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A CRISE POLITICA PORTUGUESA (1890- 1910) 

É inais ou iiieiios conseiisual na moderna histo- 
riografia portuguesa' aceitar coiiio coiijiintura histórica 
o período que vai de 1890 a 1926. Um período b a 1' iza- 
do  por dois acontecimentos iiiarcantes: a entrega, a 11 
de Janeiro de 1890, do célebre nrenrornrzdunt do Gover- 
no  britânico como resposta à tentativa de Portugal ocu- 
par as regiões compreendidas entre Angola e Moçambi- 
que (o  cliainado nznpn cor-de-rosa), que provocou uma 
fortíssima crise política e uma enorme indignação social 
de cunho nacionalista explorada liabilmente pelo Parti- 
do Republicano Português; e o golpe inilitar de 28 de 
Maio de 1926, epílogo quase inevilável de dezesseis 
anos de atribi~ladíssinia aventura utópica democrático- 

i .  Veja-se como corolário lógico dessa aiirmação o 
voliinie sexto da História de Portrigal dirigida por José 
Mattoso: RAMOS, Rili. A Segi~iida funda~ão (1890- 
1926). In: MATOSO, José (Dir.). História de Po1'1ifgfli. 
S v. Lisboa: Círciilo de Leitores, 1992-1993. 



republicana, e "fundador" de iim reginl'e ditatorial 
(êmulo nos anos trinta do fascismo eiiropeu) qiie, com 
várias nuanças político-instit~icionais e socioeconômi- 
cas, se prolongaria até 25 de Abril de 1974. 

A conjuntura de 1890-1910 foi de crise política 
e social, mas foi, também, de crescimento de~nográfi- 
co e de desenvolviinento econõniico e ciiltiiral. 

Até finais de oitocentos Portugal teve urna po- 
pulação de  cerca de 5,5 milhões de liabitantes, ocu- 
pando-se, e m  1890, 61% do  total nas atividades do  
setor primário (em 191 1 a porcentagem desceu só 
para 57%).  18,4% (21% em 1911) no  setor secundá- 
rio e 20,6% (22% em 191 1)  no  terciário. Valores elo- 
quentes do  enorme peso da ruralidade nuin pais onde 
se intensificara, entretanto, o movimento de  parcela- 
mento da propriedade, uin muito fraco rendimento 
oriundo do trabalho e uma questão social cada vez 
mais agiida por causa da generalização das reivindica- 
ções e conflitos entre operários e patrões. Aspectos 
que  não deixaram de contribuir para o progressivo 
aumento do fluxo emigratório, explicado, tambéni, 
pela insuficiência urbanística e a inviabilidade de 
alargar o efetivo demográfico das duas grandes cida- 
des do  país - Lisboa e Porto. 

Fatores que travavani o desenvolviinento capi- 
talista do país havia vários: mais de 40% de terras in- 
cultas; escassa e limitada inecanização da agricultura; 
falta de recursos naturais; excessiva fragmentação da 
propriedade fundiária e da produção; deticiência de 
alguns produtos como os vinhos; ausência de máo-de- 
obra preparada; restrições do mercado interno, no- 
ineadaniente o fraco poder de compra da população e 
a debilidade da integração e compleinentaridade entre 
regiões; gritantes fallias do  sistema de instrução públi- 
ca no  respeiiante, por exeniplo, ao ensino técnico-pro- 
fissional e à mentalidade "absentista" dos empresários 



poriugueses. Mas apesar da conIluência desses Çatores 
negativos, verificaram-se, no setor secundário, assinalá- 
veis progressos tanto no ramo da produção de bens de 
consumo (têxteis, calçado, alimentação e moagem), 
como na construção civil, mobiliário, tabaco e refinação 
do açúcar, estas úliiinas beneficiadas pelo mercado colo- 
nial. Nasceram, assiin, novas indústrias como foi o caso 
dos cimentos em 1894, das tintas e vernizes ein 1888-95 
e a cxtração de óleos e superfosfatos em 1900, embora ti- 
vessem sido as corti~as e as conservas as melhores suce- 
didas nos mercados externos. Apesar de existir uma cer- 
ta diversificação de destinos de exportação (Espanha, 
Alemanha, Grã-Bretanha, países do Norte e Brasil) o rit- 
mo de crescimento das exportações foi lento, muito mo- 
derado e inferior ao do produto nacional bruto. 

Crítica e difícil foi, sem dúvida, a situação finaiicei- 
ra que nos anos 80 se abeiro11 da bancarrota. O modelo 
econõmico e financeiro desenhado pela Regeneração 
(iniciada após o golpe militar do Duque de Saldanha eiil 
1851) e concretizado por Fontes Pereira de Melo basea- 
va-se no aumento da dívida pública e do déficit orça- 
mentário. Esse indicador cresceu acentuadamente du- 
rante a governação progressisia de José Luciano de Cas- 
tro (1886-90)' a par da subida do déficit comercial - clie- 
goi~  aos 100% de 1885 a 1890, o que tornava a ecoiio- 
mia e as finanças portuguesas muito vulneráveis às con- 
ji~ntui-as internacionais. 

2. Ver MOREIRA, Fernando. Introdi~fão. In: CASTRO, 
José Luciano de. Correspoiidêiicia política (1858-1911). 0 r -  
ganizaçcio. iiiirodriçcio e irolfls de ... Lisboa: Quet~al Editores, 
1998. p. 7-55. e SILVA, Arrriando U. Mallieira da; DA- 
MASIO, Luís Pimenta de Castro. Aiilónio Cílizdido, Sidóitio 
Pais e a elile polílicfl aninraiiliiia, 1850-1922. Elen~ei~los para 
o esludo das rflízes ffli;rilifli-es de A;imdeo de Sorrza Cardoso. 
Aii~aranie: Câiiiara Miiiiicipal, 2000. p. 55-96. 



Daí o forte impacto da crise de 1891~92:  a brus- 
ca queda das remessas dos emigrantes no  Brasil, causa- 
da pela baixa do câmbio Rio de JaneiroILondres, com- 
plicou drasticamente o (des)equilíbrio financeiro, fican- 
do  o Estado português na impossibilidade de cumprir os 
cornproinissos internacionais assuniidos com o Baring 
Brotliers e o Crédit Lyonnais. A saída para o problema 
foi logo ensaiada pelo Governo Dias Ferreira (1892- 
93)- negociações com os credores externos. coiitenção 
das despesas públicas e agravamento dos impostos indi- 
reta-, mas como parte significativa dos rendimentos 
do Estado provinha dos direitos aduaneiros e de outros 
impostos indiretos ficou, a prazo, comprometida a reso- 
luqão da crise. É que cerca de metade das receitas co- 
bradas nas alfândegas não visava proteger a prodiicão 
nacional, nias apenas equilibrar as contas públicas.' 

No plano político-institucional, a fase áurea do 
modelo rotativista, baseado na alternância do Poder en- 
tre o Partido Regenerador e o Partido Progressista e na 
fu i lgo  constitucional nioderadora da Coroa, não soùre- 
viveu ao impacto do Ultinzntunz, ao "estilo" teineroso, 
coiiservador e anacrônico das duas novas lideranças 
partidárias (o  regenerador Hintze Ribeiro e o progressis- 
ta José Luciano), i vocação mais iiiterventora do novo 
rei - D. Carlos, que sucedeu ao pouco interveritivo D. 
Luís - a  consell~o de alguns amigos de Oliveira Martins 
(teorizador de u m  "cesarismo" orgânico e reformador) e 
i aguerrida entrada ein cena da "geração ativa" republi- 
cana (António José de Almeida, João Chagas, Afonso 
Cosia, Alexandre Braga, Brito Carnacl~o, Ana de Castro 

3. Segiiimos de perto MATOS, Sérgio Caiiipos. Da 
crise da inonarqi~ia coiistitucionai à priiiieira repúbli- 
ca eni Portugal (1890-1910). In: E.~pa2a-Porl~l$nl. Es- 
lrrdios de  Histeria Conlrriiporinen. Dir. Hipóliio de Ia 
Torre Gómeí- e A. Pedro Vicente. Madrid: Coniplu- 
tense, 1998. p. 51-64. 



