




        

 

    

 

 

 

    O movimento feminista português, cuja trajectória se inicia nas vésperas da revolução, ganha 

força e notoriedade numa singular confluência de combates, em que se interligam a "questão de 

género" e a "questão de regime". A Liga Republicana da Mulher Portuguesa, criada em 1908, com 

o apoio do Partido Republicano, e, seguidamente, integrada, a título oficial, na sua arquitectura 

interna, é a primeira forma de estruturação daquele movimento associativo emergente e já em 

grande actividade. 

  Mulheres de excepcional dimensão cultural e moral ousaram, por essa via, sair da sombra do 

anonimato, que lhes era imposto num país sem verdadeira tradição de participação feminina na res 

publica, e envolveram-se, corajosamente, numa vanguarda de luta, sempre norteadas por causas 

humanistas, como a igualdade de cidadãs e cidadãos perante e Lei, o sufrágio universal, a co-

educação generalizada, a plena vivência da cidadania. 

  O direito de voto sem discriminação de sexo seria uma promessa incumprida ao longo dos 16 

anos do regime implantado em 1910, e iria provocar  sucessivas  dissensões na "Liga" e prejudicar, 

globalmente, o esforço originário de união das democratas portuguesas, porque algumas das mili-

tantes e dirigentes  eram, sobretudo, feministas, partilhando a visão universalista das grandes orga-

nizações internacionais do seu tempo - caso de Ana de Castro Osório - enquanto outras se conside-

ravam mais republicanas do que sufragistas. 

  Todas, porém, mantiveram a fidelidade ao regime e aos princípios republicanos, quando não aos 

políticos, aos programas e formações partidárias em concreto. 

  A recusa do radicalismo no uso de meios para atingir fins, a moderação das reivindicações, a 

vontade de cooperação e o sentimento de proximidade ideológica e patriótica com os companheiros 

de uma caminhada para o progresso de Portugal (como subjectivamente o viam),  característicos do 

discurso e da "praxis" desta notabilíssima geração de portuguesas, em que sentido terão influen-

ciado a afirmação imperfeita, inacabada  de um estatuto de cidadania, pelo qual se bateram incan-

savelmente? 

  Fica essa dúvida, a par da certeza de que lhes cabe uma parte significativa e incomensurável do 

mérito nas vitórias futuras que as mulheres portuguesas haveriam de conseguir, no domínio da 

igualdade jurídica e da vivência da cidadania, porque com o seu pensamento e a sua acção se mos-

traram tão capazes de desfazer preconceitos e de demolir o mito da suposta inferioridade de 

“género”. 

  As feministas da primeira República, que hoje homenageamos, merecem, tanto ou mais do que 

os seus eminentes contemporâneos, permanecer vivas na memória do País, como símbolos de idea-

lismo, de grandeza intelectual, de espírito combativo, e, também, de modernidade, porque souberam 

rejeitar a opção, ao tempo comum em outras sociedades, pela guerra dos sexos, em favor de um 

humanismo no feminino, inspirado pela crença generosa – então mais utópica do que é agora - 

numa democracia paritária e convivial. 

 

Maria Manuela Aguiar 

Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Espinho 
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  Quando há precisamente dez anos o então designado Gabinete de História da Câmara Munici-

pal de Espinho começou com a produção de exposições documentais que versavam as temáticas da 

nossa história local, pensou-se que seria possível ir mais longe. O tempo encarregou-se de nos mos-

trar que a aprendizagem continuada e reflexiva, ajudou-nos na aquisição de conhecimento e expe-

riência que se tornaram numa mais-valia para o trabalho a realizar, quer ao nível da pesquisa, 

selecção documental e concepção de painéis, quer no campo da montagem de exposições. A galeria 

do Centro Multimeios de Espinho foi o nosso laboratório. Um espaço onde pudemos ensaiar vários 

formatos e modelos expositivos, trabalhar com diversos tipos de suportes e, sobretudo, dar espaço à 

imaginação e à criação. 

     Com a inauguração do Museu Municipal em Junho de 2009, a cidade de Espinho ganhou uma 

galeria de exposições temporárias que não é comum em pequenos espaços museológicos espalha-

dos pelo país e pelo estrangeiro. No primeiro ano de abertura recebemos exposições de fotografia, 

pintura, escultura e documental, produzidas e cedidas por variados autores e instituições. Por outro 

lado, e não menos importante, foi a constituição de uma equipa de trabalho que desse uma resposta 

eficaz às solicitações que lhe eram propostas nesta área e para esse espaço. Nesse sentido, a criação 

do serviço de investigação histórica do Museu Municipal possibilitou a apresentação de um projec-

to expositivo do âmbito da história nacional, como é o caso da exposição Rostos da República.  

     O facto de se trabalhar biografias ligadas, de alguma forma, ao regime político que vigorou em 

Portugal entre Outubro de 1910 e Maio de 1926, partiu da ideia de que se poderia tentar fazer a 

história da primeira fase da república portuguesa com base na vida e obra dos seus mais interventi-

vos protagonistas. Como refere o historiador Marc Bloch “a História é o estudo do homem no tem-

po e no espaço”. Assim, e partindo dessa premissa, estudamos as acções e transformações sociopo-

líticas encetadas por um conjunto de personalidades masculinas e femininas que atravessaram o 

tempo curto e o espaço geográfico e político da designada Primeira República, ou daqueles e 

daquelas que não tendo vivido esse período, para ele contribuíram com o seu pensamento e acção. 

     Tentamos condensar num espaço equivalente a uma folha A4, um conjunto de informações bio-

gráficas que de alguma forma possam relacionar de forma rápida e directa uma determinada per-

sonagem a um acontecimento ou facto histórico marcante. Fomos um pouco mais longe ao colo-

carmos nos painéis informação complementar, salientado mais um aspecto da vida e da obra de 

cada biografado. O resultado da pesquisa culminou na elaboração de 87 biografias, a partir das 

quais foram elaborados sessenta painéis para a Galeria do Museu Municipal de Espinho e itine-

rância por municípios portugueses e cinquenta para a exposição que vai estar patente ao público 

em Brunoy, cidade francesa geminada com Espinho. O catálogo da exposição, com uma edição em 

língua francesa, reúne todos rostos que foram estudados. 

     Para além dos rostos mais conhecidos deste período da história de Portugal, reunimos um con-

junto de personalidades femininas que desempenhou um papel activo na luta pelos direitos das 

mulheres, com destaque para a Lei do Divórcio, as Leis da Família, o direito ao voto, entre outros. 

Menos conhecidas do grande público são algumas personagens ligadas à política local republica-

na, como os exemplos de alguns rostos de Espinho, Póvoa de Varzim, Porto e Santa Maria da Fei-

ra. 

     Em suma, fizemos as biografias possíveis de acordo com os meios técnicos e as condições de 

pesquisa existentes, na certeza de que a selecção das personalidades estará sempre incompleta e o 

visitante confrontar-se-á com a ausência de um ou mais rostos que considera imprescindível numa 

mostra destas. 

 

Armando Bouçon 

Director do Museu Municipal de Espinho 

 

ROSTOS DA REPÚBLICA 





        

 

    

 

 

 

  

  Nos finais do século XIX, Portugal perpassa pela mais profunda crise de identidade nacional, 

consubstanciada pelo fracasso das reformas liberais e questionando a possível perda das colónias 

ultramarinas. Compreende-se! O Ultimatum Inglês provocou no povo português um sentimento de 

enorme humilhação, agravado pela degenerescência política, social, económica, financeira e até 

moral. A par desta situação caótica, chegavam ecos da República de Espanha e de França. 

  A República era iminente… O primeiro sinal de transposição do regime, a Revolta do Porto, 

ocorreu em 31 de Janeiro de 1891. Embora sem êxito, deixou transparecer que a alternativa ao 

poder monárquico passava pelo populismo nacionalista e anticlerical do Partido Republicano. 

  O prolongado período do rotativismo, subjacente em compromissos partidários e conveniências 

mútuas, com a conivência do monarca, deixava o poder à mercê do marasmo político – ora dos 

regeneradores ora dos progressistas –, sem nada contrapor, acabando por suportar acusações gra-

ves. 

  Em 1907 D. Carlos optou por dissolver o parlamento, colocando no Governo João Franco. 

Porém, a desforra não se fez esperar. No ano seguinte o regicídio não só abalou a estrutura do 

regime como abriu caminho aos republicanos. 

  A 5 de Outubro de 1910, o Directório do Partido Republicano Português, na varanda da Câmara 

Municipal de Lisboa, proclamava a instauração do novo regime com um “Viva à República”! 

 

Berta Martins Pereira 

Coordenadora Técnica  

Serviço de Investigação Histórica do Museu Municipal de Espinho   
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    No alvor da revolução de 5 de Outubro de 1910, e sob a égide do novo regime, o Partido Republi-

cano Português nomeia um Governo provisório chefiado por Teófilo Braga. Imbuído dum espírito 

reformista, a acção do Governo provisório revelou-se muito profícua, essencialmente, no campo 

legislativo, onde, por acção do novo Ministro da Justiça Afonso Costa são aprovadas: a Lei da 

Separação do Estado das Igrejas, a Lei do Divórcio, a Lei do Inquilinato e o direito à greve. 

  No entanto, a unidade no seio dos republicanos estava ameaçada, e a desagregação do PRP, que 

era iminente, oficializa-se com as saídas de António José de Almeida e de Brito Camacho que for-

mariam novos partidos, o Evolucionista, e o Unionista, mantendo-se a ala mais radical ligada ao 

PRP liderado por Afonso Costa. 

  Era o inicio dum período de fortíssima instabilidade política e social. A conjuntura económica 

do país, exceptuando o ano de 1913, manteve-se deficitária, circunstância agravada pela participa-

ção de Portugal na Primeira Grande Guerra originária de fortes dificuldades de subsistência. O 

custo de vida aumentou, e entre 1919 e 1925, registaram-se 148 greves. Os governos sucediam-se a 

um ritmo assombroso. Em menos de 15 anos de vigência da Constituição de 1911, Portugal deparar

-se-ia com oito presidentes da República e quarenta e quatro governos, sendo que a duração média 

dos mesmos seria de quatro meses. Apenas no período compreendido entre as eleições legislativas 

de Maio de 1919 e as de Janeiro de 1922 sucederam-se no poder catorze governos. 

  A instabilidade social e política era insuportável, o país vivia um clima de verdadeira guerra 

civil. Os movimentos revolucionários que se sucediam resultaram em confrontos militares, milha-

res de presos e deportados e muitas centenas de mortos e feridos. Episódios verdadeiramente trági-

cos como a Noite Sangrenta descredibilizaram o regime e fizeram a população ansiar pela paz e 

pela ordem pública. É neste contexto, que a 28 de Maio de 1926, eclode um golpe de Estado coman-

dado pelo General Gomes da Costa que instaurou uma ditadura militar que, mais tarde, daria ori-

gem ao Estado Novo. 

 

Tiago Castro 

Técnico Superior 

Serviço de Investigação Histórica do Museu Municipal de Espinho 
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  Carta de Afonso Costa a Abel de Pinho 
 

 “Meu Ex.mo Amigo, 

9. Setembro. 911. 
 

  Fez-me bem a sua carta porque, à parte as 

exagerações de méritos, que só a sua amizade 

o leva a descobrir em mim, ela é a síntese 

exacta do estado da minha alma em relação 

ao que se está passando na política portugue-

sa. 

  Eu tenho feito tudo pela Pátria e pela 

República, e, se não queria que m'o agrade-

cesse ninguém, esperava e contava que não 

m'o atirassem à cara alguns dos próprios 

companheiros de luta! E em que condições o 

quiseram fazer! Até já as minhas leis que 

melhor cumpriam o programa da República 

eram tomadas como elementos de perturba-

ção nacional. 

  Felizmente, o povo, que tudo fez, e que 

ainda nada lucrou com a República que não 

seja a libertação da consciência, continua a 

ser justo; e eu tenho bastante tenacidade, 

bastante fé, bastante vida, para ainda esperar 

pela hora suprema, em que todos os republi-

canos amem consciosamente os princípios e 

façam por eles, em benefício da Nação, e um 

pouco também da Humanidade, a obra de 

sacrifício, de altruísmo, de superioridade 

moral, que o momento reclama. Nela espero - 

deixe-me esperar - que colaborem todos os 

portugueses honrados, nela será precioso 

para o país o concurso de V.Exª. 

  Creia na amizade e dedicação do De V. 

Exa, amigo, atento e obrigado, Afonso Cos-

ta». 
 
Fonte: «Regaço» do Prof. Dr. Cândido de Pinho, Padre José Alves de 

Pinho - Villa da Feira - Ano VIII, número de 24 Fevereiro 2010. 

  Abel Augusto Correia de Pinho nasceu em Santa Maria da Feira a 27 

de Fevereiro de 1856, filho e neto de bacharéis formados em Direito, que 

exerceram a advocacia nessa vila. Licenciou-se em Direito, exercendo a 

actividade profissional em diversos lugares. 

  Fervoroso militante da causa republicana, Abel de Pinho após o 5 de 

Outubro de 1910 foi nomeado Presidente do Tribunal da Relação do Porto. 

O eco de tal nomeação também chegou à imprensa local e no n.º 86 de 28 

de Outubro de 1910 o semanário Notícias da Feira, informa que «foi 

nomeado presidente da Relação do Porto o nosso benquisto patrício e dis-

tinto ornamento da magistratura portuguesa o antigo conselheiro, Sr. Dr. 

Abel Augusto Correia de Pinho.» E na semana seguinte o mesmo semaná-

rio, datado de 11 de Novembro de 1910, continua referindo as principais 

ideias do discurso do Conselheiro Dr. Abel, na tomada de posse do cargo de 

presidente da Relação do Porto: 

«Ele declara-se naquele lugar na plena serenidade da minha consciência 

[...] hoje absolutamente imaculada...» 

«Está pronto a sair amanhã…» 

«Não tem alegria, porque para ele ser nomeado, outro (o antecessor) foi 

afastado.» 

«Vai servir a supremacia da Lei e do Direito.» 

«Conta com a amizade dos colegas…» 

  Termina: Alea jacta est. «A sorte está lançada. Resta aguardar a ânimo 

frio e impassível os seus resultados, que tanto podem ser os d'uma alegria 

suprema e bem cruel desilusão. Mas a vida n'isto se resume. E eu sou de 

todo impotente para transfigurar a vida». 

  Neste posto, ele é alguém em quem os mentores da revolução podem 

confiar. No espólio da Casa da Quintã existe uma carta autografada por 

um dos mentores do regime republicano e ministro da Justiça, o Dr. Afon-

so Augusto da Costa. Esta carta é um testemunho inequívoco da sua posi-

ção política e da sua militância republicana. Ideais de grandes sonhos con-

cebidos, nas nem sempre conseguidos, animosamente confessados ao seu 

correligionário e amigo Dr. Abel de Pinho. 

  Quando o Dr. Abel de Pinho, desgastado nas suas forças e cansado da 

política se recolheu à casa paterna, onde tinha sido criado, e ao conforto 

da família - suas irmãs, irmão Benjamim e sobrinhas - encontrou um reco-

lhimento para discretamente se despedir de seus sonhos, das suas aventu-

ras e suas desilusões e acabar a vida. 

  Este ilustre cidadão feirense faleceu em 11 de Novembro de 1924. 



 

        

 

    

 

 

 

    Adelaide de Jesus Damas Brazão Cabete nasceu no Distrito de Elvas, a 

25 de Janeiro de 1867. De origem humilde e órfã, cedo começou a traba-

lhar, não sobrando a oportunidade de frequentar o ensino primário. Casa-

da com Manuel Fernandes Cabete, um republicano liberal e culto, teve 

todo o apoio, não só a nível de estudos, como também, na militância repu-

blicana e feminista.  

  Ao concluir o curso liceal em 1894, mudou-se para Lisboa, onde se 

matriculou na Escola Médico-Cirúrgica. Em 1900, apresentou a sua tese 

de formatura Protecção às Mulheres Grávidas Pobres. Depois, especializou-

se em obstetrícia e ginecologia, apoiando as mulheres grávidas, difundindo 

os cuidados materno-infantis e o combate ao alcoolismo. 

  A partir de 1907 tornou-se maçona na loja Humanidade, tendo sido 

Venerável e Grã-Mestra no Aéropago (Tribunal) Teixeira Simões. 

  Como militante do P.R.P., participou activamente na propaganda repu-

blicana, como se constata pelos seus testemunhos escritos contra os 

monárquicos e os jesuítas, deixando transparecer os seus ideais, consoli-

dando-os no interior da Liga Republicana das Mulheres.     

  Adelaide Cabete teve a pretensão clara de incrementar as suas ideias 

progressistas e vanguardistas para aquela época: reivindicar o direito a um 

mês de descanso antes do parto para as mulheres grávidas; o direito ao 

voto feminino; a educação e o ensino da mulher. Todavia, a sua acção 

feminista e humanista, juntamente com outras feministas, abarcou um 

campo muito mais amplo e divergente, pois saiu em defesa das crianças, 

dos pobres, das prostitutas e em defesa dos animais. 

  O seu pioneirismo, juntamente com Carolina Beatriz Ângelo e Ana de 

Castro Osório levou-a a integrar o Grupo Português de Estudos Feminis-

tas. Foi co-fundadora e sócia da Liga Republicana das Mulheres Portu-

guesas (1909); fundadora e presidente do Concelho Nacional das Mulhe-

res Portuguesas (1914); presidente da Cruzada Nacional das Mulheres 

Portuguesas; colaborou na organização do 1º Congresso Feminista e de 

Educação (1924); e fundou a Associação das Mulheres Universitárias de 

Portugal (1928). Ainda assim, desenvolveu, de forma singular, o intercâm-

bio dos ideais republicanos feministas, tendo sido o principal elo de ligação 

com o Movimento Feminista Internacional. 

  Escreveu obras e artigos de temáticas diversas, como: Protecção à 

Mulher Grávida; A Luta Anti-Alcoólica nas Escolas; Educação Social; A 

Mulher e a Criança; Pensamento. Fundou a revista Alma Feminina. 

  Desiludida com a implantação do Estado Novo em Portugal, no ano de 

1929, partiu para Angola, onde se dedicou à sua actividade de médica, e 

escreveu alguns artigos polémicos pela defesa dos indígenas, dando, desse 

modo, continuidade à luta sistemática pelos direitos humanos. Foi premia-

da ao exercer o direito de voto, tendo sido a primeira e única mulher a 

votar em Luanda, em 1933.  

  De regresso a Lisboa, faleceu no dia 14 de Setembro de 1935. 

ADELAIDE CABETE 
(1867-1935) 

  Adelaide Cabete, ainda, durante a monar-

quia, muito contribuiu em iniciativas do Par-

tido Republicano Português, não sendo por 

acaso que foi escolhida juntamente com 

Carolina Beatriz Ângelo, para confecciona-

rem as bandeiras de verde e vermelho hastea-

das na Rotunda durante a revolução do dia 5 

de Outubro de 1910, significando serem de 

grande confiança do movimento republicano. 



 

        

 

    

 

 

 

    Adelina da Glória Palleti Berger, republicana e feminista, nasceu a 28 

de Março de 1865, em São Sebastião, Lagos. Desenvolveu papel decisivo 

na defesa e propaganda das ideias republicanas. No ano de 1909, casou 

com José Júlio Lapier Berger, professor e Presidente da Câmara Munici-

pal de Lagos, na altura em que rompeu a Revolta de 5 de Outubro de 1910. 

Um caso curioso foi a primeira reunião do núcleo de Lagos da Liga Repu-

blicana das Mulheres Portuguesas. Na sequência da recusa de Carmo Rai-

mundo, também feminista e republicana, Adelina Berger foi a escolhida 

para desempenhar as funções de presidente do referido núcleo local, dando 

o devido conhecimento à presidente da Liga – Ana de Castro Osório –,  

através do envio da acta da reunião. 

  No período antecedente à instauração da República, imprimiu excelente 

acção dinâmica na circunscrição local: enviou donativos em nome das 

sócias no sentido de apoiar as vítimas do terramoto ocorrido em Benavente, 

no ano de 1909; foi elemento componente do movimento constituído contra 

o fulizamento de Francisco Ferrer, em Espanha e congratulou Miguel 

Bombarda quando este aderiu ao Partido Republicano Português. De fac-

to, Adelina Berger, recebeu a notícia da vitória do golpe republicano a 5 de 

Outubro, com muito contentamento, tendo logo em seguida se deslocado à 

capital portuguesa. 

  Ainda no memorável mês de Outubro de 1910, Adelina Berger e Inês da 

Conceição Conde, acompanharam a direcção da Liga Republicana das 

Mulheres Portuguesas apresentando-se, pela primeira vez, aos membros do 

Governo provisório. A par deste acontecimento, o grupo de feministas 

republicanas apresentaram também a lista das assinaturas a reivindicar a 

legalização do divórcio. 

  Adelina Berger posicionou-se ao lado de Maria Veleda quando esta 

defendeu a tese anticlerical, no âmbito da revisão dos Estatutos da Liga 

Republicana das Mulheres Portuguesas. 

  Morreu  aos 58 anos, em Lisboa, no dia 29 de Julho de 1923. 

ADELINA BERGER 
(1865-1923) 

  “Empolgada com a implantação da Repú-

blica, deslocou-se a Lisboa e, em 27 de Outu-

bro, acompanhou, com Inês da Conceição 

Conde, a direcção nacional da Liga na entre-

ga da primeira representação aos membros 

do Governo Provisório. Aquando do plebisci-

to interno sobre a revisão dos Estatutos, que 

decorreu a partir de Setembro de 1910, ali-

nhou com as posições anticlericais lideradas 

por Maria Veleda.” 
 

ESTEVES, João - Adelina da Glória Paletti Berger. In Lagos da Repú-

blica. Texto publicado em 11 de Fevereiro de 2010.  

www.lagosdarepublica.wikidot.com 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Francisco Adolfo Coelho nasceu a 15 de Janeiro de 1847, em Coimbra. 

Matriculou-se na Universidade de Coimbra, não chegando, porém, a con-

cluir os estudos. Como autodidacta foi um dos maiores filólogos, etnógra-

fos e pedagogos da época, vindo a ocupar cargos como o de director da 

Escola Preparatória de Rodrigues Sampaio. Ensinou Filologia Românica 

Comparada e Filologia Portuguesa. 

   A sua obra é reflexo da auto-aprendizagem que incide, principalmente, 

em duas vertentes distintas: a da ciência linguística que muito contribuiu 

para a sua difusão; a de investigador, cujos conhecimentos assimilados, os 

usou na elaboração dos seus trabalhos de âmbito histórico-cultural desig-

nadamente, no folclore e na etnografia. 

  Adolfo Coelho foi um homem do seu tempo, da efervescência cultural, 

nomeadamente, da influência da ciência alemã. Interessou-se pela planifi-

cação do ensino do português, sendo convidado por Antero de Quental e 

Jaime Batalha Reis, a proferir a comunicação sobre a interpelação da 

“Questão do Ensino”, nas célebres Conferências do Casino. 

  A sua carreira de Filólogo iniciou-se com a publicação de A Língua 

Portuguesa. 

  Morreu em Carcavelos, a 9 de Fevereiro de 1919. 

      

ADOLFO COELHO 
(1847-1919) 

19 de Junho de 1871 

 

5ª Conferência: "A Questão do Ensino" 

 

  “Palestra proferida por Adolfo Coelho que 

se inicia com uma posição de ataque às coi-

sas portuguesas. Traça o quadro desolador do 

ensino em Portugal, mesmo o superior, atra-

vés da História. 

  A solução proposta passa pela separação 

completa da Igreja e do Estado e por uma 

mais ampla liberdade de consciência, solução 

que, no entanto, era restrita a uma zona da 

vida nacional. 

  Para Adolfo Coelho a Igreja deprime o 

povo e do Estado nada havia a esperar. 

Tomando isto em consideração, o remédio 

seria apelar para a iniciativa privada, para 

que esta difundisse o verdadeiro espírito cien-

tífico, o único que beneficiaria o ensino.” 
 

Conferências do Casino. In www.citi.pt 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Afonso Augusto da Costa nasceu em Santa Marinha, no concelho de 

Seia. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra (1894), con-

cluindo o doutoramento com a dissertação A Igreja e a Questão Social. No 

ano seguinte e concorrendo a lente daquela faculdade, Afonso Costa foi 

considerado como um dos académicos mais notáveis do seu curso, e, quan-

do nomeado lente era o mais novo de todo o corpo catedrático, contando 

apenas 25 anos. 

  Iniciou a sua actividade política na Universidade durante a crise do 

Ultimatum, sendo suspeito de conspiração, aquando da revolta de 31 de 

Janeiro de 1891. Iniciado na Maçonaria em 1905, na loja O Futuro, com o 

nome simbólico de Platão, alcançou  no momento da sua morte, o título de 

Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano. Foi deputado republicano 

durante a monarquia constitucional em 1899, 1906, 1907, 1908 e 1910. 

  Afonso Costa revelou-se um distinto parlamentar e foi um dos maiores 

oradores do seu tempo e adversário determinado das instituições monár-

quicas e clericais. De personalidade complexa e contraditória, em parte, 

fruto do tempo em que viveu, foi um homem de acção, de um dinamismo 

exacerbado, em suma, um homem de grandes lutas e um ambicioso políti-

co, que não gostava de desperdiçar oportunidades, definindo estratégias e 

planificando tácticas, distinguindo objectivos imediatos e de longo prazo. 

  Sabia falar ao camponês e ao burguês, um populista, sendo adepto da 

máxima “A impopularidade não passa de impotência”. Possuidor de gran-

des dotes de oratória, punha entusiasmo, teatralizava, expunha com clare-

za o seu raciocínio. Os textos e discursos impunham-se pelo rigor da fun-

damentação jurídica e pelo espírito de militância. No parlamento, nos 

comícios, nas reuniões partidárias, possuía “armas excepcionais – objecti-

vidade, lógica e argumentação rápida, a noção exacta do ponto fraco do 

seu adversário”. Gostava dos jogos de eloquência e subtilezas de argumen-

tação. Sabia chefiar, sendo, por vezes, autoritário. Gostava de desafios…e 

de sair vencedor! 

   Com a implantação da República, Afonso Costa foi chamado a integrar 

o Governo Provisório, na pasta da Justiça e Cultos. Para além do seu con-

tributo na Constituição de 1911, mandou publicar leis como a Lei da Sepa-

ração do Estado das Igrejas; a Lei da Expulsão das ordens Religiosas; a 

Lei da Família e do Divórcio. A ele se deve a elaboração do primeiro Orça-

mento de Estado, devidamente organizado e equilibrado desde o estabeleci-

mento do liberalismo em Portugal. Defensor da causa aliada, foi promotor 

da participação de Portugal na 1ª Grande Guerra. Numa sessão extraordi-

nária do Congresso, em 23 de Novembro de 1914, para discutir a participa-

ção no conflito, citava: 

 “Não vejo que Portugal se afirme como é e como quer ser, senão tomando 

parte nos combates que se travam na Europa. Quero que a República Por-

tuguesa exista na consideração do mundo inteiro”. 

  Morreu exilado em Paris a 11 de Maio de 1937. 

