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A breve passagem do Flor do Tâmega 

como órgão do Partido Regenerador Liberal 

1. Contexto Histórico-Político 

A viragem do século XIX para o século XX, em Portugal, evidenciou um 
cenário de crise mental e politica a que qualquer estudo sobre a época não 
pode deixar de fazer referência. Centrando-nos exclusivamente na questão 
do regime, que se  impunha claramente à questão social, emerge o binómio 
monarquia/república que diferencia o país em termos europeus. Estas duas 
correntes digladiam-se asperamente na sociedade de então, no parlamento, 
nas instituições, na imprensa, nos foros de opinião mais ou menos informais. 
A monarquia adopta uma atitude defensiva, cada vez mais dura e repressiva, 
face ao embate da oposição republicana que desde as comemorações camo- 
nianas se  vinha tornando progressivamente mais ousada e combativa. 

Se a defesa repressiva monárquica se evidencia já na década de 1890, 
na seguinte esses mecanismos aperfeiçoam-se. São exemplos, entre outros, a 
escalada da censura à imprensa; o estrangulamento das leis eleitorais em que 
avulta a de Agosto de 1901 - conhecida pela designação de ignóbil porcaria 
- que afasta os republicanos da representação parlamentar; ou a estratégia 
ministerial que consegue longos períodos de encerramento das cortes go- 
vernando praticamente em ditadura (entre 1900 e 1906). A política nacional 
esgotava-se e desgastava-se com medidas simultaneamente ditatoriais e de  
reduzido efeito pois frequentemente transitórias e inconsequentes; por isso 
contestadas pelas oposições quer monárquicas quer republicanas. Nos pri- 
meiros anos do século XX assistiu-se à alternância no poder entre regenera- 
dores e progressistas, pese embora estes dois partidos não estivessem imu- 
nes a dissidências relevantes, com programas mais ou menos reformistas e 
contestatários. São exemplos o surgimento do partido regenerador liberal de 
João Franco, em Maio de  1901, com a cisão de 25 deputados regeneradores; 
do partido nacionalista, de Jacinto Cândido, em 1902; ou ainda a dissidência 
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progressista encabeçada por José de Alpoim. 
Os dois primeiros, de tendência conservadora, viriam a ter influência 

no surgimento de outros agrupamentos partidários nos finais da República, 
formando um plasma doutrinário e ideológico no qual o Estado Novo mergu- 
lharia as suas raizes. 

O partido regenerador liberal não se desviava grandemente das linhas 
programáticas do velho partido regenerador. Distinguia-o a forte personali- 
dade do seu chefe, João Franco, que insistia em temas também não comple- 
tamente originais: a responsabilidade ministerial, a independência do poder 
judicial, a descentralização administrativa, a lei eleitoral, a educação nacional, 
a administração colonial, o proteccionismo económico, a aliança inglesa, a de- 
fesa nacional, a questão financeira'. O nove1 partido reflectia, enfim, as preocu- 
pações conjunturais do pais num momento de crise política, económico-finan- 
ceira, e de credibilidade do regime monárquico. 

Indubitavelmente, o novo século entrava sob o signo da instabilidade e - 
da indisciplina em todos os sectores e instituições da vida pública. As agres- 
sões físicas e verbais na câmara dos deputados eram comuns, as amotinações 
nas forças armadas sucediam-se, as greves abalavam o país, os tumultos e agi- 
tações de rua generalizavam-se, para não falar das guerras tribais nas colónias 
que sugaram milhares de contos nas sucessivas expedições de pacificação. 

Após a queda do seu primeiro governo, em Fevereiro de 1903, Hintze 
Ribeiro formou novo governo, também maioritariamente regenerador, que de- 
parou com forte oposição dos progressistas, dos republicanos e também dos 
franquistas que viam aumentar a popularidade do seu líder. O governo caiu 
e o rei chamou José Luciano de Castro que formou um ministério totalmente 
progressista mas de vida curta (três meses). Hintze encabeçou um novo minis- 
tério mas dois meses depois demitia-se, terminando este ciclo do rotativismo 
partidário iniciado em 1893. 

E se os dois maiores partidos - o regenerador e o progressista - falha- 
ram nos governos que alternadamente formaram, arrastando com o seu insu- 
cesso e perda de prestígio a própria fiabilidade da monarquia, não surpreende 
que D. Carlos tenha recorrido a uma terceira força - o partido de João Franco 
- que solenemente prometia pôr fim aos vícios tradicionais da política portu- 
guesa. Ao contrário dele, a maioria dos seus ministros não tinha experiência 

' MARQUES, A. H. de Oliveira, coord. - Portugal da Monarquia para a República. In SERMO, Joel; MAR- 
QUES, A. H. de Oliveira, diz, Novo História de Portugal, "01. XI. Lisboa: Editorial Presensa, 1991, p. 
369. 

96 1 11 CONGRESSO HISTÓRICO D E  A M A R A N T E  



Mario do Conceição Meireles Pereira 

governativa e parlamentar, eram quase todos homens de fortuna pessoal, liga- 
dos a grupos empresariais. Nas eleições de Agosto de 1906 obteve a esperada 
maioria e contou com o apoio dos progressistas, mas vários deputados repu- 
blicanos foram eleitos, assim como regeneradores e progressistas dissidentes. 
Apesar da diversidade partidária, os primeiros tempos deste executivo fran- 
quista não registaram problemas de maior. Mas a questão dos adiantamentos 
que Franco levou ao Parlamento - geralmente apontada como um dos maiores 
erros da sua estratégia política - desencadeou uma crise insanável. 