Osório, etc.). O resultado prático da coiijugaçáo desses e 
de outros aspectos manifestoii-se na desintegração dos 
dois grandes partidos: o conflito entre Hintze e sei! "del- 
fim" João Franco levou este a juntar os seus ami, 00s e 
adeptos fundando o Partido Regenerador Liberal (em 
1901) e o confronto de José de Alpoim com o seu "pai" 
político (José Luciano) tornou irreversível a criação da 
Dissidência Progressista. O aparecimento dessas cisões 
provocou uma reaq5o defensiva de Hintze e de José LLI- 
ciano, milito frágil e dependente da força do poder mo- 
derador do rei. E quando D. Carlos, em Maio de 1906, 
cliariiou João Franco para constituir Ministério, que- 
brando, assini, a regra rotativista que seu pai sempre 
mantivera, tentou responder ao apodreciinento grave 
do sistema político e acaboii por se envolver numa "jo- 
gada" de alto risco que terininaria no  seu homicídio e no 
do princípe Luís Filipe, a 11 de Fevereiro de 1908. Nes- 
se ínterim, decorre11 a experiência franquisra, iniciada 
com u m  cariz liberal e ofensivo (pretendia "jogar" no 
canipo dos republicanos e esvaziar-lhes a iniciativa pro- 
pagandística) e abruptameiite interrompida sob o labéu 
de "ignominiosa ditadiira".' A inesperada subida ao tro- 
no  do jovem e iinberbe D. Manuel 11, convertido a uma 
estratégia de "acalina~ão",~ trouxe algumas esperaiqas, 

4. Ver SARDICA, José Migliel. A Dilpln face d o j - o n -  
qiiisnio iin crise da nioriarqrria porlrijr~esa. Lisboa: Bdi- 
ções Cos~iios, 1994. 
5. Ver, entre oittros, AMARAL, AilgirLo Ferreira do. A 
Acnln~nção e Do~oni Maiiiiel 11. Esliido Iiislórico-polílico do 
prinleiro niiriisrério de D. MoiirrellI, linsendo eni riiiiiterosos 
dorni?teiilos N~édilos, irlclrrhtdo cai.ras do Rei. Lisboa: Em- 
presa Nacioria1 de Publicidade. 1966. Note-se que o 
coiivite dirigido a Ferreira do Amara1 para presidir a 
um novo Ministério significou a aposta noilia via não- 
conlro~itativa com os repiiblicaiios e mais persriasiva. 
adotada, vorém, eni cotitra-corrente Iiistórica. 



mas foi insuficiente para travar o descontentamerito dos 
estratos urbanos, das elites e dos próprios apoiantes do 
regime. A queda da Monarquia surgiu, pois, como u m  
desfeclio anunciado ... 

Cliegou, sem dúvida, o momento de apresentar 
uma personagem central nesle estudo. A sua curta e 
trágica trajetória integra-se plenaineiite no  "clima" da 
conjuntura ein que viveu. Pode, pois, dizer-se, que Si- 
dónio Pais foi necessariamente filho do seu tempo ... 

Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais foi u m  
discreto filho e neto de tabeliães liberais, nascido em 
Caiuinha a 1 de Maio de 1872. Primogênito de seis ir- 
mãos,"ficou órfão de pai na Sertã aos onze anos, fez- 
se soldado com "gosto por fardas" e por exigência de 
u m  lar materno sem grandes recursos, estudou em 
Coimbra e a í  conheceu algurnas das principais figuras 
da chamada "geração ativa", rurnou para Lisboa na 
fase traiiinática do  Ultintrrtunl inglês, partilhou as espe- 
ranças e as frustraqões do  31 de Janeiro de 1891, tor- 

6 .  Sobre as origens genealógicas ver TRIGUEIROS, 
António Júlio Limpo; SILVA, Armando R .  Malheiro 
da. Os Paes de Barcelos: subsídios genealógicos 
para a biografia do presidente da república Sidónio 
Paes. Barcelos-Revisla. Barcelos. 2" série. 5 (1994) 
107-182; e SILVA, Armando Barreiras Mallieiro da; 
TRIGUEIROS, S. J., Aiitónio Júlio Limpo. Sidórzio 
Pais. De Canziizlzn no Pnnleão Nnciorzal. Re1all1o.s ideoló- 
gico-políticos. hislórico-ùiogníficos e genenlógicos da rize- 
nlória. Viana do Castelo: Centro de Estudos Regio- 
nais, 1999. p. 125-212. 



iiou-se artilheiro na Escola do Exército em 1892, sor- 
veu doses fortes de posirivismo e de cientismo politéc- 
nico, afastou-se muito discretameiite de Deus e da Mo- 
narquia, aderiu às "idéias avançadas" veiculadas pelos 
republicanos e às propostas socializantes de Éinile Zola, 
tirocinou e m  diversas unidades de Artilharia do  País, 
onde conheceu, entre outros, o major Fernandes Cos- 
ta e o médico-militar Manuel Brito Cainacho, seu fu-  
turo amigo, mentor e patrono político, e deu nas vistas 
pela sua reserva, timidez, exemplar conduta, boa agili- 
dade física, inteligência e disciplina. 

Despachado, em 1893, para Amarante, reencon- 
trou aí condiscíp~ilos e aí  se casou com D. Maria dos 
Prazeres Martins Bessa, sobrinha de u m  notável local 
do Partido Progressista, correligionário e amigo íntiino 
de Antônio Cândido, a quem ficou a dever o regresso a 
Coiinbra para conclusão do curso nas Faculdades de 
Matemática e de Filosofia, as facilidades necessárias no  
meio castrense para se habilitar a todos os atus, rema- 
tados pela "colaqão" no  "grau de doutor", e para cun- 
correr com êxito a urn lugar posto a concurso de lente 
substituto na primeira daquelas duas Faculdades.' 

Não deixou de se sentir soldado, mas trocou, 
então, os quartéis pelo "Paço das Escolas", trocou 
Marte por Minerva, preferindo a condição de pedago- 
go à de cientista-investigador. Deu aulas por gosto e 
por necessidade ... Não hesitou, por isso, ein concorrer, 
tio ano de 1902, a u m  lugar de professor na Escola In- 
dustrial Brotero e, mais ou menos por essa altura, em 
lecioiiar no  moderno e prestigiado Colégio S. Pedro. 

7. Ver SILVA, Armando B. Mallieiro da; D A M ~ S I O ,  
Luis Piineiiia de Castro. Arrlóriio C~rrdido, Sidórzio Pais 
r n elite ynlíticn aiilararrtiirn, 1850-1922. Elrnierrlos par-a o 
estirdo das raíza Jariiiliares de Anindeo de Souza Cnrdoso. 
Aiiiarante: Câmara Municipal, 2000. 



Na Brotero não tardou a sentir-se como "peixe na 
água" - pôde praticar u m  ensino contrário a o  uso de 
apostilas, teórico-prático, destinado às classes traba- 
lhadoras, e dar largas à sua vocagão politécnica, esti- 
mulada pelo encargo, assiimido com entusiasmo e ri- 
gor, de dotar a Escola de luz elétrica. Ein 1905 era no-  
meado Diretor desse estabeleciinento de ensino, cargo 
que manteve ininterruptainente até I91 1, dando u m  
decisivo coiitributo para a valorizagão do ensino téc- 
nico-profissional e colhendo dessa enriquecedora ex- 
periência uma particular sensibilidade para a chama- 
da "questão social", assim como preciosos contatos 
com o "uiiiverso" técnico-administrativo do  Ministé- 
rio "fontista" das Obras  pública^.^ 

Enquanto se repartia por três escolas e se devo- 
tava à direção de uma delas, agitando-se também ao 
nível da sua vida afetiva e sentimental, a Monarquia 
agonizava inexoravelmente sob o reinado cada vez 
inais inipopiilar de D. Carlos, a falência do rotativismo, 
a sucessão de escândalos, o proclamado agravamento 
da "crise inoral", política e econômica do reino ... E 
nesse transe agônico a figura de João Franco e a sua 
"tática" de reiorma musculada do sistema, na linlia dos 
precedentes apelos de "Vida Nova" e de "cesarismo ré- 
gio", desafiaram a crescente propaganda republicana 
para u m  duelo definitivo que marcaria o rumo das 
próximas duas décadas. A curta experiência franquista 
acabaria por fulminar o regime monárqiiico e iinpres- 
sioiiar profundamente os coevos e em especial a gera- 
g.70 de moços que despontava no  ensino iiniversitário 
e politécnico. Çidónio Pais associou-se à onda de revol- 

8. Sidó~iio Pais estabeleceii um convívio estreito coiii 
o Inspetor António Arroio e c0111 o próprio Diretor- 
Geral do Comércio e Indústria, Consellieiro Ediiardo 
Madeira Pinto. 



ta e de indignação moral que sacudiu a sociedade por- 
tuguesa de entáo: para ele o pecado inaior de João 
Franco c dc D. Carlos corisistiu e111 desprezar a vonta- 
de do Povo. A ditadura foi, além do mais, iiiepta e nada 
hábil ein face do súbito e agitado conflito da famosa 
greve acadêmica de 1707, vivida por Sidónio numa 
duplicidade incomoda: o seu niodo de estar e de ser 
militar e lente, sujeito ao dever da obediência, impu- 
nha-lhe uina prudeiite reserva pública em termos de 
ação política, nias a coiisciência ditava-lhe a necessida- 
de moral do protesto. A ruptura era iminente e de al- 
gum modo estimulada pela aprazível leitura dos deino- 
lidores artigos de Briio Camacho em A Lucta ... 

