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RODRIGUES DE FREITAS: 
ENTRE A ((JANEIRINHA)) E O ((31 DE JANEIRO»* 

Jorge Fernandes Alves 

A actividade política de Rodrigues de Freitas desenrola-se num 
período histórico delimitado cronologicamente por dois grandes 
momentos de agitação que abalaram o Pais na segunda metade do 
século XIX. Referimo-nos a «Janeirinha» (em 1 de Janeiro de 1868) 
e a revolta de 31 de Janeiro de 1891, ambas com origem na 
insubmissa cidade do Porto, a primeira indiciando a existência de 
uma opinião pública em Portugal e a segunda demonstrando uma 
forte corrente republicana. Opinião pública e republicanismo, uma 
diade, considerada indissociável, que Rodrigues de Freitas 
perseguiu durante um quarto de século, através de uma intensa 
actividade de político, jornalista, economista e intelectual. 

E, contudo, associar Rodrigues de Freitas e o ((31 de Janeiro» 
é quase ceder à heresia, tal é a discrição com que as diversas 
apologias do republicanismo' o tratam neste transe, apesar de o 
seu nome ter sido indicado pelo movimento insnrreccional para 
Presidente do Governo Provisório então proclamado. A razão 
fundamental encontramo-la, sem dúvida, na declaração de 2 de 
Fevereiro ao Comercio do Porto, em que Rodrigues de Freitas 
repudia qualquer responsabilidade no golpe e o lamenta: 

* O presente texto reproduz, com algumas alteraçoes a comunicaçáo 
apresentada pelo autor ao Congresso «O Porto de Fim de Século», que decorreu 
no Ateneu Comercial do Porto, entre 31 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 1991, no 
decorrer das comemoracões do centenário da revolta de 31 de Janeiro de 1891. 



«Meus caros colegas. - Concedam-me declarar no 
Commercio do Porto que,- embora eu desde muito seja 
democrata-republicano, e continue a professar firmemente as 
mesmas ideias, quaesquer que sejam os derrotados ou os 
victoriosos,- não autorisei ninguém, quer directa, quer 
indirectamente, a incluir o meu nome na lista do governo 
provisório lida nos pajos do concelho rzo dia 31 de janeiro; e 
deploro que um errado modo de encarar os negócios da nossa 
infeliz pátria levasse tantas pessoas a tal movimento revolucio- 
nário; mas embora a minha opinião acerca das tristissimas 
cond&ões politicas de Portugal divergisse essencialmente da que 
essas pessoas manifestaram recorrendo á revolta, - os que 
tiveram de apreciar o procedimento dos vencidos não devem 
esquecer que um dos mel/zores meios de evitar desvarios e 
revoltas ou revolu$ões é governar bem. - 2 de fevereiro de 1891. 
- Seu amigo e colega, Rodrigues de  reit tas.))' 

Primeiro da lista improvisada por Alves da Veiga e lida por 
Miguel Verdial à multidão, na manhã de 31 de Janeiro, o nome de 
Rodrigues de Freitas trazia consigo o peso de um passado 
parlamentar prestigiado aos olhos de admiradores e adversários, 
a honra de ter sido o primeiro deputado republicano eleito em 
Portugal e o reconhecimento público de uma obra sólida no 
domínio da economia política e do jornalismo. Compreende-se 
assim que para o movimento emergente de um grupo radical fosse 
indispensável a caução do nome de Rodrigues de Freitas, 
susceptível de conferir credibilidade e provocar algumas ade- 
sões, matéria que deveria ter sido acautelada previamente, neste 
como noutros casos3. 

E se o movimento tivesse saído vitorioso? Tudo indica que o 
comportamento de Rodrigues de Freitas não fosse muito 
diferente, no seguimento da linha politica a que sempre se 
mostrou fiel e enquanto «personificajão da virtude republicana», 
para utilizarmos a expressão de Luís de Magalhães a seu 
respeito4. 