As avultadas somas adiantadas a vários membros da família real de- 
veriam ter sido deduzidas da lista civil o que não acontecera integralmente 
pelo que a nação tomava conhecimento de que os Braganças deviam ao Estado 
muitas centenas de contos. Os resultados foram desastrosos quer para a mo- 
narquia cujo crédito se pretendia restaurar, quer para o ministério que despo- 
letara a questão, pois ela foi amplamente explorada pela oposição, sobretudo 
republicana, que mobilizou o país através de numerosos comícios e protestos 
e, principalmente, através dos jornais. Daí a publicação da célebre "lei contra 
a imprensa" de 11 de Abril de 1907, agravada por decretos de Junho e No- 
vembro desse ano. Nesta conjuntura tumultuosa, em que se inseriu também a 
greve académica, João Franco, com o apoio do monarca, faz encerrar as Cortes 
em Abril, ocorrendo a sua dissolução em Maio, e não convoca eleições. O país 
entrava em ditadura e, pela força e repressão, esta prolongou-se até 1 de Feve- 
reiro de 1908, ou seja, até ao regicidio. Vaticinara o jurista regenerador Júlio de 
Vilhena, "isto ou acaba numa revolução ou num crime': Acabou em ambos. 

Três dias depois surge um ministério de coligação monárquica (progres- 
sistas, regeneradores e independentes) que enveredou pela via da tolerância e 
da liberdade possíveis, tornando-se conhecido como o "governo da acalmação': 
O regresso dos exilados, a libertação de presos políticos, a concessão de indul- 
tos aos amotinados, o reaparecimento dos jornais suspensos, a promulgação 
de uma ampla amnistia, foram algumas das suas medidas pacificadoras. Em 5 
de Abril tiveram lugar as eleições legislativas, aliás atribuladas (com mortos e 
feridos) e o resultado foi um empate entre regeneradores e progressistas (62 e 
58 lugares, respectivamente), além de sete republicanos, sete dissidentes pro- 
gressistas, nove independentes governamentais, sete "governamentais", três 
regeneradores liberais e um nacionalista2. 

i MARQUES, A. H. de Oliveira, coord. - Portugaida Monarquia poro o República. In SERRÃO, Joel; MAR- 
QUES, A. li. de Oliveira, dir, Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presenfa, 1991. vol. XI, p. 
695. 
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Não surpreende que se  seguissem ministérios de coligação que esti- 
veram no poder durante um ano, com os republicanos bem implantados na 
capital, situação que seria corroborada pelas eleições concelhias de 1 de No- 
vembro de 1908 que Ihes deram a câmara de Lisboa e outros municípios a 
sul do Tejo. A instabilidade política e social prosseguia e o governo caiu em 
finais de Dezembro, após o chefe regenerador, Júlio de Vilhena, lhe retirar 
o apoio. Sucedeu-lhe, todavia, outro governo de coligação liderado por um 
regenerador discordante de Vilhena, Campos Henriques. Era a fragmentação 
das hostes regeneradoras, enquanto o campo progressista pouco fazia, re- 
flectindo a inércia do seu velho chefe, José Luciano de Castro. 

Em 1909 e 1910 assistiu-se ao agravamento da crise, com numero- 
sos distúrbios, tumultos e a habitual instabilidade governamental que fez 
alternar, pela última vez, ministérios regeneradores e progressistas, sempre 
fracos e incapazes. Em 1909 o partido regenerador conhece nova cisão, em 
torno de Venceslau de Lima e, em Março de 1910, é a vez do franquismo co- 
nhecer uma cisão, como adiante se  verá. 

Os escândalos dominavam a ordem do dia: depois dos adiantamentos 
e da questão vinícola era a questão dos sanatórios da Madeira, a questão 
Hinton, a questão do Crédito Predial, entre muitas outras. 

A força republicana crescia e com ela uma ameaça séria ao regime vi- 
gente. Daí o retorno às medidas repressivas pelos últimos executivos mo- 
nárquicos, pese embora o derradeiro, quase exclusivamente regenerador e 
chefiado por Teixeira de  Sousa (que sucedera na direcção do partido a Júlio 
de Vilhena, em Dezembro de 1909), tenha usado de alguns métodos de con- 
ciliação à imagem do que acontecera dois anos antes. Esta estratégia não 
surtiu efeito já que a oposição monárquica - progressistas e regeneradores 
dissidentes - o acusaram de excessiva tolerância para com os republicanos. 
Numa conjuntura de grande perigo, as facções monárquicas hostilizavam-se 
duramente; quem ganhava era, inequivocamente, o partido republicano. 

As Câmaras são dissolvidas em Junho e as eleições de  28 de Agosto 
de 1910 - as últimas da Monarquia - geraram novo impasse pois se deram 
a maioria aos regeneradores ortodoxos (87 l ~ g a r e s ) ~ ,  mostraram o cresci- 
mento do partido republicano em Lisboa, que conseguiu vencer em 90% das 
paróquias (mas também Setúbal e Beja) e eleger 14 deputados, mas, sobre- 

' MARQUES, A. H. de Oliveira. caord. - Portiigoldo Monarquia para a República. In SERRÁO, Jael; MAR- 
QUES, A. H. de Oliveira, dir, Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1991, val. XI p. 
697. 



Maria do Conceiçüo Meireler Pereira 

tudo, geraram uma polémica viva entre as facções monárquicas que mutua- 
mente se  acusavam de fraudes eleitorais (faltava ainda eleger 5 deputados 
por Castelo Branco, sujeitos a novo escrutínio). Teixeira de  Sousa, incapaz de 
unir os dissidentes regeneradores (Campos Henriques e Vasconcelos Porto) 
continuava a contemporizar com os republicanos, nomeadamente na ques- 
tão clerical, preparando até uma série de medidas contra as congregações 
religiosas, sobretudo os Jesuítas. Mas era já tarde demais, a República estava 
perto. 