E a ruptura manifestou-se em 1708 quando o 
inócuo convite da sua Faculdade para recitar, lia so- 
lene Sala dos Capelas, a ornfcio de snpiêizcin da habi- 
tual abertura do novo ano letivo llie proporcionou o 
ensejo de dizer claramente o que pensava sobre o 
eiisino na vell3a e trideiitina Universidade de Coiin- 
bra, onde se misturavam numa aberrante promis- 
cuidade o serviço de Deus e o serviço de Minervn. Nuin 
estilo despojado e geoinitrico propôs a moderniza- 
ção da Universidade, a expaiisão de um ensino teó- 
rico-prático indispensável $ nova era de progresso 
científico, tecnológico e civilizacional c a valorização 
do aluno coiiio ser estimulado a pensar e a interro- 
gar-se com o que aprendia. Foi aplaudido e censura- 
do dentro e fora da Alntn Mnter. De surpresa e ein 
toin seguro "disparara" frases certeiras e incôniodas 
contra o stnfu quo. Náo há, porém, no  seu discurso 
explícitas críticas ao sistema político, mas há, sem 
dúvida, urn programa claro de ação que, nesse ines- 
mo ano de 1908, pôs eni prática ao impulsionar em 
Coimbra a extensão educativa através da Junta Re- 
gional da Liga de Educaçáo Nacional com o entii- 



siástico contributo de colegas lentes progressistas e 
de aliinos promissores como Bissaia Barreto e Mira 
Fernandes. A partir de então não conseguirá repri- 
mir facilmente a apetência de uma intervenção cívi- 
ca visível e comprometida. Belisário Piinenta - anti- 
go discípulo, rival político-partidário e militar repu- 
blicano residente ern Coimbra -ouviu-o numa ses- 
são de homenagem ao operário Adelino Veiga e dei- 
xou escrito que ele "se nlostrou qunsi republicnito". Foi 
em 7 de Março de 1909, pouco antes de partir para 
Lima primeira missão trimestral de estudo em Paris, 
repetida no ano seguinte coin iim plano de estudos 
mais leve e com tempo e apetência para acoinpa- 
nliar pela imprensa a política francesa, nomeada- 
mente, as eleições legislativas de Abril. 

A 5 de Oiitubro de 1910 concretizoii-se, final- 
mente, a revolução republicana ein Portugal, desenca- 
deada com o decisivo apoio de muitos civis e carboná- 
rios recrutados entre os marujos, os sargentos, os cai- 
xeiros e os populares dos bairros pobres da capital. Após 
inornentos dramáticos de incerteza e de desânimo a 
sorte das armas decidiu-se a favor da Esperança verde- 
rubra na Rotunda por um punhado de resistentes. Ao 
lado deles esteve Alberto da Silva Pais, oficial de Infan- 
taria e um dos "heróis do Ciiamato". Seis anos mais tar- 
de - a 13 de Dezembro de 1916 -voltará a estar junto 
de Machado Santos num golpe falhado que os levaria à 
prisão, só de lá saindo um ano depois graças ao golpe 
vitorioso do innão Sidónio. Mas este, nas vésperas do 5 
de Outiibro de 1910, não conspirava. Iiituía apenas ser 
inevitável e essencial o despertar do "Luntii~oso dfn de rr- 
denzpçiio dn nliizlia Pntrin", que, enfim, chegara ... 

Em Coinibra o lente "qunsi ~.epul>licni~o" foi pron- 
tamente recrutado pela República para a servir como 
Presidente da Câmara Municipal, Vice-Reitor da Uiii- 



Unia rn1irri;iicia ~?rclidriiciiilirta roi I'oiiiigal (1917-1918) 

versidade, Administrador do Concelho interino e, por 
sugestão de Brito Camacho, membro do Conselho de 
Administração dos Caminhos de Ferro Portugueses. Os 
estudantes monárquicos alcunharam-no de "acumula- 
dor" e até alguns correligionários suspiraram pela sua 
saída de certos cargos, para que os próprios ou outros 
amigos pudessem usufruí-10s. Cedeu "sem ruído" às 
críticas, mantendo-se a lecionar na Facilidade, a dirigir 
a Brotero e a exercer a função de Administrador da C.P. 
com crescente visibilidade: durante a greve dos ferro- 
viários, então ocorrida, mostrou-se flexível e sensível às 
reivindicações dos trabalhadores. Em Fevereiro, ini- 
ciou-se na Loja Estrela d'Alva do rito escocês, adorando 
o nome siinbólico de Thomas Carlyle. Declaroti, eiitáo, 
no respectivo festanieizfo de iiziciaçiio que o dever do ho- 
mem para com os seus semelhantes era o de "Sacrificar- 
se pelo Deni d'elles"; o seti ideal devia ser o "heroísnio 110 
ser~tido ~i iais  largo do ternlo"; e esse sentido traduzia-se no 
mais piiro "sncrificio pela collectividade iza defezn da justiça, 
da verdade e do Bem". Justificou, assim, não só a escolha 
de iim nome simbólico, mas tanibém a motivação ideo- 
lógica profunda para mais altos voos na nova ordem 
política. Vôos de deputado, ministro, diplomata ... 

A precária unidade interna dos vencedores repu- 
blicanos degenerara facilnienie em divisionismo e em 
desenfreada luta pelo Poder, a tal ponto que, em Feve- 
reiro de 191 1, o Encarregado de Negócios da Legação 
dos EUA ein Lisboa informava Washington da iiidiscutí- 
vel existência no seio do Governo Provisório de três par- 
tidos rivais, cada um deles constituído em torno de 
Afonso Costa, de Antônio José de Almeida e de Brito 
Cainacho, os quais se mostravam, aliás, preocupados 
apenas com "os seus iizteresses pessoais e de fncçiio, e iziio com 
os dopaiS". E o mesino Nzfornfnizfe acrescentava que eles 
discordavam em diversas matérias, designadamente, no 
modo de organizar o próximo ato eleitoral: Costa pre- 



tendia um sufrágio restrito, Almeida uin sufrágio uni- 
versal e Cainacho não via inconveniente nenhum em 
que fosse usada a lei em vigor na derradeira fase da Mo- 
narquia Constitucional. Ein pé de guerra contra esses lí- 
deres políticos parecia estar Machado Santos e seus 
companheiros, que ameaçavam fazer "nova revolução" 
se as eleições não fossem inarcadas no mais curto prazo. 
Cada qual tinha, pois, os seus motivos e as suas conve- 
niências táticas, mas iião há dúvida de que a legitiinida- 
de e o reconhecimento internacional do regime depen- 
diam de um processo eleitoral capaz de inaugurar uiii 
novo ciclo jurídico-constitucional e governativo. À últi- 
ma liora, o Diretório do P.R.P. encarou com urgência 
esse desiderato, impondo a revisão acelerada dos cader- 
nos de recenseamento e os nomes das listas de candida- 
tos contra a vontade de várias comissões locais. Por pro- 
vável manejo de Brito Cainaclio pôde Sidónio Pais ser 
acolhido no círculo eleitoral vizinlio de Aveiro e integl-a- 
do nas listas oficiais. As eleições para a Assembléia Na- 
cional Constituinte efetuaram-se iio dia 25 de Maio por 
sufrágio restrito direto, com baixos graus de democrati- 
cidade e de transparcncia, habituais desde 1834! ... 