Republicano evolucionista, Rodrigues de Freitas desde muito 
cedo afirmara as suas convicções na Câmara dos Deputados, 
bastante antes de ser eleito pelo Partido Republicano, o que só 
aconteceu em 1878. Assim, em discurso de 10 de Março de 1873, 
no qual aprecia desfavoravelmente a visita real ao Porto, depois 



de considerar como transitórias todas as formas de governo, 
afirma: «não sendo absolutamente nada affecto á forma monar- 
chica, como muitas outras pessoas o não são, mas não o dizem, eu 
entendo, porém, que na actualidade ainda não ha em Portugal o 

5 progresso necessário para passarmos senz a monarchia» . 
No seu ponto de vista, chegar-se-á naturalmente à República, 

pelo que considera várias reformas mais importantes do que a 
mudança da forma de governo, entre as quais a liberdade 
eleitoral, a reforma administrativa e a difusão do ensino, reformas 
necessárias para transformar a «atmosfera política)), verdadeira 
raiz dos problemas da nação, recusando-se, assim, a aceitar a tese 
de que a monarquia era a causa de todos os males, desde que não 
«houvesse rei que fizesse governo pessoal, que fosse chefe de 

6 partido, que se oposesse às reformas)) . 
A marcha da História viria a consagrar a opção estratégica 

dos radicais, defensores da revolução, alcançando-se em 1910 o 
que falhara em 1891. Compreende-se, assim, a discrição que as 
principais obras de apologia republicana conferem a Rodrigues 
de Freitas no âmbito do movimento republicano e a que não será 
totalmente alheia a declaração de desresponsahilização acima 
citada. 

Na verdade, segundo o testemunho de Luís de Magalhães, 
((muitas vezes os seus correlegionários lastimavam as suas 
hesita~ões, a sua perplexidade, sempre que se tratasse de planos 
de revolu~ão. E isso, que muitos lan~avam à conta de tibieza ou 
fraqueza de ânimo, não era mais do que uma manifesta$ão moral. 
Os seus escrúpulos revolucionários nasciam a um tempo, do receio 
que lhe inspirava o desconhecido dúma aventura política e da fekão 
meticulosamente legalista do seu espírito. Para ele, a verdadeira 
revolujxio, a revolu$ão justa, santa e impecável, seria aquella que 
saísse &ma manifesta$ão eleitoral, do voto plesbicitário do paiz. 
Não queria a República feita nas ruas, com pólvora, balas e sangue. 
Queria-a feita na urna e tornada em lei na representa~ão nacional. 
Assim, ella teria, para o seu espírito de individualista, uma base 
indestrutível que, posteriormente, justificaria todos os seus actos de 
defeza, ainda os mais violentos, contra qualquer movimento de 
reac~ão» 7. 

A fragilidade em que a República de 1910 assentou viria 
demonstrar, mais tarde, a razoahilidade das posições de 
Rodrigues de Freitas ... 



Optimista e consensual, em contra-corrente com a linha de 
pessimismo e decadentismo dominante na intelectualidade dos 
finais do século passado, sabia tanto reconhecer as virtualidades 
do adversário, como apontar os excessos de negativismo, tendo 
neste aspecto assumido particular realce, para além das 
intervenções parlamentares, o seu opúsculo sobre o ((Portugal 
Contemporâneo» de Oliveira ~ar t ins ' .  Mas se Rodrigues de 
Freitas era, sobretudo, propenso à teoria e à reflexão, tal não 
significa que não fosse homem de acção, falta de que o acusavam 
muitos republicanos, considerando-o sonhador e utópico. Os seus 
projectos de acção revolucionária eram diversos, como vimos, 
mas, por vezes, podiam mesmo contemplar formas de resistência 
activa ao poder instituído. 

Neste aspecto, o seu desencontro com a revolta de 31 de 
Janeiro é, sobretudo, um desencontro de gerações9, em que as 
teses de ruptura, então prevalecentes, não conseguem quebrar a 
sua postura ética perante a política, base de um longo percurso 
que transmitiu para a opinião publica uma ideia republicana de 
seriedade, competência e responsabilidade. 

Ora o percurso político de Rodrigues de Freitas inicia-se, 
fundamentalmente, com um momento de acção - a Janeirinha, 
ocorrida em 1 de Janeiro de 1868 e iniciada, também ela, no 
Porto. 

Para Oliveira Martins, a Janeirinha foi um produto do ((bota- 
-abaixo», típico do constitucionalismo monárquico, a que se 
juntaram, no Porto, ((uns merceeiros lesados pelo imposto de 
consumo que se cotizaram para fazer arruaJas», e, em Lisboa, os 
conspiradores platónicos do Pátio do salemalo, tese que tem feito 
escola nas diversas obras que abordam este período. 