2. A Imprensa do Partido Regenerador Liberal em Lisboa 

É consabida a convulsão que a dissidência de João Franco provocou no 
cenário político-partidário nacional. Entre os muitos políticos que o segui- 
ram, destacam-se Malheiro Reimão, Vasconcelos Porto, Martins de Carvalho, 
Pedro Gaivão, Teixeira de Vasconcelos, o general José Estêvão de Morais Sar- 
mento, Freitas Branco, Luís de Magalhães, Me10 e Sousa, António Pinto de  
Mesquita, Luciano Monteiro, Teixeira de  Abreu, João Saraiva, António Viana, 
entre outros, e quando formou gabinete ganhou adesões de  importantes vul- 
tos da intelectualidade portuguesa? Após o regicídio, João Franco retirou-se 
da vida política, viveu vários anos no estrangeiro, tendo falecido em 1929. 
Mas o partido Regenerador Liberal sobreviveu à morte política do seu fun- 
dador. Essa cisão ocorrida em 1903 tornou-se explícita com a inauguração 
do Centro Regenerador Liberal e a passagem do Diário Ilustrado a órgão do 
partido. 

Muito mais do que uma função critica e informativa, a imprensa actua- 
va então, e sobretudo, como ariete partidário, por isso era demolidora, uma 
verdadeira arma de ataque e subversão. Todos os agrupamentos partidários 
tinham os seus órgãos na imprensa, geralmente publicando-se os mais im- 
portantes na capital, com outros disseminados pela província. Os periódi- 
cos semanais, bissemanais e trissemanais constituíam a maioria - os diários 
eram mais frequentes nas grandes cidades - e, apesar da elevada taxa de 
analfabetismo, o jornal tinha grande circulação, sendo frequente a sua leitu- 
ra em voz alta em pequenas vilas e aldeias perante assistências iletradas. 

Os jornais regeneradores liberais não tardaram a fazer asua  entrada no 

Para só citar alguns, refiram-se Henrique da Gama Barros, Alberto Sampaio, Júlio de Castilho, Fortu- 
nata de Almeida, Gomes Teiueira, Maximiano Lenios. Rui Ulricli, Paiva Couceiro, Aires Ornelas. Rama- 
1110 Ortigáa. Fialho de Alineida. Eugénio de Castro, António Feijó, Teixeira Lopes. 
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seio do periodismo político. Ora surgiram títulos novos, ora o partido fez de 
outros já existentes o seu órgão na imprensa. Nesta situação, avulta o Diário 
Ilustrado, de Lisboa, fundado em 1872, até então vocacionado para as artes 
do espectáculo e vida social, de simpatias regeneradoras, que na viragem do 
século era já propriedade de uma empresa de que faziam parte João Franco e 
Me10 e Sousa e que, entre 17  de Maio de 1903 e 4 de Outubro de 1910, apre- 
sentou o subtítulo Regenerador-Liberal e, após breve interrupção, retomou 
em 1 6  de Dezembro a publicação, já com o subtítulo jornal Monárquico. Mas 
no princípio de  Março de 1910, Malheiro Reimão e Melo e Sousa declararam 
não concordar com o chefe do partido, Vasconcelos Porto, o que provocou a 
saída de Álvaro Pinheiro Chagas (e outros) que logo fundou o Correio da Ma- 
nhã, passando este a ser o órgão do partido regenerador liberal, assumindo 
tal filiação no subtitulo. No Correio da Manhã, diário iniciado em 16 de Março 
de 1910 (três dias depois das dissidências atrás referidas, ocorridas a 1 3  de 
Março), além da direcção de Álvaro Pinheiro Chagas, destacaram-se ainda 
Aníbal Soares e Mário Galrão (na redacção e na gerência, respectivamente), 
fiéis à linha do líder partidário Vasconcelos Porto. Curiosamente, tanto o Di- 
ário Ilustrado (desde 16 de Dezembro dirigido por Galrão) como o Correio 
da Manhã, foram assaltados e destruidos em 8 de Janeiro de 1911, findando 
aí a sua publicação. 

Por sua vez, O jornal da Noite, com o subtítulo Diário do Partido Re- 
generador-Liberal, foi fundado por Teixeira de Vasconcelos em 1903, na se- 
quência da cisão de João Franco, e teve a participação de vários notáveis da 
imprensa do partido (Álvaro Pinheiro Chagas, Aníbal Soares, Rocha Martins, 
entre outros) mas terminou a publicação pouco depois do regicidio, em 29 
de Fevereiro de 19085. 

3. O Flor do Tâmega como órgão do Partido Regenerador Liberal 
Foi neste contexto que o histórico semanário de Amarante - Flor do 

Tâmega - fundado em finais de 18866, conheceu em 1910 um episódio que 

LEMOS, Mário Matos e -Jornais Diários PorCugueses do século XX Um Dicioiiário. Coimbra: Ariadne 
Editora/CEIS 20, 2006. pp. 179-181; 297-300; 384-386. O Correio do Manhã conhecera já uma pri- 
meira fase, entre 1885-1897. sob a direcção de Manuel Pinheiro Chagas, enquanto ojornal da Noite 
viria a oublicar-se novamente. em 1914, tendo Rocha Martins como director. 

' Sahrr. crie pciir)diio vela-se n r ~ t u d ~ i  dr C,\S'l)lSllEiRA \l.ii.ia I < l v i r ~  I(odiig~es - ,.I Fioi.do ' f t i ~ , d j u  

- C<irzrr,(ii,ras poro o estudo do urigdm c <irirrivoluir,ir.,lro do liuprensa drn ,lniur«riir?. AI: i:\S !)O C O N .  
GRESSO HISTORICO 98.  mara ante. 1998, Património. Arte e Arqueala~ia. Amarante: Câmara Munici- 
pal de Amarante. 2000, vol. 111, pp. 179-220. 
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durante perto de quatro meses alterou a sua equipa direccional e a sua vo- 
cação. 