Entre os 229 deputados eleitos ficou a constar Si- 
dónio Pais com 2.702 votos, que o lançaram numa car- 
reira política ascensional e fulg~iraiite, bruscamente in- 
terrompida a tiros de revólver na Estação do Rossio cer- 
ca de sete anos depois ... 

Num hemiciclo doniinado pela presença de iné- 
dicas, de juristas e de militares profissioiiais sobressaí- 
raiii interessantes divergêiicias acerca de vários aspectos, 
sendo de destacar a significativa falta de consenso no 
respeitante ao modelo parlamentarista, à articiilação en- 
tre o Poder Execiitivo e o Legislativo, à existência ou 
não da figura do Presidente da República, ao reforço das 
atribuições presidenciais, à iiitrodução de um Senado 
corporativo aberto à representação dos interesses so- 



cioprofissionais, etc. Apesar de uma prestação irregular 
e discreta, Sidónio Pais iião deixou de se preparar para a 
exigente tarefa que aceitara assumir e entrou de forma 
discreta no debate. Fê-lo mesmo fora da Assembléia, 
mais precisamente numa entrevista concedida ao jornal 
A Liberdade de Aveiro, tendo dito que nenhum dos três 
sisteinas coiihecidos lhe parecia adaptável ao seu país: o 
parlamentar seria o regresso ao passado; temia o regime 
presidencial americano qiie a breve trecho podia trans- 
forinar o presidente nuiii déspota; e o ideal seria uma 
República democrática, inas "~zeni  iz'isso devemos peizsar". 
Desse seu lacônico depoimento depreende-se qiie não 
estava totalmeiite seguro sobre o caniinlio a seguir, mas 
rejeitava o parlamentarismo e o sistema partidário da 
Monarquia, defendia racional e einocionalinente o prin- 
cípio básico da soberania popular, preferia o inodelo suí- 
ço, embora 1120 o julgasse possível em Portugal dado o 
atraso educativo e cultural da população, receava, como 
muitos dos seus correligionários, o presidencialismo à 
americana porque a personalizaç5o do Poder podia de- 
generar em despotismo, punha reservas a unia repre- 
sentação corporativa do Seiiado, que Egas Moniz propu- 
sera com entusiasmo, por se tratar de uma novidade 
ainda pouco testada e uma via aberta ao eveiitual con- 
trole das classes conservadoras e reacionárias e não lhe 
repugnava, tendo ein vista níveis aceitáveis de eficácia 
disciplinadora, um Executivo moderadamente forte, do- 
tado de certa dignidade e operacionalidade em matérias 
sensíveis como a iinanceira." 

9. Sobre a afão parlainentar constitiiiiite de Sidónio 
Pais e as suas relações politicas com Egas Moiiiz ver 
SILVA, Armando R. Malheiro da. Egas Moiiiz e a polí- 
tica. Notas avulsas para uiiia biografia indiscreta. Iii: 
PEREIRA, Alia Leonor; PITA, João Riii (Orgs.). Egas 
Moiliz eiii livre exniiie. Coiinbra: Minerva Coimbra, 
2000. p. 237-31 1. 



De acordo com tais parâmetros, o sentido geral 
das siias inteivenções e propostas situava-se num .juste 
nzilietc próximo do sentir do grupo camachista e firmado 
nas seguintes premissas: a República não podia cair nos 
erros do passado, o equilíbrio e a independência concre- 
ta entre os três Poderes era mais pertinente que a fixação 
teórica dos seus limites e a vontade popular tinha de ser 
escrupulosamente atendida e respeitada. Essa prildente 
busca de equilíbrio(s) animou. aliás, a maioria dos cons- 
tituintes, mas não os impediu de aprovarem uma nova 
Lei Fundamental da Nação acentuadamente parlameii- 
tarista e desprovida do mecanismo regiilador da dissolu- 
ção exercido pelo Presidente da República. Uma deficiên- 
cia, entre outras, que levará ao bloqueio do sistema e ao 
recurso a soluções extralegais de acesso ao Poder. 

Oiitro ponto probleinático consistii~ na irreversí- 
vel fragmeiitação do  P.R.P. e m  Oi~tubro de 1911, fato 
qiie desconhecenios se Sidónio Pais achou ou não 
oportuno naquele inomento, mas é sabido que, graças 
à grande amizade com Brito Camacho e sem contar 
com as propostas de outros correligioiiários diferente- 
mente posicionados, tais coiiio Machado Santos e Egas 
Moniz, aderiu de imediato a uma das novas formações 
partidárias republicanas, convertidas em meras répli- 
cas dos defuritos partidos rotativos da Monarquia. 

A quebra de unidade do  P.R.P. embora justifica- 
da e aceita 2 luz dos princípios da cartilha democráti- 
ca, apregoados sem cessar, não foi bem "digerida" 
pelo próprio inovimento republicano causando gra- 
ves perturbações no  funcionamento do sistema polí- 
tico. Coin efeito, a vocação unitária e reformadora do 
Partido conferira-lhe extraordinária força e credibili- 
dade durante a oposição combativa ao regime monár- 
quico conseguindo inesmo integrar n o  seii discurso a 
importante "questão social" e deixar, assim, o Partido 
Socialista sem grande espaqo de manobra. Não admi- 
ra, por isso, que  de u m  Basílio Teles a uin Campos 



Lima fosse preconizado o prolongamento de uma for- 
te coesão ideológica e prática da "vanguarda" repiibli- 
cana para a modernizacão integral do país. E o ciirio- 
so é que os defensores do pluripartidarismo oscilaram 
entre pólos extremos e contraditórios: ora mostra- 
ram, no  deserirolar do processo político, dificuldade 
erii partilhar o Poder ( o  P.R.P.IPartido Democrático de 
Afonso Costa, sem dúvida, o maior e melhor organi- 
zado, tendeu sempre, sem nunca o admitir explicita- 
mente, a ser dominante e a excluir os seus concor- 
rentes), ora não hesitaram, ao mínimo pretexto de 
anieaça externa ou de perturbação interna, apelar à 
unidade essencial d a s  forças republicanas, o que reve- 
la uma insiável "oscilação" entre o sistenzn de partido 
nzonolítico e o sistenzn pnrtiddrio conzpetitivo. 

Quebrada a unidade partidária do campo repu- 
blicano, tornou-se inevitável o Corte acrésciino d a  ins- 
tabilidade e da  conflitualidade no  plano do sistema do 
Poder, numa espiral de tentativas Calhadas para con- 
sensualizar diferentes sensibilidades e tendências dou- 
trinárias e ciiliiirais, diferentes interesses socioeconô- 
inicos ern jogo ou diferentes táticas de republicaniza- 
~ãolinoralização d a  vida adiriinistrativa do país. O Par- 
tido Deinocrático1P.R.P. lião conseguiu, de fato, liderar 
consensualmente a ui~idade ativa de todos os republi- 
canos e m  siiiioiiia corn o sentir e o pulsar d a  socieda- 
de portiiguesa - uma sociedade e m  plena crise de mu-  
dança e de crescimento. Tarefa essencial que falliou 
e m  todas as direçóes: à direita, como sucedeu e m  
191 1-1912 através d a  efêmera convergência de tinia- 
nistas e de evolucionistas - os blocnrds segundo Câma- 
ra Reis - ern torno d a  eleição de Manuel de Arriaga 
para Presidente d a  República ou e m  1915 na Última 
cartada deste velho republicano d a  geração de 70 ao 
apostar tudo na breve e descoiicertailte governação de 
Pinienta de Castro interrompida pelo 14 de Maio de 



1915; e i esquerda, como facilmente se constata de 
1913 a 1917, durante as experiências partidárias e de 
"concentração" dominadas pelos democráticos. 

