podia degeiierar erii despotisiiio, piiii l ia reservas a i i i i ia repre- 
seiitação corporativa do Seiiado, qiie Egas Mo i i i z  propiisera coin eiitiisi- 
asiiio, por se tratar de uina iiovidade aiiida pouco testada e i i i i ia via aberta 
ao evei i t~ial  coiitrolo das classes coiiservadoras e reaccioiiárias e iião Ilie 
repiignava, tendo eii i  vista iiiveis aceitáveis de eficácia disciplinadora. 
~iin Executivo iiiodei-adaiiieiite forte, dotado de ceifa digiiidade e opera- 
cioiialidade eii i  inatérias seiisiveis coii io a f i i i a i i ce id .  

De  acordo coin tais parniiietros, o seiitido geral das suas iiiterveii- 
ções e propostas sittiava-se nii i i i  jifste nriliezr próxiino do seiitir do griipo 
camacliista e firiiiado lias seguintes preiiiissas: a República iião podia 
cair 110s erros do passado, o equil ibrio e a iiidepeiidêiicia concreta entre 
os três Poderes era iiiais pertiiieiite qiie a fixação teórica dos seus liii i ites 
e a votitade popiilar t i i i l ia de ser escr~ipiilosameiite atendida e respeitada. 
Esta prudeiite busca de eqiiilibrio(s) aiiiinoli, aliás, a inaioria dos coiisti- 
tiiiiites, iiias iião os iiiipedili de aprovareili i i i i ia nova Le i  Fiindaiiieiital da 
Nação aceiituadameiite parlaineiitarista e desprovida do niecaiiisino regii- 
lador da dissoliiçâo exercido pelo Presideiite da República. Ui i ia defici- 
êiicia, entre outras, que levará ao bloqlieio do sisteiiia e ao recurso a so- 
ltições extra-legais de acesso ao Poder. 

Outro ponto probleii i i t ico coiisistiii l ia irreversivel fiagiiieiitação do 
P.R.P. eii i  Outlibro de 191 1. facto que descoiilieceiiios se Sidóiiio Pais 
acliou ou não o p o i ~ ~ i i i o  iiaqiiele iiioiiiento, iiias é sabido que. graças à 
graiide aiiiizade coin Br i to Caiiiaclio e seiii cortar coni as propostas de 
oiitros correligioiiários difereiiteiiieiite posicioiiados, tais coii io Macliado 
Saiitos e Egas Moii iz, aderiii de iinediato a i i i i ia das inovas foriiiações 
partidárias repiiblicaiias. coiivei-tidas eiii iiieras réplicas dos defiiiitos 
partidos rotativos da Moiiarqiiia. A qiiebra de iiii idade do P.R.P. eiiibora 
justificada e aceite a liir dos priiicipios da cartilha deiiiocrática. apregoa- 
(10s seiii cessar, iião fo i  bem "digerida" pelo próprio i i iovii i iei i to rep~ib l i -  
caiio caiisaiido graves pertiirbações tio fiii icioiiaiiieiito do sisteiiia polit i- 
co. Coi i i  efeito, a vocação iiii itária e reforiiiatlora do Partido coiiferira-llie 

' Sobl-ç n accào p;iilaiiiciiiiir coiirliliii~ite dc Siiiiiiiio I'tiis e ;as siizis icla@cs polilicas coiii ilgns 
Monir ver SILVA. Airiiarido li. Mailieiro da - E-as bioiiiz c a I,olilica. Notas av~i lsus pari, iiiii;i 

biogiolia 1içcess8ri:i. Iii obra colcciivn (Coiiiibiu: Çeis 20 - iio prelo). 



extraordiiiária força e credibilidade durante a oposição combativa ao re- 
giine iiionárqliico, coiisegiiiiido inesiiio integrar tio seu discurso a iinpor- 
taiite "questão social" e deixar, assim, o Partido Socialista sein graiide 
espaço de inaiiobra. Não admira, por isso, qtre de ti111 Basílio Teles a Lirn 
Caiiipos Liina fosse precoiiizado o prolongaineiito de tiiiia foite coesão 
ideológica e prática da "vaiiguarda" republicaiia para a inoderiiização 
iiitesral do pais. E o clirioso é que os defeiisores do pluripartidl.' C i isiiio 
oscilaraiii entre polos extreiiios e coiitraditórios: ora iiiostrarain, no de- 
seiirolar do processo político, dificuldade eiii partilhar o Poder (o 
P.R.P./Partido Deiiiocrático de Afonso Costa, sem dúvida, o maior e 
inellior orgaiiizado, teiideu sempre, sein iiliiica o admitir explicitaiiierite, 
a ser doniiiiaiite e a excluir os seus coiicorrentes), ora iião Iiesitaram; ao 
ininiino pretexto de aiiieaça externa ou de perturbação iiiteriia, apelar à 
unidade esseiicial das forças repiiblicaiias, o que revela una iiistável 
"oscilação" entre o sisrenm o'e pcrrtin'o i i loiiolí~ico e o sisteiim pnrtidflr.io 
c«illp"ilii>~». 

Quebrada a unidade partidária do cainpo republicano tornou-se 
iiievitável o forte acrésciino da iiistabilidade e da coiiflitualidade ao nível 
do sisteina do Poder, iiuma espiral de teiitativas falliadas para coiiseiisua- 
lizar difererites seiisibilidades e teridêricias dotitriiiárias e culturais, dife- 
reiites iiiteresses sócio-ecoiióiiiicos em jogo o11 difereiites tácticas de re- 
piiblicaiiizaç2o/ino1~alização da vida admiiiistrativa do país. O Partido 
Deriiociatico1P.R.P. iião coiisegiii~i, de facto, liderar coiiseiisiialtiieiite a 
iiiiidade activa de todos os rep~iblicaiios eiii siiitoiiia com o seiitir e o piil- 
sar da sociedade portugiiesa - lima sociedade em pleiia crise de iii~idaii- 
ça e de cresciineiito. Tarefa esseiicial que falliou eiii todas as direcções: à 
direita, c01110 sucedeu eiii 19 1 1-19 12 através da eféiiiem coiivergência de 
~inioiiistas e de evolucioiiistas - os bloccr~rfs seguiido Câiiiara Reis - 
ein toriio da eleição de Maiiiiel de Arriaga para Presidente da República 
o11 ein 1915 lia últiina caitada deste vellio republicaiio da geração de 70 
ao apostar tudo tia breve e desconcertaiite goveriiação de Pirneiita de 
Castro iiiterrompida pelo 14 de Maio de 1915; e à esqiierda, como facil- 
ineiite se coiistata de 19 13 a 19 17, duraiite as experieiicias paitidários e 
de "coiiceiitraç20" doiniiiadas pelos democráticos. 

O caso da "ditadura" pimeiitista, surgida por iiiiciativa pessoal de 
Mai i~ ie l  de Arriaga com o propósito específico de preparar eleições, nas- 
ceu, aliás, da preocupação cresceiite eiitre os "iiioderados" de colocar a 
prática repiiblicaiia aciiiia da lógica partidária, de forçar o partido de 
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Afonso Costa a tinia alternâiicia tio Poder e de esbater o conteiicioso coii i  
as forças coiiservadoras - católicas e iiioiiárquicas - lia expectativa de 
elas vireiii a aceitar pacificaiiieiite a República. A tentativa foi, c o ~ i i o  se 
sabe, inal sucedida, i i i c l i~s ivé por inépcia dos seus iiieiitores e agentes e 
por resistência iniplacável dos democráticos, inas o seli objectivo mante- 
ve-se cada vez inais prioritário - integrar o país i io regiiiie através de 
~iiétodos mais subtis e suaves que os aplicados pelos activistas do i iovo 
P.R.P.1P.D. e criar co~idições de estabilidade para uina profi i i ida e longa 
obra de foineiito. 