Com efeito, durante 13 números - de 1 0  de Julho a 2 de  Outubro 1910 
- o histórico proprietário e director Pedro Carneiro foi substituído por Ca- 
simiro Barreto Sacchetti que lhe atribuiu o subtítulo de Órgão do Partido 
Regenerador Liberal. 

Tratou-se, evidentemente, de  um corte com a sua habitual natureza 
de periódico sem filiação partidária, empenhado nas questões do pais e da 
região, mas sem radicalismos críticos ou reivindicativos, genericamente con- 
servador; transcrevia com alguma frequência textos do Comércio do Porto 
e, quase invariavelmente, a sua primeira página era dedicada a assuntos de  
cariz nacional e não local. No último número antes da mudança, o editorial 
assinado pelo redactor principal, José da Fonseca Lage, criticava moderada- 
mente o governo de Teixeira de Sousa e falava no descarrilamento do pais. 

Com Casimiro Sacchetti, a Flor do Tâmega defendeu abertamente o 
partido regenerador liberal de Vasconcelos Porto, elogiando sempre o seu 
fundador João Franco, e guerreou o governo teixeirista. 

Se a mudança de direcção e orientação do jornal decorreu de um pro- 
cesso hostil ou violento nada transparece nas suas páginas. Pelo contrário, 
quer no início quer no fim do período em que se apresentou como órgão 
do partido regenerador liberal, não se adivinham quaisquer sobressaltos na 
sucessão, quaisquer palavras de recriminação. Nesta conformidade, não é de 
excluir a hipótese de esta manobra estratégica na imprensa local ter reunido 
consensos ou, pelo menos, assentimentos tácitos, no seio da elite intelectual 
e política do concelho. 

O novo director contava então 32 anos - nasceu em 16 de Fevereiro de 
1878 - e não era filho da terra; as suas ligações a Amarante vinham-lhe por 
via materna pois aí nascera a sua progenitora, D. Antónia Cândida Taveira de 
Barreto. Ele era natural de Aveiro, tal como seu pai, António Barreto Ferraz 
Sacchetti, filho do 2,"isconde da Granja. Casimiro Barreto Ferraz Sachetti 
Taveira cursara Direito e, em 1900, antes de deixar a Universidade com o 
diploma de bacharel, contraiu matrimónio com D. Maria da Luz Malheiro de 
Faria e Távora Abreu e Lima, filha dos quartos viscondes da Carreira. Foi no- 
meado governador civil de Aveiro em 1 de Fevereiro de 1908 e, em 4 de Julho 
do mesmo ano, foi admitido a membro da Câmara dos Pares, tendo também 
sido delegado do Procurador Régio em Amarante. Sucedeu a seu avô na Casa 
da Granja mas o titulo não foi renovado; seria seu filho primogénito, António, 
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nascido em 1902, a assumir o titulo de 3."isconde7. 
O ilustre Dr. Casimiro Barreto Ferraz Sachetti Taveira, que viria a fa- 

lecer em Novembro de 1921 era, nas vésperas da implantação da Repúbli- 
ca, o principal representante do partido regenerador liberal em Amarante, 
tornando-se, naturalmente, o responsável máximo - proprietário e director 
-pelo seu órgão na imprensa local. 

É impossível avaliar o impacto que a transformação do Flor do Tâmega 
teve no seu público habitual. No entanto, os seus novos responsáveis não 
quiseram deixar de  publicar algumas cartas recebidas que se congratulavam 
com as mudanças. A título de exemplo, refira-se a mensagem de João Pinto, 
de  Fridão, que cumprimentava efusivamente a nova direcção pela comple- 
ta metamorfose que fizera passar este semanários; ou ainda a carta de José 
Albano na qual o remetente afirmava que lia e continuava a ler "ainda com 
mais interesse a Flor do Tâmega - depois da sua transformação" por se con- 
vencer que eram "normados por intuitos patrióticos e amor pela nossa bela 
Amarante os fins a que mira"'. 

No dia 10  de Julho de 1910, com um grafismo novo em que avultava 
um cabeçalho totalmente remodelado, um novo subtítulo, e um novo admi- 
nistrador - A. Ferreira de Almeidalo - saiu a primeira edição deste semanário 
na qualidade de órgão do partido franquista, sem alteração de preço. 

O editorial explicava que o jornal que contava já 24 anos tinha tido 
uma existência calma e serena. Todavia, um espírito novo passara pelo peri- 
ódico que de simples hebdomadário noticioso, regional, sem índole política 
conhecida, convertera-se em tribuna dum grupo forte e unido de homens de  
boa vontade, donde seriam apregoados e defendidos os princípios do seu 
credo, intimamente subordinado aos supremos interesses da pátria e aos 
inadiáveis progressos do concelho. Esse credo era o do partido regenerador 
liberal, fundado numa das horas mais críticas da vida nacional, como último 
e desesperado esforço para o ressurgimento dum povo que parecia esqueci- 
do da sua grande missão histórica. O partido tivera dias de  triunfo mas uma 

ZÚQUETE, Afonso Eduardo Martins (dir) - Nobreza de Portugal e da Brasil. Lisboa: Editorial Enci- 
clopédia, 1960, val. 2, pp. 646-647. Ao doutor Antánio José Queirás agradeço a disponibilização de 
alguns dos dados biográficos apresentados. 
Flor do Tômega, Amarante. nQ 1234.7 de Agasto de 1910, p. 2. 