O caso da "ditadura" pimentista, surgida por ini- 
ciativa pessoal de Manuel de Arriaga com o propósito 
específico de preparar eleições, nasceu, aliás, da preocu- 
pação crescente entre os "moderados" de colocar a prá- 
tica republicana acima da lógica partidária, de forçar o 
partido de Afonso Costa a uma alternância no Poder e 
de esbater o contencioso com as forças conservadoras - 
católicas e monárquicas - na expectativa de elas virem 
a aceitar pacificamente a República. A tentativa foi, 
como se sabe, malsucedida, inclusive por Nrércia dos 
seus nientores e agentes e por resistência implacável 
dos democrziticos, rnas o seu objetivo manteve-se cada 
vez mais prioritário - integrar o país no regime através 
de inétodos mais sutis e suaves que os aplicados pelos 
ativistas do P.R.P.1P.D. e criar condições de estabilidade 
para uma profunda e longa obra de fomento. 

Sidónio Pais foi blocnrd e participou nos dois pri- 
meiros Governos constitucionais. A siia atuação na pas- 
ta do Fomento e sua integração nuin elenco bloquistn 
pi-esidido por João Cliagas quase náo passou do plano 
das intenções, delineadas, aliás, em estreita ciimplicida- 
de com Brito Camacho, seu antecessor. Na pasta das Fi- 
nanças do "Gabinete" Augusto de Vasconcelos viu-se 
obrigado a preparar dois Orçamentos - o de 1911-12 e 
o de 1913 -sem coiiseguir eliniinar o fariiigerado défi- 
cit, embora tenha apontado com clareza a solução - era 
urgente aplicar uma "lei travão" que reduzisse e discipli- 
nasse as despesas públicas. Exatamente a inesina terapia 
adotada com sucesso, em 1913-14. por Afonso Costa i 
frente das Fiiianças no seu primeiro elerico goveriiativo. 

Ao fim de alguns meses de freiiética atividade e 
de desgastantes interpelações na Câmara dos Deputa- 
dos e no Senado ficou à beira de iim carisaço cerebral 



ou, como ele próprio escreveu numa carta para a inu- 
Iher, "( ...) quando estive eni Lisboa i?eurasfhei~ico" ... Agra- 
dou-llie, por isso, mudar de posto sem sair da esfera 
política e conseguiu ir para Berlini. A chefia da Lega- 
ção - uma das cinco mais importantes para a execução 
da política externa portuguesa -continuava vaga, ten- 
do sido levantadas objeçóes pela Chancelaria imperial 
ao nome de Beriiardino Machado que o Governo de 
Lisboa propusera em inícios de 1912. As autoridades 
alemãs queriam algu61ii rirenos conzpr-onretido corn a pro- 
paganda antiinonárquica e com a obra revolucionária 
do Governo Provisório. Em face disto Aiigusto de Vas- 
concelos superoir o einbaraço e a Ialta de boas alteriia- 
tivas escolhendo o seu ex- ministro das Finanças para 
esse lugar, mas confessou a João Chagas que o aponta- 
do  não tinha a "n~nlenùilidnde" necessária. 

O teriiio é vago e enigmático. Permite, porém, 
supor qire a missão exigia iinenso rato e charine. Sidó- 
nio Pais procurou, à sua maneira, não desiliidir. Na ca- 
pital do I1 Reich, muito distante e isolado das entidades 
que representava, tentou melhorar a má iiiiagein da 1" 
República veiculada pela iniprensa, fomentar as rela- 
ções econômicas entre os dois países e resolver de for- 
nia conciliatória os incidentes de natureza colonial que 
de 1913 a 1916 afetaram as relações luso-alemãs. 

A questão colonial não lhe foi indiferente e a 
propósito dela escreveir em 2 de Maio de 1914 uma 
carta coiifideiicial ao seu "chefe" e aniigo Brito Carna- 
cho na qiial dissertava sobre o estado da aliança com a 
Grã-Bretaiilia e sugeria que era chegado o tenipo de 
agir, de revigorar a Aliança Luso-Inglesa e de clarificar 
a "r?ossn polifica exferi?n, que lido póde confii?ufli-a viver 'nu'  
jour le jo~ri.", parecendo-lhe também indispeiisável unia 
"politicn de fon~eitfo coloi?ial adequada". Quanto à partici- 
pação de Poriirgal no  teatro de guerra etiropeii ao lado 
da 7Tiple Eiifeiite mostrou-se, desde a primeira hora, 



adepto da izeutrnlidnde coiidicioiznl, em estreita sintonia 
com a tese defendida por Freire de Andrade, Ministro 
dos Negócios Estraiigeiros do  2" Governo de Bernardi- 
no  Macliado, e expendida por Brito Caiiiaclio nas pági- 
nas de A Luctn. E até 2 declaração de guerra da Aleina- 
nha em 9 de Fevereiro de 1916 tiido fez para evitar o 
corte de relações ou a subsequente fase de beligerância 
aiiva. Fê-lo não por gerinanofilia, no  seiitido pejorativo 
do  ternio, iiias por excessiva priidêiicia e por iiidiscutí- 
vel receio que a entrada no coiifliio, fora do  teatro afri- 
cano, representasse iiin grande perigo para a República 
e para a sobrevivência econômica e política da Pátria. 
Curiosainente, os guerristas conviclos recearam as nies- 
mas conseqüências pela razão inversa. E daí uina pro- 
fuiida discordância tática que legitimou o uso e o abii- 
so, sobretudo por parte dos defensores da intervenção, 
de todos os argumentos (recriii~inações, suspeitas. 
inentiras, etc.) capazes de anatemizar os renitentes a 
essa opção estratégica, legando ein herança uin discur- 
so mistificador que a historiografia científica tem repro- 
duzido e aceito coin conirangedora "ingenuidade"1 ... 

A campanha a favor da iiitervenção militar de 
Portugal ao lado dos Aliados contra o imperialisino 
"niilitnristn e snizyuii7oleiito" dos boches foi assumida e 
proclamada pelos democráticos em terinos de desígnio 
nacioiial e patriótico, inas na prática serviu a várias 
convicções numa só: era indispensável delender no  
jroizt as colônias (cujos deploráveis níveis de f»i?ienio 
tinliain justilicado a cobiça de ingleses e de aleinães), a 
inviolabilidade em face do perigo espaiihol e a sobrevi- 
vência e projeção interiiacional do regime repiiblicano. 
Um triplo desiderato que dividiu a opinião pública e 
que, na sua essência, pouco tinha a ver com os clichês 
da aliadofilia ou da gernianofilia: uiis viram cliegada a 
graiide oportiinidade do  engrandeciinento da Pátria, 
que jiistiiicava todos os sacrifícios; outros se pergunla- 



rain se a neutralidade 1120 seria mais condizente com 
os interesses estratégicos e as deficiências estruturais 
do país. De u m  lado, o ímpeto visionário e inegalôma- 
no  de terçar arnias como gigantes pelo bem da Hiiina- 
nidade; do outro, o receio de uni passo em falso que 
coinprometesse irreiiiediavelrnente o iuturo de Portu- 
gal. Os guerristas acabaram por impor o seu ponto de 
vista, atrelando-se à velha Aliada, iiias não lograram 
envolver no  projeto a "família" repi~blicana, nem tão 
pouco os oficiais e soldados embarcados aos milhares, 
em condições precárias de treino, de inoral e de nieios, 
para o inferno pútrido e dantesco das trincheiras, oride 
liaveriain de sofrer a chacina de 9 de Abril de 1918. 

O esfoqo ecoiiômico djspendido nessa arriscada 
aposta não foi acompanhado de medidas elicazes que 
atenuasseili o agravaiiiento das condições de vida (siibi- 
da exponeiicial dos preços, pauperizaçiio agravada, so- 
bret~ido, nos centros urbailos, atos espontâneos de de- 
sespero tais coiiio greves, assaltos, pilhagens...), a falta 
de consenso político-partidário e a chocante desmorali- 
zação da vida político-administrativa do país. Multiplica- 
ram-se, portanto, os efeitos perversos de uma iniciativa 
que alegadairiente visava à grandeza Ii~tura de Portugal. 