Contra esta linearidade interpretativa se insurgirá Rodrigues 
de Freitas: ((engana-se quando a atribue a unspoucos de merceeiros 
que não queriam pagar o imposto de consumo; esses merceeiros não 
poderiam tanto; a indigna~ão era geral; o governo tinha sem 
necessidade contribuido muito para a crise financeira; e se as 
palavras «economia e moralidade» se inscreveram n'um programma 
popular, a cuba não foi do programma; foi dos erros que o 

11 provocaram)) . 



Recordemos que a Janeirinha veio pôr termo ao ministério 
fusionista que governava Portugal desde 1865. Congregando 
Históricos e Regeneradores, numa aliança que visava reforçar a 
maioria parlamentar, o governo da Fusão, com Joaquim António 
de Aguiar na Presidência e Fontes Pereira de Melo na Fazenda, 
sentia-se forte para impor algumas medidas, que agora 
classificaríamos como estruturais. Uma intensa produção 
legislativa teve lugar em 1867, com objectivos de racionalização 
jurídico-administrativa e saneamento das finanças públicas, de 
que destacaremos o Código Civil, as leis da reforma adminis- 
trativa, a que extinguia os juízes ordinários e reordenava a divisão 
judicial, as que tornavam obrigatórias as medidas de volume e de 
capacidade do sistema métrico-decimal, e a lei do novo imposto 
de consumo. 

As leis da reforma administrativaI2 e do imposto de 
consumo", concatenadas entre si, viriam a tornar-se particular- 
mente polémicas. 

A reforma administrativa, embora invocando pressupostos de 
((unidade natural)) para as circunscrições (área, volume e 
densidade populacionais, complementaridade económica e con- 
dicionalismos geográficos) foi pretexto para jogo de influências, 
com anexações e supressões que, por vezes, iam contra as 
pretensões locais, ouvidas em consultas prévias mas nem sempre 
consideradas na divisão final, o que originava sempre queixas. 

O imposto de consumo era a fórmula encontrada para sanear 
o tesouro, assoberbado com a crónica dívida pública a que o 
conduzira a política de investimento fontista. Fontes, agora 
responsável pela Fazenda, procurava resolver o problema, 
eliminando o «real de água» e outros impostos municipais de 
consumo e de obras para as barras, estabelecendo direitos fixos 
sobre a venda ao público de carnes, arroz, azeite e bebidas 
fermentadas, com arrecadação para o tesouro público. Estariam 
isentas as vendas efectuadas por lavradores de géneros da sua 
lavra e as vendas por grosso (acima de SO Kgs ou Lts) para 
revenda ou exportação. Existiam três pautas de direitos: uma 
para Lisboa, outra para o Porto e outra para o resto do País, 
dando origem a algumas discriminações evidentes, e estabeleciam- 
-se normas de arrecadação e fiscalização que implicavam 
manifestos e varejos aos comerciantes. As municipalidades 
seriam compensadas pelos impostos suprimidos com a cobrança 



de um adicional sobre este imposto, mas teriam ainda de assumir 
alguns encargos anteriormente suportados pelo Tesouro Público, 
como as despesas com polícia local, subsídios aos teatros e 
instituições de assistência. Este adicional tornava-se, assim, a 
abóboda da reforma administrativa, na medida em que era o 
elemento central da Fazenda Munici~ai aeora criada. 

Tanto a lei de 10 de Junho de 1857, coho o regulamento de 7 
de Dezembro foram desde logo objecto de contestação, quer na 
imprensa, quer por parte de outras entidades, com destaque para 
as associações comerciais de Lisboa e Porto, que elaboraram as 
representações devidas ao Governo e Câmara de Deputados. 