* Flordo Tâmeaa.Amarante. nV236.21 de Agosto de 1910, p. 3. " 
' O  .\pesar d t  iiiaiuria <Ii>s artigos n j i i  crilirem ~ S ~ L ~ I ~ L I U S .  CIIITCOC nov~saucoresdo I.lordo liirn',)i.i ~011-  

i ~ i i i - s c  u scii a d n i i n i i t r ~ d o r  (qu? sr. .ubs~icvia cotn as i i i i c ia ix  i:. , \ I .  r. alntla Zldrr: Sciiioi: Olivci ia 

lúlia Braz. Cunha Dias Icam a rubrica "Factos e Co1sas"l. Godinho, L. S. A,, autor da secção "Noticias 
Lisboetas". 
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onda tremenda subira até ele, pretendendo submergi-lo, bem como ao tro- 
no que defendia. Agora, surgia de novo, forte como dantes, e decidido como 
nunca a prosseguir a sua obra. 

Este editorial não assinado, aliás como todos os que se  lhe seguirão, 
depois de identificar o partido, de o qualificar como o que genuinamente de- 
fendia a Monarquia e de referir a sua curta história, assinala o seu regresso 
às lides políticas, reconhecendo que quem mais o contestou eram os que es- 
tavam agora "no poder ao qual chegaram por meios fraudulentos e dolosos, 
os que criaram a angustiosa situação actual do país". Acrescenta ainda que o 
jornal se compromete a apoiar esse partido sem esquecer os interesses vi- 
tais de Amarante; não vai fazer jornalismo de  agressão e ataque mas também 
não pretende transigir com os actos públicos condenáveis. 

Termina este editorial com saudações: a primeira consiste num elogio 
a João Franco, nobre chefe do partido; a segunda dirige-se ao seu actual li- 
der, o conselheiro Vasconcelos Porto; e, finalmente, homenageia-se o homem 
forte do partido em Amarante, o par do reino Dr. Casimiro Barreto Ferraz 
Sachetti, herdeiro de dois nomes e duas casas ilustres, concluindo: "A actual 
organização do nosso partido neste concelho, bem como a criação deste jor- 
nal, são obra sua."" 

Assumindo, pois, uma toada fortemente antigovernamental logo no 
seu primeiro número, percebe-se a razão da entrada deste órgão partidário 
nas lides da imprensa: o seu propósito é, objectivamente, preparar as elei- 
ções de 28  de  Agosto próximo. 

Assim, os dois vectores que dominam este renovado Flor do Tâmega 
são: 

O ataque ao governo teixeirista, sistemático e diário, explorando as 
questões mais melindrosas (como o caso Hinton, o Crédito Predial, os adian- 
tamentos à família real e a particulares), e acusando-o de caciquismo e con- 
luio com os republicanos. 

0 A propaganda eleitoral promovida pelo partido regenerador liberal 
e pela coligação liberal em que este se integrava. 

Assim, ainda nesta primeira edição, o artigo Que nos resta?, evidencia- 
va a miserável situação do país devido ao governo e apelava ao voto desta 
forma: 
" F'i'lor do Tárnega, Amarante, n"230, 10 de Julho de 1910, p. 1. As transcriçóes do periódico encon- 

tram-se em ortografia actualizada. 
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'A urna, pois, pelos elementos conservadores, bons e leais portugue- 
ses! Lembrai-vos que ides votar pela salvação da vossa Pátria, da vossa hon- 
ra, da vossa alma! Cumpri o vosso dever!"12 

Também o artigo A Coligação, assinado por "Um regenerador liberal': 
verberava contra o governo "iníquo", contestado por todos, e dirigia criticas 
ao Rei que o nomeara13. O editorial seguinte insistia que o governo resulta- 
ra de uma "conspiração palaciana" e, consequentemente, se encontrava em 
crise profunda". De um jornal também afecto ao franquismo - o Correio do 
Norte, de Braga -transcrevia-se um texto sobre Os adiantamentos feitos pelo 
Snr. Teixeira de Sousa que evidenciava esses avanços de dinheiro quer a par- 
ticulares quer à Casa Real, entre 1903 e 190615. 

Quanto à coligação em que se  inseria o partido regenerador liberal, o 
artigo Palavras Necessárias sublinhava a sua conjuntura meramente eleito- 
ral: 

"Durará dois meses este acordo e a esse prazo ficará restringido. De- 
pois regressam todos ao seu posto, à sua autonomia, à sua política. Trabalhe- 
mos portanto, sem escrúpulo, ao lado dos nossos adversários de ontem e que 
o serão também amanhã realizado o acto elei t~ral" '~.  

Era notória a falta de coesão desta aliança partidária e os seus mento- 
res tinham consciência da sua fraca receptividade junto do eleitorado já que 
em sucessivas edições era publicado o seguinte texto: 

"A Coligação Liberal resolveu recomendar a todos os membros dos 
partidos coligados a votação na lista integral que por ela for apresentada em 
cada círculo, independentemente de considerações partidárias ou simpatias 
pessoais pelos candidatos propostos:' 

O ataque ao governo e a questão eleitoral fundiam-se em muitos dos 
artigos, sendo esta temática apresentada de variadas formas. Uma delas con- 
sistiu na transcrição de um artigo de A Palavra que informava que o conse- 
lheiro António Cândido pretendia votar pela coligação mas fora chamado ao 
governo tendo este conseguido fazê-lo mudar de ideias, já que a sua situação 
de procurador geral da coroa estava comprometida, e pensavam aposentá- 
lo como medida de moralidade já que fora governador do Crédito Predial, 
embora tal não fosse preciso se a gente de Amarante votasse com o governo. 

Oliveira - "Que nas resta?': Flordo Tdmega, Amarante, n"230,lO de Julho de 1910. p. 2. '' 'R Coiiggaqão': Flor do Tdmega. Amarante, nQl230.10 de  Julho de  1910. p. 2. 
"Em crise': Flordo Tâmega,Amarante.n~231.17 delulho de 1910, p. 1. 
Flor do Tdmego, Amarante, n"232.24 de Julho de 1910. p. 2. 