      

AFONSO COSTA 
(1871-1937) 

  A Lei da Separação do Estado das Igrejas, 

da autoria do ministro da Justiça Afonso 

Costa, foi decretada em 20 de Abril de 1911. 
 

“A partir da publicação do presente decreto, 

com força de lei, a religião católica apostólica 

romana deixa de ser a religião do Estado e 

todas as igrejas ou confissões religiosas são 

igualmente autorizadas, como legítimas agre-

miações particulares, desde que não ofendam 

a moral pública nem os princípios do direito 

político português.” 

  Inspirada no modelo de legislação estran-

geira, esta Lei foi elaborada e adaptada ao 

fenómeno português: liberdade de consciên-

cia e de cultos religiosos; a religião católica 

deixa de ser a religião do Estado; o Estado 

deixa de subsidiar o culto católico; as práti-

cas religiosas estão circunscritas aos espaços 

designados para o efeito; a criação de asso-

ciações cultuais; horários de culto, entre 

outros. 

   A Lei da Separação do Estado das Igrejas, 

levou a que os seus opositores o alcunhassem 

de “mata frades”, não raras vezes caricatura-

do. O Estado com a Lei da Separação era 

transformado em Estado laico e a Igreja 

Católica perderia todo o poder eclesiástico. 

  A vontade de Afonso Costa na aplicação 

desta Lei pode ser traduzida na sua expres-

são: “descendo até às raízes do mal e arran-

cando-as”. 



 

        

 

    

 

 

 

    Nasceu na cidade do Porto a 11 de Janeiro de 1874. Estudou no Colégio 

da Divina Providência e na Academia de Belas Artes da cidade portuense, 

privando com diversas personalidades intelectuais das Artes e das Letras 

da sua época coeva, designadamente, António Nobre, António Fogaça e 

Eduardo Pimenta. Cercada de condições óptimas e inculcando conheci-

mento eloquente, Albertina Paraíso, cedo, despertou o gosto pela Cultura. 

Com apenas vinte e dois anos de idade, publicou Musgos e Rosas, um livro 

escrito em verso, o qual foi prefaciado por João de Deus. Esta obra foi um 

êxito, tendo esgotado rapidamente. No entanto, os seus testemunhos escri-

tos encontram-se dispersos pela Imprensa. Escreveu para vários jornais da 

sua época, como O Século, Novidades, O Correio da Manhã, O Dia e a 

Capital, onde alcançou grande prestígio. Foi também autora de algumas 

publicações de carácter feminino, tais como: Almanaque das Senhoras Por-

tuenses (1886), Almanaque das Senhoras Portuguesas e Brasileiras (1888), 

O Perfume (1905), Alma Feminina (1907-1908) e Jornal da Mulher na sec-

ção do diário O Mundo (1910-1912). 

  Exerceu a actividade profissional de professora do ensino particular nas 

vertentes de Desenho e de Línguas. Albertina Paraíso foi uma mulher 

curiosa acerca das culturas populares regionais de Portugal, com interesse 

“pelos estudos etnográficos, tendo explorado uma casa de artigos regio-

nais, em Lisboa, em 1906, onde expunha objectos e trajes típicos das diver-

sas províncias portuguesas, como mantas listradas do Alentejo e os tapetes 

de Castro Daire, entre outros.” 

  Porém, esta mulher republicana revelou-se uma feminista moderada. 

Pertenceu ao Comité Português da Associação “La Paix et le Désarme-

ment par les Femmes”. 

  Empenhadamente envolvida na campanha a favor da legalização do 

divórcio, promovida pela Liga Republicana das Mulheres Portuguesas em 

1909 e 1910, apoiou do mesmo modo o projecto de criação de uma escola 

modelo, em Lisboa, pelo método de educação de João de Deus, por quem 

tinha admiração. 

  Esta poetisa e jornalista morreu em Lisboa na década de cinquenta do 

século XX. 

ALBERTINA PARAÍSO 
(1874-1954) 

CARTILHA MATERNAL 

 

  “Este foi o grande contributo de João de 

Deus para a cultura e instrução de um país 

mergulhado na ignorância. Feliciano de Cas-

tilho já tentara impor um novo método mas 

faltava-lhe a arte da sedução pessoal de João 

de Deus. Incentivado por um grupo de ami-

gos – criou e publicou em 1876 a Cartilha 

Maternal, que viria a ter um êxito estrondoso 

pela forma inovadora e intuitiva como abor-

dava as primeiras letras. Teve detractores, 

obviamente, mas este método veio a ser apro-

vado pelo Governo para todo o país e foi mui-

to utilizado no Brasil. Alexandre Herculano 

considerou a Cartilha “utilíssima e genial”. 

Em 1882 os seus amigos criaram a Associa-

ção das Escolas Móveis pelo Método de João 

de Deus, que viria a tornar-se na Associação 

dos Jardins Escolas João de Deus. Actual-

mente conta com 40 estabelecimentos de ensi-

no, de norte a sul do país, entre os quais o de 

Torres Vedras.  

  João de Deus foi nomeado vitaliciamente 

Comissário Geral da Leitura e até ao fim da 

vida teve o reconhecimento de todo o país, 

que culminou numa homenagem nacional, 

com o rei D. Carlos a agraciá-lo com a grã-

cruz da Ordem de Santiago da Espada.” 
 

DUARTE, Joaquim Moedas - Cartilha Maternal. In “Escritas e Dize-

res”. Texto publicado em 24 de Dezembro de 2009.  

www.lugaronde.blogspot.com 



 

        

 

    

 

 

 

    Alberto Augusto Dias Milheiro exerceu a profissão de Cirurgião Dentis-

ta, fixando consultório na rua do Passeio Alegre (actual rua 62), em frente 

ao coreto do Largo da Graciosa, em Espinho. Em 1911 fez parte da Direc-

ção do Centro Republicano Democrático de Espinho que se reunia no Café 

Chinês. 

  Depois da implantação da República, ocupou vários cargos na Câmara 

Municipal de Espinho, com destaque para a presidência em Janeiro de 

1912, vice-presidência em Agosto do mesmo ano e, novamente, a presidên-

cia da Câmara entre 25 de Novembro de 1915 a 13 de Julho de 1916, esta 

última função em substituição de Augusto de Castro Lopes Brandão.  

  Em Junho de 1912, integrou, como secretário, a direcção da Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Espinho, cargo partilhado com o Capitão 

Eduardo Marrecas Ferreira. O convite para participar nos órgãos sociais 

desta associação, foi-lhe endereçado na cerimónia de lançamento da pri-

meira pedra do edifício do novo quartel. 

  Alberto Milheiro, ocupou, ainda, os cargos de administrador do Conce-

lho em 1922 e de presidente do Senado Municipal entre 1919 e 1923, em 

representação do partido Democrático. 

  Faleceu em Abril de 1925, ficando sepultado na freguesia de Grijó. 

  

ALBERTO MILHEIRO 
(?-1925) 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Alexandre Braga nasceu no Porto a 10 de Novembro de 1871, perten-

cendo a uma família da média burguesia portuense. Formado em Direito, 

na Universidade de Coimbra, alcançou elevado prestígio, tanto na advoca-

cia como na política. Ainda, como estudante daquela Faculdade, aderiu 

aos ideais republicanos, sendo fundador de efémeros jornais dedicados à 

causa – Portugal e A Crónica. Não obstante, publicou alguns folhetos polí-

ticos. 

  Destacou-se como excelente orador especialmente na política ao lado de 

António José de Almeida e Afonso Costa, na difusão dos ideais que defen-

dia, gozando de enorme popularidade. Foi eleito deputado republicano por 

Lisboa de 1906 até 1920, pouco tempo antes de se retirar. Iniciou-se na 

Maçonaria em 1909, na loja Fax, de Lisboa. 

  Com a proclamação da República o discurso e o gozo da sua populari-

dade foram, gradualmente, decaindo. Todavia, desempenhou ainda, as fun-

ções de Ministro do Interior, pelo Partido Democrático, no Governo de 

Azevedo Coutinho, e Ministro da Justiça, no último Governo de Afonso 

Costa, o qual foi derrubado por Sidónio Pais. 

  No panorama da política mundial, o conceituado advogado e político 

português foi apologista da intervenção de Portugal na Primeira Guerra. 

Entre 1917-1919, Alexandre Braga esteve exilado. De regresso a Portugal, 

denunciou os males internos do Partido Democrático e fez uma interpreta-

ção do fenómeno sidonista, pelo qual foi distinguido. 

  Retirou-se da política em 1920, morrendo em Lisboa a 7 de Abril de 

1921. 

      

ALEXANDRE BRAGA 
(1871-1921) 

  «A 19 de Agosto de 1906, o Partido Repu-

blicano Português consegue fazer eleger em 

Lisboa estes quatro deputados. 

Essas eleições, organizadas por João Fran-

co, que chegara ao poder três meses antes, 

visavam, como habitualmente, legitimar o 

partido no poder, recorrendo à legislação 

eleitoral publicada em 1901 por Hintze 

Ribeiro, a que o próprio Franco chamara de 

"ignóbil porcaria". 

  A presença daqueles 4 deputados nas Cor-

tes vai desempenhar um papel importante na 

afirmação política dos ideais republicanos.» 
 
 

Os Maçons 
     

  «Simões Raposo, um dos homens que pre-

pararam o 5 de Outubro, anotou minuciosa-

mente os passos que, na sua opinião, levaram 

à insurreição republicana, dando especial 

relevo à iniciação de Afonso Costa na loja 

maçónica "O Futuro" (1905), à filiação de 

António José de Almeida na loja 

"Montanha" (1908) e à iniciação de Alexan-

dre Braga na Maçonaria (1909), antecedendo 

a criação da "Comissão de Resistência" da 

Maçonaria em 14 de Junho de 1910.» 
 
 A República Mês a Mês. Lisboa: Fundação Mário Soares, 

2010.  Artigos datados de 22 de Março e 4 de Junho. 

www.fundacao-mario-soares.pt 

 

 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Augusto Rodolfo da Costa Malheiro nasceu no Porto, a 19 de Janeiro de 

1869. Em 1886, ingressou no Exército português e, após, decorridos três 

anos, tornara-se alferes. 

  Um movimento adverso ao poder político operante, constituído por mili-

tares, vultos da cultura e individualidades civis, congregaram-se em torno 

de um novo plano político que consistia, no derrube do Governo e da 

Coroa, por um lado, e na implantação da República, por outro. Inseridas 

neste panorama destacam-se figuras, como o Alferes Augusto Malheiro, o 

Capitão António Amaral Leitão, o Tenente Manuel Maria Coelho, algumas 

individualidades civis e vultos da cultura, nomeadamente, João Chagas, 

Aurélio da Paz dos Reis, Sampaio Bruno, Basílio Teles, e outros. 

  Este combate aceso foi despoletado pelas cedências do poder político ao 

Ultimatum Inglês (1890), no âmbito do Mapa Cor-de-Rosa, e pela motiva-

ção da recente proclamação da República no Brasil. 

  Augusto Malheiro foi um dos mentores da primeira revolta republicana 

ocorrida na Cidade do Porto em 31 de Janeiro de 1891, pela qual ficou 

celebrizado. 

  Mas, após a derrota nortenha, refugiou-se em Espanha, partindo dali 

para o Brasil, a fim de cumprir o exílio. Naquele país, formou-se em Enge-

nharia. 

  Em 1893, comandou os alunos da Escola Militar em defesa do Presiden-

te brasileiro Floriano Peixoto, na revolta liderada por Saldanha da Gama. 

Durante o combate ficou ferido, tendo sido condecorado pelo Governo bra-

sileiro, que o promoveu a Capitão Honorário do Exército. 

  Regressou a Portugal depois da incrementação do regime republicano, 

tendo sido integrado no posto de Capitão. 

  Anos mais tarde, o Norte de Portugal seria, de novo, palco de confrontos 

político-militares. Assim, no ano de 1919, surgiu a revolta Monárquica do 

Norte, e mais uma vez, Augusto Malheiro comandou as tropas, designadas 

por “coluna negra” para combater as forças monárquicas. 

  Morreu em Lisboa no dia 9 de Dezembro de 1924. 

      

ALFERES MALHEIRO 
(1869-1924) 

 “A revolta militar de 31 de janeiro de 1891 

caracterisou-se pela precipitação com que foi 

decidida e a pouca ou nenhuma reserva com 

que foi organisada. Durante mezes uma parte 

do paiz teve conhecimento quasi minucioso 

de que se conspirava contra a monarchia e 

que na conspiração entravam elementos de 

importancia recrutados na officialidade dos 

regimentos que a guarneciam. No emtanto a 

explosão patriotica, que na madrugada de 31 

fez triumphar por algumas horas a bandeira 

verde e vermelha, surprehendeu muita gente 

porque apenas uma insignificante minoria 

não julgava extemporaneo o rebentar da 

bomba. 

  No Porto, ás seis horas, os regimentos de 

caçadores 9 e infantaria 10 e parte de infan-

taria 18, sahindo dos quarteis, dirigiram-se á 

praça da Regeneração, soltando vivas á 

Republica. O movimento tende a alastrar-se. 

A guarda municipal quiz oppôr-se-lhe; mas, 

depois d'uma descarga dada por caçadores 9, 

e da qual morreram 12 soldados d'aquella 

guarda, os outros adheriram aos revoltosos. 

  A seguir, correu que a primeira auctorida-

de militar do Porto pedira de madrugada 

reforço á guarda pretoriana, mas que ella se 

recusara peremptoriamente a combater as 

tropas sublevadas.  

  Estas e outras noticias, como é de compre-

hender, lançaram na capital uma agitação 

indescriptivel. Os primeiros momentos foram, 

sem duvida, de confusão e de panico. D'um 

extremo ao outro da cidade, desfilavam verti-

ginosamente as ordenanças, os correios, e a 

população, despertada pelo annuncio retum-

bante d'esse golpe de audacia republicana, 

espreitava curiosa a sequencia e o desfecho 

dos acontecimentos.” 
 

D´ABREU, Jorge - A Revolução Portugueza - O 31 de Janeiro 

(Porto 1891). Lisboa: Edição da Casa Alfredo David, 1912.  



ALFREDO KEIL 
(1854-1907) 

        

 

    

 

 

 

  Alfredo Keil, compositor de música, pintor contemporâneo e autor do 

Hino Nacional, descende de uma família alemã, tendo nascido em Lisboa a 

8 de Julho de 1854. Iniciou os primeiros estudos num colégio inglês, desta-

cando-se nos estudos artísticos com apenas 14 anos de idade. Em Nurem-

berga, na Academia de Pintura, de que era aluno, privou com o então 

director Kreling, um grande escultor, pintor e arquitecto.  

  De Nuremberga transferiu-se para Munique, porém, em 1870, por ques-

tões de saúde teve de abandonar a Alemanha e regressar à capital portu-

guesa. Na Academia de Belas Artes deu continuidade aos estudos de pintu-

ra, expondo, pela primeira vez, trabalhos da sua autoria na Sociedade Pro-

motora das Belas Artes, recebendo duas medalhas de bronze. Em 1876, 

obteve duas medalhas de prata com os quadros A Sesta e a Maldição. Dois 

anos mais tarde, foi concorrente à Exposição Universal de Paris com o 

quadro Melancolia, distinguido com Menção Honrosa, sendo ainda agra-

ciado com um prémio pecuniário atribuído pelo Governo português. Rece-

beu a única medalha de ouro distribuída na secção de pintura, aquando da 

Exposição no Rio de Janeiro em 1879, e no ano de 1885 o Governo portu-

guês condecorou-o com o hábito de Cristo. Passado um ano, na Exposição 

de Pintura de Madrid, com os quadros Pátio do Prior e Boa Lâmina foi 

honrado com a Ordem de Carlos III. O rei D. Luís I, amigo do artista, 

adquiriu algumas obras para a sua galeria pessoal. Por seu turno, o pintor 

e compositor oferecera o primeiro volume das suas obras musicais ao 

monarca português. 

  Alfredo Keil revelou-se “um pintor compulsivo e apaixonado”. Expan-

diu a sua efervescência ao Teatro que o fascinava, e escreveu várias peças 

musicais:  em 1902 cantou-se no Teatro de S. João do Porto a ópera em 3 

actos A Serrana, muito bem recebida, quer na cidade nortenha, quer na 

capital do País. 

  Autor da música do hino nacional A Portuguesa, com poema de Henri-

que Lopes de Mendonça, Alfredo Keil inspirou-se no Ultimatum Inglês para 

a escrever, alcançando enorme popularidade. Mais tarde veio a ser adopta-

do pelo Governo Provisório e absorvido pela República. Alfredo Keil foi 

agraciado com a comenda da Ordem de S. Tiago e o Governo italiano con-

cedeu-lhe a comenda da Coroa de Itália. 

  Coleccionador de instrumentos musicais, reuniu 400 objectos prove-

nientes da Europa, África e Ásia. Parte do seu espólio era composto por 

instrumentos e partituras.   

  Não resistindo a uma intervenção cirúrgica aos pulmões, veio a falecer 

em Hamburgo em 1907. 



 

        

 

    

 

 

 

  

  José Alfredo Mendes de Magalhães nasceu a 20 de Abril de 1870, em S. 

Salvador de Gandra, Valença do Minho. Frequentou o Colégio de Jesuítas 

do Espírito Santo, em Braga, porém, foi no Porto que concluiu o secundá-

rio. Posteriormente, ingressou na Academia Politécnica e na escola Médico

-Cirúrgica, tendo concluído o bacharelato em cirurgia em 1896. Em Paris 

frequentou a Universidade e, paralelamente, foi exercendo clínica nos hos-

pitais de Saint Louis e Broca Pascal daquela cidade. 

  Em 1890 aderiu ao Partido Republicano Português. Depois, filiou-se no 

Partido Republicano Presidencialista e, após 1926, na União Nacional. 

  No ano de 1902, já em Portugal, repartiu a vida profissional entre a 

actividade médica e a docência na Escola Médica do Porto e no Instituto 

Superior de Comércio Portuense. Foi o fundador da revista Porto Médico e 

organizador do 4º Congresso da Liga Nacional contra a Tuberculose, no 

ano de 1907. 

  Colaborou nos diversos jornais republicanos, como por exemplo, O 

Rebate e assumiu a direcção do jornal republicano portuense, Pátria. 

A partir de 1910, foi eleito deputado por Lisboa e governador colonial em 

Moçambique, cargo que desempenhou até 1913. Durante os governos de 

Sidónio Pais e de Tamagnini Barbosa ficou com a pasta da instrução. Mais 

tarde, em 1926, deteve de novo a pasta da Instrução, acumulando, ainda, o 

cargo de Reitor da Universidade do Porto. 

  Ocupou o cargo de Presidente da Câmara Municipal do Porto, entre 

1933 a 1937. A partir dessa última data, presidiu à Direcção da Associação 

de Jornalistas e Homens de Letras daquela cidade nortenha. 

  Alfredo de Magalhães para além da publicação de numerosos artigos e 

livros, foi o criador da Maternidade Júlio Dinis. 

  Morreu no Porto, a 17 de Outubro de 1957. 

      

ALFREDO MAGALHÃES 
(1870-1957) 

  A construção da Maternidade Júlio Dinis 

iniciou-se em 1928, mas só foi acabada em 

1937 ( por falta de verbas) e inaugurada em 

Setembro de 1939. 

  O projecto foi do Arquitecto suíço George 

Epitaux, autor de algumas maternidades em 

Lausanne, Berna e Atenas, todas concebidas 

e planeadas de raiz.. 

  O edifício, no seu planeamento, teve logo 

inerentes alguns factores de modernidade , 

entre os quais, uma rede de aquecimento cen-

tral, vapor, água, luz e sinalização eléctrica, 

acústica, gaz, esgotos e ascensor. 

  Ligada para sempre à História da Mater-

nidade ficará a Escola Médico-Cirurgica do 

Porto, e nomes como o Prof. Alfredo de 

Magalhães, Alberto Savedra, Salustiano 

Maia Mendes, o arquitecto George Epitaux e 

o Dr. Alfredo de Castro. 

    A comemoração do Primeiro Centenário 

da Escola de Cirurgia, do Porto, serviu para 

reflectir sobre as condições do saneamento 

básico, a falta de higiene da população, e a 

falta de assistência à criança e à mulher grá-

vida. 

  No Porto, a taxa de mortalidade, até 1932, 

para o primeiro ano de vida, era de cerca de 

25%. 

  O Professor Alfredo de Magalhães foi o 

impulsionador da ideia da construção da 

Maternidade no Porto, associada ao nome de 

Júlio Dinis. 

  Conseguiu dinamizar as gentes da Cidade, 

em particular as senhoras, que promoveram 

uma série de iniciativas culturais e recreati-

vas, para angariar os primeiros fundos, para 

a sua concretização. 

  A Maternidade Júlio Dinis viria a ficar 

ligada à actividade da Faculdade de Medici-

na do Porto até 1959, em conjunto com o Ins-

tituto Abel Salazar (faculdade) e o Hospital 

de St. António. 

 

 

 

   



 

        

 

    

 

 

 

    Alice Augusta Pereira de Melo Maulaz Moderno nasceu a 11 de Agosto 

de 1867, em Paris era descendente de uma família açoriana emigrada em 

França. Em 1875, de regresso a Portugal, a sua família instalou-se em 

Angra do Heroísmo e, posteriormente, em Ponta Delgada. Aos vinte anos 

de idade, Alice Moderno foi frequentar o Liceu Nacional de Ponta Delgada 

tendo sido a primeira presença feminina naquela instituição. 

  Escritora, poetisa, jornalista, professora primária e de língua francesa e 

tradutora, traduziu Camões para francês, e exerceu outras actividades, 

como comerciante e agente de seguros. 

  Na sua terra natal, fundou A Folha e dirigiu o Roteiro das Salas e o Diá-

rio dos Açores, entre outros. 

  No campo literário, são da sua autoria várias obras, designadamente: 

Adeus (1885); Aspirações (1886); O Doutor Luís Sandoval (1892) e Mater 

Dolorosa. Parte da sua obra foi traduzida em várias línguas: alemão, fran-

cês, italiano, inglês, espanhol e norueguês. E, nos concursos em que parti-

cipou, foi sempre premiada. Sócia de diversas agremiações científicas e 

literárias, entre outras, a italiana Società Luigi Camoens, a Sociedade Lite-

rária de Almeida Garrett, a Sociedade de Geografia de Lisboa, o Grémio 

Literário Funchalense e o Instituto de Coimbra, por proposta de Bernardi-

no Machado. 

  Esta mulher vanguardista do seu tempo, esteve, naturalmente, envolvida 

na questão feminista. Pertenceu ao International Women Union, em Lon-

dres, à Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, à Associação de Pro-

paganda Feminista e à Associação Feminina de Propaganda. Durante a 

campanha a favor da aprovação da Lei do Divórcio, em 1909, teve um 

papel interventivo, tanto através da escrita de artigos, como na subscrição 

dos abaixo-assinados que na altura circulavam. 

  Em 1911, criou o Sindicato Agrícola Micaelense e a Sociedade Micae-

lense Protectora dos Animais, tendo sido presidente desta última. Deixou, 

em testamento, de forma precisa, que fosse fundado um Hospital Veteriná-

rio com o seu nome, cujo desejo foi cumprido em 1948. 

  Alice Moderno assumiu a sua emancipação, quebrando os pudores e 

costumes conservadores da época. Na sua terra açoriana foi a primeira 

mulher a cortar o cabelo e a fumar. 

  Morreu a 20 de Fevereiro de 1946, em Ponta Delgada. 

ALICE MODERNO 
(1867-1946) 

  “Poucos dias antes da sua morte, a 31 de 

Janeiro de 1946, Alice Moderno deixou os 

seus bens, em testamento, à Junta Geral 

Autónoma do Distrito de Ponta Delgada, com 

a obrigação daquela entidade instituir um 

hospital para animais, no prazo máximo de 

dois anos.  

  Em Janeiro de 1948, foi fundado o Hospi-

tal Veterinário Alice Moderno, que começou 

a funcionar, primeiro num pequeno pavilhão 

na Rua Coronel Chaves, nas antigas instala-

ções do CATE, e que agora funciona, em São 

Gonçalo, em instalações pertencentes aos 

Serviços de Desenvolvimento Agrário.” 
 

BRAGA, Teófilo - A Criação do Hospital Veterinário Alice Moderno. In 

“Açores Melhores… Sem Maltratos Animais”. Texto publicado em 6 

de Agosto de 2010.  

www.acoresmelhoressemmaltratosanimais.blogspot.com 
 . 



 

        

 

    

 

 

  “No interior do Partido Republicano Por-

tuguês (“Partido Democrático”), além de 

ocasionais dissidências, que habitualmente 

regressavam – exemplo significativo foi o 

Grupo Parlamentar Democrático Dissidente 

de Domingos Leite Pereira em 1920-1921 –, 

ocorreram duas importantes cisões parlamen-

tares que se organizaram em facção política e 

depois em partido político: a de Álvaro de 

Castro, com o Grupo Parlamentar de Recons-

tituição Nacional/Partido Republicano de 

Reconstituição Nacional (1920-1923); e a de 

José Domingues dos Santos, com Grupo Par-

lamentar da Esquerda Democrática/Partido 

Republicano da Esquerda Democrática (1925

-1926).” 

 

LEAL, Ernesto Castro - O Campo Político dos Partidos Repu-

blicanos Portugueses (1910-1926). Artigo publicado em 8 de 

Fevereiro de 2010.  www.lagosdarepublica.wikidot.com 

    Álvaro Xavier de Castro, advogado, político, militar e governador ultra-

marino nasceu na Guarda, no dia 9 de Novembro de 1878, sendo filho do 

conhecido republicano José de Castro. Depois de ter passado pelo Colégio 

Militar, Escola Politécnica e Escola Militar, decidiu frequentar o curso de 

Direito da Faculdade de Coimbra, destacando-se aquando da sua partici-

pação na greve académica de 1907.  

  Depois da instauração da Republica foi deputado das Constituintes de 

1911, integrou o Grupo Parlamentar Republicano Democrático – facção 

política mais relevante no Congresso do Partido Republicano. Durante a 

Monarquia foi um activo conspirador, tendo proposto a criação de um Tri-

bunal para julgamentos dos mentores das incursões monárquicas. 

“Incansável lutador pelas instituições republicanas, pertenceu ao comité 

da revolução constitucionalista de 14 de Maio 1915.” Teve excelente 

desempenho tanto como governador-geral de Moçambique, no período 

compreendido entre 1915 e 1917, bem como, na liderança militar aquando 

da guerra travada com os alemães naquela província. Era grande-oficial 

da Torre e da Espada. 

  Nos alvores do período sidonista abandonou o seu posto, passando a 

estar quase sempre preso ou fugido. Porém, dirigiu a Revolução de Santa-

rém em 10 de Janeiro de 1919 contra o regime de Sidónio Pais. No ano 

seguinte, abandonou o Partido Democrático e fundou o seu próprio parti-

do, o Partido Republicano de Reconstituição Nacional – “Reconstituinte”. 