S idó~ i io  Pais fo i  l~locnrtl e paiticipou 110s dois priineiros Governos 
coiistitiicio~iais. A sua actiiação na pasta do Foinento e i~i tegrado 11i11ii 

elenco bloqziistn presidido por João Cliagas qiiase 1130 passou do plano 
das iiitenções, gizadas, aliás, ein estreita cumplicidade coni Br i to  Caiiia- 
clio, seu aiitecessor. N a  das Fiiiaiiças do "Gabiiiete" Augiisto de Vascoii- 
celos viu-se obrigado a preparar dois Orçaiiieiitos - o de 191 1-12 e o de 
1913 - seni coiisegiiir el i i i i i i iar o fainigerado deJicir, embora teiilia 
apontado coin clareza a solução - era iirgeiite aplicar i i ina " le i  travão" 
que reduzisse e discipliiiasse as despesas públicas. Exactaiiietite a inesina 
terapia adoptada coin sucesso, ein 1913-14, por Afonso Costa a f iei i te 
das Finaiiças no seti primeiro elenco goveriiativo. A o  f in i  de alguiis me- 
ses de frenética actividade e de desgastaiites iiiterpelações tia Câinara dos 
Deputados e i io  Senado ficou à beira de um caiisaço cerebral ou, coii io 
ele próprio escreveu i i i i ina caita para a inullier, "(...) qi~crr?clo rstii'e riri 

Lisbon nez1rnsll7errico" ... Agradou-lhe, por isso, mudar de posto seiii saii- 
da esfera política e coiisegiiii i i r  para Berliin. A cliefia da Legação - 
tima das cii ico iiiais iii ipoitaiites para a execução da polit ica exteriia por- 
tiiguesa - cotitinuava vaga, teiido sido levaiitadas objecções pela Cliaii- 
celaria imperial ao liorne de Beriiardiilo Macliado que o Governo de Lis- 
boa propusera em iiiícios de 1912. A s  autoridades aleinãs qiieriaiii 
algiiéiii rireiro~ corrij~~~oii~rticlo c0111 a propaganda a~it i i i ionarqii ica e coiii a 
obra revoli~cioiiária do Goveriio Provisório. Ei i i  face disto Augiisto de 
Vasco~icelos superou o einbaiaço e a falta de boas alteriiativas escollieii- 
do o seu ex-Miiiistro das Finanças para esse logar, liias coiifessou a João 
Cliagas que o indigitado iião tiii l ia a "n~olecrliili~1~i~Ir" ~iecessária. 

O terliio é vago e eiiigiiiático. Periiiite. poré~ii, supor que a iiiissão 
exigia imenso tacto e cliarme. Sidóiiio Pais procuroti. à sua iiiaiieira, iião 
desiludir. N a  capital do 11 Reicli, muito distante e isolado das eiitidades 



qiie representava, teiitoli ii ielliorar a iná iniageiii tla I" República veicula- 
da pela iiiiprensa. foiiieiitar as relações ecoiióinicas eiitre os dois países e 
resolver de foriiia coiiciliatória os iiici<lentes de iiatureza coloii ial qiie de 
191 3 a 19 16 afecrtaraiii as relações luso-aleiiiãs. 

A qiiestão coloiiial não Ilie fo i  iiidifereiite e a propósito dela escre- 
veu eii i  2 de Ma io  de 1914 i i i i ia caita coiifideiicial ao seu "cliefe" e aiiiigo 
Bri to Caiiiaclio iia qual dissertava sobre o estado da aliaiiça com a Grã- 
Bretaiilia e sugeria que era cliegado o tempo de agir, de revigorar a A l i -  
aiiça Luso-liiglesa e de clarificar a "i~o.ssnj)«li/icn es/er.rin. que rlcio póde 
conliilz~rrr. ( I  viller. crrr joirr /e joirr", pareceiido-llie taiiibéin iiidispeiisável 
iiina ',voli/icn cfefóiiier~/o coloi7icil ocleqzin~ln". Quaiito a participação de 
Portiigal i io teatro tle giierra europeu ao lado da Triple Eii/erl/e inostroii- 
se, desde a priiiieira hora, adepto da iiezi/rcrli~r'nde coridicionnl, em estrei- 
ta siiitoiiia coin a tese defendida por Freire de Aiidrade, Mii i ist i-o dos Ne-  
gócios Estraiigeiros do 2' Goveriio de Beriiardiiio Machado, e expeiidida 
por Br i to  Cainaclio lias págiiias de A Lzicltr. E até i declaração de guerra 
da Aleiiiaiilia ein 9 de Fevereiro de 191 6 tiido fez para evitar o coite de 
relações o11 a subseqiieiite fase de beligerâiicia activa. Fê-lo iii io por ger- 
inaiiofilia, no seiitido pe.jorativo do termo, inas por excessiva priidêiicia e 
por iiidisciitivel receio que a eiitrada tio coiiflito, Fora do teatro africaiio, 
represeiitasse 11111 graiide perigo para a República e para a sobrevivêiicia 
ecoiióinica e política da Pátria. Curiosaiiieiite, os giierristas coiivictos 
recearaiii as iiiesiiias coiiseqiiêiicias pela razão iiiversa. E dai i i i i ia pi-o- 
fiii ida discordâiicia táctica qiie legitiinoii o liso e o abuso, sobretudo por 
paite dos defeiisoi-es da iiiterveiiçno, de todos os argiiinentos 
(recriiiiiiiações, suspeitas, ineiitiras, etc.) capazes de aiiateinizar os reiii- 
teiites a essa opção estratégica, legaiido em Iieraiiça uin discurso inistif i- 
cador qiie a Iiistoriografia ciei i t i f ica teiii reprodiizido e aceite coii i  coii- 
fraiigedora "iiiçeiiiiidade"! ... 

A cainpaiilia a favor da iiitei.veiiçiio i i i i l i tar  de Port~igal  ao lado dos 
Aliados coiitra o iii iperialisiiio "irrilittrii.~~~~ e sc~iigziirioleii/o" dos hoc11e.s 
foi assuinida e proclaiiiada pelo deiiiocráticos ein termos de desigiiio iia- 
cioiial e patriótico, iiias iia prática serviti várias coiivicções iiuiiia só: era 
indispeiisável defender iiofi.oi?/ as colóiiias (ctijos deploráveis níveis de 
foniento t i i i l iai i i  justificado a cobiça de iiigleses e de aleinães). a i i ivio- 
labilidade face ao perigo espaiiliol e a sobrevivência e projecção iiiteriia- 
cioiial do regiiiie republicaiio. U i i i  t r ip lo desiderato qiie dividi11 a opii i ião 
pública e que: lia siia essêiicia, pouco tiii l ia a ver coii i  os clicli6.s da alia- 



dofilia ou da germaiiotilia: iins viram chegada a graiide oportiiiiidatle tlo 
eiigraiidecinieiito da Pátria, que justificava todos os sacrifícios: outros 
pergtiiitaraiii-se se a neutralidade não scria inais coiidizeiite corn os inte- 
resses estratégicos e as deficiêiicias estriitiirais do país. De uiii lado. o 
íinpeto visioiiário e iiiegalóiiiaiio de terçar armas como gigantes pelo beiii 
da tliiiiiaiiidade: do outro, o receio de iiin passo eiii falso qiie coinproiiie- 
tesse irreiiiediavelmeiite o fiituro de Portugal. Os guen.istas acabaraiii por 

B iiiipôr o seu poiito de vista. atrelaiido-se à vellia Aliada, inas iião logra- 
raiii eiivolver iio pi-ojecto a "fainília" repiiblicaiia, iiein tão pouco os ofi- 
ciais e soldados eiiibarcados aos inilliares, eiii coiidições precárias de 
treiiio, de moral e de ineios, para o iiiferiio pbtrido e daiitesco das triii- 
clieiras, onde Iiaveriain de sofrer a cliaciiia de 9 de Abril de I91 S. 