Uma desmontagem muito clara da lei e respectiva regula- 
mentação foi publicada pelo Comércio do Porto, numa série de 
artigos não assinados mas que temos todas as razões para 
considerar de Rodrigues de Freitas, que integrava a respectiva 
redacção desde 1860. Sem entrarmos em pormenores, sublinhe- 
mos contudo que a legislação referente ao imposto de consumo 
eivava de defeitos graves, apesar do seu teórico objectivo de 
uniformização fiscal no território nacional. Com efeito, quer as 
taxas aplicadas, quer as condições de fiscalização variavam 
conforme se tratasse de Lisboa, Porto ou o resto do Pais, sendo 
extremamente severas nas duas cidades, com estabelecimento de 
novas barreiras fiscais, e, por outro lado, conferia inúmeras 
possibilidades de fuga nas outras localidades. Por exemplo, os 
grandes armazéns de Vila Nova de Gaia não estariam sujeitos ao 
manifesto, obrigatório para os do Porto. Os habitantes de fora 
das duas cidades que comprassem por grosso, estavam desone- 
rados de imposto, criando-se a discriminação entre ricos (que 
podiam comprar grandes quantidades) e pobres. Por outro labo, 
a pretensa uniformidade fiscal, ficava longe de se conseguir, por 
virtude da cobrança do adicional para as câmaras que era 
variável. Mas as câmaras rurais também não ficavam contentes, 
pois a fraca cobrança do imposto nestas zonas reduzia a pouco o 
resultado do adicional, que deveria constituir agora a sua 
principal receita. 

As razões de queixa para a contestação ao imposto de 
consumo não provinham, pois, dos grandes armazenistas, como 
frequentemente se afirmou, pois estes funcionavam com vista à 
exportação e esta ficava isenta, mas derivavam, fundamental- 
mente, dos pequenos e médios comerciantes e até de tendeiros e 



vendedores ambulantes, aos quais era impossível eximirem-se a 
um $nposto que se apresentava à partida como desigual. 

E na sequência destes artigos que um grupo de sócios da 
Associação Comercial do Porto, «tendo tomado resolu$ões 
relativas ao imposto de consumo», pede a convocatória da 
Assembleia Geral para o dia 1 de Janeiro, data de entrada em 
vigor da nova legislação. A esta acorreu numerosíssimo público e 
a sua duração foi breve, com a aprovação da proposta 
apresentada por Faria Guimarães, em nome de diversos 
comerciantes, que depois de alguns considerandos, resolve: 

1' Não fazer manifesto dos géneros que possui. 
ZQ Não fazer despachos nas barreiras, nem na âIfandega 

enquanto não for suspensa ou revogada a lei que tal imposto criou. 
3Vechar  os seus estabelecimentos para evitar os varejos, 

conservando apenas meia porta aberta para vender sem aumento 
algum de pre$o os géneros alimentícios que actualmente tem e 
atender deste modo às necessidades publicas, principalmente das 
classes pobres, cuja despensa é a loja ou a tenda, e que não podem 

14 prover-se por grosso . 
O subscritor da proposta, secundado por outro sócio, 

enfatizou a necessidade da maior ordem nesta situação, pois se 
tratava de uma resistência pacífica, uma forma de respeitar a 
ordem e as boas ideias, prevendo que contestações do mesmo tipo 
ocorreriam em Viana, Guimarães e Penafiel e, provavelmente, 
Lisboa. Pouco depois seguia o cortejo para a Câmara Municipal, 
cujo Presidente veio dar o seu apoio à janela,'' tendo continuado 
para o Governo Civil, para que a Direcção transmitisse as 
resoluções tomadas, tendo, no final, a multidão dispersado. 
Assim, a assembleia geral da Associação constituiu, sobretudo, 
uma oficialização de medidas anteriormente combinadas. 

Por telegrama difunde-se a posição do comércio do Porto, e 
tomam-se idênticas atitudes em Braga, Barcelos, Guimarães, 
Famalicão, Penafiel e Viana, tendo havido alguns tumultos em 
algumas destas localidades com forças da ordem. Em Lisboa, de 
facto, as movimentações assumiram uma carácter mais político, 
com reunião na casa do Conde de Peniche e a criação de uma 
comissão para se encontrar com o ministro da Fazenda a quem 
solicitaria a retirada da lei. A ida da comissão ao Paço provocaria 
tumultos com as forças da ordem, com cargas de cavalaria por 
parte desta. O governo decidir-se-á pela demissão na madrugada 



do dia 2, e o futuro governo, presidido pelo Conde de Ávila, 
retirará as leis em causa (imposto de consumo e administração 
civil). 

Quase todos os jornais da época concordam que foi a atitude 
inesperada do Porto, optando pela resistência passiva, sem 
quebra da ordem pública, que obrigou o governo a demitir-se, 
pois a posição dos ((penicheiros)) seria inconsistente, transfor- 
mando-se num mero caso de policia, que de resto, levou à prisão, 
em Lisboa, do Conde de Peniche, Dias Ferreira e outros. 