  Presidiu a um governo que durou dez dias (1920) e a outro que durou 

perto de seis meses (1923-1924). A Revolta de 1926 foi o culminar da inten-

sa luta travada por este republicano. Na sequência deste acontecimento foi 

preso em Elvas, donde conseguiu fugir para o exílio em Paris. Encontran-

do-se bastante doente, solicitou ao Governo português o regresso ao País, 

pedido que foi aceite. Morreu a 29 de Junho de 1928. 

  

ÁLVARO DE CASTRO 
(1878-1928) 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Ana de Castro Osório nasceu em Mangualde, no dia 18 de Junho de 

1872. Muito cedo se deslumbrou pela escrita, iniciando o seu longo percur-

so literário na colaboração com alguns periódicos. Em 1897 começou a 

escrever e a publicar literatura para os mais pequeninos, intitulada Para as 

Crianças, obra que continuou até morrer. Contudo, a sua literatura abar-

cou um campo temático amplamente diversificado e direccionado a dife-

rentes públicos: infantil, feminista, educativo e outros. Aos 23 anos assu-

miu-se como escritora, tendo sido reconhecida como a escritora mais con-

ceituada e lida pelas gerações coevas.  

  Exerceu pedagogia e jornalismo. Colaborou com a imprensa, publican-

do centenas de artigos e obras que deixou dispersos pelo País. Casada com 

o poeta e parlamentar republicano Paulino de Oliveira, o qual muito con-

tribuiu para a entrada de Ana Osório na cena política, participou na 

implantação da República, colaborou com o Ministério da Justiça, ao lado 

de Afonso Costa, na elaboração da Lei do Divórcio. Foi uma feminista con-

victa, tendo sido uma militante activista e muito solidária.  

  Em defesa do feminismo, Ana de Castro Osório dizia: “ao contrário do 

que pensavam pessoas ignorantes ou desprovidas, não se tratava da luta da 

mulher contra o homem, nem a substituição do Patriarcado pelo Matriar-

cado”, a “questão prendia-se com a necessidade de franquear a entrada da 

mulher na vida política, de a dignificar”. Foi este um dos caminhos traça-

dos para que a mulher “…de espectadora indiferente passasse a ser figu-

rante e entrasse definitivamente na luta – no trabalho de preparar o sosse-

go do dia de amanhã.”  

  Toda a sua intervenção foi marcada pela mudança da posição da 

mulher na sociedade, e sua visibilidade cívica. Por isso, concebeu a forma-

ção de associações, traduzindo em textos escritos as grandes questões das 

mulheres da sua época. Para fazer eco desta problemática, em 1905, publi-

cou As Mulheres Portuguesas, um verdadeiro manifesto feminista. Partici-

pou em comícios e comemorações, proferiu conferências, secretariou even-

tos e sessões solenes e discursou em actos públicos.  

  Iniciou-se na maçonaria em 1907; foi co-fundadora e sócia da Liga 

Republicana das Mulheres Portuguesas; liderou a Associação de Propa-

ganda Feminista; criou com outras mulheres, o Grupo Português de Estu-

dos Feministas e a Comissão Feminina pela Pátria (1914), a partir da qual 

se formou a Cruzada das Mulheres Portuguesas (1916).  

  Ana Osório foi, ainda, escolhida como delegada da Câmara Municipal 

de Cuba ao Congresso Municipalista de Évora, apresentando como tese A 

Mulher na Agricultura, nas Indústrias Regionais e na Administração Munici-

pal.  

  Em 1919 foi condecorada com a Ordem de Santiago e, durante o Estado 

Novo, com a Ordem de Mérito Agrícola e Industrial. 

  Morreu a 23 de Março de 1935, em Setúbal, com 62 anos de idade. 

      

ANA DE CASTRO OSÓRIO 
(1872-1935) 

 Ana de Castro Osório, defensora implacável 

do Movimento feminista em Portugal, foi 

uma das co-fundadoras, em 1909, da Liga 

Republicana das Mulheres Portuguesas. 

Segundo os seus estatutos comprometia-se a 

lutar por uma legislação mais digna para a 

mulher e para a criança, assim como a edu-

cação no mundo feminino que achava de 

indiscutível importância. Umas das grandes 

vitórias desta Liga foi o Direito ao Divórcio, 

onde Ana de Castro Osório contribuiu activa-

mente. 



 

        

 

    

 

 

 

    Angelina Casimiro do Carmo e Silva Vidal nasceu em Lisboa, a 11 de 

Março de 1847. Esta republicana e feminista defendeu, indubitável e pri-

mordialmente, os direitos das mulheres operárias. Filha de um conceitua-

do músico, Joaquim Casimiro Júnior, que tocava órgão na Real Capela da 

Bemposta e era mestre de Capela da Sé Patriarcal de Lisboa, casou com 

Luís Augusto de Campos Vidal, médico da Armada Real, que morreu ao 

serviço da nação, na Guiné, no ano de 1894. 

  Cedo, assumiu o seu papel de livre-pensadora e de opositora monárqui-

ca, tendo sido uma das  primeiras mulheres a discursar ao lado das gran-

des personalidades da República. Angelina Vidal foi professora do ensino 

secundário e do Conservatório, sendo também proprietária e redactora 

principal de diversos jornais: Sindicato; Justiça do Povo; Emancipação. Foi 

sócia efectiva da Associação da Imprensa Portuguesa, benemérita da Asso-

ciação dos Trabalhadores de Imprensa e membro da Liga Internacional 

Polaca dos Amigos da Polónia. 

  A sua história foi marcada pela ruptura com a Liga Republicana das 

Mulheres Portuguesas, em 1911, pelo facto de aquela associação concen-

trar os seus esforços na reivindicação do sufrágio feminino. No entender 

de Angelina Vidal, devia dar-se primazia à conquista da “melhoria da 

situação económica das mulheres, das condições em que eram obrigadas a 

trabalhar e a viver, que não lhes permitia criar os filhos num ambiente 

saudável e propício à formação de cidadãos conscientes e livres”. Obvia-

mente, que esta postura a tornou bastante popular no seio da classe operá-

ria, no entanto, esta atitude reservou-lhe no futuro consequências muito 

difíceis — o Estado não lhe concedeu a pensão a que tinha direito, passan-

do Angelina Vidal a viver na miséria. Só no final da sua existência teve 

direito a uma pensão que lhe foi atribuída pela rainha D. Amélia. 

  Por seu turno, a imprensa já tinha denunciado tal situação deplorável. 

Em 1917, os jornais A Voz do Operário e Diário de Notícias, publicaram 

textos a pôr a nu a situação em que esta republicana vivia. O parlamento 

ao sentir-se pressionado, aprovou a concessão de uma pensão, da qual 

Angelina Vidal nunca chegou a usufruir, tendo as despesas do seu funeral 

sido custeadas pelo jornal O Século, do qual foi colaboradora. 

  Angelina Vidal morreu em Lisboa a 1 de Agosto de 1917. 

ANGELINA VIDAL 
(1847-1917) 

  “A Emancipação foi o primeiro semanário 

publicado em Tomar. O nº 1, data de 2 de 

Fevereiro de 1879. Publicaram-se cerca de 68 

números até 1880, quando suspendeu a sua 

publicação. Inicialmente suspendeu com a 

morte do seu director, mas voltou aparecer no 

número 53, dirigido por Angelina Vidal, poe-

tisa, jornalista e amiga de Carlos Campeão 

dos Santos.  

  Morre em Tomar, a 18 de Fevereiro de 

1880, Carlos Campeão dos Santos, era consi-

derado o iniciador do movimento republicano 

e livre-pensador naquela cidade.  

  Quando faleceu, o pároco local impôs o 

enterramento católico contra a vontade dos 

familiares do falecido. No jornal O Operário, 

do Porto, relatava-se o enterro católico do 

redactor do jornal Emancipação, Carlos 

Campeão — que «tinha o máximo desprezo 

pela mascarada theocratica» — contra a von-

tade da família e dos amigos que tentaram 

realizar um enterro civil. Nessa ocasião 

teriam ocorrido incidentes provocados por 

uma força popular armada e apoiada pelo 

padre local. Mas, escreve-se, «concluido que 

foi o enterro catholico e retirado o padre, teve 

logar a imponente manifestação liberal; 

Angelina Vidal recitou uma poesia; em segui-

da foi lido o discurso enviado por Teixeira 

Bastos [...] e ainda falou Augusto Goes, cen-

surando o acto religioso applicado a um livre 

pensador».  
  

MENDONÇA, Artur - Carlos Campeão dos Santos. In “Almaque Repu-

blicano”. Texto publicado em 20 de Março de 2010.   

www.arepublicano.blogspot.com 



        

 

    

 

 

Ângelo Sampaio Maia, para alem de ter 

sido Deputado da Nação, Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, Governador 

Civil de Aveiro e Vereador do Senado da Fei-

ra, foi ainda o Ministro Trabalho que assinou 

o Decreto que regulamentou em Portugal as 

40 horas de trabalho por semana, sendo 

conhecido como o Ministro das 40 Horas. 

  Ângelo de Sá Couto da Cunha Sampaio Maia nasceu em 21 de Maio de 

1886 na Quinta da Portela de Baixo, em Paços de Brandão. Era  filho de  

Emília Augusta de Sá Couto Moreira e de Augusto da Cunha Sampaio 

Maia, 1º conde de S. João de Ver. Este foi médico de renome, monárquico 

convicto, político, presidente da Câmara da Feira e fundador do Hospital 

de Oleiros. 

  Ângelo de Sá Couto da Cunha Sampaio Maia, bacharel em Direito pela 

Universidade de Coimbra, foi nomeado em Outubro de 1911 Sub-Delegado 

do Procurador Geral da República no 2.º Juízo de Investigação Criminal e 

na 4.ª Vara Cível de Lisboa, lugar que exerceu até ao seu concurso para a 

Magistratura.  

  Na capital exerceu advocacia até 1929, desempenhou o cargo de Gover-

nador Civil do Distrito de Aveiro em 1919 e até 1926 o de Deputado da 

Nação. Foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Chefe de Gabine-

te dos Ministros do Interior, António Granjo, Sá Cardoso e Abreu Hipólito. 

Vereador do Senado da Feira e Ministro do Trabalho entre 1925 e o golpe 

militar de 28 de Maio de 1926, assinou o decreto das 8 horas diárias de tra-

balho.  

  A partir de 1929, e por motivos de doença, retirou-se para S. João de Ver 

e instalou-se na já sua Casa da Torre, passando a colaborar com o pai na 

administração do Hospital-Asylo Nossa Senhora da Saúde, de S. Paio de 

Oleiros, unidade de assistência e saúde de que foi Director-Geral a partir 

de 1938, vindo a falecer em 19 de Dezembro de 1970. 

  Em 21 de Maio de 1964, amigos e admiradores da então vila da Feira 

promoveram uma homenagem ao Dr. Ângelo Sampaio Maia, com descer-

ramento de lápide em bronze e entrega de pergaminho (donde se lembram 

as Comissões de Honra e Executiva bem como a saudação que exararam, 

ou seja, “a do Homem Público que exerceu as mais altas funções neste 

País, quando tais serviços lhe foram solicitados; que nos cargos de Deputa-

do, Governador Civil e Ministro granjeou o respeito de correligionários e 

adversários; que nunca deixou de tomar as posições claras que lhe são 

ditadas por um fervor cívico e patriótico jamais diminuído; que em cir-

cunstância alguma esqueceu estas Terras da Feira, e designadamente a 

Vila da Feira, que sempre prestigiou e defendeu com lealdade.” 

  Ângelo Sampaio Maia exerceu uma advocacia com aprumo inexcedível, 

com inteligência e saber, e com cultura. 

ÂNGELO SAMPAIO MAIA 
(1886-1970) 



 

        

 

    

 

 

   

  António Joaquim Granjo nasceu a 27 de Dezembro de 1881, em Chaves. 

Fez o seu percurso académico na Universidade de Direito de Coimbra. Na 

célebre greve académica de 1907, foi uma das personalidades de destaque. 

  Após a Proclamação da República, tornou-se administrador do concelho 

de Chaves. Iniciou-se na maçonaria, pertencendo às Lojas Cavalheiros da 

Paz, e Liberdade e Justiça, de Lisboa. 

  Depois de ter concluído a licenciatura, foi deputado às Constituintes de 

1911, sendo um defensor acérrimo da República e um tenaz combatente 

das incursões monárquicas em Vinhais e Chaves, no impedimento da 

sobrelevação das forças opositoras ao regime. 

  Apoiante da política da entrada de Portugal na Grande Guerra, comba-

teu valorosamente em França, como alferes miliciano no Regimento de 

Infantaria nº 19 de Chaves. 

  De regresso ao País, António Granjo esteve sempre envolvido em conspi-

rações e revoltas contra a política autoritária de Sidónio Pais. São testemu-

nhos disso, as revoltas operadas em Outubro de 1918, e Janeiro do ano 

seguinte, numa constante busca da republicanidade. 

  Na sequência do desmembramento do Partido Republicano Português 

tomou parte do Partido Evolucionista e após a sua dissolução, enveredou 

pelo novo Partido Republicano Liberal, o qual dirigiu no período de 1919 a 

1921. 

  Embora tenha sido nomeado diversas vezes ministro, com as pastas das 

Finanças, Agricultura, Comércio e Comunicações, norteou-se por uma 

política conservadora, portanto, díspar aos desejos emergidos da guerra. 

  Porém, durante o período do cumprimento do segundo mandato, em 19 

de Outubro de 1921, a guarnição militar de Lisboa revoltou-se, derrubando 

a governação patente e tomou as rédeas do Poder, sem todavia, recorrer à 

prática de violência ou morte. 

  Mas, depois da grande vitória, à noite daquele malogrado dia, foram 

chacinados alguns eminentes republicanos, entre os quais, António Gran-

jo. 

  Na memória histórica, aquele dia foi assinalado como “Noite Sangren-

ta”. 

      

ANTÓNIO GRANJO 
(1881-1921) 

 A Noite Sangrenta 
 

  Em 19 de Outubro de 1921 a barbárie saiu 

com toda a força para a rua: uma camioneta 

fantasma, conduzida por verdadeiros facíno-

ras, foi buscar às suas casas António Granjo, 

Machado Santos, José Carlos da Maia, e o 

coronel Botelho de Vasconcelos, assassinan-

do-os com uma violência e brutalidade inau-

ditas. 

  O empobrecimento e o embrutecimento do 

país é geral. A fome grassava por todo o lado. 

Por falta de azeite fechavam as conserveiras 

do Algarve. 

  O horror daqueles dias deu lugar a uma 

explicação imediata, simples e porventura 

correcta: os assassínios de 19 de Outubro 

tinham sido a explosão das paixões criadas e 

acumuladas pelo regime. Determinados 

homens mataram; a propaganda revolucio-

nária impeliu-os e a explosão da revolução 

permitiu-lhes matar.  

  No enterro de António Granjo, Cunha 

Leal proclamou essa verdade: «O sangue cor-

reu pela inconsciência da turba — a fera que 

todos nós, e eu, açulámos, que anda solta, 

matando porque é preciso matar. Todos nós 

temos a culpa! É esta maldita política que 

nos envergonha e me salpica de lama». No 

mesmo acto, afirmaria Jaime Cortesão: 

«Sim, diga-se a verdade toda. Os crimes, que 

se praticaram, não eram possíveis sem a dis-

solução moral a que chegou a sociedade por-

tuguesa». 

Funeral de António Granjo 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Nasceu a 27 de Julho de 1866 em Penacova. Formou-se em Medicina, 

pela Universidade de Coimbra, no ano de 1895. Ainda como estudante 

publicou no jornal académico Ultimatum um artigo que se celebrizou, inti-

tulado Bragança, o último, tendo sido interpretado, por parte dos monár-

quicos, como um insulto ao Rei D. Carlos. Apesar da defesa de Manuel de 

Arriaga, acabou por ser condenado a três meses de prisão. 

  Na impossibilidade de exercer o magistério, partiu para Angola e, 

depois, para S. Tomé, onde praticou a actividade de médico durante cerca 

de sete anos. 

  Em 1903, regressou a Lisboa, continuando a exercer a sua profissão e, 

paralela actividade política, tendo em mente a renovação do Partido Repu-

blicano Português. Foi candidato às eleições parlamentares de 1905, vol-

tando a recandidatar-se no ano seguinte, sendo eleito em Agosto. 

  Exímio orador ficaram célebres os discursos dos funerais de José Fal-

cão e de Rafael Bordalo Pinheiro, para além, dos manifestos, artigos, car-

tas e entrevistas. 

  No ano de 1907, filiou-se na maçonaria, integrando-se na Loja 

“Montanha”. Em 26 de Janeiro de 1908, nas vésperas do regicídio, foi pre-

so. Participou no Congresso Republicano de 1909, cabendo-lhe o papel de 

mobilizador das forças republicanas armadas para a revolução. Fundou e 

dirigiu a revista Alma Nacional. 

  Após o acontecimento de 5 de Outubro de 1910, exerceu intensa e vinca-

da actividade política: foi Ministro do Interior do Governo Provisório, ten-

do sido eleito várias vezes ministro e deputado. Em 1912, fundou o Partido 

Evolucionista, partido opositor ao Partido Democrático de Afonso Costa, 

embora, aliando-se posteriormente. 

  O período do seu mandato é marcado por uma intensa efervescência 

política devido à multiplicidade partidária conjugada com a ausência de 

maioria estável, não obstante, a profunda instabilidade social. Este panora-

ma foi, ainda, agravado com a epidemia de tifo, pelos conflitos travados 

entre o Estado, patronato e trabalhadores, e as greves dos conserveiros, dos 

corticeiros, dos tabacos e da carris. 

  A Revolução de 19 de Outubro de 1921 foi um momento trágico, assina-

lado pelas mortes de António Granjo, Machado Santos e Carlos da Maia. 

  Todavia, o País também atravessou momentos mais harmoniosos, como 

por exemplo, a visita dos reis da Bélgica e do príncipe do Mónaco; a via-

gem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral.  António José de Almeida, 

como Presidente da República, deu posse a dezasseis chefes de governo. 

  Retirou-se da cena política a 5 de Outubro de 1923, com a tomada de 

posse de Manuel Teixeira Gomes, porém, continuou a colaborar no jornal 

República. 

  Faleceu em Lisboa a 31 de Outubro de 1929. 

      

ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA 
(1866-1929)  

 

  «Revista criada e dirigida por António 

José de Almeida, a Alma Nacional surge no 

momento em que se anunciava a preparação 

da revolução republicana, cuja pertinência 

imediata era justificada pelo esboroar do 

Regime Monárquico. 

  Saindo pela primeira vez nas bancas a 10 

de Fevereiro de 1910, a Alma Nacional termi-

nou no trigésimo quarto número, a 29 de 

Setembro desse ano, uma semana antes da 

queda do regime. Tempo de vida natural 

duma revista de combate, que era um instru-

mento de propaganda anti-monárquica e de 

doutrinação republicana com vista à revolu-

ção. 

  Sobre um significativo fundo vermelho, 

remetendo-nos para o coração da Revolução 

Francesa e do ideário republicano, uma cita-

ção de Danton sublinhava a importância da 

doutrinação popular: “Depois do pão a edu-

cação é a principal necessidade do povo.”» 
 

LOBO, Sandra Ataíde - Alma Nacional. Lisboa: Fundação 

Mário Soares, 2003. www.fundacao-mario-soares.pt 



 

        

 

    

 

 

  “Foi iniciado maçon, em 1902, na Loja 

Solidariedade (de Lisboa) com o nome simbó-

lico Desmoulins, tendo pertencido depois à 

Loja Civismo (1912) e a Loja Simpatia e 

União (1916). Foi durante o período 1915-

1926, Grão-Mestre Adjunto do G.O.L.U., e 

fez parte, ainda, da Comissão Maçónica de 

Resistência [formada a 10 de Março de 1910, 

e da qual fazia parte José de Castro, Miguel 

Bombarda, Cândido dos Reis, Francisco 

Grandela, José Cordeiro Júnior, José Simões 

Raposo, Manuel Martins Cardoso e Machado 

Santos, vidé A.H. de Oliveira Marques, Dicio-

nário de Maçonaria Portuguesa, vol II, 

1986]” 
 
MARTINS, José M. - António Maria da Silva [1872–1950]. In 

“Almanaque Republicano”. Texto publicado em 24 de Abril de 2007. 

www.arepublicano.blogspot.com 

    António Maria da Silva nasceu na cidade de Lisboa a 26 de Maio de 

1872. Engenheiro e político, estudou na Escola do Exército, formando-se 

em Engenharia de Minas no ano de 1892. Foi um importante líder da Car-

bonária e esteve envolvido em processos revolucionários no persistente 

combate ao derrube da Monarquia. A partir de 1895 foi integrado no 

Ministério das Obras Públicas, tendo sido nomeado engenheiro-ajudante 

da Companhia de Minas. 

  Militou no Partido Republicano Português desde 1907, exercendo uma 

acção preponderante contra o regime de João Franco, não obstante ter 

sido um dos fundadores da Alta Venda da Carbonária Portuguesa. Figura 

cimeira na preparação da revolução de 5 de Outubro de 1910 a par do 

Almirante Cândido dos Reis, Machado Santos e Miguel Bombarda. 

  Após a proclamação da República foi nomeado para administrador-

geral dos Correios e Telégrafos mas, no entanto, durante as ditaduras mili-

tares de Pimenta de Castro e de Sidónio Pais, foi-lhe bloqueado o cargo, 

retomando-o mais tarde. Fragmentada a Assembleia Nacional Constituin-

te, transferiu-se para a Câmara dos Deputados – ala dos independentes. 

Desempenhou as funções de deputado, Ministro do Fomento durante o 

Governo Provisório de Afonso Costa, em 1913-1914, Ministro do Trabalho 

em 1916-1917, e chefe do Governo por seis mandatos (1920, 1922-1923, 

1925-1926). Foi também um dos criadores da Junta Revolucionária, junta-

mente com Álvaro de Castro e Freitas Ribeiro, assim como, um dos impul-

sionadores do movimento de 14 de Maio de 1915.      

  Todavia, quando Afonso Costa saiu do Governo, António Maria da Silva 

abarcou a liderança do Partido Democrático, passando a adoptar uma 

nova postura ético-política. Embrenhado na “ânsia de dominar a política 

portuguesa e de ser a primeira figura do seu partido levou-o a assumir ati-

tudes que lhe alienaram as simpatias populares, pois o seu procedimento 

concorreu para as duas cisões partidárias (Álvaro de Castro e José Domin-

gues dos Santos), sendo-lhe também atribuída uma parte das dificuldades 

levantadas ao regresso de Afonso Costa à actividade política nacional. A 

sua actuação política nos últimos tempos, falha de grandeza nos objectivos 

a atingir e excessivamente corruptora nos processos de captação, foi desas-

trosa para o partido Democrático e para a República.” 

  Contudo, da sua acção política torna-se importante destacar a organiza-

ção da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, a criação do Laboratório 

Central de Patologia Veterinária e a incrementação da modernização das 

Escolas Técnicas. 

  António Maria da Silva morreu em Lisboa a 14 de Outubro de 1950. 

ANTÓNIO MARIA DA SILVA 
(1872-1950) 



        

 

    

 

 

“Foi tenente médico miliciano no Corpo 

Expedicionário do exército na Grande Guer-

ra em França entre 1916 e 1918 e aí foi con-

decorado pelo Governo Francês com a Meda-

lha de Honra das Epidemias como testemu-

nho da dedicação excepcional de que deu 

provas durante diversas epidemias. 

 Finda a Guerra passou a exercer clínica 

cirúrgica nos Concelhos da feira, Espinho e 

Ovar.” 
 

Fonte: Joaquim António Coelho. In Correio da Feira de 12 

de Novembro de 1966.  

 Oriundo da Casa da Torre de S. João de Ver, António Sampaio Maia 

médico cirurgião e proprietário, nasceu em 1886, sendo sobrinho do 1.º 

Conde de São João de Ver. 

Depois de concluir os estudos preparatórios na cidade do Porto formou-

se na Universidade de Coimbra em Filosofia e Medicina. 

Foi também médico na Federação das Caixas de Previdência que acumu-

lou com a direcção clínica do Hospital de Oleiros. 

O Dr. António Sampaio a par de médico distinto, muito devotado à sua 

profissão da qual fazia verdadeiro sacerdócio, era uma individualidade 

dotada da melhor formação moral e intelectual, qualidades que sobejamen-

te demonstrou ao longo da sua vida 

A sua acção fez-se sentir também noutros campos, se recordarmos que 

ele foi um elemento de valia no Orfeon Académico de Coimbra, fundado 

pelo Dr. António Joice, cuja agremiação acompanhou na memorável via-

gem ao Brasil. Foi ainda Presidente da Junta de Freguesia de S. João de 

Ver. 

Santa Maria da Feira a que ele desde novo se afeiçoara, e assiduamente 

frequentava, ficou-lhe devendo alguns serviços valiosos. Foi ele que em 

1911 graças ao seu persistente esforço, fundou e dirigiu com arte, e em 

colaboração com  Benjamim Gama de Andrade, António Martins, Alberto 

Coimbra e outros, o famoso e inesquecível Orpheon Feirense , que tão lon-

ge tem levado o nome das Terras de Santa Maria. 

Ao Dr. António Sampaio Maia se ficou a dever a criação da delegação da 

prestimosa Liga dos Combatentes da Grande Guerra, na então Vila da Fei-

ra, à qual sempre presidiu e deu o melhor da sua dedicação. 

Feirense de Verdade, oriundo da antiga e nobre casa da Torre de S. João 

de Ver, ligado pelo sangue, pelas reminiscências e pelo afecto às Terras de 

Santa Maria, que sempre prezou, no convívio social, e na actividade da sua 

profissão, o Dr. António Sampaio Maia legou aos contemporâneos e à pos-

teridade um exemplo de referência moral e de virtudes cívicas. 

Faleceu em 7 de Novembro de 1966 aos oitenta anos de idade 

ANTÓNIO SAMPAIO MAIA 
(1886-1966) 



 

        

 

    

 

 

 

    António dos Santos Graça nasceu na Póvoa de Varzim em 1882. 

  Jornalista e director de “O Comércio da Póvoa”, jornal republicano 

fundado em 1903 que actuou na difusão da doutrina republicana, teve 

intervenção activa nas iniciativas de desenvolvimento do Concelho da 

Póvoa mas, também, na pacificação da família poveira face aos abalos 

sociais provocados pelas leis da República. Santos Graça moldou a implan-

tação da República à medida da terra e “O Comércio da Póvoa” foi, talvez, 

o instrumento mais eficaz dessa implantação. 

  Esteve no arranque de ”A Povoense” (1902), associação de socorros 

mútuos; de a “Marítima” (1905), agremiação defensora dos pescadores 

poveiros; de “A Beneficente” (1906), instituição de solidariedade criativa; 

do “Clube Naval Povoense” (1904). 

  Etnógrafo e antropólogo distinto, escreveu entre outros trabalhos, “O 

Poveiro”, “Epopeia dos Humildes” e “Inscrições Tumulares por Siglas”. 

  Em Maio de 1909 integrou a Comissão Municipal local do Partido 

Republicano Português. Foi Vereador Municipal logo após a implantação 

da República e administrador do Concelho entre 1911 e 1916.  