O esforço econóiiiico dispeiidido nessa arriscada aposta iião foi 
acoii~paiiliado de iiiedidas eficazes que ateiiiiasseni o agravaiiieiito das 

irrava- condições de vida (subida exponeiicial dos preços, paiiperizaç8o a, 
da, sobretiido, lios centros iirbaiios, actos espoiitâiieos de desespero tais 
coiiio greves, assaltos, p i l l ~ a e i i s . )  a falta tle coiiseiiso político- 
partidário oii a cliocaiite desiiioralização da vida político-admiiiistiativa 
do país. Multiplicaram-se, portanto, os efeitos perversos de unia iiiiciati- 
va que alegadaineiite visava a gini~deza fiitiira tle Poi-tiigal. 

A Ui7ior7 Scicrée à poi.tiigiiesa, ensaiada logo após a entrada forinal 
tio coiiflito, iiasceii triiiicada e teve vida cui-ta, seiido por demais evidente 
que evoliicioiiistas, camacliisias e iiiacliadistas, de iiina iiiaiieira ou de 
oiitra, teiitaraiii sacudir para ciiiia dos tleiiiociáticos o óiiiis cla impopiila- 
ridade. Dai que ein vez de serem ateiiiiadas as fractiiras, as tensões e as 
iiicoiiipatibilidades tio iiiterior do caiiipo repiiblicaiio face ao graiide de- 
safio em curso, fossein. pelo contrário, bastante exploradas as oposições 
ticticas existentes c0111 vista ao coiitrolo da área de decisão. o qiie eiifra- 
queceu e descredibilizoii ainda inais o regime. E eni tais circiiiistiiicias o 
Exercito, eivado de foriiiaçâo iiacioiialista e politéciiica, foi-se perfilaii- 
do' não obstante a sua porosidade à iiifliiência dos diversos partidos. 
coiiio o úiiico garaiite da iiidepeiidêiicia iiacioiial e a iiiiica Força supra- 
paitidiria capaz de assegiirar a Ordem e o Progresso. O ~bIui;ii~ie>~to rim 
E.q~nckos e a forinação do Miiiistério Piineiita de Castro sigiiificou, aliis. 
iiin primeiro iiiipiilso corporativo de reacção ao "desgoveriio dos polili- 
cos", assiiii coino o 14 de Maio de 19 15 iiiostroii qiie os tleniocliticos 
inaiitiiihaiii iiiiia boa capacidade iiiobilizadora no seio da Mariiilia e eiitre 
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"griipos" de soldados, de sargentos e de oficiais próxiinos dos "joveiis 
tiircos". Eiii aiiibos os casos, O mesino e preociipante siritoriia: a cresceiite 
iiiterferêiicia dos iiiilitares tio destiiio ziguezag~ieante da República. 

Eiii 19 16 e ein 19 17 os quartéis voltaram a agitar-se. Em 13 de De- 
zeinbro estava iiiiiiieiite a paitida de efectivos para Fraiiça, facto que jo- 
gou abeitaiiiente coiitra o èxito de uina iiiteiitona iiial preparada por Ma- 
cliado Saiitos com algiins inilitares descontentes - eiitre os quais se 
eiicoiitrava Alberto da Silva Pais, iriiião de Sidóiiio, teiido este preferido 
afastar-se de iiiii acto faciliiieiite coiiotado coin os iliteresses estratégicos 
da Aleiiiaiilia. Uin aiio depois já iião foi difícil encoiitrar tia giiarnição de 
Lisboa e eiitre as inovas gerações da oficialidade voluntários dispostos a 
deritibar o terceiro e iiltiino Governo de Afoiiso Costa. 

3. Sidónio Pais -do dezembrismo ao sidonismo 

O 5 de Dezeiiibin de 19 17 replicou, em termos operacioiiais e ideo- 
lógico-políticos, o 5 de Outiibro, (nas só teriiiiiiou vitorioso a 8, dia evo- 
cativo de Nossa Senliora da Coiiceição, Padroeira de Portugal .... 

Do poiito de vista politológico foi uiii golpe (coiicebido e feito por 
iiiilitares) e [ião urna revoltrção. Nasceci i io seio do caiiipo repiiblicaiio, 
inais precisaineiite nas suas forças iiiarginais e "excluidas" - iio nieio do 
descoiitentaiiieiito de uiiioiiistas, de evolucioiiistas-ceiitristas e de ina- 
cliadistas, estes eni ruptura lia iiiiiito coin a chamada "demagogia dos 
deinocráticos". A prisão de Macliado Santos e dos seus conipanlieiros lia 
sequêiicia do 13 de Dezembro e o adiamento sine clie do i-espectivo jiil- 
garneiito teve ti i i i  efeito revaiicliista, deteriiiiiiante na decisão pessoal de 
Sidóilio Pais de coiispirar até ao fiiii, desafiaiido coin êxito a Iiabilidosa 
aiiibiguidade do seu "cliefè" de partido. 

Brito Cainaclio iião viti outro modo de derrubar os deiiiocráticos que 
iião fosse pela força, iiias por "p~idor" deiiioliberal e por coiiliecer beiii os 
triiiifos dos adversários iião se atreveu a defender politicaiiiei,te os seus 
geiiiiiiios iritiiitos. O "traballio sujo" titilia de ser feito pelos iiiilitares, 
exclusivaineiite por sua coiita e risco. Se conseguissein o fiiii alniejado 
sairiaili, eiitão, céleres do Largo do Calliariz os noiiies para o Mitiistério 
da "redenção" e da reconciliação de todos os portiigueses c0111 a Repúbli- 
ca, os projectos e os priiicipios, i10 topo dos quais pairava iiina exigência 
fixa: a atribuição ao Presideiite da República do direito coiistitiiciorial da 



dissolução parlaiiieiitar. Para Brito Cainaclio e para algiiiis dos seus atni- 
gos bastava iiitroduzir esta correcção coiistitiiciotial e fazê-la aconipaiiliar 
de iiiiia rápida coiivocação de eleições que anipliassein a queda do 
P.R.P.1P.D. virificada já nas iniiiiicipais de Noveinbro de 1917 e garaii- 
tisseili a asceiisâo dos iiiiioiiistas e ceiitristas, reiiovando assiin o "bloco" 
inoderado e coiiservador dos primevos teiiipos ... 

O probleina era, afinal, o iiiesiiio qiie Pimeiita de Castro não soobera 
resolver. Três aiios depois outro inilitar e iiiateinático tiiilia o ensejo de 
iiiipor a iiiesiiia solução desejada: garantir a ordein e marcar eleições para 
qiie iiiii iiovo Coiigresso votasse a dissoliição parlainentar. Cainaclio pre- 
seiitiii, coiitiido, qiie taiiibéin o major leiite não saberia resolver o pro- 
bleiiia posto, seiido, eiitão, "coriio polifico" tini "horiieiil liqrtidí~do". 