'".A. -"Palavras Necessárias': Flor do Tdmega, Amarante, nV231.17  de Julho de 1910, p. 2. 
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S e ~ u n d o  o artigo transcrito, António Cândido havia pedido dois meses de  - 
licença e partira para Amarante para fazer campanha pelo governo. O autor 
deste editorial afirma que não acredita na defecção eleitoral de António Cân- 
dido, homem de bem e ilustre conterrâneo". 

Aliás, mais ou menos explicitamente, a questão da caça aos votos nas 
freguesias do concelho era levantada em diferentes textos, surgindo com 
mais acuidade no texto Consta, se bem que também aqui com referências 
algo  enigmática^'^. 

É sobretudo através das correspondências de Lisboa que o jornal dá 
conta das manifestações do partido na capital, pois da sua actividade em 
Amarante não há, praticamente, nenhuma menção. 

Assim, a rubrica "Cartas Lisboetas" relata uma festa do partido onde 
Vasconcelos Porto elogiou homens que se  haviam destacado na imprensa re- 
generadora liberal: Álvaro Pinheiro Chagas, Aníbal Soares, e Mário Gali-ãoL9. 
No número seguinte, a secção "Noticias Lisb~etas"~" faz o elogio da obra 
do partido, bem como da acção do reverendo Avelino Simões de Figueire- 
do. Também referia que o partido sofrera uma ligeiríssima cisão mas estava 
cada vez mais vivo, mais forte e mais unidoz'. 

Outras figuras do partido são elogiadas como o par do reino conselhei- 
ro Teles de Vasconcelos, Ivens Ferraz, o oficial da marinha José Torres, o Dr. 
Martins de Carvalho, e ainda o Dr. Manuel Duarte. Como reverso da medalha, 
apontava-se que antigos correligionários do partido estavam agora com Tei- 
xeira de  Sousa, como era o caso de Malheiro Reimão e outros. Para separar 
águas e definir posições, esta correspondência afirma claramente: "Nós con- 
tinuamos ao lado de Vasconcelos Porto, o digno sucessor de João Franconzz. 

A defecção referida nas "Noticias Lisboetas" publicada em finais de  
Julho é posteriormente explicada; tratava-se do conselheiro Melo e Sousa 
que também optara por apoiar o chefe do governoz3. Como se  vê, as dissi- 
dências do partido não eram escamoteadas, antes abertamente noticiadas, 

" Rordo Tümego,Aniarante. n ~ 2 3 2 , 2 4 d e j u i h o d e  1910.p. 1. 
Flor do Tümeya. Amarante, nQ1233.31 de  Julho de 1910, p. 3. 
Flor do Tâmeya, Amarante, n"232. 24 de lulha de 1910. 

' O  Oue logo substituiu a anterior rubrica "Cartas Lisboetas". 

"Entrevista Política. iaão Franco e as dissidentes do oartido Reee~ierador Liberal': Fiar do Tümesa. 

e Melo e sou; ao partido do governo tinha sidoaprovado por João Franco. 
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quiçá para esclarecer o eleitorado e evitar enganos nesta teia complexa de 
constantes reajustamentos partidários. 

O Suplemento ao n"234, uma página com o dobro do tamanho habi- 
tual, revela outra via de publicitar o pensamento político dos homens do par- 
tido; neste caso era o discurso proferido por Martins de Carvalho no centro 
do IQbairro, em Lisboa. 

Noutra situação o editorial é dedicado ao Conselheiro Vasconcelos Por- 
to, com inclusão da fotografia do político, transcrevendo do jornal A Razão, 
de Lisboa, um artigo que o apresentava como o homem capaz de restabele- 
cer o sossego e o império da lei. Já que João Franco se  retirara da política, ele 
era, definitivamente, o escolhido para lhe sucederZ4. 

Como já foi referido, a contestação ao governo era uma estratégia indis- 
pensável aos objectivos deste semanário. A medida que as eleições se  aproxi- 
mavam os ataques redobravam, criticando-se as suas promessas (amnistias, 
préinios, canonicatos, pariatos, e t ~ . ) ~ ~ ,  o seu entendimento com os republi- 
canoszb, a "ditadura de gazua de Teixeira de Sousa" e, complementarmente, 
surgiam os apelos aos eleitores do Norte - "patriotas, altivos e  honesto^'"^. 

O Governo era acusado dos piores vícios: corrupção, suborno, depra- 
vação, veniaga, interesse vil, despotismo, violência e falta de  patriotismo; 
evidenciava-se a sua aliança híbrida com a "malta jacobina" e com os "dissi- 
dentes furta-cores". Por instrução governamental, segundo este periódico, os 
governadores civis faziam vista grossa ao Código Administrativo para orien- 
tar as eleiçõesz8. 

Na véspera de  eleições, sábado, o Flor do Tâmega saiu um dia mais 
cedo, já que se  publicava habitualmente aos domingos. Metade da sua 1.5 

página era ocupada pela lista dos cinco candidatos da coligação liberal pelo 
círculo oriental do Porto, seguida de um veemente apelo ao voto nessa alian- 
ça partidária: 

Ao Povo de Amarante 

Apresentamos-lhe os candidatos que a coligação-liberal escolheu para re- 
presentar o círculo oriental do Porto a que pertence o concelho de Amarante: 

Flordo Tâmega.Amarante.nV236.21 de Agosto de 1910. p. 1. 
"Guerra à Ambiqão: Flor do Tâmqa, Amarante, n"234.7 de Agosto de 1910, p. 1. 
"Próximo do Fim': Flor do Tâmega, Amarante, no 1235.14 de Agasta de 1910, p. 1. 
'A oito dias de vista': Flor do Tâmega, Amarante, nQl236.21 de Agosto de 1910, p. 1, 

28 Marte Sénior - "A Grande Luta': Flordo Támega, Amarante, n~236 ,21 .8 .1910 ,  p. 2. 
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São: Alberto de Castro Pereira de Almeida Navarro, Regenerador-con- 
servador. 