Ora quem vamos nós encontrar em todos os momentos deste 
levantamento portuense? Rodrigues de Freitas. 

Desde 1865 que Rodrigues de Freitas era professor da cadeira 
de Comércio na Escola Politécnica do Porto. Desde 1860 que 
integrava a redacção do diário Comércio do Porto, onde 
normalmente redigia com frequência os editoriais. Desde 1865 
que acompanha Justino Ferreira Pinto Basto, o antigo ministro 
dos Estrangeiros da Junta do Porto, na direcção da Associação 
Comercial do Porto, como secretário e autor de diversos 
relatórios e exposições de assuntos de interesse para a Instituição. 

Se tivermos em conta que: 
-foi ele o presumível autor dos artigos do Comércio do Porto 

que teorizaram a legitimidade da recusa em pagar 6s impostos 
(o seu estilo e forma de abordagem da questão são inconfundi- 
veis, assim como o noticiário do movimento do dia 1 tem como 
suporte quase total a acta que ele próprio elaborou para o livro 
respectivo da Associação Comercial); 

- que, como secretário, coordenou a referida assembleia geral; 
- que, como membro da Direcção, integrou a missão que se 

dirigiu ao Governo Civil para apresentar as reivindicações 
aprovadas, não se furtando a responsabilidades de desenvolvi- 
mentos imprevisiveis; 

-que escreveu novos artigos sobre o alcance das exigências do 
movimento, teremos de reconhecer o seu modo peculiar de acção, 
prescindindo da violência, mas encontrando fórmulas mais subtis 
para a consecução dos objectivos perseguidos. O que aconteceu 
no Porto, em que o grupo promotor da ((resistência pacifica)) 
elucida pacientemente a população sobre a justeza da sua causa e 
consegue a adesão total da  classe mercantil, da  Câmara 
Municipal e mesmo a simpatia do Governo Civil, dentro da 
máxima ordem pública, contrasta com o que aconteceu noutros 



locais, particularmente em Lisboa, em que os protestos 
assumiram a forma de motim. 

A partir daqui o percurso político de Rodrigues de Freitas 
estava delineado, numa estreita ligação com o comércio do Porto. 
Na legislatura de 1870 ainda vai ser eleito pelo círculo de Valença, 
mas a sua actuação brilhante no parlamento desfará as dúvidas 
que pudessem subsistir sobre as suas aptidões parlamentares e 
capacidade técnico-política. Em 1871 é já eleito pelo Porto, ainda 
enquadrado pelo Partido Histórico. 

A sua inclinação republicana, que sempre exprimiu aberta- 
mente na Câmara dos Deputados, leva-10-á a ser um dos 
fundadores do Centro Republicano Democrático, por quem 
será eleito deputado em 1878, com uma estrondosa vitória face ao 
candidato do Governo. Se o partido progressista, monárquico 
teve alguma influência nesta eleição, com apoio de rectaguarda16: 
não nos deve merecer dúvidas a importância decisiva da pessoa 
do candidato na eleição. 

Mais do que eleger um deputado republicano, o Porto estava 
a eleger alguém que admirava como defensor dos interesses 
comerciais da cidade, dentro duma perspectiva inequívoca do 
liberalismo económico, e como defensor de princípios reformistas 
que passavam pelas questões do associativismo, pela defesa da 
arbitragem e conciliações no mundo laboral, pelo ensino (desde a 
defesa dos jardins de infância, à alfabetização dos operários e à 
reforma do ensino superior), pelas condições de higiene nas 
fábricas e nas casas dos operários ( é o promotor da campanha 
dos bairros operários promovida pelo Comércio do Porto), pela 
regulamentação dos trabalhos de mulheres e crianças nas 
fábricas, pelos direitos do comércio exportador do vinho do 
Portp contra as pretensões da Companhia Vinícola, etc. 

A medida que o republicanismo radical se ia impondo no 
Porto, estas posições «democráticas», que eram, fundamental- 
mente, as mesmas de há 20 anos atrás, não serão vistas com bons 
olhos, como o prova a diatribe de Santos Cardoso, no seu 
polémico jornal A Justea Portuguesa, pelo facto de, por iniciativa 
do comércio exportador de vinhos, Rodrigues de Freitas, em 



1890, ter sido eleito para deputado, desta vez por Vila Nova de 
Gaia, lugar de que não chegará a tomar posse. 