  Conhecedor das pessoas e das instituições, contribuiu para a pacifica-

ção social, resolvendo vários problemas das gentes poveiras. 

  Em 1919 foi nomeado Chefe da Secretaria da Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim e eleito deputado parlamentar.  

  Em 1920 integrou a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericór-

dia, tendo sido escolhido para Provedor, cargo que desempenhou até ao 

final do ano de 1928. 

  Eleito Senador pelo Distrito do Porto em 1925, fundou o Grupo Folcló-

rico Poveiro em 1936 e o Museu Etnográfico da Póvoa de Varzim em 1937, 

aposentando-se em 1939. 

ANTÓNIO SANTOS GRAÇA 
(1882-1956) 

Grupo de republicanos poveiros que fizeram parte da delegação da vila às festas 

de homenagem ao Presidente da República Francesa Emílio Loubet, durante a 

estada deste em Portugal (30 de Setembro de 1905). 

Sentados, da esquerda para a direita: João Nunes Benta (Aboiado); Manuel Mar-

ques (Malagueno); Matias da Silva Duarte (Matias Bandeirinha). De pé, da 

esquerda para a direita: elemento não identificado; António dos Santos Graça 

(Amarelo); Cândido José Loureiro (Caneta); José Eduardo Pinheiro (Rajado). 
 

Cliché de autor não identificado, pertencente a Joaquim Teófilo Nunes Bento 

(Póvoa de Varzim). 

  

  Com as leis da República tornou-se muito 

crítica a sobrevivência do Liceu Municipal da 

Póvoa de Varzim. A Póvoa travou uma luta 

titânica para segurar o seu Liceu, tendo San-

tos Graça travado diligências políticas nem 

sempre bem sucedidas. Mas a hora redentora 

do Liceu chegou pela acção do Dr. Leonardo 

Coimbra, amigo de Santos Graça, tendo “O 

Comércio da Póvoa” dado largas à sua eufo-

ria proclamando: “Santos Graça predestina-

do para lutar em prol da terra… obteve agora 

o que outras figuras políticas nunca conse-

guiram.” 



 

        

 

    

 

 

 

    Aurélio da Paz dos Reis nasceu no Porto a 28 de Julho de 1862, comer-

ciante, floricultor, maçon, politico republicano, e fotógrafo amador, foi 

também o pioneiro do cinema em Portugal.   

  Homem da elite portuense de finais do séc. XIX, a sua primeira paixão 

foi a música resultando daí, a criação do Orfeão Portuense, em 1881, do 

qual foi sócio fundador. Cedo ligado ao associativismo, fruto de um forte 

sentido cívico, com apenas vinte anos, era já membro da Comissão Execu-

tiva dos Empregados do Comércio. Integrou também a Associação de Pro-

tecção à Infância Desvalida, foi sócio fundador da Associação Portuguesa 

do Asilo de S. João e director do Ateneu Comercial. 

  Em 1889 foi iniciado na Loja Honra e Dever, adoptando o nome simbó-

lico de Homero. Republicano convicto, Paz dos Reis esteve também envol-

vido na tentativa revolucionária ocorrida no Porto a 31 de Janeiro de 1891, 

sendo, inclusive, preso e julgado a bordo do Vapor Moçambique no segui-

mento do ocorrido.    

  Profissionalmente, Aurélio da Paz dos Reis, para além de ser um flori-

cultor de créditos firmados, foi, também, um fotógrafo amador premiado, 

legando, para a história, uma colecção de fotografias, essencialmente este-

reoscópicas, que retractam com mestria, importantes acontecimentos de 

finais do séc. XIX e princípios do séc. XX. Espinho passou, também, pela 

objectiva de Paz dos Reis. A visita de El-rei D. Manuel II aquando da inau-

guração da linha férrea do Vale do Vouga e a Batalha de Flores são dois 

dos acontecimentos documentados pela sua objectiva.  

  A sua casa comercial, Flora Portuense, aberta ao público em 1893, loca-

lizava-se onde hoje está a Confeitaria Ateneia, na Praça da Liberdade, e aí, 

Aurélio vendia “para além do que produzia no horto, cache-pots, fitas, 

lápis para escrever em vasos, carvão, café, champanhe francês, assinaturas 

de jornais republicanos e... as suas fotografias estereoscópicas”.  

  Em finais da década de 90 do séc. XIX veio a paixão pelo cinema,  pai-

xão essa, que o levou a adquirir em Paris um Kinetógrafo de Bedts e a 

constituir a sociedade Kinetographo Portuguez com o seu cunhado, fotó-

grafo profissional, Francisco Fernandes Magalhães Bastos Júnior e Antó-

nio da Silva Cunha, industrial, proprietário da Camisaria Confiança. Sob 

a chancela da recém criada sociedade, Paz dos Reis filmou uma série de 

curtas-metragens que apresentou, em 1896, com sucesso, no teatro Prínci-

pe Real, actual Teatro Sá da Bandeira no Porto. A apresentação rumou a 

Braga, retornou ao Porto e partiu para o Brasil onde esperava alcançar 

igual sucesso. No entanto, a apresentação naquele país não correu como o 

esperado, e Aurélio regressou frustrado a Portugal abandonando de ime-

diato o kinetógrafo não voltando mais a filmar. Apesar disso, o pai do cine-

ma português, como ainda hoje é conhecido, fica para sempre ligado ao 

cinema em Portugal em virtude de ter sido o primeiro português que pro-

duziu e realizou um filme no seu país.   

  Aurélio da Paz dos Reis teve ainda uma intensa actividade política. Foi 

vice-secretário da Câmara Municipal, vereador em 1919 e em 1921/22, vice

-presidente e presidente em 1923. A 18 de Setembro de 1931 Aurélio da Paz 

dos Reis faleceu no Porto vítima de congestão cerebral. 

  

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS 
(1862-1931) 

Uma cena do filme “A saída dos operários da Fábrica Confiança” 

  “Pouco tempo após os Lumière terem 

apresentado em Paris as primeiras imagens 

cinematográficas, Aurélio adquire naquela 

cidade um Kinetógrafo de Bedts, máquina 

hoje existente no Museu da Cinemateca, em 

Lisboa, com a qual fará diversas curtas 

metragens em diversos locais do país e no 

Brasil. Constitui o Kinetógrafo Português, 

sociedade com fins comerciais com vista a 

explorar a projecção cinematográfica e 

assim, a 12 de Novembro de 1896 apresenta, 

numa sessão pública realizada no Teatro 

Príncipe Real, hoje Teatro Sá da Bandeira, 

um conjunto de pequenas projecções, nas 

quais se destacavam Jogo do Pau, Santo Tir-

so, O Zé Pereira na Romaria de Santo Tirso, 

chegada de um comboio americano a Cadou-

ços, a feira de S. Bento, A Rua do Ouro, fil-

mado em Lisboa, Marinha e saída do pessoal 

operário da Fábrica Confiança, fortemente 

inspirado num filme semelhante dos irmãos 

Lumière e simultaneamente o filme de maior 

significado histórico.” 
 

RELVAS, José - Aurélio Paz dos Reis: Sou livre pensador, penso; sou 

republicano, falo. Publicado na revista Grémio Lusitano, nº 12, Dezem-

bro de 2007. www.gremiolusitano.eu 



 

        

 

    

 

 

 

    Eudóxio César Azedo Gneco, natural de Samora Correia, nasceu a 26 

de Junho de 1849 em Benavente. De descendência italiana, foi gravador 

medalhista e aprendiz de escultor, tendo sido operário na Casa da Moeda 

de Lisboa. Demarcou-se pela especialização em abridor de cunhos, meda-

lhas e gravuras tipográficas, verificando-se a circulação de alguns selos 

importantes durante os finais do século XIX, nomeadamente, a série “D. 

Luís” (1884-1887) e o selo “Jornais” (1876). A sua distinção advém, sobre-

tudo, da acção empenhada na vida política. Iniciou o seu percurso político-

sindical no Centro Promotor de Melhoramentos das Classes Laboriosas. 

  Entrou para a Maçonaria em 1870, na Loja “Razão e Justiça”. Junta-

mente com Antero de Quental, José Fontana e Jaime Batalha Reis, foi um 

dos fundadores da secção portuguesa da A.I.T. - Associação Internacional 

dos Trabalhadores, figurando ainda, no quadro dos pioneiros da Fraterni-

dade Operária. Todavia, a polémica interna da A.I.T. acabou por formatar 

dois grupos distintos entre os partidários de Marx e os de Bakunine, posi-

cionando-se Azedo Gneco ao lado dos defensores de Marx. Em 1873 foi  

um dos fundadores do Centro Republicano Federal. 

  Aquando da fundação do Partido Socialista Português em 1875 , então 

designado Partido Operário Socialista, Azedo Gneco foi um dos mais 

fecundos propagandistas do socialismo em Portugal, tanto a nível jornalís-

tico e conferencista, bem como de dirigente daquele partido. Opositor do 

Estado anárquico e de todas as doutrinas que estabeleciam barreiras entre 

as classes trabalhadoras e a acção política, professava veemente a sua 

intervenção na política activa por meio dos partidos. Apesar das convulsões 

internas sofridas no Partido Socialista, tais como, mudanças e nome, ren-

dições e deserções para o campo republicano, o seu empenhamento  nunca  

esmoreceu, pelo contrário, conforme se constatou através da fundação da 

Federação das Associações de Classe, em 1891, como também na acção 

dinamizadora nas várias cooperativas, nomeadamente, “A Lusitânia” e “A 

Diana”. A partir de 1897, o seu prestígio político foi gradualmente decain-

do. Com o intuito de unir as famílias socialistas fragmentadas, reapareceu 

no ano de 1907, aquando da Conferência Socialista da Região Sul, e um 

ano depois, no Porto, conseguindo o desideratum.  

  Com a proclamação da República portuguesa, a troca de correspondên-

cia entre Azedo Gneco e Alfredo Aquiles Monteverde comprova o sentimen-

to de desconfiança por parte dos republicanos em relação ao mentor do 

socialismo português, acusando-o de estabelecer “entendimento com os 

monárquicos para os prejudicar e ter querido colocar o Partido Socialista 

sob a tutela do Paço”. 

  Deixou uma obra extensa e diversa, espalhada por periódicos como O 

Protesto (1875), O Primeiro de Maio (1903), A República Social (1890), 

entre outros. Colaborou, ainda, nos jornais A Vanguarda, O Século, O País 

e A Folha do Povo. Quanto às teorias publicadas em folhetos, destacam-se 

o Programa do Partido Socialista Português (1895), Ao Operariado (1905), 

Inquérito Económico Geral (1909), Construção de Casas Económicas 

(1909) e Reclamações Operárias (1910). 

  No dia 29 de Junho de 1911, Azedo Gneco morreu em Lisboa. 

AZEDO GNECO 
(1849-1911) 

  “Em 1875 foi fundado o Partido Socialista 

por proposta de Azedo Gneco.   

  Para redigir o programa foi criada uma 

comissão composta, entre outros, por José 

Fontana, Azedo Gneco, Nobre França e 

Antero de Quental. No ano de 1877 realizou-

se o primeiro congresso nacional-socialista e 

o segundo em 1879. Neste último, o Partido 

passou a ter uma nova designação - Partido 

dos Operários Socialistas em Portugal. A rea-

lização de dois congressos internacionais 

socialistas em Paris, em 1889, cada um deles 

subordinado a uma corrente socialista dife-

rente, deu origem a que duas facções, a possi-

bilista e a marxista, dividissem os socialistas.  

  Na conferência de Tomar de 1895, os mar-

xistas, como Azedo Gneco e Luís de Figueire-

do, formaram, com um novo programa, o 

Partido Socialista Português.   

  A actividade deste partido não foi contí-

nua, e não teve um papel relevante na vida 

política, mesmo após a implantação da Repú-

blica. Recusou participar no governo, embo-

ra, excepcionalmente, alguns dos seus mem-

bros tenham integrado alguns governos. 

Augusto Dias da Silva, em 1919, esteve no 

Ministério do Trabalho; Ramada Curto foi 

Ministro das Finanças em 1920 e do Traba-

lho em 1921; e Costa Júnior esteve também 

no Ministério do Trabalho em 1920.   

  Na década de 30, o Partido Socialista pode 

considerar-se praticamente inexistente, 

embora houvesse tentativas de reorganização 

do movimento e continuasse a existir activi-

dade política baseada na mesma ideologia. 

Os socialistas, na vigência do Estado Novo, 

tiveram dificuldade em manter a clandestini-

dade, tendo permanecido o ideal socialista 

apenas representado por grupos e associa-

ções.” 
 

Associação dos Amigos da Torre do Tombo. Partido Solialista Portu-

guês, 2010. www.aatt.org 



 

        

 

    

 

 
 

  

  Basílio Teles, professor e escritor, nasceu no Porto a 14 de Fevereiro de 

1866. Em 1875, frequentou a Academia Politécnica e depois, a Escola 

Médico-cirúrgica, a qual abandonou devido a um conflito com um profes-

sor. A partir deste momento dedicou-se ao professorado, leccionou literatu-

ra, filosofia e, ciências naturais. Paralelamente, colaborou em diversos jor-

nais de índole política e literária e, mais tarde, filiou-se no Partido Repu-

blicano, participando na elaboração dos principais jornais que se publica-

vam em Lisboa e no Porto. Fez, ainda, parte do Clube de Propaganda 

Democrática do Norte. Por altura do movimento insurreccional de 31 de 

Janeiro de 1891, tendo consciência do seu envolvimento, exilou-se no 

estrangeiro durante longo tempo, regressando a Portugal após a decreta-

ção de uma amnistia. 

  Ao lado de outros elementos mais combativos do P.R.P., mesmo no 

período do seu afastamento, nunca deixou de defender os ideais republica-

nos e de acompanhar os diversos momentos que lhe foram sucedendo. 

Basílio Teles destacou-se tanto pelas qualidades do seu carácter como pelo 

seu prestigiado talento. 

  Colaborou em diferentes jornais e revistas políticas e literárias publican-

do, ainda, obras de reflexão filosófica, estudos históricos e económicos, 

análises de comportamentos religiosos e morais. 

  A sua obra Do Ultimatum ao 31 de Janeiro, reflecte um profundo sentir 

republicano traduzido no elevado sentimento de patriotismo e de exigência 

crítica. Desprezava de forma ostensiva a relatividade do nosso País, tor-

nando-o um dos críticos mais severos da vivência republicana de 1910 a 

1926, perspectivando um futuro melhor sob a República. 

  Basílio Teles morreu a 10 de Março de 1923. 

      

BASÍLIO TELES 
(1866-1923) 

  O levantamento patriótico de 31 de Janei-

ro de 1891, ocorrido no Porto, foi o primeiro 

movimento revolucionário que teve por objec-

tivo a implantação do regime republicano em 

Portugal.   

  O papel desempenhado por Rocha Peixoto 

na revolução de 31 de Janeiro foi evocado 

por Basílio Teles no seu livro “Do Ultimatum 

ao 31 de Janeiro (esboço de história políti-

ca)”. Informa que foram Rocha Peixoto e 

Ricardo Severo quem na manhã de 31 de 

Janeiro chamaram Basílio Teles à Foz para 

lhe contar o que se estava a passar no Porto, 

inspeccionando os três amigos, a zona central 

da cidade, para conhecerem os movimentos 

das tropas leais ao Governo; foi Rocha Pei-

xoto que a meio da manhã, redigiu o mani-

festo destinado à população civil e sobretudo 

aos operários, pelo qual se pretendia provo-

car focos de agitação que distraíssem as for-

ças da Guarda Municipal. Basílio Teles e 

Ricardo Severo vendo a revolta comprometi-

da, se separaram de Rocha Peixoto, partindo 

o Basílio para o sul e o Ricardo para o norte, 

à procura de reforços para os amotinados. 



 

        

 

    

 

 

 

    Beatriz Paes Pinheiro de Lemos, escritora e professora, nasceu em 

Viseu, no dia 29 de Outubro de 1872. Pautou-se pelo espírito inquieto pelas 

grandes questões das mulheres, como a educação, o ensino e a cultura. 

Talvez, por esta razão, tenha abraçado os valores republicanos na fase da 

sua juventude. 

  Frequentava, ainda, o ensino secundário, quando foram publicados 

alguns dos seus textos na revista académica A Mocidade. Formada em 

Letras e Ciências, exerceu o professorado. 

  Beatriz Lemos foi co-fundadora com o seu marido, o poeta Carlos de 

Lemos, da revista de arte e crítica, chamada Ave Azul (1899-1900), em 

Viseu, onde se encontra a maior parte do seu espólio. Em Ave Azul encer-

ram-se, também, testemunhos escritos de personalidades, como o poeta 

Camilo Pessanha e Ana de Castro Osório. A revista – veículo dinamizador 

na inculcação dos direitos das mulheres, por um lado, e na incitação das 

reivindicações desses direitos, por outro - tinha como primordial objectivo 

a vontade de conquistar a igualdade política e civil das mulheres.  

  Deste modo, saindo em defesa da cultura das mulheres, escreveu: “Que 

sejam nos bancos das Escolas as dignas rivais dos mais inteligentes e dos 

mais estudiosos.” Foi a favor da independência económica das mulheres, 

defendeu a igualdade de oportunidade no ensino e empenhou-se na cam-

panha a favor do divórcio. Abarcou o cargo de representante da Liga Por-

tuguesa da Paz, no distrito de Viseu, a partir de 1899. Pertenceu, também, 

ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, presidiu à União de 

Senhoras Liberais de Viseu e foi membro do Instituto de Coimbra. 

  Outros periódicos fazem jus à menção da sua escrita, designadamente, A 

Beira, Almanaque das Senhoras, A Crónica e a Alma Feminina. 

  Sempre em defesa da mulher mais instruída, na sua terra natal, 

“fundou e dirigiu, a Escola Liberal João de Deus, destinada a raparigas 

pobres, projecto que surgiu na sequência do caso Rosa Calmon”. 

  Depois da implantação da Republica, foi viver para Lisboa, onde leccio-

nou Francês, História e Geografia no Liceu Maria Pia. 

  Em 1913, aquando do 7º Congresso da Internacional Women Suffrage 

Alliance, em Budapeste,  foi convidada, juntamente com outras mulheres, 

para representar Portugal. 

  Morreu em Lisboa, em 14 de Outubro de 1922. 

BEATRIZ PINHEIRO 
(1872-1922) 

7.º Congresso da International Women Suffrage 

Alliance, Budapeste, 1913 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Bernardino Luís Machado Guimarães natural do Rio de Janeiro, nas-

ceu no dia 28 de Março de 1851. Em 1860, a sua família regressou a Por-

tugal, fixando residência em Vila Nova de Famalicão. 

  Fez a instrução primária no Liceu Nacional do Porto. Em 1866, fre-

quentou o curso de Matemática da Universidade de Coimbra e, no ano 

seguinte, inscreveu-se no curso de Filosofia da mesma Universidade, tendo 

sido premiado em ambas as ciências. Em 1876, doutorou-se em Filosofia 

sendo, depois, nomeado lente Catedrático da Faculdade de Filosofia. 

  Elevada personalidade da vida política e intelectual do país, perpassou o 

final da Monarquia, toda a I República, a Ditadura militar e parte do Esta-

do Novo. Em 1874, foi iniciado na Maçonaria e, paralelamente, já como 

deputado do partido Regenerador, apresentou inovadora planificação para 

o Ensino Profissional. Não obstante, e, por sua iniciativa, criou a cadeira 

de Antropologia, propondo, ainda, a instituição dos Liceus Femininos, em 

nome do Princípio da Igualdade de oportunidades na instrução juvenil. 

  Em 1890, foi eleito Par do Reino pelos estabelecimentos científicos e, no 

ano seguinte, foi nomeado Director do Instituto Industrial e Comercial de 

Lisboa. Em 1893, teve a seu cargo a pasta das Obras Públicas; reorganizou 

o ensino Técnico-profissional; promoveu a realização da Exposição Indus-

trial Portuguesa; criou um Museu Etnográfico Português, nomeando José 

Leite de Vasconcelos para seu director. 

  No ano de 1900 inaugurou as “Conferências da Pedagogia”, na Univer-

sidade de Coimbra; proferiu uma conferência na Associação da Mulher 

Pobre, defendendo os direitos cívicos das mulheres; publicou o opúsculo 

intitulado “Pela Liberdade”. 

  O ano de 1903, foi um marco de transitoriedade para Bernardino 

Machado: de monárquico a republicano, sendo, mais tarde, um dos vultos 

da Direcção do Partido Republicano Português. Na greve académica de 

1907, tomou a posição dos estudantes, demitindo-se da Universidade, em 

atitude de protesto. 

  Após a proclamação da República, deu início a uma intensa actividade 

política. Teve a seu cargo a pasta dos Negócios Estrangeiros no Governo 

Provisório. Em 1911, foi eleito deputado à Assembleia Nacional Consti-

tuinte e, depois, eleito Senador pelos seus pares. Dois anos mais tarde, ocu-

pou o cargo de 1º Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro. 

  Bernardino Machado foi eleito, por duas vezes, Presidente da Repúbli-

ca, porém, nunca concluiu nenhum dos seus mandatos. O primeiro, foi 

interrompido pelo golpe militar de Sidónio Pais, em 1917; o segundo, pelo 

28 de Maio de 1926. 

  Exilado em Espanha (La Guardia) e, depois, em França (Paris), lutou 

sempre em defesa da causa republicana, publicando vários manifestos, 

designadamente, contra o Sidonismo (Ditadura militar) e contra o Estado 

Novo (Salazarismo). 

  Em 1940, regressou a Portugal, acompanhado de Jaime Cortesão. Esta-

beleceu residência no seu Palacete de Mantelães, em Paredes de Coura. 

Faleceu na cidade do Porto a 29 de Abril de 1944. 

      

BERNARDINO MACHADO 
(1851-1944) 

   Bernardino Machado foi eleito, por duas 

vezes, Presidente da República, porém, nunca 

concluiu nenhum dos seus mandatos. O pri-

meiro, foi interrompido pelo golpe militar de 

Sidónio Pais, em 1917; o segundo, pelo 28 de 

Maio de 1926. Decidindo entregar os poderes 

presidenciais ao capitão-de-mar-e-guerra 

José Mendes Cabeçadas, justificou: “a quem, 

pelo seu passado de republicano histórico, 

considerava digno de receber tão elevada 

incumbência” (…) Escreveu ainda nesse ano 

de 1926: “Quando transmiti os poderes presi-

denciais, fi-lo a um chefe de governo, de 

coração republicano, que eu sabia bem que 

se propunha restaurar o mais breve possível a 

ordem constitucional. Aos seus sucessores eu 

não os transmitiria.” 

  Também numa das lições do seu Curso de 

Pedagogia escreveu: “Ninguém tem o direito 

de ser grosseiro, insolente, sobretudo quando 

fala em nome da lei.” 

  O escritor Jaime Cortesão referiu-se a 

Bernardino Machado, como fiel republicano 

até à morte, nestes termos: “Ele não foi um 

manipanço vago e solene, de capacete amar-

rado na cabeça. A sua legendária chapelada, 

que se diria ir do palácio de Belém até ao 

fundo dos campos de Portugal, ficou como 

exemplo democrático do respeito do homem 

pelo homem.” 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Anselmo José Braamcamp Freire nasceu em Lisboa a 1 de Fevereiro de 

1849, oriundo de uma família holandesa, com tradições liberais, que exer-

ceu cargos políticos em Portugal. Foi arqueólogo e genealogista, fidalgo 

cavaleiro da Casa Real, par do reino, escritor e sócio efectivo da Academia 

Real das Ciências.  

  Revelou-se uma personalidade multifacetada, de elevado prestígio inte-

lectual tanto a nível académico, como autárquico, despertando ainda hoje, 

curiosidade de estudo dos investigadores contemporâneos. Como estudante 

exigente que foi, tornou-se um historiador autodidacta, criador e editor da 

primeira revista portuguesa de História e do Arquivo Histórico Português 

(1903). 

  Braamcamp Freire ocupou o cargo de Presidente da Câmara de Loures, 

por dois mandatos, em 1887 e 1893, respectivamente. Sendo um político 

monárquico, em 1907 aderiu ao Partido Republicano Português, embora 

não alinhando quando aquele se cindiu em diferentes facções. 

  Na sequência da sua adesão ao P.R.P. chefiou uma lista republicana 

candidata à Câmara Municipal de Lisboa, sendo eleito e reeleito Presiden-

te daquele município, nos períodos de 1908 a 1913. 

  Braamcamp Freire foi um grande admirador e coleccionador de Arte. A 

sua importante biblioteca, com cerca de 10.000 volumes, alguns dos quais 

raros e antigos, foi legada à cidade de Santarém, encontrando-se na actual 

Biblioteca Municipal de Santarém. 

  Anselmo Braamcamp Freire faleceu a 21 de Dezembro de 1921. 

      

BRAAMCAMP FREIRE 
(1849-1921) 

A vereação republicana de Lisboa em 1908 
 

  «Após a ruptura com a monarquia, em 

Novembro de 1907, Braamcamp Freire justi-

fica a sua adesão ao Partido Republicano, em 

declaração ao jornal O Mundo: “O que se 

tem passado enoja-me, mas não só me enoja: 

irrita-me, obriga-me a romper.” 

  Perante a calorosa recepção republicana à 

adesão de Braamcamp Freire, não causou 

nenhuma admiração o facto de se ter candi-

datado às eleições municipais para a Câmara 

de Lisboa no ano seguinte. O desânimo e a 

desorganização impossibilitaram os monár-

quicos de sequer se submeterem a votos. A lis-

ta republicana, liderada pelo “cidadão Frei-

re”, ganhou naturalmente.  

  Claramente, o Partido Republicano apos-

tava forte nesta candidatura. Se demonstrasse 

ter capacidade para governar bem a capital, 

também poderia ambicionar o governo do 

país.» 
 

MARTINS, Jorge* - A Vereação Republicana de Lisboa em 

1908. In Caminhos da Memória. caminhosdamemo-

ria.wordpress.com 
 

*Doutorado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa. 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Manuel de Brito Camacho nasceu em 12 de Fevereiro de 1862, numa 

aldeia próxima de Aljustrel, no seio de uma família de lavradores abasta-

dos. Depois de concluídos os estudos secundários em Beja, foi para Lisboa, 

onde ingressou no curso de medicina da Escola Médico-Cirúrgica de Lis-

boa, o qual concluiu em 1884. 

  Em 1891 foi para o Exército Português, iniciando uma carreira como 

médico militar que o levaria ao posto de coronel. 

  Aquando das eleições gerais de 1893, candidatou-se a deputado pelo cír-

culo eleitoral de Beja, porém, nunca tomou posse, em virtude de ter escrito 

um artigo contra as instituições monárquicas. Não obstante, foi, ainda, 

suspenso por um ano do cargo militar e, depois, transferido para os Açores, 

como penalização. 

  De regresso ao continente, fundou O Intransigente, um jornal de crítica 

política e de propaganda republicana. 

  Em 1902 abandonou a medicina e dedicou-se exclusivamente à política 

e ao jornalismo. Foi fundador do jornal  A Lucta , que foi publicado pela 

primeira vez a 1 de Janeiro de 1906. 