Conselheiro Manuel de Sousa Avides, Regenerador-conservador. 
José da Cunha Rolla Pereira, Regenerador-liberal. 
Luiz Gonzaga de Assis Teixeira de Magalhães, Nacionalista. 
Luís Vaz de Carvalho Crespo, Progressista. 
Fazendo a sua apresentação, não podemosdeixar de lhe dirigir o seguin- 

te apelo: 
Àqueles que prezam as instituiçães, que amam deveras a sua Pátria, que 

desejam o bem estar e engrandecimento desta nossa terra e que trabalham 
enfim, desinteressadamente como nós, Ihes pedimos que vão, no próximo do- 
mingo, votar na lista que traduz os seus sentimentos e a sua vontade de livres 
cidadãos monárquicos. 

A urna, pois, pelos candidatos da COLIGAÇÃO-LlBERAL.Z9 

Os outros textos desta edição não podiam senão apelar ao voto "contra 
os regicidas e traidores da Monarq~ ia"~~ ,  sendo a coligação a única garantia 
de salvação da nacionalidade3', já que o partido do governo apenas pelo rou- 
bo lhe conseguiria tirar a maioria3z. 

O rescaldo das eleições assume duas vertentes bem marcadas nas pá- 
ginas do semanário: 

a depreciação das votações governamentais e o ataque impiedoso ao 
governo acusado de numerosas irregularidades eleitorais; 

0 a inflação dos resultados da coligação monárquica e a valorização da 
sua força política. 

Antes de mais, todavia, o director do Flor do Tâmega expressou o sen- 
timento de gratidão aos seus correligionários: 

Agradecimento 
A todos os meus correligionários e amigos, que tão dedicodamente me 

auxiliaram durante a terrível campanha eleitoral contra o governo, agradeço 
cordialmente os seus relevantes serviços, protestando-lhes aqui o meu perdu- 

" Flor do Tâtnega, ri"237, 27 de Agosto de 1910, p. 1. 
' O  "Condenado i Morte';Fi'lordo Tâmega,Aiiiarante,n"237,27 de Agosto de 1910, p. 1. 
I' L. S. A. - "Notícias Lisboetas'; Flor da Tãinego, Amarante, nQl237.27 de Agasto de 1910. p. 2. 
'2 Marte Sénior - "O Dia de Amanhã': Flor da Tâmega, Amarante, ""237. 27 de Agasta de 1910, p. 1-2. 
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rável reconhecimento, não só por este motivo, mas também por terem votado 
com toda a honradez e lealdade na lista da coligação liberal, que no domingo 
passado Ihes foiapresentada, satisfazendo assim o meu almejado desejo e dando 
ao mesmo tempo um louvável exemplo de civismo e de disciplina partidária. 

Casimiro S ~ c c h e t t i ~ ~  

O primeiro editorial publicado após as eleições ostentava o título Vitó- 
ria dos conservadores e congratulava-se com a retumbante vitória dos prin- 
cípios monárquicos e conservadores contra os "arruaceiros': por mais que a 
sua imprensa pretendesse ocultar a derrota. Além disso, comprazia-se em 
enumerar os círculos em que o governo perdera as maiorias, concluindo que 
não obtivera maioria parlamentar. 

O artigo Depois das Eleições, assinado por Marte Sénior, insistia nas 
violências e perseguições governamentais perpetradas no acto eleitoral, e 
menosprezava a insignificante maioria do governo cuja vitória numérica 
fora moralmente vencida pela "jacobinagem" de Lisboa e Setúbal, círculos 
que, respectivamente, haviam permitido a entrada de dez e quatro deputa- 
dos republicanos3+. 

Também da força da militância republicana que ganhara o distrito de 
Lisboa falava o correspondente da capital que enfatizava, por contraste, o 
comodismo dos m o n á r q ~ i c o s ~ ~ .  Aliás, o indiferentismo dos católicos e mo- 
nárquicos foi por várias vezes apontado por este semanário, inclusivamente 
no que dizia respeito à sua acção, ou falta dela, na imprensa3'j. 

Mas o tema que, entretanto, vai ganhando destaque é o da contestação 
das eleições em vários pontos do país - consideradas uma autêntica "carra- 
pata" - e a consequente necessidade de repetir o acto em certos distritos, 
bem como da intervenção do Tribunal de  Verificação de Poderes, sem cujo 
veredicto era impossível determinar se o governo obtivera a maioria. Maio- 
ria parlamentar não tinha, faltava saber se teria maioria absoluta37. 

O momento era de revolta entre acusações aos diferentes adversários 
e elogios aos homens considerados superiores na defesa da monarquia como 

'' Flor do Tâmega, Amarante, "9 1238.4 de Setembro de 1910, p. 1. 
l ' ' M a r t e  Sénior - ''Depois das Eleições': Flor do Tãmego. Amarante, n U 2 3 8 . 4  de Setembro de 1910, p 

1-2. 
35 L. S. A. - "Noticias Lisboetas': Flor do Tâmega, Amarante, n" 1238,4 de Setembro de 1910, p. 2. 
3"~dinho -"Boa e Má Imprensa': Flor do Tâmega, Amarante, nP 1239.11 de Setembro de 1910. p. 2. " '"Outra carrapato?': Flordo Tâmega, Amarante, n"239.11 de Setembro de 1910. p. 2. 
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João Franco. No texto Os Vermelhos dissertava-se sobre as virtudes do chefe 
do último executivo de D. Carlos e atacavam-se os  republicano^^^; por sua 
vez, o artigo Os inimigos da Pátria relembrava a tragédia do regicídio, cho- 
rando um monarca cujo valor não fora reconhecido pela nação39. 