Mas Rodrigues de Freitas foi sempre fiel as suas convicções, 
como o foi sempre em relação aos seus modelos. Nascido em 1840 
que modelo poderia ele ter, senão o revolucionário reformador 
que deu pelo nome de Passos Manuel? Não evoca ele 
frequentemente sobre o seu desejo de ((que a monarchia estivesse 
rodeada de institukões democraticas ou francamente republica- 
n a ~ » ? ' ~ .  Não se iniciou nas lides do jornalismo no Eco Popular, 
onde perduravam ainda as ideias dos Passos? Pois à hora da sua 
morte (27 de Julho de 1896), já arredado da vida pública desde 
1893, minado pela doença, trabalhava ainda numa monografia 
sobre o Passos, a qual nunca chegou a ser publicada. 

O seu desencontro com o movimento do 31 de Janeiro era, 
pois, inevitável por várias razões, incluindo a sua independência 
que sempre fez questão de afirmar, mesmo quando teve a sua 
disposição oportunidades políticas a que muitos se renderiam. 
Recordemos as suas palavras na Câmara dos Deputados em 18 de 
Maio de 1874: 

((Professor e escritor vim para aqui, e do oficio de professor 
e escritor sei construir a minha independência, e espero mante-Ia 
sempre como a tenho sustentado até agora. Sou dos que crêem 
ria energia e na iniciativa irzdividual; sou dos que tem confianga 
rio trabalho próprio. Não preciso mendigar nada das intrigas 
politicas, as quaes eu abomiizo e detesto. A minha democracia 
não tem ambições, tem crengas». 



ASSOCIAÇAO COMRKClr\l. DO PORTO 
ACTAS DA ASSI:\IHLFIA UERAI. 
Sessão de 1 de Janeiro de 1868 
Presidência do Exm9 Sr. Justino Ferreira Pinto Basto 
Secretarios Jose Joaquim Rodrigues de Freitas Junior e 
Joaquim Jose Ferreira de Oliveira 

O Snr. Presidente disse que na sala e nos corrredores se achavam muitos 
individuos que haviam sido convidados por annuncios que elle não tinha 
authorisado; o convite havia sido feito somente aos socios, e não ao publico em 
geral, apesar dos annuncios que se tinham espalhado pela cidade; acrescentou 
aue sentia aue assim tivesse acontecido. até voraue tantas vessoas não cabiam na . . .  
sala; que para a sessão ter logar era preciso que os socios occupassem uma parte 
do recinto, e os espectadores a outra; e que dava a palavra aos cavalheiros que 
lhe haviam pedido-a convocação da asseiblea geral para que eles apresentassem 
as suas vronostas. ~ ~~~ r - ~ c ~ - ~ ~ ~ - ~  

O requerimento que foi lido pelo secretario era do theor seguinte: 
aExmQ Sr.- os abaixo assignados, socios da Associacão Commercial, tendo, 

com muitos dos seus colleeas. tomado resolucões relativas ao imoosto de - .  
consumo, precisam que sobre esse assumpto urgentissimo e importantissimo se 
reuna a Associação Commercial, a quem desejam communicar aquelas 
resoluções;e discitil-as com ella; e por isso em conformidade do art. 5 dos 
Estatutos = Pedem a V.Exca se sirva convocar a Associação Commercial para 
amanhã, por ser da maior urgência. Porto, 31 de Dezembro de 1867= 
(assinados)= Jose Marques Antunes, Florindo Jose Teixeira de Carvalho, 
Francisco Jose de Araujo, Jose de Vasconcelos Monteiro, Antonio Jose da Silva 
Cunha, Custodio Jose de Sousa, Manuel Jose Monteiro Guimarães, Antonio 
Jose Peixoto de Oliveira. 

O Sr. Presidente convidou os sianatarios a apresentarem as suas orooostas. 
O Sr. Faria Guimaraes disse que o S; Florindo o-havia incumbido de ãpresentar 
em seu nome uma proposta, depois de combinar com os outros signatarios do 
requerimento; mas- como não-os encontrasse, a submetia á discussão da 
Assemblea Geral, adoptando-a tambem elle orador. 