  Desempenhou papel determinante na preparação da revolução do 5 de 

Outubro de 1910, em parte por ter sido o fio condutor entre republicanos e 

militares. 

  Em 23 de Novembro de 1910 foi nomeado Ministro do Fomento do 

Governo Provisório, contudo, no Congresso de 1911, operou-se a divisão 

do Partido Republicano Português e Brito Camacho tomou orientação niti-

damente divergente da de Afonso Costa e de António José de Almeida. Por 

isso, organizou e liderou a facção mais à direita do Partido da União Repu-

blicana. 

  Passou a desenvolver uma intensa actividade jornalística e política assu-

mindo-se como o principal opositor dos sucessivos governos formados pelo 

Partido Democrático. Depois da eleição de António José de Almeida para a 

Presidência da República, afastou-se, parcialmente, da cena política dedi-

cando-se à literatura. 

  Exerceu ainda o cargo de Alto-Comissário da República em Moçambi-

que. Em consequência da Revolução de 28 de Maio de 1926, abandonou 

definitivamente a actividade política, retirando-se para a vida privada. 

  Manuel de Brito Camacho foi uma das personalidades de maior relevo 

da política republicana. Desenvolveu importante acção jornalística e políti-

ca, e foi autor de diversas obras como, Contos e sátiras (1920), Política 

Colonial (1936) e Questões nacionais (1937). 

  Morreu a 19 de Setembro de 1934. 

      

BRITO CAMACHO 
(1862-1934) 

Nota preliminar 
 

«”Editorial Cosmos” honra-se muito de 

poder incluir hoje na sua colecção de “ 

Cadernos Coloniais” um trabalho do falecido 

e eminente homem de Estado dr. Brito Cama-

cho. 

  Espirito de altissima inteligencia, caracter 

da mais nobre tempera, escritor de valor con-

sagrado, o dr. Brito Camacho tambem deixou 

o seu nome ligado à vida colonial, tendo 

exercido, com o maior aprumo moral, as ele-

vadas funções de Alto Comissario em 

Moçambique, onde soube observar os diver-

sos problemas que interessam ás Colónias. 

  O trabalho que inserimos no presente 

“Caderno”, cedido por quem de direito, e que 

vale como magnifica lição, nunca foi publi-

cado em separata e passou quási despercebi-

do na Imprensa. Trata-se duma notavel con-

ferencia sôbre “Politica Colonial”, que o dr. 

Brito Camacho realizou em Lisboa, pouco 

tempo depois de regressar de Moçambique, 

há, pouco mais ou menos, uma dúzia de 

anos. 

  Quem se lembra já dessas inteligentes, 

patrioticas e opurtunas palavras, então pro-

nunciadas pelo dr. Brito Camacho, com tanta 

autoridade moral e mental?! 

  Publicando essa conferencia, julgamos 

prestar um bom serviço ao Pais e aos nossos 

leitores, porque as autorizadas opiniões do 

falecido escritor ainda não perderam a opor-

tunidade.» 

 

Editorial Cosmos, 1936.  

 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Carlos Cândido dos Reis nasceu em Lisboa, a 16 de Janeiro de 1852. 

Ainda muito novo, contava apenas 17 anos, alistou-se como voluntário na 

armada, dando, assim, início a uma carreira militar que o irá conduzir ao 

posto de Vice-almirante, posto com o qual, passou à reforma em 1909. 

  A par da carreira militar, Cândido dos Reis manifestou também fortes 

convicções políticas e sociais. Convicto republicano, foi um membro desta-

cado da Junta Liberal, proferiu discursos anticlericais na Associação de 

Lojistas e conspirou de forma activa contra a monarquia, sendo o principal 

mentor da Intentona da Biblioteca, movimento inserido na tentativa Revo-

lucionária de 28 de Janeiro de 1908. 

  Fracassada a tentativa revolucionária levada a cabo a 28 de Janeiro, 

Cândido dos Reis permaneceu na primeira linha dos republicanos na cons-

piração para a queda do regime monárquico. Integrou a Carbonária com o 

nome simbólico de Marceau, e a par da actividade conspirativa, foi eleito, 

em Setembro de 1910, deputado republicano pelo círculo de Lisboa. Por 

esta altura, estariam já em marcha os planos para a revolução, que viria a 

ser concretizada a 5 de Outubro e nos quais participou activamente, ocu-

pando-se da componente militar do movimento. Na madrugada de 5 de 

Outubro, na sequência de recuos no movimento revolucionário, Cândido 

dos Reis terá afirmado desmotivado “(…) perdi a esperança no movimento 

e não sei o que devo fazer. O meu logar era no caes, ao pé da Companhia 

do Gaz, onde devia encontrar-me com os officiaes. Mas em vez de prepara-

tivos da revolta eu apenas observei as evoluções da policia e da municipal, 

e tenho o presentimento de que está tudo perdido.”. 

  Não suportando a ideia de ser preso — “Sahi para me bater, e ou hei-de 

morrer na revolução ou hei de liquidar a vida pelas minhas proprias 

mãos.”—, Cândido dos Reis recolheu a casa, aguardando sem esperança 

desenvolvimentos do movimento revolucionário. No entanto, quando por 

volta das 3 de manhã, os revolucionários mandaram um emissário ao 

encontro de Cândido dos Reis para lhe dar conta dos desenvolvimentos 

ocorridos, este foi informado da noticia de que o Almirante fora encontra-

do morto na Azinhaga das Freiras, em Arroios: “O cadaver de Candido dos 

Reis, quando uns populares o ergueram do solo, estava estendido ao com-

prido e com os pés na direcção da estrada de Sacavem. Tinha o braço direi-

to afastado do corpo e proximo do antebraço uma pistola automatica. No 

fato: uma bolsa de cabedal com 500 réis em prata, quatro nikeis de 100 réis 

e uma moeda de cinco réis nova em folha, e uma carteira com uma nota de 

5$000 réis e varios papeis...”. 

  Não tendo, por escassas horas, assistido ao seu sonho de ver a república 

implantada em Portugal, Carlos Cândido dos Reis estará para sempre liga-

do ao movimento republicano, como um dos personagens mais influentes, 

no longo trajecto que culminou a 5 de Outubro de 1910.  

      

CÂNDIDO DOS REIS 
(1852-1910) 

  “O almirante, depois de ter entrado na 

casa da rua D. Estephania, (…) recolheu ao 

quarto de dormir, (…) Depois deitou-se. Mas 

a idéa de que tudo liquidára n'uma desastra-

da aventura não o deixava pregar olho. Ás 

quatro da manhã, ouvindo o estrondear do 

canhão, ergueu-se e vestiu-se. E é natural 

que, n'esse instante, tendo recebido a impres-

são de que n'um determinado ponto de Lis-

boa os revolucionarios combatiam corajosa-

mente contra o inimigo monarchico, ao seu 

espirito acudiu tambem a idéa de que os bra-

vos assim lançados em declarada rebellião já 

o tinham talvez considerado, por o não verem 

a seu lado, um medroso, um covarde.  

  E então, Candido dos Reis, (…) achando, 

certamente, que já era tarde para enfileirar 

condignamente com os que luctavam desde a 

1 e 30 da madrugada, elle, que estivera inac-

tivo até esse momento, julgou que desmerece-

ra por completo no conceito dos seus amigos, 

dos seus camaradas, dos seus correligiona-

rios e... suicidou-se. Repetimos: isto é uma 

hypothese que formulamos. Para nós, (…) a 

hypothese do suicidio é perfeitamente acceita-

vel. Para outros não: para outros Candido 

dos Reis foi victima d'uma cilada preparada 

pelos inimigos da Republica e argumentam 

que seria coincidencia muito extraordinaria 

que, a dois passos da victoria, desappareces-

sem exactamente duas grandes figuras da 

preparação revolucionaria, - uma, Miguel 

Bombarda, attingido por um doido, a outra, o 

valoroso almirante, esmagado pelo desespe-

ro.” 
 

D´ABREU, Jorge - A Revolução Portugueza - O 5 de Outubro. 

Lisboa: Edição da Casa Alfredo David, 1912.  

Funeral do Almirante Cândido dos Reis e de Miguel Bombarda.  

http://jmgs.fotosblogue.com/24904/Funeral-do-Almirante-Candido-dos-Reis-e-de-Miguel-Bombarda-16-10-1910/


 

        

 

    

 

 

 

  

  João do Canto e Castro da Silva Antunes nasceu em Lisboa, a 19 de 

Maio de 1862. Frequentou o Colégio Luso-Britânico e a Real Escola 

Naval. Como oficial da Armada percorreu todo o Império Português, atin-

gindo o posto de almirante. 

  Em 1892, foi nomeado Governador de Moçambique e, em 1908, eleito 

deputado. Durante os primórdios da República, dirigiu a Escola Prática de 

Alunos Marinheiros, em Leixões, e chefiou o departamento Marítimo do 

Norte. No ano de 1915 foi dirigente da Escola Prática de Artilharia Naval. 

  No período da ditadura militar do governo de Sidónio Pais, foi nomeado 

director dos Serviços do Estado-Maior Naval e Ministro de Estado da 

Marinha, apenas por pouco tempo, devido à morte do ditador. 

  Aquando da eleição de 1918 para Presidente da República, apesar de 

monárquico, aceitou o cargo em prol da situação gravosa do País. Tratou-

se de um período bastante conturbado, política e socialmente: revoltas mili-

tares, greves, quedas e eleições de vários governos. Como se compreende, 

esse quadro de instabilidade generalizada dificultou o desempenho do car-

go para que foi destinado. 

  Durante o seu mandato, as tentativas de restauração da monarquia 

ocorridas no Porto e Lisboa, em 19 e 23 de Janeiro de 1919, não foram 

bem sucedidas. Este facto, foi para Canto e Castro, um drama de índole 

moral, na medida em que o obrigou a sacrificar e até mesmo a reprimir as 

suas convicções políticas pessoais, levando-o a colocar-se ao lado da Repú-

blica, a qual defendeu de forma honrada. 

  Após a iminente derrota monárquica, os republicanos convenceram-no 

a continuar com as suas funções, cargo que terminou em 5 de Outubro de 

1919. Passado pouco tempo após a sua saída do governo, foi promovido a 

almirante. 

  Canto e Castro morreu em Lisboa, a 14 de Março de 1934. 

      

CANTO E CASTRO 
(1862-1934) 

  “Face ao desaparecimento de Sidónio Pais 

da cena política, João do Canto e Castro, ao 

que se sabe homem de convicções monárqui-

cas, é eleito, a 17 de Dezembro de 1918, 5.º 

Presidente da República para cumprir o que 

restava do mandato presidencial de Bernardi-

no Machado. A eleição realiza-se no Parla-

mento, de acordo com os princípios da Cons-

tituição de 1911 (retomados por intermédio 

da Lei n.º 833, de 16 de Dezembro). 

  A sua eleição não é, no entanto, pacífica. 

Após a chamada para o 1.º escrutínio, a que 

respondem 134 congressistas, os monárqui-

cos saem da sala e entram na urna somente 

125 votos, distribuídos do seguinte modo: 

Canto e Castro, 121 votos; José Relvas 

(Partido Unionista), um voto; Basílio Teles 

(Partido Republicano), um voto; Garcia 

Rosado, um voto; e uma lista branca. Proce-

de-se a novo escrutínio. Canto e Castro obtém 

137 votos e regista-se uma lista em branco.” 
 

Presidentes - Primeira República - Canto e Castro. In Museu 

da Presidência. www.museu.presidencia.pt          

                               
 

 

 

 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Carolina Beatriz Ângelo nasceu na cidade da Guarda em 1878. Estudou 

medicina na Escola Médica de Lisboa, concluindo a licenciatura em 1902. 

  Casou com Januário Barreto, também ele médico e activista republica-

no. Foi a primeira médica em Portugal, actividade profissional que abra-

çou com entusiasmo. Não obstante, foi uma das principais activistas repu-

blicanas e militante feminista. Defendeu a posição das mulheres na socie-

dade portuguesa, designadamente: melhoria de estatuto legal e social das 

mulheres; o direito ao voto; sensibilização a favor da instrução das mulhe-

res nos princípios democráticos; protecção das crianças. 

  Todavia, o seu empenhamento cívico operou-se desde o período monár-

quico, manifestado pela acção prática em causas diversas, como por exem-

plo, integrando o Grupo Português de Estudos Feministas (1907), com 

outras feministas notáveis, com destaque para Ana de Castro Osório, Ade-

laide Cabete e Maria Veleda. Aderiu à Maçonaria, na qual atingiu o estatu-

to de “Venerável da Loja Humanidade”. Foi com este prestígio que se ins-

creveu no I Congresso Nacional do Livre Pensamento, realizado em Lisboa 

em 1908. 

  Como militante feminista desempenhou um papel pioneiro e decisivo 

tanto na Liga Republicana como, na Associação de Propaganda Feminista. 

Por exemplo, a confecção da bandeira republicana que foi desfraldada no 

dia 5 de Outubro de 1910, erguida pelas mãos de duas feministas marcan-

tes da época – Carolina Beatriz Ângelo e Adelaide Cabete -, é uma marca 

de elevado significado simbólico da República Portuguesa. 

  Em 1911, enviou mensagem a José Relvas, Ministro das Finanças, de 

apoio a empregos públicos às mulheres. 

  Numa entrevista ao jornal O Tempo de 3/5/1911, referiu o seguinte: 

“reclamo todas as medidas necessárias para modificar a situação depri-

mente em que se encontra a mulher” (…), enunciando: igualdade de salá-

rios, ocupação de certos cargos públicos, assistência pública, protecção à 

infância, serviço militar para as mulheres. Esta última medida, de carácter 

particular, foi objecto de controvérsia, não só pela sociedade, mas também 

por parte de algumas feministas. 

  Esta posição vanguardista tomada por Beatriz Ângelo, apesar das críti-

cas e divergências, foi, claramente, pretensiosa na mudança da situação 

das mulheres. Por isso, criou e pôs em prática todos os mecanismos que 

estavam ao seu alcance: fundou a Liga Sufragista das Mulheres Portugue-

sas, foi Presidente do Grémio da Humanidade e Sócia do Grémio da Soli-

dariedade. 

  Morreu com 33 anos de idade. 

      

CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO 
(1878-1911) 

 

  “Foi certamente nesta assembleia que se 

deu o facto mais notável de ontem: a compa-

rência de uma cidadã a votar. Os nossos leito-

res sabem já que se trata da sra. D. Carolina 

Beatriz Ângelo à assembleia de S. Jorge de 

Arroios, onde votou em harmonia com a sen-

tença do juiz, dr. João Baptista de Castro.” 

 

  «Na assistência, a voz baixa, discutia-se o 

caso, tendo-se feito grande silêncio quando 

chamaram pela eleitora, que logo apresentou 

a sua lista. Nessa ocasião ouviram-se muitas 

palmas. Em seguida o presidente da mesa, 

Constâncio de Oliveira, fez uma breve alocu-

ção, dizendo que em vista do juiz dr. João 

Baptista de Castro se ter pronunciado a favor 

da sra. D. Carolina Beatriz Ângelo, assim 

como a Procuradoria-Geral da República e 

tendo que se cumprir a lei, era com maior 

prazer que ele, presidente, depunha na urna 

a lista da primeira eleitora portuguesa. 

  A estas palavras a sra. D. Carolina Beatriz 

Ângelo respondeu da forma seguinte: 

“Agradeço à mesa e à assembleia a manifes-

tação de simpatia que me fizeram e mandarei 

dizer às minhas irmãs sufragistas do estran-

geiro, que tanto me felicitaram, que os 

homens portugueses estão connosco!” 

Uma nova salva de palmas apoiou as pala-

vras do presidente e da eleitora, sendo soltos  

muitos vivas a D. Beatriz Ângelo, ao presi-

dente e à República.» 
 

O Tempo, Lisboa, 29 de Maio de 1911.  



 

        

 

    

 

 

 

  

  Maria Clara Correia Alves nasceu em Montemor-o-Novo em 1869. Foi 

professora, publicista, oradora, jornalista, conferencista, republicana e 

assumida anti-clerical e livre-pensadora. Frequentou os meios políticos na 

primeira década do século XX, e a maçonaria, defendendo os ideais femi-

nistas.  

  Em 1909, desfilou com a Comissão da Liga Republicana das Mulheres 

Portuguesas; participou na manifestação organizada pela Junta Liberal; 

foi promotora da Associação do Registo Civil; empenhou-se na campanha 

a favor da Lei do Divórcio. 

  No plano educativo, Maria Clara Correia Alves propôs a abolição do 

ensino religioso nas escolas oficiais e a sua laicização, aquando do Con-

gresso Pedagógico de Abril de 1909. A partir daí, demarcou-se como uma 

fervorosa jornalista e uma exímia oradora, discursando em várias sessões 

como na jornada anti-clerical organizada pela Junta Liberal, no protesto 

pelo fuzilamento do pedagogo Francisco Ferrer, em Espanha, na homena-

gem à médica e feminista francesa Madeleine Pelletier, na evocação do 

centenário da morte de Gomes Freire de Andrade, no Grémio Lusitano, em 

honra do Governo Provisório da República, e na promulgação da lei do 

Registo Civil.  

  Em 1913, no XVII Congresso Internacional do Livre Pensamento, apre-

sentou a tese “ La Libre Pensée et L´Emancipacion de la Femme”. Foi edi-

tora, directora e gerente do Boletim Oficial e da revista Alma Feminina, 

entre 1914-1919, tendo, ainda, presidido à Comissão Jornalística.  

  Aderiu à propaganda republicana e ao associativismo feminino, 

enquanto activista da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e fun-

dadora do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Neste contexto, 

evidenciou-se no desempenho dos cargos de Secretária-Geral do Conselho 

(1914-1919), Secretária do Exterior e Vice-Presidente da Direcção. Profe-

riu conferências, nomeadamente, a V Conferência organizada pela Comis-

são de Educação do CNMP, e interviu no Congresso Nacional de Educa-

ção Popular, promovido pela Universidade Livre (1922).  

  Nos anos 30, colaborou assiduamente na revista Pensamento com textos 

como “O Feminismo”, exercendo ainda funções de Directora da Biblioteca 

Municipal do 2º Bairro de Lisboa. 

  Em 1947 foi nomeada pela Sociedade Nacional de Belas Artes como 

“erudita e muito devotada à Instrução popular” 

  Maria Clara Correia Alves veio a falecer em 1948. 

      

CLARA CORREIA ALVES 
(1869-1948) 

  “A Associação do Registo Civil e do Livre 

Pensamento, de cariz maçónica, é fundada a 

5 de Agosto de 1895 [existia já a Associação 

Promotora do Registo Civil, criada a 18 de 

Novembro de 1876, de combate ao clericalis-

mo e ao fanatismo religioso e em defesa do 

estado laico. Por sua vez a Associação dos 

Livres Pensadores surge em 1880] e "estava 

sedeada na Travessa dos Remolares, 30 – 

1º" [cf. JPP, Ephemera] e, depois, teve sede 

no Largo do Intendente, nº45. Foram seus 

fundadores: Ferreira Chaves, Eduardo Pinto, 

José da Costa Lemos, Lomelino de Freitas, 

Vasco Gamito, Raul Joaquim Gil, Carlos 

Cruz, entre outros. Os seus Estatutos datam 

de 1899.   

  Em 1911 alterou o nome para Associação 

Propagadora da Lei do Registo Civil. Perten-

ceram à Associação alguns dos principais 

vultos libertários, socialistas e republicanos 

(maçónicos e positivistas), como Magalhães 

Lima, Alves da Veiga, Azedo Gneco, Guedes 

Quinhones, Faustino da Fonseca, António 

Xavier Correia Barreto, Teixeira Bastos, 

Augusto José Vieira, Júlio Berto Ferreira, 

José Justino Ferreira, Manuel da Arriaga, 

Miguel Bombarda, Alexandre Braga, Eduar-

do Augusto Pinto, Lucinda Alves, Maria Cla-

ra Correia Alves, Deolinda Lopes Vieira, bem 

como António Marques Nogueira, João Gon-

çalves, Jácome da Silva, Macedo de Bragan-

ça, Manuel Mendes de Almeida (todos direc-

tores da Associação – cf. Fernando Catroga, 

"O laicismo e a questão religiosa em Portu-

gal. 1865-1911", Análise Social, vol. XXIV, 

1988 – e todos, curiosamente, presos por 

"delitos" anti-religiosos) ou mesmo, Manuel 

Buiça e Alfredo Luís da Costa.” 
 

MARTINS, José M. - Associação do Registo Civil e do Livre 

Pensamento. In “Almanaque Republicano”. Texto publicado 

em 24 de Maio de 2010. www.arepublicano.blogspot.com   

http://ephemerajpp.wordpress.com/2010/05/22/associacao-propagadora-da-lei-do-registo-civil-associacao-do-registo-civil/


 

        

 

    

 

 

 

    Cláudia de Campos nasceu no dia 28 de Janeiro de 1859 em Sines. O 

pai ordenou que ela fosse estudar para Inglaterra, e lá permaneceu até 

casar. Aos dezasseis anos de idade casou com Joaquim d’ Ornelas e Matos 

fixando residência em Lisboa. Porém, o tempo passado naquele país dei-

xou-lhe marcas profundas, a ponto de a determinada altura se sentir divi-

dida entre Portugal e Inglaterra. Todavia, Cláudia de Campos privou com 

a alta sociedade de Lisboa frequentando a Academia de Ciências de Lisboa 

e os Salões Literários do Casino. 

  Mesmo assim, as preocupações com a condição da mulher não lhe pas-

saram à margem, pois pertenceu à secção feminista da Liga Portuguesa da 

Paz e ao Comité Português da associação em França – La Paix et le Désar-

mement par les Femmes. Empenhada na luta pela emancipação feminista 

foi apologista de uma conquista pela acção colocada em prática, em detri-

mento das efervescentes e barulhentas reivindicações. Esta atitude singular 

englobava, também, os discursos doutrinais. 

  A partir de 1892 começou a publicar a sua obra, um livro de contos inti-

tulado “Rindo…” tendo sido prefaciado por Bulhão Pato. Depois, O Últi-

mo Amor, Mulheres, A Esfinge, O Duque de Palmela, etc. Em 1895, escre-

veu Ensaio de Psicologia Feminina, onde fez uma análise de importantes 

figuras femininas como Charlotte Bronte, condessa de Lafayette, baronesa 

de Stael, Josephine de Neuville, rainha da Roménia, usando nalgumas das 

suas obras os pseudónimos “Colette” e “Cármen Silva”. No ano de 1898 

publicou Ele, obra polémica, pelo facto de retratar locais e figuras com que 

se tinha cruzado em Sines, apesar de ter dado novos nomes aos seus perso-

nagens. 

  A imprensa também contou com a sua colaboração, designadamente, o 

Almanaque das Senhoras, a revista A Sociedade Futura, o Jornal das Senho-

ras e o Jornal das Mulheres. Neste último, detinha um capítulo da sua auto-

ria, onde explanou um estudo sobre Shelley. 

  O seu pensamento despojado de preconceitos, e de atitude determinada, 

reflectido nas temáticas adoptadas, valeu-lhe várias críticas, tendo sido 

considerada demasiado libertina no contexto da mentalidade da época em 

que viveu. 

  Morreu na capital portuguesa, a 30 de Dezembro de 1916. 

CLÁUDIA DE CAMPOS 
(1859-1916) 

  “Fundada em 1779 por D. Maria I a ACL 

é uma das mais antigas instituições científi-

cas em Portugal. Entre os seus primeiros 

membros encontravam-se personalidades 

como o Duque de Lafões, o Abade Correia da 

Serra ou o oratoniano Teodoro de Almeida. O 

seu principal objectivo é a promoção e o estí-

mulo da investigação científica e a divulga-

ção pública dos resultados dessa investiga-

ção. Tem também um papel de relevo na pre-

servação, aperfeiçoamento e expansão da lín-

gua portuguesa. A partir de 1851 a Academia 

passou a dividir-se em duas Classes: a de 

Ciências e a de Letras. Cada Classe tem 35 

sócios efectivos, 70 sócios correspondentes 

nacionais, e até 70 sócios correspondentes 

estrangeiros. A ACL representa Portugal no 

International Council of Scientific Unions 

(ICSU) e é um dos membros nacionais da 

European Science Foundation. 
 

Áreas Científicas 
 

Astronomia, Biologia, Economia , Engenha-

ria, Filologia, Física, Geografia, História, 

Linguística, Matemática, Medicina, Psicolo-

gia, Química, Sociologia.” 
 

Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Instituto Camões, 

2010. www.cvc.instituto-camoes.pt 



 

        

 

    

 

 

 

    Zófimo José Consiglieri Pedroso Gomes da Silva nasceu em Lisboa no 

dia 10 de Março de 1851. Frequentou o Liceu Nacional de Lisboa e, após 

conclusão do secundário, ingressou no Curso Superior de Letras na Aca-

demia Real das Ciências de Lisboa. Foi professor catedrático, político 

republicano convicto, e exemplar homem de Letras. 

  Em 1879, na sua tese do curso apresentou a dissertação intitulada A 

Constituição da Família Primitiva, a qual recebeu rasgados elogios e, ao 

mesmo tempo, a sua nomeação como professor. 

  Porém, começou a trabalhar em 1875, na Câmara Municipal de Lisboa, 

onde organizou a instrução primária da capital. Entre 1881 e 1882, ainda 

como estudante, iniciou-se nos estudos das tradições populares e da etno-

grafia, publicando alguns artigos na revista O Positivismo, não obstante, a 

sua iniciação na carreira política. 

  Consiglieri Pedroso foi um visionário ao percepcionar claramente o 

marasmo e atraso cultural e cívico em que se encontrava a grande maioria 

da população portuguesa da segunda metade de Oitocentos. Distinguiu-se 

pela sua personalidade multifacetada, pluridisciplinar e vanguardista. 

  Em 1886, publicou pequenos opúsculos com o intuito de alertar para a 

necessidade de formação das massas populares no contexto republicano. 

Por isso, fez publicar, quinzenalmente, folhetos escritos em linguagem sim-

ples e directa, que abarcavam temas muito diversificados, “da história à 

biografia, de política internacional ao esclarecimento eleitoral”: O que é a 

República; José Estevão e a Reacção Religiosa; Guia do Eleitor; e A Revo-

lução de 1830, são alguns dos inúmeros títulos publicados. 

  Foi co-fundador da Associação dos Jornalistas e Escritores Portugue-

ses, tendo participado, entre outros eventos, nas Comemorações do Cente-

nário de Camões de 1880, no centenário do nascimento de Alexandre Her-

culano, nas comemorações do IV Centenário da Descoberta do Caminho 

Marítimo para a Índia e, ainda, no Congresso Internacional de Antropolo-

gia e Arqueologia. 

  Desde 1888, fez parte da loja maçónica “Simpatia”, de Lisboa.  

  Jornalista de acção, foi um dos fundadores dos periódicos Os Debates e 

A Vanguarda. Após a Revolução de 31 de Janeiro de 1891, restringiu a sua 

actividade política à imprensa, focando a sua investigação à etnografia 

nacional e ao estudo de línguas, pelo qual, sempre nutriu particular inte-

resse: “falava castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, dinamarquês e 

sueco, tinha conhecimentos de grego e latim. Estudou persa, holandês, 

húngaro, sérvio, búlgaro e russo. Recebeu ainda lições de árabe e de 

hebraico”. 