A tónica predominante deste semanário incidia, porém, no ataque ao 
governo, lembrando a necessidade de repetir as eleições em certos distritos, 
e acusando o ministério de todas iniquidades durante o acto eleitoral: votos 
de defuntos, chapeladas, roubos de urnas, etc."". 

A par das fraudes eleitorais, a questão religiosa era outra das críticas 
ao executivo, acusado de querer lançar o país numa luta religiosa41, de  per- 
seguir as congregações, de  anunciar reformas do registo civil que, a serem 
levadas à prática, o faria transigir com os "amigos" ou o separaria do povo". 

Finalmente, as diatribes à governação de Teixeira de Sousa incidiam 
nas fornadas e nas  amnistia^'^. No primeiro caso tratava-se dos novos pares 
do reino "feitos" pelo chefe do gabinete, o segundo tinha a ver com as am- 
nistias concedidas à imprensa, fruto da referida política de pacificação que 
o estadista ensaiava numa tentativa de segurar a oposição, nomeadamente 
a republicana, demonstrando, de  qualquer das formas, que o governo estava 
de "cabeça perdida"44. 

Os métodos utilizados para alcançar a desejada maioria eram ilícitos e 
tudo isto se passava com a anuência do monarca que concedera ao governo 
todas as vagas de pares do reino e permitia adiamentos "ilegais e imorais" 
para a abertura das Cortes". Aliás, a actuação do jovem monarca era clara- 
mente posta em xeque: "Não acusemos o Rei, lamentemo-10"~~. 

Entretanto, e em plena digladiação das facções monárquicas", a Repú- 

"Os Vermellios': Flor do Tâiiiega, Amarante, nQ 1240,18 de Setembro de 1910, p. 1. 
"Os iniiiiigos da Pátria': Rordo Tüniega,Ama~.ante, nQ 1241.25 de Setembro de 1910, p. 1. 

40 "Governo Morto': Flor do Táinoja, Amarante, i?" 1240,18 de Setembro de 1910. p. 1. 
" Marte Sénior -"Por Mau Camiiilio': Flor do Tüinega.Amarante, in"239, 11 de Setembro de 1910, p. 

1-2. "' Marte Séniat.- 'Rnalisaiido factos': Flor do Tâmega. Amarante, ""240, 18  de Setembra de 1910, p. 
1-2. 

''I "Foi-nada e Aninistia': Flor do Târnego, Amarante, n"241.25 de Setembro de 1910, p. 2 (trocada com 
a página 4); Marte Sénior - "Considerações sobre a Fornada': Flor do Tâniega. Amarante. n"241.25 
de Setembro de 1910, p.4. 

" ' L .  S. A. - "Noticias Lisboetas': Flor do Tániega, Amal.ante. n" 1241,25 de Setembro de 1910, p. 4. 
Flordo Târnegn,Amarante, n"242.2 de Outubro de 1910, p. 1. 

46 "Fornada e Amnistia: Flor do Tütnego. Amarante, n"241.25 de Setembro de 1910, p. 2. " Refil-ani-se. a este propósito, as criticas que o correspondente de Lisboa faz à inoperância da Liga de 
Defesa Manárqiiica, dissidente da Liga Monárquica (L. S. A. - "Noticias Lisboetas': Floi- do Tümega, 
Amarante, n"242.2 de Outubro de 1910, p. 1). 
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blica é instaurada. 
Após a publicação do Flor do Tâmega em 2 de Outubro, é preciso espe- 

rar pelo dia 16 para sair nova edição. As suas primeiras palavras constituíam 
um parco esclarecimento sobre a mudança de director: 

"Em virtude da declaração que abaixo publicamos, deixou de assumir a di- 
recção da FLOR DO TÂMEGA o Exmo. Si: Dr. Casimiro Barreto Sacchetti, passan- 
do, desde este número, a ser dirigida pelo antigo proprietário Pedro Carneiro': 

A dita declaração era assinada pelo próprio Sacchetti que anunciava 
retirar-se do jornal, assim como da vida política: 

É indiscutível que a república se implantou e afirmou em Portugal. 
A vida dospovos, na sua marcha evolutiva, caminhando sempre na mira 

de um ideal de progresso e de perfeição, obedece a leis fatais, corno o organismo 
vivo no seu funcionamento, leis que ninguém pode embaraçar nem contrariar. 

O que tem de ser há-de ser. 
Como verdadeiro português tenho obrigação de acatar e respeitar o 

novo regímen, assim como devem fazer todos o que se prezam de o ser. 
Mas, embora, assim proceda, sou forçado a declarar que abandono com- 

pletamente a política, por motivos imperiosos que escuso relatar. 
Despeço-me da política que abracei, especialmente, para cooperar com 

um grupo de dedicados e nunca esquecidos Amigos para o engrandecimento e 
bem-estar desta boa Amarante, o que sempre desde a infância consagrei subi- 
da afeição, apesar de não ser a minha terra natal. 

Resta-me, porém, o infindo prazer de ver que estão a dirigi-la homens 
que empregarão, como eu desejava, toda a sua boa vontade e esforços com o 
generoso intuito de a levantar do estado em que tem jazido. 

Casimiro S a ~ c h e t t i ~ ~  

Depois de  uma breve fase de combate político-partidário e da turbu- 
lência de uma eleição perdida, o jornal regressava ao seu antigo rumo (e 
também ao seu antigo director), ostentando agora o subtítulo de Órgão dos 
Interesses do C ~ n c e l h o ~ ~ .  

Aparentemente sem agitações ou malquerenças pessoais. Estaria tam- 
bém este desfecho previamente combinado em caso de derrota política dos 

'O Flor do Tamega. Amarante, nQi243,16 de Outubro de 1910, p. 1. 
." A excepsão do nome do proprietário, do editor e do subtitulo, tudo permanecia igual: grafismo, pre- 

ços, locais de composição, impressão, redacfão e administração. 