A Ui?ioif Sacrée à portuguesa, ensaiada logo após 
a entrada formal no  conflito, nasceu truncada e teve 
vida curta, sendo por demais evidente que evolucio- 
nisias. cainacliistas e macliadistas, de urna maneira ou 
de outra, tentaram sacudir para cima dos deinocráticos 
o ônus da impopularidade. Daí que ein vez de serem 
atenuadas as fraturas, as tensões e as incoiripaiibilida- 
des no  interior do campo republicano eiii face do graii- 
de desafio eiii cirrso. fossem, pelo contrário, bastalite 
exploradas as oposições táticas existentes com vista ao 
controle da área de decisáo, o que enfraqueceu e des- 
credibilizou ainda mais o regime. E em tais circunstân- 
cias o Exército, eivado de forinação ilaciorialista e p«- 



litécnica, roi-se perfilando, não obstante a sua porosi- 
dade à influência dos diversos partidos, como o único 
garante da independência nacional e a única força su- 
prapartidária capaz de assegurar a Ordem e o Progres- 
so. O Movin~eifto das Espadas e a forinação do Ministério 
Piinenta de Castro significou, aliás, uin primeiro im- 
pulso corporativo de reaqão ao "desgoverilo dos políti- 
cos", assim como o 14 de Maio de 1915 mostrou que 
os democráticos mantinham uma boa capacidade ino- 
bilizadora no  seio da Mariiilia e entre "grupos" de sol- 
dados, de sargentos e de oficiais próxiinos dos "jovens 
turcos". E111 ambos os casos, o inesmo e preocupante 
sintoma: a crescente interferência dos militares no  des- 
tiiio zigiiezagueante da República. 

Ein 1916 e eni 1917 os quartéis voltaram a agitar- 
se. A 13 de Dezembro estava iminente a partida de 
efetivos para França, Sato que  jogou abertamente coil- 
tra o êxito de uma intentona mal preparada por Ma- 
chado Santos com algiiiis militares desconteiites - en-  
tre os quais se encontrava Alberto da Silva Pais, irmão 
de  Sidónio, tendo este preferido afastar-se de iiin ato 
facilmente conotado com os interesses estratégicos da 
Alemanha. Uin ano depois já não foi difícil encontrar, 
na girarnição de Lisboa e entre as novas gerações da 
oficialidade, voluntários dispostos a derrubar o tercei- 
ro  e últiino Goveriio de Afonso Costa. 

CARACTER~STICAS E VICISSITUDES DA EFÊMERA 

EXPERIENCIA SIDONISTA 

O 5 de Dezembro de 1917  replico^^, eni terrnos 
operacionais e ideológico-políticos, o 5 de Outubro, 
mas só terminou vitorioso a 8, dia evocativo de Nossa 
Senhora da Concciçáo, Padroeira de Portugal ... 



Do ponto de vista politológico foi iirn golpe 
(concebido e feito por militares) e não uma revolução. 
Nasceu no seio do campo republicano, mais precisa- 
mente nas suas forças marginais e "excluídas" - no  
riieio do descontentamento de unionistas, de evolucio- 
nisias-centristas e de inachadistas, estes em riiptura há 
muito coin a clianiada "demagogia dos democráticos". 
A prisão de Macliado Santos e dos seus coinpanlieiros 
na seqüêiicia do 13 de Dezembro e o adiamento sine die 
do respectivo julgamento teve iim efeito revaiichista, 
determinante na decisão pessoal de Sidónio Pais de 
conspirar até ao fim, desafiando com êxito a Iiaùilido- 
sa ambigüidade do seu "chefe" de partido. 

Brito Carnaclio não viu outro modo de derrubar 
os deinocráticos que não fosse pela força, mas por "pu- 
dor" deinocrático-liberal e por conhecer bem os trun- 
fos dos adversários não se atreveu a delender politica- 
meiite os seus geiiiiínos intiiitos. O "trabalho sujo" ti- 
nlia de ser feito pelos militares, exciiisivaiiiente por 
sua conta e risco. Se consegiiissein o fiin almejado sai- 
riain, então, céleres do Largo do Calhariz os nomes 
para o Miliistério da "redenção" e da reconciliação de 
todos os portugiieses com a República, os projetos e os 
princípios, no topo dos quais pairava uma exigência 
fixa: a atribuição ao Presidente da República do direito 
constiti~cional da dissolução parlamentar. Para Brito 
Cainacho e para alguns dos seus amigos bastava intro- 
duzir essa correcão constit~icioiial e fazê-la acoriipa- 
nliar de uina rápida convocação de elciçóes que am- 
pliassem a qiieda do P.R.P.1P.D. verificada já lias inuni- 
cipais de Noveinbro de 1917 e garantissem a ascensão 
dos unioiiistas e centrislas, renovaiido assim o "bloco" 
moderado e conservador dos priinevos tempos ... 

O problema era, afinal, o mesmo que Pinienta 
de Castro iião soubera resolver. Três anos depois oiitro 
militar e mateniático tinha o ensejo de impor a niesina 



solução desejada: garantir a ordein e marcar eleições 
para que iim novo Congresso votasse a dissoluçáo par- 
lamentar. Camacho pressentiu, contiido, que também 
o major lente não saberia resolver o problema posto, 
sendo, então, "conto politico" u m  "honzent liquidado". 

Não errou no  vaticínio, iiias perdeu o supremo 
ensejo de governar Portugal, ainda qiie episodicainen- 
te: Sidónio Pais ao assuinir a direçáo do conzitê i.evolucio- 
izdrio que, eni Agosto de 1917, o próprio Cainaclio pa- 
trocinara, dispiinha-se lealinente a catapultar o "cliefe" 
para as cumeadas do Poder, porque, ein sua opiiiião, ele 
era o lioinein sábio, perspicaz e eiiipreendedor que a 
República precisava; o líder iinionista receberia de ban- 
deja o controle da sitiiação e trataria logo de pôr o seu 
partido ?I frente do "bloco" das forças antiafonsistas e 
conservadoras doravante influentes no  caiiipo republi- 
cano, iiias ao fazê-lo expiinha-se inuito, concitava a 
"viiigança" dos democráticos e dos seiis temíveis mili- 
tantes recriitados entre os niarujos, os sargentos, os ve- 
lhos carboiiários e a população dos bairros populares 
lisboeias, saia da sua predileta posição de deus ex-niachi- 
Ita e entrava no  "laboratório" da política portiiguesa SLI- 
jeito a "queiiiiar-se" no  decurso de mais urna experiêii- 
cia nialsiicedida. Preferiu antes jogar pelo seguro, cedeii 
espaço aos seus parceiros no  assalto à "cidadela do  Po- 
der" e deixou que eles se acercassem bastante de Sidó- 
nio Pais, já algo desiludido, aliás, com as reais capacida- 
des de estadista do seu ainigo Camaclio. 

Os joveiis e eiitusiastas cadetes da Escola do Exér- 
cito, vários alferes e capitães, qiie a partir do Parqiie 
Eduardo V11 derrotaram as forças goveriiainentais, to- 
maram conta dos Ministérios e Iiumilliarain, eiri Belém, 
o Presidente Bernardino Machado, ofereceram-se de 
pronto para "guarda pretoriana" e para baliiarte da ve- 
Ilia ideologia militar remocada pelo nacionalisino, pelo 
posiiivisino e pelo aiitiparlaiiieiitarisino de cariz bona- 



partista, boitlangista ou sul-americano. Teófilo Duarte, 
Eurico Cameira, Botelho iMoniz, quais cavaleiros da 
"Távola Redoiida", fizel-am de Sidónio o seu "Rei Ariur" 
na luta contra os "infiéis" da "civilização e da raça". Ma- 
chado Santos e os seus amigos da Rotilnda reconhece- 
ram-lhe o direito à liderança, mas impuseram-lhe a si- 
lhueta imprecisa e iiiconsrante da "sua" República, que 
outros, bem cedo, desviaram do "boin rutilo". Egas Mo- 
niz, com o seu projeto de Partido Centrista Republicano, 
propunlia-se aplicar medidas de  alcatice, algo preinoni- 
tório, e congregar deniro e fora do campo republicano a 
grande "massa conservadora" hostilizada pela táiica vo- 
luntarista e "dernagógica" dos deinocráticos. 

O Exércilo, por seir turno, continuava atraves- 
sado por divisões político-partidárias e por diferentes 
atiiudes ein face do intervencioiiisino português na 
Grande Guerra de 1914-18. mas coiivergia cada vez 
inais nos apelos ao patriotismo, :1 ordem e i reação 
corporaiiva contra os ataques vindos sobretudo "das 
esquerdas". Podia, por isso, rever-se lia pose teatral e 
discipliiiadora, no  discurso popiilista e patriótico do 
protagonista central da nova situação. 