Não errou iio vaticiiiio, inas perdeu o supreino ensejo de goveriiar 
Portiigal, ainda qiie episodicainente: Sidóiiio Pais ao assuinir a direcção 
do coiiliti irvolzicion~irio que, ein Agosto de 1917, o próprio Cainaclio 
patrocinara, dispiiiilia-se lealiiieiite a catapiiltar o "cliefe" para as ciiinea- 
das do Poder. porque, ein soa opinião, ele era o Iioiiieni sábio, perspicaz e 
eiiipreeiidedor qiie a Repíiblica precisava; o líder iiiiioiiista receberia de 
bandeja o coiitrolo da situação e trataria logo de pôr o seii partido à 
freiite do "bloco" das forças aiiti-afonsistas e coiiservadoras doravaiite 
iiifliieiites iio campo republicano, iiias ao fazê-lo expuiilia-se iiiiiito, 
coiicitava a "viiigaiiça" dos detiiocráticos e dos seus teiniveis inilitantes 
recriitados eiitre os iiiar~ijos, os sargentos, os vellios carboiiários e a po- 
pulação dos bairros popiilares lisboetas, saia da sua predilecta posição de 
rlezis ex-ii7ncl1irm e enti-ava iio "laboratório" da politica portiiçuesa siqeito 
a "qi~eiiiiar-se" no decurso de inais lima experiêiicia iiial sucedida. Prefe- 
i-iii aiites jogar pelo segiiro, cedeii espaço aos seus parceiros no assalto a 
"cidadela do Poder" e deixou qiie eles se acercassein bastaiite de Sidóiiio 
Pais, já algo desiludido, aliBs, coiii as reais capacidades de estadista do 
seu ainigo Camaclio. 

Os joveiis e entiisiastas cadetes da Escola do Exército, vários alferes 
e capitães, qiie a partir do Parqiie Edoardo VI1 derrotaraiii as forças go- 
veriiaineiitais, tomaraiii coiita dos Ministérios e Iiuinilharani, eiii Beléiii, 
o Presiderite Beriiardiiio Machado, oferecerain-se de pronto para "guarda 
pretoriaiia" e para baluai-te da vellia ideologia iiiilitar reinoçada pelo iia- 
cioiialisiiio, pelo positivisino e pelo antipariameiitarism de cariz bona- 
partista, boulaiigista ou sul-ainericaiio. Teófilo Duarte, Eurico Carneira, 
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Botellio Moiiiz, qiiais cavaleiros da "Távola Redoiida", fizeraiii de Sidó- 
iiio o seu "Rei Artiir" iia luta coiitra os "iiifiéis" da "civilização e da 
raça". Macliado Saiitos e os setis ainigos da Rotiiiida recoiilieceram-lhe o 
direito à lideraiiça, inas iinpiiseraiii-llie a silliiieta iiiiprecisa e iiicoiistaiite 
da "sua" República, qiie outros, beiii cedo, desviaram do "bom riiino". 
Egas Moniz com o seu projecto de Pai-tido Ceiitrista Repiiblicaiio propii- 
iilia-se aplicar inedidas de alcance algo preinoiiitório e coiiaregar deiitro e 
fora do caiiipo republicaiio a grande "inass? conservadora" Iiostilizada 
pela táctica voluiitarista e "deinaaógica" dos deinocráticos. 

O Exército, por seu tiirno, coiitinuava atravessado por divisões poli- 
tico-paitidárias e por diferentes atitudes face ao iiiterveiicioiiisino poitu- 
gtiês iiofr.ont, inas convergia cada vez mais iios apelos ao acrisolado pa- 
triotisino, i ordem e a reacção corporativa coiitra os ataques viiidos 
sobretiido "das esquerdas". Podia, por isso, rever-se tia pose teatral e 
disciplinadora, no disetirso popiilista e patriótico do protagoiiista central 
da nova situação. Para vários líderes do inoviineiito operário o golpe de- 
zeinbrista oferecia apenas a possibilidade de libertar sindicalistas presos 
na sequência da repressão dos Goveriios aiiteriores, sein abdicar, eoiitii- 
do, da sua postiira reiviiidicativa e da pertinente e sedutora 1.ei~o1~1çGo 
socinl (profiiiidaineiite inileiiarista ...). O posicionainento dos iiioiiárqiii- 
cos irrediitíveis era uii i  misto de caiisaço e de tiostalgia restauracioiiista, a 
par do irrequietisino doiitrinário dos inoços do Iiitegralisiiio Lusitaiio, 
que 11ão iiiflueiieiaraiii a goveriiação, nein os plaiios jiiridico- 
eoiistitiicionais da Repzíblicn ~Vovn, ao coiitrário do qiie deixou iiisiiiiiado 
Hipólito Raposo e tem sido repetido coin insistência. Por fim, deve refe- 
rir-se os católicos qiie desejavaiii a revogaç5o da "iiitaiigivel" e a slispeii- 
são definitiva da eainpaiilia aiiti-clerical e laicista, ein troca do que se 
dispuiiliaiii a apoiar, a aplaudir e a colher o ináxiino possivel de garantias 
e de opoitunidades cívicas e políticas. 

Dos tiiiioiiistas aos católicos a Iieterogeiieidade era grande e 
"babélica" [nas 1120 Iiavia alteriiativa: a situação dezeiiibrista tiiilia de 
foriiiar com todos eles iiina rede sócio-política de apoio destinada a reor- 
deiiar a correlação de forças iio interior do cainpo republicaiio e a inte- 
grar nele "as classes conservadoras" Iiostis a República. Coino explicá- 
inos já lia liitrodução e prociirátnos mostrar tio corpo do iiosso trabalho, o 
coiiceito operatório de rede, aplicado às sociedades sul-etiropeias em vias 
de indiistrialização, serve para iiiellior se descrever e eiiteiider a articula- 
ção dos estratos sócio-ecoiióinicos coin o sistema político, ou seja, a rede 
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serve de supoi.te à estriitura e à acção paitidárias, trazendo para o seu seio 
interesses classistas iiiuito ou pouco diferenciados eiitre s i  e orgaiiizados 
eiii " ~ T Z I ~ O ~ / I C ' L ) ~ ~ ~ T O C ~ I ~ ~ ~ ~ O  L' CIL' ~ ~ I C ' S S ~ O ' '  de raiz patriarcal a fiiii de por 
esse meio infliieiiciarein a área da decisão (sistema de Poder). Eiii con- 
creto, pode dizer-se qiie a rede forina-se e opera entre a base social 
(classista) e as instâiicias superiores do Estado, iiiediatizaiido e projec- 
tatido exigêiicias básicas, necessidades e aspirações (opostas a outras) 
iiiiina deteriiiiiiada foriiiiilação ideológico-política e na soa subsequeiite 
orgaiiização prograinática e fiincional - o  partido - vocacioiiada para o 
coiitrolo da área institucioiial de decisão. Cada partido age, pois, eiitre o 
sisteiiia político e o sistema de Poder através de redes próprias qiie Ilie 
assegiiraiii a capacidade de penetração, de iiiobilização e de representa- 
ção junto da iiiassa iiidistiiita da coinuiiidade iiacioiial potencialmente 
eleitora. 