  Foi Membro da Real Academia das Ciências de Lisboa onde apresentou 

e desenvolveu o tema – a mitografia –, sobre o qual se debruçou intensa-

mente. Fez, ainda, notáveis estudos acerca das tradições portuguesas, 

designadamente, os mitos populares, as lendas, os contos e respectivas pro-

duções escritas. 

  No limiar da implantação da República portuguesa, Consiglieri Pedroso 

teve como prioridade o trabalho, deixando a militância política para segun-

do plano. Faleceu a 3 de Setembro de 1910, na cidade de Sintra. 

      

CONSIGLIERI PEDROSO 
(1851-1910) 

Local: Lisboa  

Periodicidade: Diário republicano  

Proprietário: Zofimo Consiglieri Pedroso  

Administrador: J. Cisneiros  

Redacção e Administração: R. Serpa Pinto, 

48, 2.º E .   

Tipografia: Tipographia do Jornal O Dia  

Páginas: 4 pág.  

Colunas: 5 
 

Surgiu em: 01-08-1888  

Terminou publicação em: 31 de Janeiro de 

1891.  

Rubricas regulares: Folhetim ("A Filha das 

Ruas", de Pierre Zacone) , Correspondências 

(Grândola, Almada, Serpa, Soure, Pernes, 

Anadia, Santarém, S. Martinho das Amorei-

ras, Castanheira de Pêra, Alenquer, Évora –

Anselmo Vieira; Barcelos, S. Pedro do Sul, 

Ansião, etc), Boémias (poemas), Á Ultima 

Hora, etc.  
 

Colaboradores: Alves da Veiga, Consiglieri 

Pedroso, Alexandre da Conceição, José 

Jacinto Nunes, Albano Coutinho, Alves Cor-

reia (a partir do nº16, 19-08-1888), Guerreiro 

dos Santos, Pereira Batalha, Consiglieri 

Pedroso abandona a direcção e a propriedade 

do jornal em 28-10-1889, nº385), José de 

Sousa Larcher, Júlio de Matos, entre muitos 

outros.  
 

Nota: A partir do nº 432, o jornal passou a ser 

propriedade de um grupo de republicanos 

que não são identificados. A escritura da 

transacção foi feita pelo tabelião Scola, mas 

desde o dia 28 de Outubro de 1889 que o jor-

nal tinha mudado de proprietários [“Os 

Debates”, Os Debates, Lisboa, 15-12-1889, 

Ano II, nº 432, p. 1, col. 1]. 
 

Almanaque Republicano. Texto publicado em 24 de Fevereiro 

de 2010. www.arepublicano.blogspot.com 



 

        

Foto, in Brasil-Portugal, nº283, 1 de Novembro de 1910. 

    

 

 

GOVERNO PROVISÓRIO DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA  

 

“Um Conselho de Ministros (da esquerda 

para a direita): Amaro de Azevedo Gomes 

(Ministro da Marinha), Coronel Barreto 

(Ministro da Guerra), dr. Afonso Costa 

(Ministro da Justiça), dr. António José de 

Almeida (Ministro do Interior), dr. Teófilo 

Braga (Presidente do Governo Provisório), 

dr. António Luiz Gomes (Ministro do Fomen-

to), dr. Bernardino Machado (Ministro dos 

Negócios Estrangeiros), José Relvas 

(Ministro das Finanças).”  

 
MARTINS, José M. - Governo Provisório da República. In 

“Almanaque Republicano”. Texto publicado em 23 de Janeiro de 

2009. www.arepublicano.blogspot.com 

    António Xavier Correia Barreto, militar e político, nasceu em Lisboa a 5 

de Fevereiro de 1853. Na sua juventude, ofereceu-se como voluntário para 

o Regimento de Infantaria, tendo sido promovido em 1874 a alferes-aluno 

da Arma de Artilharia. Entretanto, prosseguiu os estudos na Escola Poli-

técnica, pedindo mais tarde transferência para a Escola do Exército com o 

propósito de concluir os estudos. Em 1885, formou-se em Físico-Químicas 

e publicou um estudo muito interessante e excelente sobre pólvora, passan-

do a orientar a produção de munições com pólvora e sem fumo. Por isso, 

foi nomeado director de uma fábrica de pólvora, passando aquela substân-

cia química a ser conhecida por “pólvora Barreto”. Integrou ainda o Con-

selho de Administração Militar. 

  Adepto das ideias republicanas, foi convidado pelo almirante Cândido 

dos Reis para a comissão organizadora da revolução de 5 de Outubro de 

1910. Durante o Governo Provisório da República foi eleito ministro da 

Guerra, membro do Directório do Partido Republicano Português (1911) e 

novamente ministro da Guerra (1912). 

  António Xavier Correia Barreto exerceu as funções de Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa em 1913 tendo sido promovido a General no 

ano seguinte. No período compreendido entre 1920 e 1926, foi Senador e 

Presidente do Senado. 

  Morreu a 15 de Agosto de 1939, em Sintra. 

      

CORREIA BARRETO 
(1853-1939) 

Governo Provisório. Postal, Colecção AV 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/BrasilPortugal/1910_1911/N283/N283_master/N283.pdf


 

        

 

    

 

 

O Governo presidido por Cunha Leal  

(Dezembro de 1921)   

 

“Presidente do Conselho de Ministros, Fran-

cisco Pinto da Cunha Leal / Ministro da Justi-

ça, António Abranches Ferrão / Ministro da 

Marinha, João Manuel de Carvalho / Minis-

tro dos Negócios Estrangeiros, Júlio Dantas / 

Ministro das Colónias, Francisco da Cunha 

Rego Chaves / Ministro da Instrução Pública, 

Alberto da Cunha Rocha Saraiva / Ministro 

da Agricultura, Mariano Martins / Ministro 

da Guerra, Fernando Augusto Freiria / Minis-

tro das Finanças, Vitorino Guimarães / Minis-

tro do Trabalho, Augusto Joaquim Alves dos 

Santos.” 
 
MARTINS, José M. - Governo Cunha Leal.  In “Almanaque Repu-

blicano”. Texto publicado em 14 de Abril de 2010.  

www.arepublicano.blogspot.com 

    Francisco Pinto da Cunha Leal nasceu a 22 de Agosto de 1888 em 

Pedrógão, Concelho de Penamacor. Licenciou-se em Engenharia Civil e de 

Minas, pela Escola Politécnica e Escola do Exército. Foi uma figura pecu-

liar marcante da República e um acérrimo opositor do regime de António 

Oliveira Salazar. Traçou um diversificado percurso político e profissional, 

foi militar e ocupou vários cargos ministeriais. Ainda estudante, conviveu 

com membros da oposição republicana como o caso de Brito Camacho e 

João de Menezes, tendo participado na Greve Académica de 1907. Con-

cluiu o curso de Engenharia em 1913, seguindo para Tancos durante um 

ano, e daqui, partiu para Angola. Foi combatente em França, sendo depois 

nomeado director-geral dos Transportes Terrestres. Entre o período de 

1920 a 1923, desempenhou os cargos de Ministro das Finanças, Chefe do 

Governo, Ministro do Interior nos anos de 1921 e 1922, e reitor da Univer-

sidade de Coimbra em 1924 e 1925. 

  No palco político, Cunha Leal iniciou-se no tempo operante de Sidónio 

Pais, inscrevendo-se no Partido Nacional Republicano. Pelejando pela 

defesa de uma política de intervenção, muito cedo tomou uma posição con-

trária à presidencial. Em 1918 desligou-se do partido e do sidonismo, pro-

pugnando com veemência contra os maus tratos a presos políticos, ataques 

e perseguições. Acreditava piamente que Sidónio Pais desconhecia a reali-

dade de tal situação. Após o desaparecimento do líder, Cunha Leal debateu

-se pela republicanização do regime e contra a subjugação do Governo de 

Tamagnini Barbosa às juntas militares. 

  Esta personalidade dotada de carácter inconformista temperamental, tal 

como se autodefinia, era também um apaixonado pela Verdade e pela 

República, assumindo, no entanto, a duplicidade e ambiguidade governati-

vas. Se por um lado, desejou a eclosão do movimento, sendo o líder de um 

grupo conspirativo, por outro, percebeu mais tarde a “lamentável precipi-

tação”, como referenciou em As Minhas Memórias. 

  No contexto da fragmentação da unidade republicana, Cunha Leal não 

aderiu ao Partido Republicano Liberal, ingressando no Grupo Republica-

no Popular liderado por Júlio Martins.  

  Como opositor dos maiores partidos republicanos – Democrático e Libe-

ral –, participou nas conspirações radicais, como a de Setembro de 1921. 

Mas, presumindo que se tratava de uma cilada, contactou Magalhães Lima 

e outros conspiradores, no sentido de os demover do prenúncio trágico que 

resultou na memorável “noite sangrenta”, cujo resultado foi o assassinato 

de António Granjo, Machado Santos, entre outros políticos. Chocado e 

revoltado com aquele acontecimento Cunha Leal adoptou uma atitude ain-

da mais conservadora, chegando mesmo a propor a pena de morte. 

  Em 1923 foi apologista da implantação de uma ditadura e liderou o Par-

tido Republicano Nacionalista, de constituição dual: a ala direita era diri-

gida por Cunha Leal; e a ala esquerda por Álvaro de Castro. Dois anos 

mais tarde fundou a União Liberal Republicana. Porém, após a revolução 

de 28 de Maio de 1926, demitiu-se do Exército. Foi governador do banco 

de Angola entre 1927 e 1930. Morreu em 26 de Abril de 1970. 

    

CUNHA LEAL 
(1888-1970) 



 

        

 

    

 

 

 

    Domitília Hormizinda Miranda de Carvalho, médica, professora e publi-

cista de prestígio nasceu em Travanca da Feira, Distrito de Aveiro, em 

1871. Ao concluir o curso dos liceus no ano de 1891, foi para Coimbra fre-

quentar a Faculdade de Matemáticas e Filosofia, assistindo regularmente 

às aulas, sendo este facto inédito no contexto epocal. O resultado da con-

clusão do curso foi excelente. Depois, concorreu também ao lugar de astró-

noma no Observatório D. Luís I, e apesar, de ter alcançado o topo da clas-

sificação, não lhe foi atribuído o lugar, em virtude de ser mulher. Mais tar-

de, em 1904, licenciou-se em Medicina, tendo obtido o primeiro lugar, e foi 

presenteada com os prémios, de Castelo de Paiva, “Anatomia”, e de Alva-

renga, “Clínica Médica”. Mudou-se para a capital onde passou a exercer 

clínica. Em 1906, dirigiu o primeiro liceu feminino, D. Maria Pia, em Lis-

boa e, professorou também, Matemática no Liceu Maria Amélia Vaz de 

Carvalho, numa época em que a instrução das mulheres se cingia, predo-

minantemente, à esfera doméstica. Para isso, empenhou os esforços possí-

veis, no sentido de transformar a Escola Feminina Maria Pia, no primeiro 

liceu feminino em Portugal, ocupando o lugar de directora. Aquando da 

sua integração na secção feminista da Liga Portuguesa da Paz, defendeu a 

ideia de que “é na família que as mulheres têm um lugar privilegiado para 

educar para a paz e entendimento entre os homens”, sendo necessário para 

tal cumprimento, a independência de pensamento e acção coadunados com 

a instrução das jovens raparigas e a igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres. 

  Em 1909 com outras feministas assinou a lista dos defensores do divór-

cio, cuja publicação constou do jornal O Mundo, sendo a sua promoção da 

responsabilidade da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. No 

entanto, em 1912, foi duramente criticada pelas feministas em virtude da 

sua recusa de apoio ao sufrágio feminino. 

  Aos sessenta e quatro anos de idade foi escolhida juntamente com Maria 

Guardiola e Maria Cândida Parreira, para deputada à Assembleia Nacio-

nal durante os períodos consecutivos de 1934-1937 e 1938-1941. Fez parte 

integrante do Conselho Superior de Instrução Pública, tendo sido condeco-

rada pelo Governo português com a Ordem de Instrução Pública. 

  Escreveu para os jornais A Voz, Jornal do Médico e Stell e realizou 

numerosas conferências de índole literária e educativa. São da sua autoria 

as obras: Terras de Amores (1909); Maria Amália Vaz de Carvalho: Sidónio 

Pais – Lição a Alunos; Para o Alto (1956). 

  Foi sócia da Academia de Ciências de Portugal. Morreu no ano de 1966. 

DOMITÍLIA DE CARVALHO 
(1871-1966) 

Publicação da lição proferida pela Prof. 

Domitilla de Carvalho às alunas do Liceu 

Garrett, obra de exaltação da figura de Sidó-

nio Pais, 9 páginas antecedidas de um poema 

"Á memoria de Sidonio Paes - Heroi e San-

to". 
 

 

À Memória do Presidente-Rei Sidónio Pais 

(...)  

Soldado-rei que oculta sorte  

Como em braços da Pátria ergueu,  

E passou como o vento norte  

Sob o ermo céu.  

Mas a alma acesa não aceita  

Essa morte absoluta, o nada  

De quem foi Pátria, e fé eleita,  

E ungida espada.  

Se o amor crê que a Morte mente  

Quando a quem quer leva de novo  

Quão mais crê o Rei ainda existente  

O amor de um povo!  

Quem ele foi sabe-o a Sorte,  

Sabe-o o Mistério e a sua lei.  

A Vida fê-lo herói, e a Morte  

O sagrou Rei!  

(...) 
 

27 de Fevereiro de 1920 

Fernando Pessoa 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Duarte Leite Pereira da Silva nasceu e morreu na cidade do Porto. Cur-

sou matemáticas na Universidade de Coimbra, tendo tido como mestre José 

Falcão. 

  Em 1885, foi premiado com a apresentação da tese denominada Integra-

ção das Differençiaes Algébricas, para professorar a Academia Politécnica 

do Porto, actividade que exerceu cerca de 25 anos. 

  Estabeleceu relações político-pedagógicas com personalidades da sua 

contemporaneidade, designadamente, Teixeira Gomes e Rodrigues de Frei-

tas e, ainda, colaborou com Basílio Teles no Grupo Republicano de Estu-

dos Sociais. 

  Estreou-se no Directório do Partido Republicano Português no ano de 

1897, participando em comícios no Porto. Insurgiu-se contra a monarquia, 

pela forma como conduzia o destino da Nação, escrevendo com bastante 

assiduidade em A Voz Pública e em A Pátria, que dirigiu, debatendo todos 

os graves problemas de carácter nacional ou portuenses. 

  Foi eleito pela lista republicana vereador da Câmara Municipal do Por-

to, cargo que o notabilizou pelo seu desempenho ao serviço do povo, adqui-

rindo de forma fecunda, prática na administração pública. 

  Durante o 1º Governo Constitucional da República, ocupou os cargos de 

Ministro das Finanças, e no 3º Governo, Presidente do Governo e Ministro 

do Interior. Foi neste último contexto, que a incursão monárquica liderada 

por Paiva Couceiro em Trás-os-Montes, foi derrubada, tendo sido resolvida 

a questão das greves das forças reaccionárias que conspiravam contra o 

regime. 

  Mas, foi como embaixador no Brasil, função que desempenhou até 

1931, que alcançou inigualável prestígio. Assim, durante as comemorações 

do centenário da independência brasileira, em pleno exercício daquele car-

go, recebeu o Presidente António José de Almeida e os aviadores Gago 

Coutinho e Sacadura Cabral, assinalando, deste modo singular, a presença 

portuguesa. 

  Também no âmbito da historiografia Duarte Leite foi um erudito. Atra-

vés de profunda reflexão, traçou uma inovadora metodologia na 

“construção histórica”. Para isso, lançou uma análise crítica às fontes 

[históricas] utilizadas, aplicando a máxima intersecção de saberes 

(Geografia, Astronomia, Cartografia, etc.). 

  Em 1921 e 1923, lançou-se na crítica histórica, ao mesmo tempo que 

Jaime Cortesão se iniciava como historiador, com os artigos, Os Falsos 

Precursores de Álvares Cabral, O Mais Antigo Mapa do Brasil e A explora-

ção do Litoral do Brasil na Cartografia da 1ª década do século XVI. Mas, o 

seu artigo editado em 1933, com a designação “O Moderno Critério da 

História”, foi uma verdadeira “revolução” no que diz respeito à construção 

da historiografia, ao opor a história - cientificamente orientada, da história 

- mito ou lenda ou ideologia. Deste modo, estava assim lançado o novo 

princípio metodológico, que se encontra em vigor até hoje. 

  Em suma: para Duarte Leite, a historiografia tem que relatar a verdade, 

“é a exigência crítica incorruptivelmente mantida quaisquer que sejam as 

conclusões em que desemboca (…)”. 

      

DUARTE LEITE 
(1864-1950) 



EGAS MONIZ 
(1874-1955) 

  António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz nasceu em Avanca, con-

celho de Estarreja, a 29 de Novembro de 1874. 

  Licenciou-se em medicina pela Universidade de Coimbra e especializou-

se em neurologia.  

  Em 1901 apresentou em Coimbra, a sua dissertação “A vida Sexual – 

Fisiologia” com a qual atingiu o grau de Doutorado. Em 1902 foi nomea-

do Lente Substituto da Faculdade de Medicina de Coimbra, oito anos mais 

tarde, foi promovido a Lente Catedrático, e em 1911 foi transferido para a 

Universidade de Lisboa, para exercer como catedrático a recém-criada 

cadeira de Clínica Neurológica.  

  A par desta carreira académica, Egas Moniz exerceu desde os primeiros 

anos de estudante universitário e até ao final da década de 20 do último 

século, uma intensa actividade política, num percurso impar, que o leva do 

Partido Regenerador, ao Partido Dissidente de José d´Alpoim. Aí, lutou ao 

lado dos republicanos pela queda da ditadura de João Franco.  

  Depois da implantação da República, Egas Moniz foi deputado na 

Assembleia Constituinte e na Câmara dos Deputados, e em 1917 fundou o 

Partido Centrista, que se auto-proclamava como um partido republicano 

moderado.  

  Na sequência do golpe militar de Dezembro de 1917, que colocou no 

poder Sidónio Pais, Egas Moniz vai aliar-se a este, permitindo a fusão do 

seu recém-criado partido, no novo Partido Nacional Republicano. Ao lado 

de Sidónio, Egas Moniz desempenha entre Março e Outubro de 1918, o 

cargo de ministro plenipotenciário de Portugal em Madrid e em Outubro é 

nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros, sendo nessa qualidade que 

preside a Delegação Portuguesa na Conferencia da Paz em Versailles. 

Após o atentado que vitimou Sidónio Pais em Dezembro de 1918, Egas 

Moniz mantém-se ainda no seu cargo, mas a 16 de Março de 1919, o novo 

governo de José Relvas resolveu substitui-lo por Afonso Costa na presidên-

cia da Delegação portuguesa.  

  Fecha-se, então, um ciclo na vida de Egas Moniz que vai, finalmente, 

poder dedicar-se por inteiro à investigação científica, abandonando defini-

tivamente a política activa. Assim, e já no campo da investigação cientifica, 

Egas Moniz descobre em 1927 uma nova técnica de diagnóstico que con-

sistia na introdução de uma solução opaca que permitia tornar visíveis as 

artérias do cérebro – a arteriografia. Esta descoberta veio revolucionar  as 

técnicas de diagnóstico da altura e lançar o nome de Egas Moniz na restri-

ta lista dos grandes investigadores mundiais do seu tempo. Mais tarde, em 

1939, realiza a primeira Leucotomia Pré-frontal, uma intervenção que se 

aplicava ao tratamento de certas psicoses.  

  Em 1949, e na sequência de uma carreira brilhante, ganhou o prémio 

Nobel da Medicina e Fisiologia. Seis anos mais tarde, em 1955, Egas 

Moniz falece em Lisboa.  

      

  Espírito liberal e acérrimo defensor da 

liberdade de expressão, Egas Moniz recusa-se 

a compactuar com o conluio vigente entre os 

dois partidos da Monarquia constitucional, os 

Regeneradores e os Progressistas: “A distin-

ção entre os dois partidos começou, porêm, a 

ser fictícia e na penumbra das antecâmaras 

ministeriais faziam-se acordichos e combina-

ções que, a breve trecho, se reflectiam no 

Parlamento que decaia constantemente.”  

Assim, abandona o Partido Progressista e 

acompanha José d´Alpoim no novo partido 

conhecido como a Dissidência Progressista.  

  Será no Partido Dissidente que, ao lado 

dos Republicanos, lutará pela queda da dita-

dura de João Franco. Dessa luta, resultou a 

tentativa revolucionária de 28 de Janeiro de 

1908, em que esteve directamente envolvido e 

na sequência da qual foi preso juntamente 

com inúmeros revoltosos, entre os quais se 

destacam nomes como Afonso Costa ou Antó-

nio José de Almeida.  

    

 

 

 

 

  

 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Elina Júlia Chaves Pereira Guimarães da Palma Carlos, jurista, escrito-

ra e feminista portuguesa, nasceu a 8 de Agosto de 1904, em Lisboa, filha 

do militar e republicano, Vitorino Máximo de Carvalho Guimarães, que 

ocupou o lugar de Primeiro-Ministro da Primeira República Portuguesa.  

  O seio familiar de Elina favoreceu a abertura de espírito, no diálogo 

político e combativo, formando-se uma personalidade determinada na luta 

pela defesa dos direitos das mulheres, e acreditando nas capacidades inte-

lectuais das mesmas. Afonso Costa denominou-a como sendo a “mulher do 

futuro”. 

  Corria o ano de 1925, ainda estudante universitária, quando publicou 

um artigo no jornal Vida Académica. No periódico, criticava a forma sar-

cástica como Júlio Dantas, o autor de O Terceiro Sexo, abordava as mulhe-

res que estudavam e pensavam. Em simultâneo, e nesse mesmo ano, foi 

integrada no movimento feminista, tendo sido convidada de Adelaide Cabe-

te para ingressar no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas 

(CNMP) no qual ocupou diversos cargos na Assembleia Geral. 

  Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa e apesar de não ter 

exercido advocacia, aplicou os seus conhecimentos jurídicos, despertando e 

informando, desse modo, muitas gerações de mulheres dos seus direitos 

inalienáveis. Apologista acérrima da participação das mulheres na vida 

política e cívica, reafirmou os ideais republicanos de Ana de Castro Osório, 

de Adelaide Cabete, de Maria Veleda, e outras. Esta continuada e sistemáti-

ca luta pela democracia visava, em primeiro lugar, a educação das mulhe-

res. Detentora de uma escrita de pendor intervencionista, jorrou numero-

sos artigos pelos muitos jornais e revistas da época, nomeadamente, O 

Rebate, Alma Feminina, Seara Nova, Diário de Notícias, O Primeiro de 

Janeiro, etc., num apelo constante e sistemático à liberdade de expressão, à 

educação das mulheres e à defesa dos seus direitos intransponíveis. 

  Em 1928, juntamente com outras mulheres, elaborou um plano de con-

ferências feministas, debatendo questões relacionadas com a formação 

académica: legislação, sufrágio e propaganda. Foi conferencista em Portu-

gal e no estrangeiro. Nesta linha de orientação, foi-lhe atribuído um voto 

de louvor pelo seu brilhante artigo publicado no jornal O Rebate, onde  

“criticava a lei eleitoral que não reconhecia o direito de voto à mulher”. 

  No II Congresso Feminista e de Educação realizado em 1928, foi uma 

das principais oradoras, apresentando teses sobre A Protecção à Mulher 

Trabalhadora e Da Situação da Mulher Profissional no Casamento, as 

quais, reflectem uma ampla visão da sociedade e da mentalidade da época, 

focalizando as grandes preocupações inerentes à condição feminina.  

  Em 1931, publicou O Poder Maternal, onde se inscreve os meios legais 

necessários para o bom desempenho do papel de mãe. A vertente educativa 

e a protecção à infância, foram importantes bandeiras desta feminista.  

  Elina Guimarães militou na Liga da Mocidade Republicana, pertenceu 

à International Council of Women, International Alliance for Women’s 

Suffrage, Fédération Internationale des Femmes Diplômeés en Droit. 

  Em 1985 foi condecorada com a Ordem da Liberdade. 

  Morreu em Lisboa, a 24 de Junho de 1991. 

      

ELINA GUIMARÃES 
(1904 - 1991) 

  “Em nome do Conselho Nacional de 

Mulheres Portuguesas, falou a drª srª D. Eli-

na Guimarães. Principiou a oradora por 

dizer que vai celebrar-se o 2º congresso femi-

nista português, e que, pela segunda vez em 

Portugal, vai a mulher afirmar publicamente 

os seus desejos e as suas aspirações englo-

bando-as no termo tão criticado de feminis-

mo. Todas as doutrinas têm os seus detracto-

res. Nenhuma os tem tido tão veementes 

como o feminismo. Mas nenhuma também 

tem sido tão mal compreendida, tão errada-

mente interpretada. Do que é uma doutrina 

de paz tem-se feito uma doutrina de guerra. 

Do que pretende exaltar a mulher tem-se 

acusado de querer imitar o homem.  

  Convencidas como nós estamos – e é nesta 

profunda convicção que se baseia a nossa 

doutrina – de que o homem e a mulher são 

equivalentes, como poderíamos, sem grave 

contradição, ter como ideal copiar o homem? 

Imitar alguém é reconhecer a sua superiori-

dade. E a superioridade global do sexo mas-

culino sobre o feminino não  a reconhecemos 

nós. Uma verdadeira feminista não pode pen-

sar em masculinizar-se porque se orgulha de 

ser mulher.” 
 

Diário de Notícias, Lisboa, 25 de Junho de 1928. 

2º Congresso Feminista Português 



ELÍSIO DE CASTRO 
(1869-1956) 

        

 

    

 

 

 

  Elísio Pinto de Almeida e Castro nasceu em 1869 na freguesia de Fiães, 

concelho da Feira. Era filho de Marcelina e de António Pinto de Almeida e 

Castro.  

  É no rescaldo da célebre Questão Coimbrã que Elísio de Castro chegou 

a Coimbra para cursar Direito. A vivência nesta cidade universitária foi 

para ele “uma outra escola onde aprendeu um novo pensamento do 

homem português, enriqueceu a sua formação humanística e abraçou para 

sempre as ideias republicanas que o acompanharam pela vida fora ainda 

para além da queda da I República em 1926.” 

  Após concluir a sua formatura regressou a Fiães e à cidade do Porto 

“onde se lançou nas lutas profissionais e politica bem como na melhor 

convivência social. Apesar das suas convicções republicanas o Dr. Elísio 

foi um dos cidadãos que verberou contra o regicídio que levara à morte de 

D. Carlos. Era um homem tolerante e entendia que a violência não era o 

melhor caminho a seguir para a libertação do Povo Português da Monar-

quia caduca e corrupta. Com o 5 de Outubro de 1910 é catapultado aos 

mais elevados cargos políticos concelhios, distritais e mesmo nacionais: 

Presidente da Câmara Municipal da Feira, Deputado às Constituintes, 

Governador Civil de Aveiro e Senador.” 