Para vários lideres do inovimento operário o 
golpe dezembrista oferecia apenas a possibilidade de 
libertar sindicalistas presos na sequência da repressão 
dos Governos anteriores, sem abdicar, contudo, da sua 
postura reivindicaliva e da pertinente e sedutora mvo- 
luçi?o socinl (profundamente inilenarista ... ). O posicio- 
namento dos moiiárquicos irredutíveis era uni misto 
de cansaço e de nostalgia restai~racionista, a par do ir- 
requietismo doutrinário dos moços do Iritegralismo 
Liisitano, que não iiifluenciaraiii a goveruação, nem 
os planos jurídico-constitucionais da Repcililicfl Novo, 
ao contrário do que deixou insinuado Hipóliio Rapo- 
so e tem sido repetido com insistência. Por fim, deve 
reierir-se os caiólicos que desejavam a revogação da 



"intaiigível" e a suspensão definitivada cainpanlia 
anticlerical e laicista, em iroca do que se dispunham a 
apoiar, a aplai~dir e a collier o máximo possível cie ga- 
rantias e de oportunidades cívicas e políticas. 

Dos uriioiiistas aos católicos a heterogeneida- 
de  era grande e "babélica" mas não  havia alteriiati- 
va: a situação dezembrista tinha de formar com to- 
dos eles uma rede sociopolítica de  apoio destinada a 
reordenar a correlaçáo de forças n o  interior do  cain- 
po  republicano e a integrar nele "as classes conser- 
vadoras" liostis à Repíiblica. 

O conceito operatório de rede, aplicado às so- 
ciedades sul-européias ein via de iiidustrializaç- ao, ser- 
ve para iiiellior se descrever e entender a articulação 
dos estratos socioeconômicos (profissionais e cultu- 
rais) com o sistema político, ou seja, a rede serve de 
suporte à estrutura e à açáo partidárias, trazendo para 
o seu seio iiiieresses classistas muito ou pouco dife- 
renciados entre si e organizados e m  "grupos de pntroci- 
ifnto e de press8o" de raiz patriarcal a iini de por esse 
meio influenciarem a área da decisão (sisteina de  Po- 
der). Em concreto, pode dizer-se que a rede forma-se 
e opera entre a base social (classista) e as instâncias 
superiores do  Estado, mediatizando e projetando exi- 
gências básicas, iiecessidades e aspirações (opostas a 
outras) iiiima determinada forinulação ideológico-po- 
Iítica e na sua subsequente organizacão prograrnática 
e funcioiial - o partido - vocacionada para o controle 
da área institucional de decisão. Cada partido age, 
pois, entre o sistema político e o sisteina de Poder 
através de redes próprias que Ilie asseguram a capaci- 
dade de penetração, de mobilização e de represeiita- 
ção junto da niassa iiidisiinta da c«riiiiilidade nacional 
potencialmente eleitora. 

Pretendemos desta forina questionar a tese se- 
gundo a qual o golpe de Dezeinùro recebeu ou atraiu 



de início o apoio direto de classes antagonicas, apoio 
esse que Sidónio Pais terá depois tentado desesperada- 
mente manter e m  eqiiilíbrio, mas seni sucesso. A isso 
opomos uma outra leitura dos dados disponíveis: o 
golpe de Dezembro teve o apoio inicial do segmento 
niilitar da Unián Republicana secundado por um nu 
outro militante civil (o latifundiário Antônio Miguel 
de Sousa Fernandes agiu individualineiiie e 11- ao e m  
representação da "classe" agrária, o mesmo não se po- 
dendo dizer do dirigente agi-ícola Eduardo Fernandes 
de Oliveira, Ministro e Secret5rio de Estado da Agrl- 
cultura ...) e corn extensões ao griipo de iMacliado San- 
tos e a ex-evolucionistas reunidos em torno de Egas 
Moniz. Na origem temos, portanto, a rede sociopoiíti- 
ca unionista cruzada com trânsfugas de outras redes 
que ajildaráo a prefigurar lima rede própria, porém 
apenas esboçada e quase circunscrita às áreas de Lis- 
boa, Coimbra e Porto. Unia rede frágil, sem a miniiiia 
coesão interna e baseada, afinal, na mesma matriz ur- 
bana tendencialinente republicana e coiiiposta de es- 
tratos de classe média - advogados, médicos, enge- 
nheiros, militares, coinerciaiites, proprietários, indus- 
triais, etc. -, de pequena burguesia - empregados de 
coinércio, funcioiiários públicos, sapateiros, barbeiros, 
alfaiates, etc. - e de algum operariado, sobretudo os 
estratos urbanos mais proletarizados e desprotegidos. 
Coni o desenrolar da experiência, o apoio social ao 
Presidente da República alargou-se, por intermédio de 
rnonárq~iicos e especialmente da Igreja Católica, à po- 
piilaqão das vilas, aldeias, campos e serras do país, mas 
seni que essa adesáo se traduzisse num reforço da rede 
socinpolítica e dinamização de u m  Partido Nacional 
Republicano - o partido governamental - realmente 
"frentista" e mobilizador do eleitorado. 

Metido num instável "saco de gatos" Sidónio 
Pais começou por atuar coin receio, timidez e cautela, 



porque se sentia, como era, aliás, típico d a  sua perso- 
nalidade, bastante inseguro e ao mesino teinpo per- 
turbado por urna certa "vertigem" do triunfo ou d a  as- 
censão à s  "altas esferas" do Poder. Aceitou os conse- 
lhos e a s  iiitromissões liabilidosas de Caniacho. Leu os 
desabaios inteinpestivos de Machado Santos desigiia- 
dameiite contra a forte preseiiça de unioiiistas nos pri- 
meiros dois ineses do único Ministério d a  ditadura de- 
zembrista (11.12.1917 a 11.5.1918). Seguiti com 
complacência a iinpetuosidade antipolítica e sobretu- 
do antipartidocrática dos seus "cavaleiros". Einbre- 
nliou-se no universo íntimo d a s  suas emoções e 
idéias. Foi sacudido, logo a 8 de Janeiro de 1918. por 
uma revolta de marinheiros que serviu para exprimir 
a rejeição formal dos deinocráticos à situação criada. E 
decidiu, na inais piira tradição deinocrático-repiiblica- 
na, ir auscultar, em coinícios, inaiiifestações, baiiqiie- 
tes e visitas diversas, a vontade do Povo. Recoiihece- 
se-lhe, por essa atitude, unia vertente populista po- 
tenciada, afinal, quer pelo seu perlil psicolbgico, quer 
pelo populismo intrínseco à géiiese d a  1" República. 

As viagens presidenciais ao Norte e ao Sul do 
país, ein Janeiro e Fevereiro de 1918, devolveram-lhe 
a autoconfiança de que iaiitu carecia a f im de arrepiar 
caminho até à s  últimas conseqüências. E a partir de 
então esboçou uin rumo que o sitiiou próxinio dos crí- 
ticos assumidos do parlamentarismo e d a  célebre má- 
xima de Paiil Déroulède - "011 peut être niztiynrlen~eittai- 
re et ruter républicniiz" -, mas iiicompatibilizou-o a cur- 
to prazo coni os iiidefectiveis camacliisias. Até Abril e 
do ponto de vista político-partidário deu-se a meta- 
morfose d a  fase dezembrista ditatorial, caracterizada 
pela interriipção por via extralegal o11 militar d a  legiti- 
midade constitucional fixada eni 191 1 e pela vincada 
supremacia dos unionistas - uma supreinacia apro- 
priada pelos centristas a partir de 7 de Março ... -, para 



Unia crlici.iiiicia ~irisidciicialisra ciii Pi>iiiigai. 1917-1918 

a fase sidonista semi-institucionalizada, eni qiie surgiu 
a República democrático-presidencialista e autoritária. 
O autoritarismo emergiu nessa situação devido ao re- 
forço do Executivo diante de unia niorosa reativação 
do Legislativo e ao primado da ação pessoal de Sidónio. 
sobreposta, de forma sincrktica, ao papel dos partidos. 