A proposta é do theor seguinte: 
«O Commercio do Porto, representado oela Associacão Commercial, 

reunida em assemblea gerdl. a rzquehn?ento de ;anos de jeusmL.mbror: 
Consider~ndo quc o inipsslo gerdl de cunsumo, creddo por lei de 10 de 

Junho, reaulddu pelo Decrcto de 7 de Desembro de 1867, irnpùrta um imposlu 
intolerávei. não sb DOI ser mais oneroso vara o vobre do aue vara o rico. e tender . . 
a elevar consideravelmente o preço dos generos alimenticios, mas tambem por 
que a cobrança e a fiscalisação delle traz necessariamente embaraços e vexames 
ao commercio. muito mais insooortante do que o orovrio imoosto: . . .  . . 

Considerando que as justas representações que contra tal imposto foram 
opportunamente levadas perante os poderes legislativos, foram por elle 



desatendidas, e que actualmente não ha outro recurso contra taes vexames, senão 
o da resistência pacifica qur convença os poderes publicos de que o paiz iepelle 
semelhante imposto, pela negação do seu pagamento, 

Resolve 
1' Não fazer manifesto dos generos que possue. 
2* Não fazer despachos nas barreiras nem na Alfaudega, enquanto não for 

suspensa ou revogada a lei que tal imposto creou. 
3Q Fechar os seus Estabeleecimentos. oara evitar os vareios. conservando . . - .  

iipends mcid porta abirt;i, plra vendsr çem augmcnto algum de preço os generos 
alimenticios quc 3ctualnientç trm, e atender deste modo as neceçsidado publiciis 
principalmente das classes pobres, cuja dispensa é a loja ou a tenda, e que não 
podem prover-se por grosso. 

Resolve outro sim que a Direcção da Associação Commercial fique 
encarregada de dar aos poderes publicos, com a maior brevidade possivel, 
conhecimento desta deliberação do commercio, aprovada por esta Assem- 
b1ea.a 

O Sr. Faria Guimaraes acrescentou que lhe parecia que o Porto não seria o 
unico a manifestar-se mir tal sorte contra o imuosto de consumo: noticias oue 
soubera lhe dtzim que em Vianria, tiuimameç e Pcnafiel estavam fechadas as 
loj3,; que O POVO de Ltsbott, dsputs de tsis n~~nifcsta(.üeç por ur tu  tamhem 
tomaria nobre attitude. Que a assemblea devia proceder com a maior ordem, não 
fallando ninguem que não fosse socio; que a proposta estava no animo de todos, 
porque era uma resistencia pacifica, e um meio de respeitar ao mesmo tempo a 
ordem e as boas ideas; que a todos recommendava e pedia elle orador que se 
houvessem com a maior cordura, para que a authoridade não tivesse de proceder 
contra niuguem, e para que negocio de tanta importancia fosse pacificamente 
resolvido a contento do paiz. 

O Sr. Nascimento Leão disse Que abundava nas ideas do Sr. Faria 
Guimaraes e o alegrava summamente a noticia dada por S. ExcS ácerca do 
proceder do Commercio de algumas terras do Norte do reino; que diante delle 
baquearia de certo o governo, porque não ha poder que resista a manifestação 
tão solemue, maiormente havendo no regulamento do imposto de consumo 
disposições illegais; o povo portugues obteria assim na paz e na ordem o que 
talvez não conseguisse com as amas  na mão. 

A Associacão Commercial tinha de certo a melhor vontade de auresentdr ao 
governo com a maior celeridade qualquer resolução que a assemblea tomasse, e 
todos deviam retirar-se para suas casas pacificamente, mas com a intenção de 
preserverarem. 

Visto aue nineuem mais tomava a oalavra. o Sr. Presidente uoz a votos a 
proposta acima escripta. Os socios aprovaram-na unanimemente, depois de se 
terem retirado muitos espectadores a pedido do Sr. Presidente, para se poderem 
bem discriminar os socios. 