Pretendeinos desta forina questioiiar a tese segiindo a qual o golpe 
de Dezeiiibro recebeu ou atraiti de iiiicio o apoio directo de classes aiita- 
góiiicas, apoio esse qiie Sidóiiio Pais terá depois teiitado desesperada- 
ineiite inanter em eqtiílibrio, inas seiii sucesso. A isto opoinos tiina outra 
leitiira dos dados dispoiiíveis: o golpe de Dezeinbro teve o apoio iiiicial 
do segiiieiito inilitar da Uiiião Repiiblicaiia, secundado por uiii ou outro 
iiiilitaiite civi l  (o Iatifiiiidiário Aiitóiiio Migiiel de Sousa Feriiandes agiii 
iiidividualnieiite e iião eni represeiitação da "classe" agrária, o inesino 
iião se podeiido dizer do dirigente agrícola Eduardo Feriiandes de Olivei- 
ra, Miiiistro e Secretário de Estado da Agriciiltiisa ...) e com extensões ao 
griipo de Macliado Saiitos e a ex-evolucioiiistas seuiiidos em torno de 
Egas Moiiiz. N a  origeiii teiiios, poi.taiito, a rede sócio-política uiiioiiista 
cruzada com trâiisfiigas de outras redes qiie ajudarão a .prefigurar iiiiia 
rede própria. poréin apeiias esboçada e qiiase circiiiiscrita às áreas de 
Lisboa, Coiinbra e Poito. Uina rede frágil, sem a míiiiina coesão ititeriia e 
baseada, afinal, tia mesiiia niatriz urbaiia teiideiicialrneiite repiiblicaiia e 
coiiiposta de estratos de classe inédia - advogados, inédicos, eiigeiiliei- 
ros, inilitares, coinerciaiites, proprietários, iiidustriais, etc. -, de peqiie- 
na btirgiiesia - empregados de comércio, fii~icioiiásios piiblicos, sapatei- 
ros: barbeiros, alfaiates, etc. - e de algtiin operariado, sobretudo as 
fiaiijas iirbanas inais proletarizadas e desprotegidas. Coin o deseiirolar da 
experiêiicia, o apoio social ao Presidente da República alargou-se, poi- 
iiiteriiiédio de nionárqiiicos e especialmetite da Igreja Católica, à popiila- 



ção das vilas, aldeias, caiiipos e serras do pais, iiias seiii qtie essa adesão 
se traduzisse niiin reforço da rede sócio-política e diiiainização de um 
Partido Nacioiial Republicaiio - o paiiido goveriiainental - realineiite 
"fieiitista" e niobilizador do eleitorado. 

Metido i i i i i i i  iiistável "saco de gatos" Sidóiiio Pais coineçou por ac- 
tuar coiii receio, tiiiiidez e cautela, porque se sentia, coiiio era, aliás, típi- 
co da siia pecsoiialidade, bastante iiisegtrro e ao inesiiio teinpo pertlirbado 
por tiiiia ceita "veiiigeiii" do triunfo ou da asceiisão às "altas esferas" do 
Poder. Aceitou os coiisellios e as introiiiissões liabilidosas de Caiiiaclio. 
Leu os desabafos iiiteinpestivos de Machado Saiitos desigiiadaiiieiite 
coiitra a forte presença de unioiiistas nos priiiieiros dois iiieses do único 
Miiiistério da ditadura dezembrista (1 1-12-1917 a 11-5-191 8). Seguiu 
coiii coiiiplacêiicia a iiiipetuosidade aiitipolitica e sobretudo aiitipartido- 
critica dos seus "cavaleiros". Embreiihoti-se no tiniverso íntiino das suas 
einoções e ideias. Foi sacudido, logo a S de Jaiieii-o de 1918, por liiiia 
revolta de iiiarinlieiios qiie serviu para expriiiiir a rejeição foriiial dos 
deinocráticos á situação criada. E decidiii, tia niais piira tradição demo- 
crático-repiiblicaiia, ir auscultar, eiii coiiiicios, inaiiifestações, baiiqtietes 
e visitas diversas, a vontade do Povo. Recoiiliece-se-llie, por essa atitude, 
tiiiia verteiite popiilista potenciada, afinal, quer pelo seti perfil psicoló~i- 
co, qiier pelo populisiiio iiitríiiseco à géiiese da ITepíiblica. 

As viagens presideiiciais ao Norte e ao Sul do país, eiii Janeiro e 
Feveí.eiro de I9 I S. devolveram-llie a auto-coiifiariça de que taiito carecia 
a fi i i i  de arrepiar caminlio até às ultimas coiiseqliêiicias. E a partir de eii- 
tão esboçou iiin riiino qiie o situou próxiiiio dos críticos assumidos do 
paclaineiitarisino e da célebre iiiáxiiiia de Paul Déroulède - "017 pezll 
êtie cnit~1r1rle177e1itoi~e e/ r.e.s/ei i6pztblicni17" -, [nas iiicoiiipatibilizou-o 
a curto prazo coin os indefectíveis cainacliistas. Até Abril e do ponto de 
vista político-pai-tidário deu-se a iiietaiiiorfose da fase dezenibrista dita- 
torial, caracterizada pela iiiterriipção por via extra-legal ou iiiilitar da 
legitimidade coiistitucioiial fixada eiii 191 1 e pela vincada supreinacia 
dos iiiiioiiistas - tinia supreiiiacia apropriada pelos ceiitristas a partir de 
7 de Março ... -, para a fase sidoiiista seini-iiistit~icioiializada, eiii que 
siirgili a República deiiiocrático-presideiicialista e autoritária. O atitorita- 
risiiio eiiiergiii nesta sitiiação devido ao reforço do Executivo diatite de 
tima inorosa reactivaç&o do Legislativo e ao priinado da acção pessoal de 
Sidóiiio, sobreposta, de foriiia siiicrética, ao papel dos partidos. 



A fase sidoiiista iiasceo, pois, coin a legitiinação por siifrágio uiii- 
versal de tinia variante político-iiistitiicioiial do regime fiitidado ein Ou- 
tubro de 1910 - o presideiicialisino a ainericana, coiiliecido sobiettido 
através de obras e tradoções fiaiicesas e asseiite ria clássica separação 
tripartida dos poderes. mas aiiida sem os necessários inecaiiisiiios de 
auto-coiitrolo e eqiiilibrio. 

Decorre, aliás, desse aspecto iiin dos magiios probleiiias do sido- 
nisiiio, que, aliás, iião representa, ao contrário do que tein sido 
notado, tima preiiieditada coiitradição face as dúvidas e receios 
expressos por Sidóiiio Pais ein 191 1 sobre o figurino americaiio. 
É que as aiioinalias coiicretas do regiine em 1917 fizeram da democracia 
presideiicialista a alteriiativa (mais viável que o inodelo stiiço) para 
"salvar a República" sem a deiiegação do ideal deinocrático. O iiiagiio 
probleiiia a qtie tios referimos coiisistiu, pois, iiiiina deseqiiilibrada per- 
soiialização do Poder Executivo, estiintilada por excessiva personificação 
colectiva tia figura do Presidente da Repiiblica e cliefe do Goveriio. A 
disfiiiição iiiaiiteve-se e agravou-se até 14 de Dezembro por efeito de 
múltiplos factores de desestabilização, a saber: o atraso tio arranque dos 
traballios constitiiiiites do inovo Congresso, qtie não chegará a disciitir o 
projecto apreseiitado para debate e ao qual os iiitegralistas foram allieios 
( V P I .  Aneso 20); a debilidade estrutural do P.N.R., foriiiado a partir do 
Pai-tido Ceiitrista, iiidefiiiido coiiio partido iiiiitário (não dizemos uriico ... ) 
ou coiiio paitido coinpetitivo ein sistema bipaitidáiio, e iiicapaz de inte- 
grar iiiiin "bloco" coeso algiimas das teiidêiicias estriituraiites 
(evoluciotiistas e iiiiioiiistas) do caiiipo repiiblicaiio e dos campos ate 
eiitão excliiidos (católico e inonárqiiico); o11 aiiida a forte teiisão 
(rivalidades. intrigas, dispiitas sectárias, etc.) vivida tio seio da própria 
rede sócio-política de apoio - teiisão essa patente eiii toriio, por cseni- 
plo, da discussão táctica sobre presideiicialismo e parlaineiitarismo ou 
sobre o iiiodo iiiais adeqiiatlo e eficaz de iieutralizar e coiitrariar os iiitiii- 
toslactos siibversivos dos adversários. O alegado perigo bolclievista e as 
aiiieaças coiicretas dos deiiiocráticos forain, poréin, fecliaiido o cerco e 
coiisegiiiiido iinpelir cada vez iiiais a Rrp~ibliccr iVoi,cr para a prática da 
força repressiva coino método circuiistaiicial e desesperado de defesa. 
Uin iiiétodo que, iioiitras circuiistâiicias, Sidóiiio Pais teria eiioriiie relu- 
tância em aceitar. E podeiiios iiiesino adinitir que ele acreditou tio fini do 
"cerco" pela coiijugação coiiibiiiada do pós-guerra e da iiistauração de- 



fiiiitiva de uni Estado de Direito vegiilado pela inova Coiistitiiição presi- 
deiicialista. 