A fase sidonista nasceu, pois, coin a legitima- 
ção por siifrágio iiniversal de iiina variante político- 
institucional do  regime fundado ern Outubro de 
1910 - o  presidencialismo à americana e à brasileira. 
merecendo, seiii dúvida, especial relevo o impacte 
entre os republicanos portugueses do  êxito e do  figu- 
rino da República n o  Brasil desde 1889. 

A variante presidenciaiista foi divulgada e co- 
nhecida quer através de obras e traduções francesas so- 
bre a clássica separação tripartida dos poderes e sua 
foriiiataçãn num esquema 1150 parlamentarista, quer 
de experiências concretas como a dos EUA e a do  Bra- 
sil, ciilturalinente niais próxima das elites portugue- 
sas."' E ao incorporar essa variante. o sidonismo não 
caiu, ao contrário do que ieni sido notado, numa pre- 
nieditada contradição ein face das dúvidas e receios ex- 
pressos pelo próprio Siddnio Pais etii 191 1 sobre o fi-  
gurino ainericalio, antes refletiu unia tendência menos 
visível, mas iiatiiral, do rep~iblicanismo portiiguês. 

As anomalias concretas do regime republicano 
eni 1917 fizeram da deinocracia presidencialista a alter- 
nativa (mais viável que o modelo suíço) para "salvar a 
República" sein a denegação do ideal democrático, mas 
com a emergência perversa de u m  problema grave: a 
desequilibrada persoiialização do Poder Executivo, esti- 

10. Ver GONÇALVES, Eduardo Cândido Cordeiro. 
Resso~iliiicias enl Porlilgal da  iiitplaiilação da  repiililica rio 
Brasil (1889-1895). Porto: Reitoria da Universidade 
do Porto, 1995. 



mulada pela excessiva personificaqão coletiva na figura 
do Presidente d a  República e chefe do Governo. 

Essa  disfunqão manteve-se e agravou-se até 
14 de Dezembro por efeito de niúltiplos fatores de 
desestabilização, a saber: o atraso no arranque dos 
trabalhos constituintes do novo Congresso, que não 
chegará a discutir o projeto apresentado para deba- 
te e ao qiial os integralistas foram alheios; a debili- 
dade estrutiiral do P.N.R., formado a partir do Parti- 
do Centrista, indefinido c01110 partido iinitário (1120 

dizemos único ...) ou coriio partido coiiipetiiivo em 
sistema bipartidário, e incapaz de integrar n u m  
"bloco" coeso algunias d a s  tendências estruturantes 
(evolucionistas e unionistas) do canipo republicaiio 
e dos campos até então excluídos (católico e monár- 
quico); ou ainda a forte tensão (rivalidades, intrigas, 
disputas sectárias, etc.) vivida no seio d a  própria 
rede sociopolítica de apoio - tensão essa patente e m  
torno, por exeriiplo, d a  discussão tática sobre presi- 
deilcialisino e parlarneiitarismo oii sobre o modo 
riiais adequado e eficaz de iieutralizar e contrariar os 
intuiios/atos subversivos dos adversários. O alegado 
perigo bolclievista e a s  ameaqas concretas dos demo- 
cráticos foraiii, porém, lechando o cerco e conse- 
guindo impelir cada vez mais a Rep~jlilicfl Novfl para 
a prática d a  forca repressiva como método circuns- 
tancial e desesperado de defesa. Um método que, 
noutras circuiistâncias, Sidóiiio P a i s  teria enorme 
relutância ein aceitar. E podemos niesnio admitir 
que ele acreditou no f im do "cerco" pela conjiigação 
coinbiiiada do pós-guerra e d a  insiaiiraqão definiti- 
va de uin Estado de Direito regulado pela nova 
Constituiqão presidencialirta. 

O quadro de instabilidade d a  situação dezem- 
brislalsidoiiista tornoii-se, pois, irrefragável e rela- 
cionado não só coin os fatores apontados, riias iain- 



béin com a s  questões financeiras e socioeconôinicas 
nuin contexto de guerra total e n u m  país de econo- 
mia periIérica com o velho espectro do déficit orça- 
iiientário, aléin d a  deficiente cadeia produtiva, ele- 
vada inflação, ruptura no  abasteciinento dos gêne- 
ros de primeira necessidade, elc. 

A resposta dos Governos sidonistas a essa crise 
global não divergiu das políticas vindas de trás, que de- 
senhavam já u m  crescente iiitervencionismo estatal in- 
trínseco 2 própria evolilçáo do imperialisino capitalista 
europeu eiilre 1870 e 1918. Foi uma resposta incipien- 
te, desigual e condicionada intenia e extei-nainente, 
mas mesmo assiin baseada, por iim lado, na assunção, 
que julganios incontestável em face dos dados conheci- 
dos, de compromissos anteriores como o de manter e 
reorganizar o Corpo Expedicionário Português (C.E.P.) 
e, por outro, rium frenético esforço reformista, teste- 
munhado por abundante Iegislaç'o produzida nuns es- 
cassos doze meses e ein várias direçóes: apoio ?I agricul- 
tura (ponto constante do programa centrista) traduzi- 
do, aliás, na criaçáo de u m  MinistérioISecretaria de Es- 
tado para o setor e iluma política de preços agrícolas; 
apoio ao ensino técnico-industrial e comercial com vis- 
ta a uin efetivo desenvolvimenlo da  iridústiia e do co- 
inércio nacioiiais, apesar de medidas pontuais que pe- 
nalizavam as  iinportações e os beneficiários diretos dos 
açaiiibarcamentos de gêneros; abertura aos grupos con- 
servadores e ao caiiipesinato ein Cace d a  crescelite hos- 
tilidade dos cliaiiiados partidos "liistóricos", explican- 
do-se assim uni novo regresso de iiioiiárq~iicos ao Exér- 
cito através d a  rede sociopolítica d a  Repúl~licn Nova. 

A presença de inonárqiiicos no seio d a  Repúbli- 
ca baseoii-se, poréiii, niim coinpromisso equívoco de 
irrevogabilidade do princípio republicano; e a mesma 
estratégia envolveu os católicos, atraídos pela revisão 



da "intangível" e por uin pacote de cedêricias, ciijos li- 
mites ficaram nitidamente expressos no  Título VI, al% 
83"do projeto de Constituição, cuja versão pronta para 
debate fomos descobrir no  Arquivo Histórico-Parla- 
inentar liá meia dúzia de anos. 

A morte brusca, a tiro, do Presidente da Repúbli- 
ca sob a forma aparente de uni "ato individual e isola- 
do" do presuntivo assassino José Júlio da Costa deri- 
vou, no  fundo, de u m  intenso conzplot democrático, as- 
sociado a outras confluências anti-situacionistas, coin- 
cidindo, assim, com a "morte aniinciada" do presiden- 
cialismo. Morte a que não foi de todo estranho Egas 
Moniz," que, nos primeiros dias de Dezembro, partiu 
para Paris e Londres e daí aconselhou, em sucessivos te- 
legramas para o seu Secretário particular e para os seiis 
colegas no  16" Governo, que fosse reposta a vigência 
plena da Constituição de 191 1 em nome da esiabilida- 
de interna, da recosiciliafão repiiblicana e da conve- 
niente repiilia pelo "snonarquisino gernianófilo", crité- 
rios e valores que urgia levar à Conrerência de Paris a 
fim de cativar as boas graças das grandes democracias 
vencedoras. A intenção era coinpreensível, mas contro- 
versa e muito mal recebida nos círculos monárquicos, 
especialmente entre os niilitares das chamadas Juntas 
do  Norie e Sul que pressionaram logo o presidencialis- 
ta Tarnagnini Barbosa para travar e inverter a pronun- 
ciada viraçern da situação pós-sidonista "à esquerda". 

Arriscando esnbora iisna analogia simplista e cari- 
caiural, talvez se possa dizer que a Repúblicir Nova caiu da 
mesma maneira que a República Velha foi, segundo João 
Chagas, implantada eni todo o país - por telégrafo ... 

1 1 .  Ver SILVA, Ariilando H. Mallieiro da. Egas Moni7. 
e a política. Notas avulsas para uiiia biografia iiidis- 
creta. 111: PEREIRA, Ana Leoiior; PITA. João Rui 
(Orgs.). Egos Moiliz en! livre exailre. Coiinbra: Mincrva 
Coiiiihra, 2000. p. 237-31 1. 
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