  A seguir à implantação da República ocupou o cargo de Presidente da 

Comissão Administrativa do Município da Feira, desempenhando um 

papel activo na defesa dos ideais republicanos e democratas nesse Conce-

lho.  

  Como jurista ajudou na elaboração da Constituição de 1911 e em 1917 

“constituiu-se num dos defensores de Portugal a participar na Conferência 

de Paz e de se colocar ao lado dos Aliados na luta contra a Alemanha e na 

defesa das nossas possessões ultramarinas.” 

  Em 1926 Elísio de Castro “sofreu vibrantemente com a deposição do 

regime que ajudou a construir e ficou-lhe a angústia de, até ao fim da sua 

vida, não ter assistido à queda da nova estrutura governamental que afas-

tou para sempre da vida nacional grandes homens como António José de 

Almeida, Bernardino Machado, Afonso Costa, Manuel Teixeira Gomes que 

ainda tanto tinham a dar ao seu país e ao povo português.” 

  Elísio de Castro faleceu no Porto a 11 de Novembro de 1956.   

Na foto, Elísio de Castro com o amigo Afonso Costa. 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Francisco Eusébio Lourenço Leão nasceu no dia 2 de Fevereiro de 

1878, em Gavião, Portalegre. Em 1890 formou-se em medicina na Escola 

Médico-Cirúrgica de Lisboa, fazendo estágios em Paris e Berlim. 

  Mais tarde, em Lisboa, colaborou em numerosas publicações das ideias 

republicanas e contribuiu intensamente na sua difusão, principalmente, 

depois do Ultimatum Inglês em 1890. No ano de 1893, entrou para a Maço-

naria. 

  Foi um dos fundadores do jornal A Pátria, e em Outubro de 1909, foi 

eleito Secretário do Directório do Partido Republicano Português, candida-

tando-se várias vezes a deputado, porém, nunca chegando a ser eleito. 

  Na quarta-feira do dia 5 de Outubro de 1910 Eusébio Leão foi um dos 

responsáveis pela proclamação da República da varanda dos Paços do 

Concelho, em Lisboa. Na sequência desse acontecimento, foi nomeado 

Governador Civil de Lisboa, depois, deputado da Assembleia Nacional 

Constituinte pelo círculo de Portalegre e, posteriormente, membro do 

Senado. 

  Mas, os conflitos internos operados no Partido Republicano Português, 

resultaram na sua fragmentação e, neste contexto, Eusébio Leão acabou 

por apoiar a União Republicana de Brito Camacho. 

  Durante o longo período compreendido entre 1912 e 1926, foi nomeado 

a desempenhar funções de Diplomata em Roma. 

  Eusébio Leão morreu em Lisboa, no dia 21 de Novembro de 1926. 

      

EUSÉBIO LEÃO 
(1878-1926) 



 

        

 

    

 

 

 

    Francisco dos Santos nasceu a 22 de Outubro de 1878, em Paiões, fre-

guesia de Nossa Senhora de Belém de Rio de Mouro, concelho de Sintra. 

Em 1880 devido ao falecimento de seu pai, José Nicolau dos Santos, as 

dificuldades económicas da família agravaram-se de sobremaneira, levan-

do a mãe, Adelaide Sophia Duarte, a desenvolver esforços para colocar 

Francisco dos Santos numa casa de beneficência. Assim, em 1887, o jovem 

Francisco é admitido na Casa Pia.  

  Caracterizado como sendo portador de um certo brio e de uma forte per-

sonalidade, os dotes artísticos de Francisco dos Santos foram, lentamente, 

sendo revelados, de tal forma que em 1893 matriculou-se na Escola de 

Belas Artes, no Curso Geral de Desenho.  

  Alcançando as melhores classificações nas disciplinas do Curso de 

Desenho. Em 1897 entrou para o Curso Especial matriculando-se na 

cadeira de Escultura, tendo como mestre Simões d´Almeida (tio). A sua 

habilidade na escultura é desde logo reconhecida por Simões d´Almeida 

que lhe tece os maiores elogios e classificações. Em 1900, conclui o último 

ano do curso, sendo aprovado nos exames com 17 valores e recebendo do 

Conselho Escolar a medalha de Prata. Em 1903, ganhou o concurso de 

Escultura para pensionista de Estado em Paris. Em França, Francisco dos 

Santos esteve até 1906 e aí se casou com Nadine Dubose Santos. Em 1906 

partiu para Roma, com um subsídio instituído por Valmor, ficando em Itá-

lia até 1909 data em que regressou a Portugal. No nosso país continuou a 

produzir os seus trabalhos com enorme sucesso. A par da produção artísti-

ca começou, também, a partir de 1911, a fazer parte dos júris de admissão e 

classificação nas exposições da SNBA, tendo, inclusive, entrado para a 

direcção da mesma em 1917, chegando a presidente em 1921. 

  As imensas obras conhecidas de Francisco dos Santos comprovam a sua 

intensa produtividade enquanto escultor. O seu trabalho abarcou diversas 

temáticas, sendo que, o seu nome ficará para sempre ligado à república, 

em resultado, de se ter tornado o autor do busto oficial, quando em 1911 

venceu o concurso para o busto oficial da República. 

  Além da sua intensa produção decorrente da sua actividade profissional 

de escultor, Francisco dos Santos desenvolveu intensa actividade noutras 

áreas das quais se destaca a sua apetência para o Futebol, modalidade que 

praticou com grande êxito integrando o grupo do Casa Pia de Lisboa. Pos-

teriormente transferiu-se para a equipa do Sport Lisboa, transitando daí, 

com outros casapianos, para a primeira equipa do Sporting Clube de Por-

tugal. Aquando da sua estadia em Roma integrou a equipa da Lazio che-

gando, inclusive, a ser seu capitão.   

  Segundo António do Couto,  Francisco dos Santos foi dos artistas do seu 

tempo o que mais trabalhou, o que mais modelos expôs, o que mais obras 

vendeu. Nas suas obras, a sensualidade da carne é transportada para o 

mármore, são exemplo disso obras como: “Beijo”, “Salomé”, “Nina”, ou 

“Crepúsculo”.  

  Trabalhou em vários ateliers sendo que o último localizava-se nas ofici-

nas de Moreira Rato, na Rua 24 de Julho, e aí trabalhou até ao dia da sua 

morte, a 27 de Abril de 1930.  

  

FRANCISCO DOS SANTOS 
(1878-1930) 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Francisco de Almeida Grandella prestigiado comerciante nasceu em 

Lisboa, em 23 de Junho de 1853. Foi proprietário dos conhecidos e impor-

tantes “Armazéns Grandella”, localizados na capital do País. 

  Em 1881, foi o fundador da Loja do Povo, iniciando-se na actividade 

comercial. Ainda, como caixeiro, empenhou-se na luta dos direitos dos tra-

balhadores. Para isso, criou, juntamente com alguns dos seus colegas labo-

rais, um movimento (reivindicativo) na conquista do direito ao descanso 

semanal, traduzido na fundação do jornal O Domingo. 

  Inspirado nos armazéns Printemps parisienses, moldou o seu ambicioso 

projecto – “Armazéns Grandella” – o qual prosperou rapidamente. Como 

empresário manteve os princípios de solidariedade para com os seus fun-

cionários: diminuiu as horas de trabalho e facultou o descanso ao domin-

go. 

  O seu elevado empreendedorismo, originou a criação de muitos postos 

de trabalho, pois, graças à sua iniciativa se deveu as fábricas de S. Domin-

gos de Benfica e de Telheiras, que forneciam artigos diversos para os 

Armazéns. Junto da primeira, construiu um bairro, comportando casas e 

uma escola, com o nome do deputado republicano Afonso Costa. 

  Grandela foi um republicano convicto e amigo íntimo de Afonso Costa 

sendo um dos principais defensores e mecenas da República. 

  Fundou o Teatro da Rua dos Condes e o célebre Club dos Makavenkos. 

Sobre este último, deixou o seu testemunho na obra Memórias (1919). 

  Faleceu a 20 de Setembro de 1934. 

      

FRANCISCO GRANDELLA 
(1853-1934) 

  “Desde 1879 até à inauguração dos mag-

níficos Armazéns Grandella, em 1907, Fran-

cisco de Almeida Grandella explorou várias 

lojas de comércio.  

  Em 1903, adquiriu um prédio na Rua do 

Carmo, cujas traseiras ligavam com o edifício 

da Rua do Ouro e, mandou-o demolir, man-

tendo somente os alicerces. A construção do 

novo edifício e o nivelamento das duas ruas 

obrigaram à escavação de mais 4 pisos abai-

xo do solo. 

  O novo edifício de duas fachadas era cons-

tituído por 11 andares a partir da Rua do 

Ouro e, 6 pisos a contar da entrada da Rua 

do Carmo, com uma estrutura de ferro fundi-

do, seguindo o gosto da “Art Nouveau”.  

  A fachada da Rua do Carmo, andar nobre 

da casa, era composto por um monumental 

relógio, onde duas figuras de ferreiros batiam 

as horas, encimando dois baixos-relevos 

representando as figuras míticas da Verdade 

e do Comércio. 

  Nas colunas entre as portas, foram escul-

pidos na cantaria medalhões com o lema da 

casa “sempre por bom caminho e segue”.  

  A destruição do edifício aconteceu a 25 de 

Agosto de 1988, quando ardeu por completo.” 
 

Armazéns Grandella. In “Espaço e Tempo Revelar 

Lx”. www.revelarlx.cm-lisboa.pt 
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Biblioteca Nacional de Portugal 

    António Ginestal Machado nasceu a 3 de Maio de 1874 na Vila de 

Almeida. Foi professor, publicista, político e estadista republicano. Fre-

quentou o liceu da Guarda e após a conclusão dos estudos, seguiu rumo a 

Lisboa para ingressar na Escola Naval, donde saiu diplomado em 1895. 

Porém, a Marinha não foi a sua opção de vida e, passados dois anos, resol-

veu matricular-se no Curso Superior de Letras, enveredando, assim, pela 

carreira de docente e de reitor no Liceu de Santarém, durante o período 

compreendido entre 1911 e 1923. 

  No âmbito político, optou pela militância nos partidos republicanos mais 

conservadores. Em 1912, filiou-se na União Republicana até à sua dissolu-

ção; depois, foi militante do Partido Republicano Liberal (1919-1923); 

deputado eleito, durante três legislaturas sequenciais por Santarém (1921-

1926); ministro da Instrução em dois governos (1921); presidente do Con-

selho de Ministros (1923); militante e presidente do Directório do Partido 

Republicano Nacionalista (1923-1927). Foi provedor da Misericórdia de 

Santarém (1919-1933) e comissário do Governo ligado à Companhia dos 

Caminhos de Ferro Portugueses (1911-1940). 

  Como publicista estreou-se antes da Implantação da República, colabo-

rando com a imprensa local e nacional. Colaborou com regularidade no 

Correio da Estremadura e n’ A Luta, dirigida por Brito Camacho. Membro 

activo da Liga Nacional de Instrução fundada em 1907 por Trindade Coe-

lho e Borges Grainha, e da Junta Liberal, constituída em 1909 por Miguel 

Bombarda. 

  O espólio deste republicano foi doado pelos seus herdeiros à Biblioteca 

Nacional no ano de 2008. Trata-se de um testemunho revelador da sua 

actividade quer profissional quer política, especialmente incidente sobre a 

década de 20 do século XX. É constituído, nomeadamente, por documentos 

biográficos, correspondência do autor e de terceiros, arquivo de imprensa, 

impressos e fotografias. 

  Ginestal Machado morreu em Santarém a 28 de Junho de 1940. 

      

GINESTAL MACHADO 
(1874-1940) 

http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm


 

        

 

    

 

 

 

  

  António Duarte Gomes Leal poeta e crítico literário português nasceu a 

6 de Junho de 1848, na cidade de Lisboa. 

  Iniciou-se na actividade profissional como escrevente de um Notário de 

Lisboa, o que lhe permitiu rasgar novos horizontes no plano da literatura e 

da política. Entretanto, frequentou o Curso Superior de Letras, não che-

gando, contudo, a concluir. Mesmo assim, Gomes Leal viria a ser, mais tar-

de, reconhecido como poeta. 

  Estreou-se em 1866, no plano literário com a poesia intitulada Aquela 

Morta publicada na Gazeta de Portugal e, em 1869, publica o folhetim 

“Trevas” na Revolução de Setembro. 

  A sua publicação escrita, panfletária, primava pela denúncia político-

social da sua época, sendo, portanto de cariz interventivo, tanto nos folhe-

tins publicados nos jornais, como pela fundação de um jornal satírico O 

Espectro Juvenal, em 1872, em parceria com Magalhães Lima, Luciano 

Cordeiro, e outros. É também co-fundador do jornal O Século, onde publi-

cou, por exemplo, A Banalidade Nacional Irritada, em 30 de Janeiro de 

1881. 

  No que concerne à poesia, foi um poeta joco-satírico, escrevendo vários 

textos surgidos aquando da Revolução de Setembro de 1870, destacando-se 

A Batalha dos Astros; Descrença; No Calvário. Em 1873, publicou O Tribu-

to de Sangue e A Canalha. Para celebrar Camões e Bocage, surgiram as 

publicações A Fome de Camões (1880); A Morte de Bocage e O Renegado 

(1881); O Anti-Cristo (1884-1886); Fim do Mundo, entre muitos outros. 

  De 1899 até 1910, compôs e publicou intensamente, porém, não lhe sub-

traiu o facto de ter vivido na rua, da caridade alheia. Valeu-lhe os amigos, 

designadamente, Teixeira de Pascoaes, que conseguiu uma pensão anual 

do Estado para seu sustento. 

  Ainda assim, em Março de 1915, publicou na revista Águia, o poema A 

Dama Branca.  

  Gomes Leal morreu em 1921. 

      

GOMES LEAL 
(1848-1921) 

 *ACCUSAÇÃO Á CRUZ* 

 

    Ainsi lirat-il les artiques vérités, les tristes 

vérités, les grandes, les terribles vèrités. 

    (De Quincey) 

 

Ha muito, ó lenho triste e consagrado! 

Desfeita podridão, velho madeiro! 

Que tens avassalado o mundo inteiro, 

Como um pendão de luto levantado. 

 

Se o que foi nos teus braços cravejado 

Foi realmente a Hostia, o Verdadeiro, 

Elle está mais ferido que um guerreiro 

Para livrar das flexas do Peccado. 

 

Ha muito já que espalhas a tristeza, 

Que lutas contra a alegre Natureza, 

E vences ó Cruz triste! Cruz escura! 

 

Chega-te o inverno, symbolo tremendo! 

Queremos Vida e Acção--Fica-te sendo 

Um emblema de morte e sepultura! 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Abílio Manuel Guerra Junqueiro nasceu a 15 de Setembro de 1850, em 

Freixo de Espada à Cinta. Muito cedo sentiu o chamamento da Poesia. Em 

1863, já declamava composições suas no Teatro de S. João, no Porto. 

Oriundo de uma família católica, quando entrou para os estudos académi-

cos no ano de 1866, inscreveu-se no curso de Teologia da Universidade de 

Coimbra. Porém, entendeu que não tinha perfil para seguir a vida religiosa 

e, dois anos depois, transferiu-se para o curso da Faculdade de Direito 

daquela Universidade. 

  Terminou o curso em 1873. No ano seguinte, foi publicada a sua obra-

prima intitulada A Morte de D. João, que o consagrou como figura literá-

ria. Porém, a citada obra “foi como uma bomba na sociedade portuguesa”, 

nas palavras de Raúl Rêgo. 

  Após conclusão do curso, rumou até Lisboa, entregando-se ao convívio 

entre intelectuais literários, artísticos e políticos. Escreveu prosa e verso 

nos jornais políticos e artísticos, em colaboração com os desenhos de 

Rafael Bordalo Pinheiro. 

  No ano de 1876 exerceu o cargo de secretário do Governo Civil de 

Angra do Heroísmo e de Viana do Castelo. Em 1878, foi eleito deputado, 

pelo círculo de Macedo de Cavaleiros e no ano seguinte, aderiu ao Partido 

Progressista, sendo de novo deputado. Porém, ao desentender-se com Oli-

veira Martins foi abraçar a causa republicana. Mais tarde, quando foi 

substituído, no círculo de Quelimane (Moçambique), Guerra Junqueiro 

abandonou a vida política activa no campo monárquico, dedicando-se à 

escrita e à administração da sua casa agrícola. 

  Entretanto, Guerra Junqueiro mudou-se para o Porto, e no ano de 

1908, candidatou-se a deputado pelo Partido Republicano. Foi uma figura 

combativa pela República portuguesa. O poeta colaborou, ainda, em diver-

sos jornais portugueses e estrangeiros, nomeadamente, A Folha, o Diário 

de Notícias, o Comércio do Porto,  e o Journal de Géneve. 

  A sua obra foi alvo de crítica antagónica, talvez pela complexidade da 

sua representação global, retratando o passado, o presente e o futuro.  

  A segunda metade do século XIX, no que respeita ao panorama portu-

guês, foi bastante conturbada, tendo sido assinalada pelo conflito com a 

Inglaterra, no contexto do mapa cor-de-rosa, e do consequente Ultimatum 

de 11 de Janeiro de 1891. O poeta e escritor teve especial interesse pela 

causa e crise nacional, pois, acreditava, ser possível “renovar a sociedade 

portuguesa”. Entre os seus vários testemunhos escritos, nomeia-se o opús-

culo Finis Patriae e as publicações Pátria e Ensaios Espirituais, os quais, 

contribuíram, em grande parte, para o descrédito das instituições monár-

quicas. 

  Entretanto, Guerra Junqueiro retirou-se para uma quinta no Douro, 

regressando à cena política com a implantação da República, tendo sido 

nomeado Ministro de Portugal em Berna. 

  Faleceu em Lisboa a 7 de Julho de 1923.       

GUERRA JUNQUEIRO 
(1850-1923) 

MAGNUS, _imponente_: 

 

Incrível! No momento grave em que a Nação 

Dorme (ou finge dormir!) à beira dum vul-

cão, 

Nesta hora tremenda, hora talvez fatal, 

Há quem graceje como em pleno carnaval! 

E assim vamos alegremente, que loucura! 

Cavando a todo o instante a própria sepultu-

ra... 

No dia d'àmanhã ninguêm pensa, ninguêm! 

Os resultados vê-los hão... caminham bem... 

Divertem-se com fogo... Olhem que o fogo 

arde... 

E extingui-lo depois (creiam-me) será tarde... 

Já não é tempo... As lavaredas da fogueira 

Abrasarão connosco a sociedade inteira! 

A mim o que me indigna e ruborisa as faces 

É ver o exemplo mau partir das altas classes, 

Sem se lembrarem (doida e miserável gente!) 

Que as vítimas seremos nós... infelizmente! 

Não abalemos, galhofando, assim à tôa, 

A égide do Scetro, o prestígio da C'roa! 

Quando a desordem tudo infama e tudo 

ameaça, 

A Rialeza é um penhor... 



        

  Doutorou-se na Faculdade de Direito em 

1890, concorrendo, no ano seguinte, ao lugar 

de professor, revolucionando o ensino da 

cadeira de Direito Civil.  

  Depois de uma breve passagem pela cadei-

ra de Direito Constitucional, tomou conta da 

regência da cadeira de História e Princípios 

Gerais do Direito Civil Português, que regeu 

durante dez anos (1892 a 1902), introduzindo 

profundas inovações no ensino da história 

jurídica e esforçando-se tanto quanto possível 

por actualizá-lo. 

    

 

 

  Guilherme Alves Moreira nasceu em Milheiros de Poiares em 21 de 

Março de 1861. Doutorou-se na Faculdade de Direito em 1890. Mas, a 

época áurea da sua carreira iniciou-se com a entrada em vigor da reforma 

do ensino universitário, uma das muitas realizações da República. Aqui 

Guilherme Moreira pôde consagrar-se exclusivamente às Instituições de 

Direito Civil, e na docência revelou as magníficas qualidades de juriscon-

sulto e de professor. 

  Teve como alunos Paulo Merêa e Luís Cabral de Moncada. Marcado 

por um juridicismo tecnicista era dono de uma engenharia conceitual que 

lançou a semente de uma maior autonomia da ciência do direito face ao 

ecletismo predominante. A partir de então, os progressos técnicos do Direi-

to seriam inequívocos, embora a secura valorativa venha a ser a outra face 

da moeda. Foi um dos introdutores em Portugal tanto da Escola Histórica 

de Savigny como da pandectística germânica. 

  Foi provedor da Misericórdia de Coimbra em vários triénios e exerceu o 

cargo de reitor da Universidade desde 1913 a 1915. Foi, ainda, Ministro da 

Justiça do governo de Pimenta de Castro (25 de Janeiro a 14 de Maio de 

1915). 

  Afecto aos democráticos, embarcou na aventura do governo saído do 

Movimento das Espadas (20 a 25 de Janeiro de 1915) ou Golpe das Espa-

das, nome pelo qual ficaram conhecidos os incidentes de insubordinação 

militar, em que se destacaram o capitão Martins de Lima e o comandante 

Machado Santos, que conduziram à demissão, a 25 de Janeiro de 1915, do 

Governo presidido por Victor Hugo de Azevedo Coutinho (alcunhado de Os 

Miseráveis de Victor Hugo) e à instauração de um governo ditatorial che-

fiado por Pimenta de Castro. Ambicionava, então, formar um partido repu-

blicano conservador. 

  Guilherme Moreira é uma influência marcante no campo do Direito 

Civil, principalmente a partir da sua obra Instituições de Direito Civil Por-

tuguês, publicada em 1907 e com a qual se iniciou um movimento de ade-

são à jurisprudência dos conceitos, num longo processo de maturação dou-

toral que há-de conduzir ao Código Civil de 1966. 

  Morreu em Coimbra em 19 de Agosto de 1922. 

  Em 1 de Dezembro de 1961 por iniciativa da Câmara Municipal da Fei-

ra, apoiada pelo Ministro da Justiça e do reitor da Universidade de Coim-

bra, bem como o corpo docente da Faculdade de Direito, efectuaram-se as 

comemorações do centenário do nascimento do doutor Guilherme Alves 

Moreira.  

   

GUILHERME MOREIRA 
(1861-1922) 



 

        

 

    

 

 

  “Ao seu funeral, segundo as estimativas 

da época acorreram cerca de 40 000 pessoas, 

mas assistiram ao acontecimento e ao desfile 

cívico em sua homenagem talvez perto de 100 

000 pessoas.  

Nessa ocasião discursaram à beira túmulo 

diversas personalidades que interpretaram, 

em certa medida, uma aliança entre o anticle-

ricalismo, o socialismo, o anarquismo, a 

Maçonaria e os republicanos mais radicais. 

Assim, foram oradores nessa ocasião: Antó-

nio José de Almeida, Sebastião de Magalhães 

Lima, Feio Terenas, Sá Pereira, Bartolomeu 

Constantino, Augusto José Vieira e França 

Borges. No fundo, era uma tentativa de com-

preender o percurso de vida e de pensamento 

ideológico desenvolvido por Heliodoro Salga-

do, dando-lhe o papel de exemplo a seguir 

por outros que como ele defendiam a liberta-

ção do povo da tutela da realeza, da igreja e 

do grande capital [Fernando Catroga, ob. 

cit., p. 164].” 
 
MENDONÇA, Artur B. - Heliodoro Salgado. In “Almanaque Repu-

blicano”. Texto publicado em 17 de Outubro de 2007.  

www.arepublicano.blogspot.com 

    Heliodoro Salgado foi um teórico do livre-pensamento. Nasceu a 8 de 

Julho de 1861 em S. Martinho de Bougado, Concelho de Santo Tirso. 

Recebeu orientação mental radicalmente anticlerical de Guilherme Braga 

e Fernão Botto Machado, “conferindo-lhe junto dos círculos do republica-

nismo maçónico uma indesmentível popularidade.” Filho de Eduardo 

Augusto Salgado, escritor e jornalista portuense, seguiu, todavia, uma 

linha de pensamento mais ousada e revolucionária do que o seu pai. Este 

tinha sido redactor do jornal Emancipação e colaborador d’O Comércio do 

Porto. Participou, também, na consagrada “Questão Coimbrã”. Morrera 

muito cedo, e Heliodoro Salgado, ainda criança, foi internado no Colégio 

de Órfãos do Porto. 

  Experienciou o magistério infantil, como primeira actividade profissio-

nal, logo enveredando, com enorme fascínio, pelo jornalismo. As publica-

ções jornalísticas referem um número infindável de títulos da sua autoria. 

Estreou-se no jornal socialista portuense O Protesto; foi um dos elementos 

da redacção do periódico O Século, na altura em que era dirigido por 

Sebastião de Magalhães Lima; no decorrer da década de 90, publicou 

ardentes artigos no jornal a Pátria, tendo um desses artigos resultado num 

processo judicial, que culminou na sua prisão. Apesar desta ocorrência, 

Heliodoro Salgado não deixou de ser o militante combativo, com a mesma 

vitalidade que sempre o caracterizou.  

  No seu folheto Religião e Ciência, fez uma reflexão profunda sobre a 

reforma pedagógica. Na sua perspectiva, aquela só seria possível através 

da “declaração de guerra a todas as religiões, em nome dos imprescritíveis 

direitos do livre-pensamento”. Também no seu trabalho designado Através 

das Idades, fez uma exposição de todo sectária: “Todas as religiões com os 

seus dogmas indiscutíveis, com os seus mistérios indecifráveis, com a sua 

sujeição incondicional da razão humana, são puros aspectos de despotis-

mo, do pior dos despotismos – o teocrático -, que se exerce sobre as cons-

ciências suprimindo no homem aquilo que mais o nobilita, a independên-

cia da razão, a capacidade de uma moral sem sanção.” 

  No quadro político, Heliodoro Salgado aderiu ao Partido Republicano 

Português, dando, não raras vezes, o seu contributo no âmbito das campa-

nhas de opinião durante a incrementação do laicismo em Portugal. Neste 

contexto, foi um dos dirigentes mais relevantes da Associação do Registo 

Civil. A partir da imposição do Ultimatum Inglês acompanhou a alteração 

ocorrida nos quadros dirigentes e na própria doutrina republicana. O radi-

calismo da sua teorização passou a fazer parte das perspectivas políticas de 

alguns elementos republicanos, designadamente, João Chagas, Afonso 

Costa e António José de Almeida. Teve, ainda, o privilégio de conhecer o 

plano da revolta portuense de 31 de Janeiro de 1890, permitindo-lhe escre-

ver criticamente A Insurreição de Janeiro. História, filiação, causas e justifi-

cação do movimento revolucionário do Porto. 

  Este filósofo que teorizou a doutrina da ala mais radical do republica-

nismo português, morreu em Lisboa, a 12 de Setembro de 1906. 

    

HELIODORO SALGADO 
(1861-1906) 



 

        

Eleito sem se candidatar 

 

 

  ―Um dia, finda há cerca de um ano a pri-

meira Grande Guerra, na qual foi interven-

cionista entusiástico, com uma obra de pro-

paganda e esclarecimento que lhe trouxe um 

enorme prestígio e criou uma corrente de opi-

nião para lhe confiar a chefia de um novo 

partido político, Homem Christo, foi eleito 

deputado pelo longínquo círculo eleitoral de 

Timor para surpresa sua, pois sequer se tinha 

candidatado. 