O qiiadro de iiistabilidade da sitiiação dezeiiibristalsidoiiista toriiou- 
se, pois, irrefragável e relacioiiado iião só coiii os factores apontados, 
mas tainbém com as q~iestões finaiiceiras e sócio-ecoiiómicas iiuiii coii- 
texto de guerra total e iiiim pais de economia periférica coiii o velho es- 
pectro do diifici/ orçaiiieiital, aléin da deficieiite cadeia prodiitiva, eleva- 
da inflação, ruptiira tio abasteciineiito dos çéiieros de primeira neces- 
sidade, etc. 

A resposta dos Goveriios sidoiiistas a esta crise global não divergiti 
das políticas vindas de trás, que deseiiliavaiii j á  um cresceiite interveiici- 
oiiisiiio estatal iiitríiiseco a própria evoluç2o do irnperialisrno capitalista 
europeu entre 1870 e 191 S. Foi iiiiia resposta iiicipieiite, desigiial e coii- 
dicioiiada iiiteriia e esternaineiite, inas inesino assiiii baseada, por uiii 
lado, tia assuiiip$io, que julgaiiios iiicoiitestável face aos dados coiilieci- 
dos, de coiiiproiiiissos anteriores como o de inaiiter e reorgaiiizar o 
C.E.P. e, por outro, iium freiiético esforço reforiiiista, testeinunliado por 
abutidaiite legislação produzida niins escassos doze iiieses e eni várias 
direcções: apoio á agricultura (poiito constaiite do programa ceiitrista) 
traduzido, aliás. iia criação de iim MiiiistériolSecretaria de Estado para o 
sector e iiuiiia política de preços agrícolas; apoio ao eiisiiio téciiico- 
iiidustrial e comercial coin vista a iiin efectivo deseiivolviiiieiito da iiidíis- 

a iza- tria e do coiiiércio iiacioiiais, apesar de medidas pontuais qiie peii I' 
vaiii as iiiiportações e os beiieficiários directos dos açaiiibarcaiiieiitos de 
géneros: aberlura aos griipos coiiservadores e ao campesiiiato face i 
crescente liostilidade dos chaiiiados partidos "liistóricos", explicaiido-se 
assiiii ~ i m  inovo regresso de nioiiárquicos ao Exército através da rede só- 
cio-política da Re~)ziblirtr ~Vovcr. A preseiiça de inoiiárquicos rio seio da 
Repoblica baseori-se, poréni, iiiiiii coriiproiitisso eqtiívoco de irrevo_~abi- 
lidade do priiicipio repiiblicaiio: e a iiiesiiia estratéçia eiivolveo os católi- 
cos, atraídos pela revisão da "iiitaiigivel" e por iiiii pacote de cedêiicias, 
ciijos liiiiites ficaraiii nitidaineiite expressos $10 Ti t i~ lo VI. cr~t. 53" do 
projecto de Coiistitiiição ( i w  AII~,YL\.O 70). 

A iiioite briisca, a tiro, do Presideiite da República sob a foriiia evi- 
deiiie de iiiii "acto iiidividual e isolado" do presiiiitivo assassiiio José Jii- 
l io da Cosia derivou, tio fiintlo, de tiin iiiteiiso c o n i j ~ l o ~  deiiiocrático, as- 
sociado a outras coiitluêiicias aiiti-sittiacionistas, e coiiicidiu, assitii, com 
a "morte aiiunciada" do presideiicialisiiio. Moite a qiie iiZo foi tle todo 



estraiilio Egas Moiiiz4. que, nos priineiros dias de Dezembro, paititi para 
Paris e Loiidres e dai acoiiselliou, ein sucessivos telegrainas para o seu 
Secretário paiticiilar e para os seus colegas iio 16' Goveriio. qiie fosse 
reposta a vigência plena da Coiistituiqão de 191 1 ein iioine da estabilida- 
de iiiteriia, da recoiiciliação repiiblicaiia e da conveiiieiite repulsa pelo 
"iiioiiarqiiisiiio geriiiaiiófilo", critérios e valores que tirgia levar à Coiife- 
rêiicia de Paris a fiin de cativar as boas gracas das graiides deiiiocracias 
veiicedoras. A iiiteiição era conipreeiisivel, inas coiitroversn e iniiito iiial 
recebida lios circiilos moiiárqiiicos, especialiiiente eiitre os militares das 
cliaiiiadas Jiintas do Norte e Sul que pressioiiaram logo o presideiicialista 
Tainagiiiiii Barbosa para travar e iiiveiter a proiiiiiiciada viragem da situ- 
ação pós-sidonista "à esqiierda". 

Arriscaiido embora iiiiia aiialogia siinplista e caricatiiral, talvez se 
possa dizer que a Rcpzíblicn Aroi,n caiu, da iiiestna maneira que, segiiiido 
João Cliagas, a Re~~zíblicrr Vellin foi iinplaiitada ein todo o pais: - por 
telégrafo ... 

4. Siclónio Pais - a figura mítica 

Nas ceriiiióiiias fúiiebres do "Graiide Morto" ficou bem patenteada a 
popiilaridade, o11 seja, a relação carisiiiática que eiivolveii Sidó~iio Pais e 
tinia parte iiiipoitaiite da sociedade portugiiesa, traiisfiguraiido-se,.seguii- 
do a opiiiião correiite' iiiiiiia "efabulaqão Iiistérica" -o Mito de Sidóiiio. 

Opiiiião deinasiado siinplista e pouco consisteiite que radica iiiiiiia 
perspectiva desiiiitizadoia qiie rejeitaiiios froiitalineiite, porque tios pare- 
ce iiiipossivel, do poiito de vista teórico, Iiaver iim "inito persoiializado" 
seiii iiarrativa própria qiie coiivoque o sagrado coino decorre dos ensina- 
meiitos de Mircea Eliade e da iiiitaiiálise de Gilbert ~iiraiid'. No corpo 
da tese aqui sintetizada prociirámos cliamar a ateiição para as iiiaiiifesta- 
ções tle recorrêiicia iiiitico-siiiibólica na coiijiiiitiira de 1890-1926. Refe- 
riino-lios à teiisão eiitre ProiiieteiiIRepública e Ouriqiie/Fátiiiia, lia qiial 
se iiiscreveu e se diliiiii o processo de Iieroicização do l'~resideiite-~ei'l '. 

i Ver Idciii - Egíis Mo~iiz c ;i po1iiiç;k. iiaii. cii. 
' VCI SII-VA. Ariil:ii>do Bilriciros Ivlallieiro dn - Sirl6iiro e si</oiiisi!io. ll!.rlório e >rirlu. vul. 