O Sr. Presidente consultou a Assemblea sobre o modo de levar ao 
conhecimento do Governa a resolução tomada por ella; muitos socios 
responderam que a mesa fizesse como intendesse; mas a instancias della o Sr. 
Faria Guimaraes oronoz e a assemblea aunrovou. Que os Snrs. Presidente e . . . . 
Sccrcrxios Coçsem cummunicar ao Sr. Guvernidor Civil do Distrito o que 3li se 
h:ivia pasiddo, iiúni de que Sua Ilxc' a levasac 30 conhecimento do tiuverno dc 
Sua Magestade 
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O Sr. Presidente levantou a sessão; o Sr. Faria Guimaraes, e depois delle o 
Sr. Nascimento Leão, levantaram vivas á Mesa da Associação Commercial, os 
quaes foram entusiasticamente secundados por todos, e agradecidos pelo Sr. 
Presidente. 

1.1. Rodrigues de Freitas Junior 
Secretario 

NOTAS 

I Também a sua obra de parlamentar, economista e pedagogo tem sido 
quase ignorada até ao momento, por parte da investigação histórica. 

Transcrito in João CHAGAS e Ex-tenente COELHO, História da Revolta 
do Porto de 31 de Janeiro de 1891 (depoimento de dois cúmplices), Lisboa, 
Empresa Democrática de Portugal, 1901, p. 383. Outros membros do Governo 
Provisório fizeram igualmente publicar declarações de desresponsabilização: 
Joaquim Bemardo Soares, Joaquim de Azevedo de Albuquerque, José Ventura 
dos Reis. 

Convém ainda não esquecer que Rodrigues de Freitas fora eleito no 
Congresso Republicano de 5-7 de Janeiro de 1891 para a Junta Consultiva do 
Partido e sabe-se o papel desmobilizador que o novo Directório desenvolveu para 
evitar a revolta. 

In Rodrigues de Freitas. Homenagem do Ateneu Comercial do Porto. 
Discurso lido pelo Dr. Luis de Mogolhães. Discurso lido pelo Dr. Duarle Leite. 
Sessão de 19 de Dezembro de 1896. Porto. 1897. D. 13. 

* J. J. Rodrigues de Freitas, AOS ~i.dadãoi eleitores do Bairro Oriento1 da 
cidade do Porto, Porto, 1874, p. 16. 

In Discurso de 18 de Maio de 1874. Diário da Cârnra dos Snrs. De~rriados. 
L ~~ ' Ob. cit., p. 7. 

Cf. J. J. Rodrigues de FREITAS, O Portugal Contemporâneo do Snr. 
Oliveiro Mortins, Porto, Livraria Universal, 1881. 

Cf., a este respeito, as posições de Basílio Teles in Fernando de SOUSA, 
Cartas de Basflio Te la  no Exílio (1891-1893), Nova Renascença, vol. X, pp. 197- 
-236. 

Cf. Oliveira Martins, Portugal Contemporár~co, Lisboa, Guimaráes 
Editores, 1953, 3O volume, pp. 235-282. " FREITAS, ob. cit.. p. 47. 

l2 Lei de 26 de Junho de 1867. Decreto de 10 de Dezembro de 1867, 
aprovando as circunscrições administrativas. 

"Lei  de 10 de Junho, Decreto de 7 de Dezembro, Decreto de 10 de 
Dezembro, Portaria de 21 de Dezembro. 



l4 Cf. Livro de Actas da Assembleia Geral da Associação Comercial do 
Porto, 1868, pp. 164-169 (transcrita em anexo). Cf. o Jornal <lComércio do 
Porto», de 2.1.1868. 

I5Ã Câmara Municipal do Porto apoiou inequivocamente o movimento, 
conforme se pode verificar através das actas das vereações: 

«Os senhores vereadores Augusto Moreira e Dias apresentarum a seguinte 
proposta: - Atendendo ao estado de desgosto, em que se achava esta cidade, que 
n'este Mu~licípio representamos, propomos que a sessão d'hoje seja fechada depois 
do aprovação da acta anterior e leitura do expediente. Isto como demonstração de 
que partilhamos os mesmos senlimenros. Porto, em sessão de 2 de Janeiro de 1868)). 
Arquivo Histórico Municipal do Porto, Livro de Actas de Vereações, 1867-68, p. 
37 V'. 

l6 Cf. Amadeu Carvalho HOMEM, A Propaganda Republicana, Coimbra, 
1990, 20. '6. J. Rodrigues de FREITAS, Aos cidadãos eleitores do Bairro Oriental da 
Cidade do Porio, Porto, 1874, p. 27. 
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