I .  13r11.8: Uaiversiùade i10 Mirilia. 1997. p. i 13-127 
" Vcr Iliidcili. vol. 2. o. 381-650. 
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De 13 de Maio a 13 de Outubro as aparições iiiariaiias em Fátiina a 
três criaiiças - os "três pastoriiilios" - dificilineiite podem ser desliga- 
das do coiitexto de iiicei-teza e de miséria. do aceso coiiflito qiie opôs a 
Igreja Católica ao Estado repiiblicaiio e ficou conliecido corno a "qiiestão 
religiosa", assim como das proporções "apocalipticas" da Graiide Guerra 
e da proinissora einergêiicia - "salvifica" e "regeiieradora" - do co- 
inuiiisino no moribundo Império dos Czares. Mas para lá destas evidêii- 
cias o Milagre de Fátiina eiicerra iiin sentido mitico-siinbólico assaz rico 
e iiiesgotável para qiie coiitiniie a ser iiegligeiiciado e assaz complexo 
para qiie seja esqiiai-tejado por redutoras siiiiplificações. 

Propiiseiiio-tios, por isso, sair do debate estéril sobre se essa niaiii- 
festação foi oii iião "verdadeira", se foi ou não cima "operação" inoiitada 
pelas forças conservadoras e católicas contra a "obra demoníaca" dos 
deinociáticos, fixaido-nos iiiim outro registo - iiiais aberto a profiiiida 
complexidade da teinática em foco - que Eriiest Cassirer siiitetizoii 
iiestes terinos lapidares: o Homem é iiin animal siiiibólico e o Mito a 
projecção iiatiiral das emoções Iiuinaiias particularinente agiida na rela- 
ção ôntica com o Mistério da Vida, da Morte, do Cosmos ... 

Na especial coiijuntiira Iiistórica de 1890 a 1926 Fátima convoca, 
pois, a tradição judaico-cristã e o Milagre de Oiiriqiie, coiitrapoiido-se As 
mitologias de matriz aiitropogóiiica e cosinogóiiica e111 qiie aviiltairi. poi 
exeinplo, a narrativa de Prometeu e a da Idade do Ouro. Dito de outro 
modo, Fátima reinete para o "ceiiário" inessiiiiico e a República para o 
"ceiiário" inileiiarista. Dois "ceiiários" apareiiteiiieiite opostos. Mas só 
apareiiteiiieiitc, porqiie a coiiibiiiatória racioiializaiite e cultiiralizada do 
iiaipe arqiietipico-siinbólico pressupõe tima intercomuiiicabilidade di- 
iiâiiiica e fecuiida das iinageiis arqiietipicas, dos síinbolos e das estriitiiras 
(esqiiizomorfas, siiitéticas e iiiisticas, segundo a tipologia de Dtiraiid) do 

imaginário bidiiiieiisioiial. A obra do Pe Antóiiio Vieira é a este titiilo 
paradigiiiática: o seu Quiiito Iiiipéi-io coiijuga siiiibolicameiite a inuiidivi- 
dêiicia iiiessiânica cristâ-católica coiii a Iieranqa iiiileiiarista do recomeço, 
do retoriio i s  origeiis, da realização tia terra tla Jerusaléin Celeste ... E os 
poemas Á Meil~~jricr cio Piesiclente-Rei Siclor~io Paes e a Menscrgeiil de 
Feriiaiido Pessoa testeiiiiinliain o iiiesino escopo iiiiiversalista só que 
numa outra época e num quadro de iiiais apiirada erudição esoterica c 
teosófica. Mais aiiida: no primeiro poema, datado de 1920, Pessoa justa- 
pôs Sidóiiio a D. Sebastião. Urna justaposição qiie parece, aliás, coiiicidir 
com iiiteressaiites afinidades psicobiográficas eritre estas duas persoiia- 



geiis tio qiiadro psicaiialitico das cliamadas "faiitasias niessiâiicias de 
salvação". 

0 s  poeiiias pessoanos são obviaiiieiite racioiializações literárias do 
complexo "~iiag~iia" initico-siiiibólico patente tainbéin na diiiieiisão Iiis- 
tórico-política, inas de forina iiiiiito menos explícita e depiirada, ou seja, 
iiiiiito enipobrecida pela "iisiira". Mesmo assiin teiitáiiios visli~nibrar os 
coiitoriios da tensão eiitre OiiriqiieIFátiina e Proineteolldade do 
OuroIRepí~blica, iinplicada tio biiióinio cidadelcampo, iiicriistrada no 
coiitiirbado processo politico portugiiês da transição do séc. XIX para o 
XX e assaz agiidizada em 1917-1918, precisamente a fase da meteórica 
lideraiiça carismática de Sidónio Pais. Registamos, por isso, qiie essa teii- 
são mitico-simbólica coiiicidiii e envolveu iiecessariameiite a súbita e 
efectiva popiilaridade de Sidóiiio, traduzida em manifestações diversas 
de Iieroicização em vida e na rnotte - cei.iinóiiias fútiebres, hoine~iageiis, 
alociições pí~blicas, poemas, quadras popiilares, peças inusicais, eiifim, 
iliiia esteiisa produção ideologéniica potencialmente iiiais permeável à 
forte carga einocioiial arqiietipico-siinbólica qiie a cliamada Iiaçioçrafia 
política coiii as suas represeiitações e inetáforas inuito cotitroladas racio- 
nal e socio-cultiiralineiite. Registarnos aiiida qiie essa telisão iiiitica pare- 
ce ireflectida tio "eqiiivoco" católico, ou seja, lias implicações profiiiidas 
da aprosiinação dos católicos a Repziblicn Nova a partir da revisão da 
"iiitaiigivel", da ambígua postura de Sidóiiio Pais face as expectativas da 
Içreja e aiiida dos seus gestos filantrópicos assiniiláveis aos preceitos 
iiiorais da caridade cristã. Uiii livre-peiisadoi- e agiióstico coino ele de 
facto foi, aiiiarrado até ao íiin da sua vida a idealização afectiva, proine- 
teica e inilenarista da Pátria, do Povo e da República, consegiiiii parado- 
xaliiieiite cativar as coiisciêiicias católicas, inereceiido o epiteto de Mártir 
e de Saiito e "iiin lugar especial tio Céi~" junto de Deus, do Salvador, da 
Virgeni Maria, dos Aiijos e dos Sa~itos. A pose inarcial e hierática con- 
trabalaiiçada por iiin afável e geiieroso coiitacto coin os doeiites e as cri- 
aiiças, os pobres e os iiifelizes, iiiipressioiioii i~iieiiso a seiisibilidade de 
iniiitos dos seus coevos e facilitoti a siia imediata elevação à categoria de 
"lierói cristão" ou de "liornem provideiicial", a seinelliaiiça de ~un 'Álva-  
res Pereira. 

Seiii ilin sofisticado dispositivo de propaganda ao seu serviço, eiii- 
bora teiilia percebido a impoitâiicia de certos iiieios iiioderiios de 117nrke- 
lir7g poliiico, coiiio a publicidade iinpressa, a fotografia e o iiicipieiite 



ciiieina-documeiitái-ia, para i i iel l ior peiietrar na "alma popiilar" e garantir, 
assiiii, a siia legitiii i idade e sobrevivência politicas, Sidóiiio pais intera- 
giu coin o iii iagiiiário iiacioiial de tinia for i i ia iiiteiisa e espoiitâiiea qtie 
coiitrasta eii i  absoluto com a cuidada iiioiitagein do "colto (as iiiiageiis) 
de Salazar". E tainbéin 1120 se pode coiif i i i idir a fase origiiiária do i i i i to 
iiiessiâiiico de Fátima coii i  o processo de ritualização e de 
"iiistitiicioiializaçãoo' operado pela Igreja eiii coiijugação coii i  o Estado 
NOVO salazarista. N o  eiitaiito, atttveino-lios a sobliiil iar a estraordiiiária e 
coiistaiite i i i ipoilâi icia de OtiriqueiFátiiiia tião apeiias como "reduto de fé 
iiistitiicioiializado", mas sobretudo como "foiite iiiessiâiiica" de salvação, 
socio-ciiltiiraliiieiite viva e coiitraposta aos iiiipulsos iitopistas, niileiiaris- 
tas e proineteicos coiijuiitiiraliiiei,te deteriiiiiiados, corno acoiiteceu i io  
i i i ic io dos aiios ti-iiita coi i i  a eféiiiera réplica portugiiesa do fascisiiio itali- 
alio (o Ncrcioilnl-Sii7riiccrli.stiio de Rolão Preto, 1932-33) o11 mais tarde 
duraiite o processo revoliicioiiário do 25 de Ab r i l  de 1974, eii i  qi ie o co- 
muiiisino, eiiqiiaiito "religião" polit ica secularizada (a seiiielliaiiça do 
iiacioiial-socialisino e do fascisiiio) seguiido a aiiálise do sociólogo Jean- 
Pierre Siroiineaii, tentoii iiiipor-se como profecia titópica e salvifica de 
i im Poi-tiigal novo e paradisiaco. 

5. Sidónio Pais - o uso t la imagem 

A ritiialização da iiiiageiii ideológico-política de Sidóiiio Pais (iião 
coiifii i idivel, apesar das coiiotacões, c0111 o i i~itologeii iaiteina i i i i t ico do 
Cli-/k ou do I+erL.i.ói ) pela propagaiida do Estado N o v o  derivou. claro está, 
da iiieiiiória /)os/-iiior~oir "traballiada" pelos sidoiiistas, coii i  destaque 
pa1.a o "iii icleo" de joveiis cadetes e de oficiais dezeiiibristas, os qiiais 
progressivaiiieiite foraii i  coiiibiiiaiido nuin iiiesiiio registo coiiteiidos po- 
líticos tlistiiitos. 

N a  propagaiida do Pai-tido Republicaiio Coiiservador (1919) e, ein 
especial, lia do seu sucetlâiieo, o Paitido Nacioi ia l  Republicaiio Presi- 
deiicialista (1921-1925) - projectos pai-tidários estreitaiiieiite relacioiia- 
dos coin a crescelite projecqão política dos militares, sobretiido de iiiédia 
patente. ao loi igo da "iiova Repiiblica vellia" - lioiive o iiatiiral proloii- 
gameiito da deiiiocracia aiitoritária coiisubstaiiciada no eiisaio incoiiipleto 
da Re/~zib/icn No ix~ .  quer i1trr i i  seiitido iiiais prósi ino da do~itr i i lação de 
Basil io Teles ("liberalisino autoritário" e dese.jo de bipolarização rotativa 



do sistema polít ico republicaiio), qiier nuiiia diiiiensão niais atitiparla- 
nieiitar, presideiicialista e corporativa. Este coiiteúdo deinocrático- 
presideiicialisia está, seiii dúvida, associado ao iiacioiialisiiio republicaiio 
e inoralizador qiie a geração de 90 - a geraçzo de Sidóii io -segregou e 
que, eiii França, fo i  veiculado pela Ligi~r des Pntriotes de Paiil Dé- 
roulède, i i i i ina l i i i l ia ideológica coinpativel, segiiiido Zeev Steriiliell, coin 
a cliainada "direita conservadora" e divergeiite da "direita revolocioiiá- 
ria", espécie de "eiiibrião" fiaiicês do fascisiiio. Mas ao iiiesnio teiiipo 
qiie era preservada a "lieraiiça" de Sidóiiio Pais, coii io cliefe republicaiio, 
einergiii eiitre os seus cliltores a teiidêiicia para ideiitificá-lo coin o fas- 
cismo italiaiio e coin o Duce. Beii i to Mussoliiii, justif icada pelo eiisejo 
de iiiostrar ao Mundo a capacidade do "géiiio poitiigiiês" de antecipar o 
fiituro! ... João de Castro, o Viscoiide de Poito da Criiz, ou Teóf i lo  Duarte 
conceberam, ein teriiios Iiagiográficos, essa deliberada "traiisfigiiração", 
eiiibora recoiilieceiido a "iiociva" persistêiicia lia eféinera obra sidoiiista 
da "dissolvente" Iierança jacobiiia e maçónica adqiiirida em Coiinbra 110 

últ i ino quartel d o  "esizípinTo s i c i~ lo  XI,Y'. 
A s  coiidições Iiistóricas iiiteriias e esteriias qiie inarcaraiii a traiisi- 

çâo coiijuntiiral verificada eiitre filiais dos aiios vi i i te e inicios de triiita 
possibilitaram a eficácia propagaiidística dessa iniagein de precursor de 
tiin iiacioiialisiiio agressivo, ordeiro, corporntivista e orgâiiico, plasiiiado 
iiii ina das correiites (011, se se quiser, tilitiia das várias "direitas") i i iclui- 
das tia ditadtira i i i i l i tar  saida do 28 de Ma io  de 1926 e iiiiplicadas na gé- 
iiese do Estado Novo  através de tiiii coiiipleso jogo de siiiibioses e de 
clivageiis. N o  eiitaiito, essa iiiiageiii tornoti-se i im rotuiido aiiacroiiisiiio 
político, iiiatiipiilado ao r i t i i io das coiiveiiiêiicias regidas pela iiiterncção 
oscilatória t lo Poder iiistitiiído coin a diiiâiiiica coiiji i i iti iral. E é coino 
~->n.stisl~e aiiacróiiico qiie pode ser Iiqje eiicarado pelo prisiiia Iiistoriográ- 
fico, graças a i i ina distiiição lógica fiiiidaiiiental: a sigiiificação constriii- 
da após 191 8 é esseticialiiieiite diversa do sentido origi i ial da esperiêiicia 
dezeiiibristalsidoiiiçta i io  seo coiitesto Iiistórico. 

Segiiir a ira.jectória da ritiialização evocativa do "Graiide Mor to"  
leva-lios. por consequêiicia. a iiovos coiitestos de niaiiifesta e aiiacróiiica 
iiiistificação ou de aceiitoaqão de liin pereiie eqiiívoco. Não s~irpreeiide, 
poitaiito, qiie eii i  reuiiiões (alnioços, jantares. coniícios ...) dos iiacioiiais- 
siiidicalistas aiites da ruptura coii i  Oliveira Salazar o retrato deste apareça 
ao lado do de Sidóiiio Pais, ou qtie a propagatida oficial do Estado Novo  
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teiilia iiiserido o "Presideiite-Rei!' ria galeria dos Iieróis tiitelares da Revo- 
Iz1ç8o Ncrciot7crl através de uina variedade de "efeitos especiais" qiie vão 
desde o discurso 1iagiogl.êfico até as Iiomenageiis. às roinageiis ao seti 
túinulo ou ao processo das duas traslada$ões - a de 1953 iio Mosteiro 
dos Jerónimos, e a de 1966 dos Jeróiiiinos para a Igreja de Saiita Engrá- 
cia - Paiiteão ~acioiial', espaços de sacralidade sectilarizados pela fiiii- 
ção iiieinorialistica do Estado-Nação. 

Mas iiin tal percurso iiivestigativo saiii fora dos limites iriipostos ao 
pi-ojecto de pesqiiisa, de qiie procuraliias deixar viiicados os seus coiitor- 
110s esseiiciais. 
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