  A eleição verificada a 3 de Agosto de 1919, 

para o fogoso e grande jornalista constituiu 

uma tal surpresa que, ao princípio, nem a 

queria acreditar, uma vez que ninguém 

sequer o havia consultado sobre a candidatu-

ra – «um caso raro, creio que único na nossa 

história constitucional, o ser eleito deputado 

um cidadão, sem o desejar, sem o esperar, 

sem ser consultado, por mero arbítrio dos 

eleitores». («O de Aveiro», n.º 202, de 20-3-

1921) 

  A inesperada eleição, se ao próprio esco-

lhido causou surpresa, adquiriu foros de 

inquietante acontecimento nos meios políti-

cos. Não era dócil a Câmara, nem acomodatí-

cia e a oposição não se coibia de criticar e 

interpelar o governo. Mas uma vez desgarra-

da de todos os grupos, inteiramente descom-

prometida, impiedosamente castigadora, cau-

saria compreensíveis inquietações.‖ 
 
CERQUEIRA, Eduardo - Homem Cristo no Parlamento. In Antologia 

Aveirense. www.homemcristo.org 

    

 

 

    Francisco Manuel Homem Cristo nasceu em Aveiro em 8 de Março de 

1860. Foi oficial do exército, professor universitário, deputado, escritor e 

jornalista, tendo alcançado elevado prestígio como panfletário. Em Janeiro 

de 1882, depois de experienciar o Século, jornal fundado por Magalhães 

Lima, fez sair o primeiro número do semanário O Povo de Aveiro, de pen-

dor republicano, tendo tido enorme projecção devido ao destaque da temá-

tica — combate político —, o que despertou curiosidade e interesse a nível 

nacional. 

  Colaborou na revolta de 31 de Janeiro de 1891, resultando na sua pri-

são. O semanário O Povo de Aveiro foi suspenso entre o período de 1894-

1899, devido à denúncia de ‘abusos e escândalos’ relacionados com a 

Câmara Municipal de Lisboa. 

  Como elemento do directório do Partido Republicano tomou uma posi-

ção oposta das políticas de Afonso Costa. Em 1909, demitiu-se do Exército 

e mais tarde exilou-se em Paris. Estes factos resultaram na suspensão da 

publicação de O Povo de Aveiro, tendo sido retomada em 1912 com o apoio 

do filho, sob o nome de Povo de Aveiro no Exílio. Todavia, o jornal serviu 

para atacar essencialmente João Chagas, obrigando o governo português a 

tomar fortes medidas: a proibição da sua circulação em Portugal; e a pedir 

à França a expulsão dos dois jornalistas (pai e filho). Mas, este escritor e 

panfletário português, depois de regressado a Portugal edita o jornal inti-

tulado O de Aveiro, inscrito dentro dos mesmos moldes dos anteriores. 

  Homem Cristo afirmou-se com um ―livre-pensador‖, de vincada perso-

nalidade, avesso a submissões, um acérrimo defensor do progresso e das 

liberdades fundamentais, tornando-se um polemista temível. Foi professor 

de História na Faculdade de Letras do Porto e legou-nos uma importante 

produção literária de carácter educativo, politico e militar, da qual se des-

tacam Pró-Pátria, 1906, Banditismo Político (A Anarquia em Portugal), 

1912, e Notas da Minha Vida e do Meu Tempo, 1936. 

  Morreu a 25 de Fevereiro de 1943, na terra que o viu nascer. 

    

HOMEM CRISTO 
(1860-1943) 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Jaime Cortesão foi médico, escritor e político. Natural de Ançã, Canta-

nhede, nasceu a 24 de Abril de 1884. Matriculou-se na Universidade de 

Coimbra, Porto e Lisboa onde estudou Grego, Direito e, por fim, Medicina, 

curso que terminou no ano de 1910, com a apresentação da tese – A Arte e 

a Medicina, vindo a exercer a actividade profissional de médico durante 

cerca de dois anos. 

   Ao radicar-se no Porto, afastou-se daquela actividade, trocando-a pelo 

professorado liceal e dedicou-se à sua obra poética e dramaturga. Não obs-

tante, empenhou-se em intensas campanhas de propagação cultural, desig-

nadamente, Renascença Portuguesa e Universidade Popular do Porto. 

Aquando da intervenção de Portugal no contexto da Guerra Mundial de 

1914-1918, ofereceu-se como médico militar voluntário, tendo sido presti-

giado com a Cruz de Guerra. 

  Em 1919, Jaime Cortesão foi nomeado para director da Biblioteca 

Nacional de Lisboa, criando o “Grupo da Biblioteca”, núcleo de intelec-

tuais da época. Este momento, marcou o início de doutrinação política, 

dando, no entanto, continuidade à elaboração de tarefas de promoção cul-

tural. Colaborou nas revistas Lusitânia, e Nova Seara, sendo um dos funda-

dores da última.  

  Jaime Cortesão relevou-se um grande historiador, com A Expedição de 

Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil, em 1922, e da publica-

ção na revista Lusitânia “Do sigilo nacional sobre os Descobrimentos”. Foi 

o líder do movimento revolucionário de 3 de Fevereiro de 1927, que lhe 

causou o exílio por Espanha, França e Brasil, durante cerca de trinta 

anos, onde edificou a sua obra histórica alcançando grande projecção 

nacional e internacional. Após este longo desterro, regressou em definitivo 

a Portugal. 

  Foi indubitavelmente um grande historiador do seu tempo, e pertenceu 

a uma geração onde figuravam nomes como Manuel Laranjeira, João de 

Barros, Amadeu Sousa Cardoso e Teixeira de Pascoais. 

  “(…), as suas obras históricas de mais fundo significado cultural e 

nacional, e pelas quais é lícito considerá-lo um grande historiador, são as 

seguintes: Os factores democráticos na formação de Portugal, que serve de 

introdução à História do Regime Republicano em Portugal; o conjunto dos 

seus estudos sobre a história dos Descobrimentos, incluídos quer na Histó-

ria de Portugal, quer na História de America y de los Pueblos Americanos, 

quer na sua obra derradeira, Os Descobrimentos Portugueses; A Carta de 

Pêro Vaz de Caminha, e Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, publi-

cadas no Brasil.” 

  Morreu em Lisboa a 14 de Agosto de 1960. 

      

JAIME CORTESÃO 
(1884-1960) 

  “Menos de oito meses depois do pronun-

ciamento de 28 de Maio de 1926, no dia 3 de 

Fevereiro de 1927, desencadeava-se no Porto 

um amplo movimento republicano e demo-

crático, civil e militar, contra a Ditadura. A 

Revolta de Fevereiro de 1927, por vezes tam-

bém referida como Revolução de Fevereiro 

de 1927, foi uma rebelião militar que ocorreu 

entre 3 e 9 de Fevereiro de 1927, desencadea-

da no Porto, cidade onde estava instalado o 

posto de comando dos insurrectos e se trava-

ram os principais recontros, estendendo-se a 

partir do dia 5 a Lisboa. 

  Na génese deste levantamento terá estado 

o chamado «Grupo da Biblioteca Nacional». 

Alguns dos seus elementos tinham manifesta-

do um sentimento de expectativa, quase de 

apoio, relativamente ao golpe militar de 28 de 

Maio de 1926, pois, como muitos outros por-

tugueses, entendiam que era preciso pôr 

alguma ordem no caos que se vinha agudi-

zando na vida política, económica e social do 

País.” 
 

LOURES, Carlos - A Revolta de Fevereiro de 1927 no Porto. 

Publicado em 4 de Fevereiro de 2010. www.aventar.eu 



 

        

 

    

 

 

 

  

  João Pinheiro Chagas, natural do Rio de Janeiro, nasceu a 1 de Setem-

bro de 1863, oriundo de uma família de liberais que durante os conflitos 

civis viu-se obrigada a emigrar. Mais tarde, veio para Portugal, sendo edu-

cado em Lisboa. Entretanto, instalou-se no Porto, trabalhando na redacção 

de O Primeiro de Janeiro. 

   Jornalista, escritor, crítico literário, político, diplomata e conspirador, 

João Chagas foi, sobretudo, um republicano liberal. Fundou o jornal 

República Portugueza e colaborou nos jornais Tempo, Correio da Noite, e 

no Dia. Foi distinguido pela publicação dos seus artigos jorrados de argu-

mentação impetuosa e artística, causando polémica política contra as insti-

tuições. 

  Em 1871 foi eleito deputado, cargo que ocupou em quase todas as legis-

laturas até 1892, pelo Partido Regenerador. Já nessa altura era bastante 

conhecido como literato, pela publicação de poemas, romances e peças de 

teatro. Não obstante, Pinheiro Chagas exerceu outros cargos políticos: 

membro do Conselho Superior de Instrução Pública, Secretário-Geral da 

Academia Real das Ciências e par do reino. 

  Após o Ultimatum de 11 de Janeiro de 1890, a agitação e o sentimento de 

revolta, eram profundos no nosso país. Sobre esta matéria escreveu uma 

série de artigos a indigitar a revolta por parte do exército que lhe valeu a 

prisão. Aquando da revolta no Porto em 31 de Janeiro de 1891, encontrava

-se preso. Entretanto, foi degredado para Angola, tentando a fuga mas aca-

bou por ser sempre preso e recambiado para África. 

  Em 1893, foi libertado na sequência da amnistia decretada para os cri-

minosos políticos e regressou a Portugal, fixando-se no Porto. 

  Em 1897, publica Pamphleto e, no ano seguinte, o jornal A Marselheza. 

Não isentos de querelas, os jornais foram apreendidos diversas vezes. 

Entretanto, emigra para o Brasil, dando continuidade à publicação jorna-

lística em O Paiz. 

  João Chagas foi um dos fundadores da Associação dos Jornalistas e 

Homens de Letras do Porto tendo escrito e publicado várias obras: Diário 

dum Condenado Político; História da Revolta do Porto; traduziu a prosa da 

opereta Os Bandidos, de Offenbach, que se representou no teatro do Prínci-

pe Real do Porto. 

  Envolvido no plano da revolta de 28 de Janeiro de 1908, João Chagas 

foi preso, sendo libertado após o assassínio do rei D. Carlos e do príncipe 

D. Luis Filipe, e da queda de João Franco. Mais uma vez, pela amnistia 

concedida aos presos políticos, ficou completamente livre, prosseguindo a 

vida de jornalista e de escritor, sendo um dos membros mais importantes do 

Partido Republicano Português. 

  Pinheiro Chagas foi um implacável combatente revolucionário contra o 

regime monárquico.  

  Morreu a 28 de Maio de 1925. 

      

JOÃO CHAGAS 
(1863-1925) 



        

  João Pereira Magalhães, na época da 

Monarquia para além de ter sido deputado, 

secretário da Câmara dos deputados foi, ain-

da, presidente da Câmara Municipal da Fei-

ra, nas vereações de 1907 e 1908, vice-

presidente e vereador em outras gerências, e 

membro da Sociedade de Geografia. 

  Imensamente relacionado era estimadíssi-

mo por toda a gente, tendo sido convidado já 

na 1.ª República a exercer funções de relevo, 

nomeadamente a de Secretário-Geral da Pro-

víncia de Macau por duas vezes, a primeira 

em 1918 e a segunda em 1926. 

  Foi aí Governador interino de 5 de Abril 

de 1929 a 30 de Março de 1931, onde desem-

penhou as funções de Encarregado do Gover-

no, de 15 de Outubro de 1931 a 21 de Junho 

de 1932. 

    

 

 

  João Pereira Magalhães nasceu a 22 de Maio de 1873 na freguesia de 

S. Pedro e de Santiago, concelho de Torres Vedras. Era filho de Joaquim 

Pereira de Magalhães distinto Desembargador e de Luísa Augusta Coelho 

da Rocha. 

  Em 1894 formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coim-

bra. Prestou serviço no Exército, sendo nomeado, em Março de 1907, alfe-

res de infantaria na reserva. Em Maio de 1915 pediu a demissão dos qua-

dros do Exército, pedido que foi aceite. Praticou advocacia na região da 

vila da Feira. 

  Apoiado pelo Partido Progressista, foi eleito deputado pelo círculo pluri-

nominal de Aveiro para as legislaturas de 1906-1908 e de 1908-1910. Fez 

parte das seguintes comissões parlamentares: Eclesiástica (1906, 1908-

1910), Pescarias (1906 e 1909), lnterparlamentar de Tarifas (1909) e 

Fazenda (1910). Desempenhou o cargo de secretário da Câmara dos Depu-

tados de 1908 a 1910. 

  Representando os interesses da região de Aveiro, chamou a atenção do 

ministro das Obras Públicas, em 27 de Julho de 1908, para a falta de milho 

nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Feira e Estarreja. Em 28 de Agosto 

de 1908, em conjunto com Libânio António Fialho Gomes e Amândio 

Eduardo da Mota Veiga, subscreveu um projecto de lei que autorizava a 

mesa da Câmara dos Deputados a reformar todas as suas repartições e ser-

viços, mediante as verbas orçamentais destinadas a esses serviços. 

  Em 27 de Julho de 1909, chamou a atenção do ministro das Obras 

Públicas, Barjona de Freitas, para a urgência do início de obras na região 

costeira de Espinho, com vista à recuperação dos locais destruídos pelo 

mar. 

  Exerceu as funções de Secretário-Geral e de Governador da Província 

de Macau. 

  Fruto da experiencia como jornalista e da sua sensibilidade cultural 

incentivou a criação dos Arquivos Históricos de Macau. Foi, sem dúvida, 

um projecto que prestou relevantes serviços ao estudo da história macaen-

se. 

  Faleceu naquela Província, e no exercício daquele cargo de Secretário-

Geral, em 9 de Agosto de 1933. 

  Muito culto, era de um trato muito distinto, tendo manifestado sempre a 

sua grande dedicação pela vila e concelho da Feira e Terras de Santa 

Maria, na defesa dos quais sempre se esforçou. 

  Fez parte de vários elencos de actores amadores que tanto se evidencia-

ram na vila, em récitas que ficaram memoráveis. 

JOÃO DE MAGALHÃES 
(1873-1933) 

Ruínas da Catedral de São Paulo em Macau. 



        

 

    

 

 

Discurso da Tomada de Posse de Joaquim 

Pinto Coelho como Presidente da Câmara 

Municipal de Espinho em 2 de Fevereiro de 

1902. 

 

  No seu discurso de posse enuncia as gran-

des linhas do que ele pensa acerca da activi-

dade política «(…) Não vem da política nem 

tende para a política e está livre de qualquer 

ligação às facções dominantes(…). (…) Acei-

ta com sacrifício a imposição da urna, para 

bem servir uma localidade cuja prosperidade 

o prende a mais desinteressada dedicação 

(…). (…) A administração municipal é toda 

de oportunidades. E na miseranda situação 

de dependência e oscilações de instável equi-

líbrio em que estão os corpos administrativos, 

mal se pode determinar o projecto de gerên-

cia de um Município. 

  Por estas razões, o programa é este, o que 

promete é: Admnistração Pública imparcial, 

norteada por rigorosos princípios de sã justi-

ça, na obediência à Lei e à moralidade.» 

  Dos espinhenses que exerceram cargos municipais no princípio do sécu-

lo XX emerge a personalidade de Joaquim Pinto Coelho. Ele encarna “o 

espírito espinhense”, corporizado na emancipação autonómica e na vonta-

de política de fazer do progresso material e cultural o motor que transpor-

tou Espinho e a sociedade espinhense para a galeria dos aglomerados 

urbanos portugueses que no limiar do século passado são o exemplo para-

digmático de vida democrática, de progresso e modernização. 

  Nasceu em 27 de Fevereiro de 1868 na freguesia de Moselos, Vila da 

Feira, licenciando-se em Medicina pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto 

indo exercer a sua profissão para a sua terra natal. Em 1898 estabelece-se 

em Espinho vindo para aqui residir e exercer medicina. 

  O seu pensamento político e a sua concepção do mundo e da vida inspi-

ram-se nas raízes da  trilogia da Revolução Francesa (Liberdade, Igualda-

de e Fraternidade), sofre as influências da irrupção das ideias republica-

nas e socialistas de 1870, aprofunda-se com o Ultimatum de 1890 e a Revo-

lução de 31 de Janeiro de 1891, forjando-se e matizando-se com a convi-

vência  universitária da Escola Médico-Cirúrgica do Porto cujo cientismo 

positivista o marcou indelevelmente. Integra-se na vida política e social de 

Espinho indo engrossar a corrente daqueles que sonhavam com a autono-

mia administrativa tornando-se um dos seus líderes.  

  Em 1901 funda com outros a “Gazeta de Espinho”. Em 1902 torna-se 

Presidente da Câmara. Adere ao Partido Republicano em 1905 e assume a 

direcção da “Gazeta de Espinho” em 1907 transformando o jornal no 

defensor dos ideais republicanos e do progresso de Espinho. Nas suas pági-

nas combate o trono e a igreja, os privilégios das oligarquias e a corrupção 

dos partidos. Sob a influência da Maçonaria e do cientismo positivista, pro-

clama como inimigos o obscurantismo do Concílio Vaticano I e a acção dos 

Jesuítas, e elege a educação das massas como arma principal.  

  A sua acção municipal é multifacetada destacando-se sobretudo a defesa 

da praia face às invasões do mar, a Postura sobre os banhos públicos e ins-

talação hidroterapêutica, Regulamentos de higiene e limpeza, serviços 

sanitários e de desinfecção, início da iluminação eléctrica a Espinho, insta-

lação do primeiro colector de esgotos, abertura e macadamização de novas 

ruas, regulamentação do jogo, respeito pelos alinhamentos e pela Planta 

Geral de Espinho, defesa da propriedade municipal ante as prepotências 

da Real Companhia dos Caminhos  de Ferro, que sabe ser decisivo para o 

progresso e desenvolvimento de Espinho, etc. Durante os últimos dezanove 

anos da sua vida, (faleceu no Porto em 24 de Fevereiro de 1917) todos 

dedicados à causa da República e de Espinho, a sua acção foi paradigma 

do que deve ser o cidadão, o político e o autarca. 

 

 

JOAQUIM PINTO COELHO 
(1868-1917) 



 

        

 

    

 

 

 

    José Maria de Alpoim  de Cerqueira Borges Cabral nasceu no concelho de 

Mesão Frio distrito de Vila Real, em 1858. 

  Em 1878, formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra iniciando

-se na politica activa logo em 1879 aquando da sua filiação no Partido 

Progressista. Aí, José Maria Alpoim iniciou uma intensa actividade politi-

ca, que o fez, muito cedo, destacar-se como sendo uma das mais importan-

tes e controversas personalidades dentro do partido. 

  Ocupou importantes cargos políticos durante a Monarquia Constitucio-

nal. Foi administrador do Concelho de Mesão Frio, Deputado, Conselheiro 

e Par do Reino exercendo, ainda, o cargo de Ministro dos Negócios Ecle-

siásticos e Justiça, (1898, 1904-1905), em dois governos chefiados por José 

Luciano de Castro (governo de 1897-1900, e no governo de 1904-1906). 

Desse ultimo governo, Alpoim sairia em rota de colisão, consequência da 

célebre questão dos tabacos atacando, “abertamente, as medidas com que o 

ministro da Fazenda, Manuel Afonso Espregueira, pretendia solucionar 

aquela importante questão.”  

  Em consequência dessa atitude abandonou  o governo e o Partido Pro-

gressista formando uma ala dissidente  — a Dissidência  Progressista. Ape-

sar disso, a curta passagem pelo ministério permitiu-lhe, ainda, implemen-

tar importantes medidas: preparou o Código das Falências, bem como a 

Assistência Judiciária e a reforma dos Serviços Médico-Legais. 

  Na Dissidência Progressista, Alpoim aproximou-se dos republicanos e 

com estes, viria a ter um papel importante na tentativa revolucionaria do 

28 de Janeiro de 1908. Em consequência do envolvimento no malogrado 

movimento revolucionário viu-se obrigado ao exílio. 

  Após a proclamação da República, aderiu ao novo Regime e dissolveu a 

Dissidência Progressista. Foi, ainda, delegado do Governo na Companhia 

do Niassa, cargo que manteve até à sua morte. No entanto, o seu envolvi-

mento na politica activa, foi-se esmorecendo, dizia-se afastado da politica 

apesar de gostar imenso de a discutir. 

  A par da sua vida politica, manteve igualmente uma intensa actividade 

no jornalismo. Foi um dos fundadores do Correio Português e colaborou 

assiduamente no Correio da Noite, Novidades, Repórter entre outros jor-

nais. 

  Segundo palavras de Egas Moniz, considerado o seu delfim, “José 

d´Alpoim era, na intimidade, o mais primoroso charmeur que tenho conhe-

cido. De um finíssimo trato, de uma vasta erudição, tinha a arte de saber 

dominar pela conversa.”. Egas Moniz adianta, ainda, que no que à politica 

dizia respeito “José d´Alpoim era, no fundo, um agitador. Sempre o foi na 

política portuguesa (…) Mas foi sempre um bem intencionado, incapaz de 

proteger escândalos e possuía a alma grande dos homens de élite.” 

  José Maria de Alpoim de Cerqueira Borges Cabral faleceu em 12 de 

Dezembro de 1916.    

JOSÉ DE ALPOIM 
(1858-1916) 

 

  “O governo de Hintze, depois de uma série 

de greves estudantis e operárias, em 1903 e 

1904, acaba por cair por causa da tradicional 

questão dos contratos do tabaco e dos fósfo-

ros em Outubro de 1904, de nada lhe valendo 

o acordo estabelecido com os progressistas 

antes das eleições de 26 de Junho de 1904. Os 

progressistas, entretanto, subiram ao governo 

em 20 de Outubro de 1904, onde permanece-

ram até 1 de Fevereiro de 1906. Numa pri-

meira fase, até 10 de Maio de 1905, o gabine-

te assumiu-se como o ministério das mil e 

uma maravilhas, dado conseguir reunir 

ministros como José Maria Alpoim e Manuel 

Afonso Espregueira. Mas tudo ruiu a propó-

sito da polémica do contrato dos tabacos, com 

a saída de Alpoim do governo (10 de Maio de 

1905) e a consequente constituição de uma 

nova dissidência parlamentar, a chamada dis-

sidência progressista.   

  Em Agosto de 1905 tudo se incendiou. Na 

Câmara dos Pares houve cenas de pugilato 

(entre Dantas Baracho e Pereira Dias). José 

Luciano e Alpoim insultaram-se, com os epí-

tetos de falsários e vendidos. O deputado 

Pereira Lima disse que o governo das mil e 

uma maravilhas tinha por faxas infantis 

folhas de tabaco e por biberon uma caixa de 

fósforos. E João Franco comparou as desin-

teligências ao processo Dreyfus. Em 7 de 

Fevereiro de 1906, nova sessão agitada no 

parlamento quando se apresentavam os 

novos ministros, nomeados em 27 de Dezem-

bro, conde de Penha Garcia, Matias Nunes e 

António Cabral. No Conselho de Estado, rea-

lizado dois dias depois, não é aprovada a pro-

posta de José Luciano para a dissolução das 

Cortes e o governo é obrigado a demitir-se.” 
 
Governo de José Luciano 1904-1906. Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas - Universidade Técnica de Lisboa.  

www.iscsp.utl.pt 



 

        

 

    

 

 

 

  

  José Joaquim Pereira Falcão nasceu a 1 de Junho de 1841, em Miranda 

do Corvo. Em 1865 doutorou-se em Matemática, tendo sido promovido len-

te catedrático e regente das cadeiras de Mecânica Celeste e Astronomia. 

  Este republicano liberal foi um visionário do seu tempo. Ansiou trans-

formar a sociedade portuguesa pela orientação dos seus líderes políticos e 

através de grandes reformas, com o intuito de “arrancar” o povo português 

da ignorância e da superstição em que se encontrava mergulhado. Tornava

-se urgente inculcar na sociedade a plena consciência dos seus direitos e 

responsabilização dos seus deveres. Daí, ter redigido, em linguagem sim-

ples e acessível a Cartilha do Povo. 

  Apesar da sua convicção de que só a República poderia edificar aquela 

obra, defendeu, no entanto, que “O Partido Republicano luta[va] pelo País 

e não pela República. Se a monarquia nos pode salvar, que nos salve”, 

segundo testemunha o seu colega Teixeira de Queirós. 

  De acordo com o seu espírito de pendor liberal, foi um grande defensor 

dos ideais da república. Colaborou assiduamente nos jornais republicanos 

do país, especialmente abordando temáticas relacionadas com o ensino. 

  Quando se operou a Revolução Republicana de 31 de Janeiro de 1891, 

assumiu a autoridade em Coimbra, apoiado numa parte considerável da 

academia e de populares. Todavia, ecos do fracasso da revolta no Porto 

conteram a revolução no resto do País. 

  A partir daí “colaborou intensamente no diário portuense A Voz Pública, 

justificando as razões da malograda revolução e daquela que era indispen-

sável operar na política e na governação da Monarquia.” 

  A doença, porém, não o impediu de exercer a sua actividade no desen-

volvimento do Partido Republicano, do qual se tornou a figura mais ilustre 

e respeitada no Norte do País. 

  José Falcão morreu em Coimbra a 14 de Janeiro de 1893. 

      

JOSÉ FALCÃO 
(1841-1893) 

  “José Falcão, para além de ter sido das 

raras vozes que se ergueram a favor dos 

revoltosos da Comuna de Paris, foi também 

um dos mais obstinados divulgadores da ideia 

republicana. Este propósito de tornar acessí-

vel ao povo a nova mensagem política sofria 

o obstáculo da elevadíssima taxa de analfabe-

tismo. No início do último quartel do século 

XIX mais de quatro quintos da população 

portuguesa não sabia ler, escrever e contar. 

Os livros, brochuras e jornais eram apenas 

lidos por uma minoria da burguesia culta, 

concentrada sobretudo em Lisboa, no Porto e 

em Coimbra. O problema da instrução públi-

ca esteve sempre presente nas preocupações 

dos evangelizadores republicanos. Era neces-

sário encontrar uma fórmula susceptível de 

levar às massas populares os valores do repu-

blicanismo, apesar da calamitosa ignorância 

que grassava em todo o país. Urgia proceder 

à elaboração de textos de doutrinação política 

que fossem redigidos em linguagem muito 

simples e que pudessem ser escutados por 

aqueles a quem a monarquia não tinha 

infundido os benefícios do conhecimento. 

  Foi esse o objectivo de José Falcão, quan-

do elaborou e fez imprimir a sua memorável 

Cartilha do Povo.” 
 

HOMEM, Amadeu Carvalho - José Falcão e a "Cartilha do 

Povo". Artigo publicado em 23 de Março de 2010.  

www.republicamiranda.blogspot.com  



 

        

 

    

 

 

 

    José Relvas nasceu a 5 de Março de 1858, na Golegã. Estudou na Uni-

versidade de Coimbra, tendo frequentado o Curso de Direito, acabou por 

seguir o Curso Superior de Letras daquela faculdade. 

  Formou-se no ano de 1880, apresentando a sua tese, O Direito Feudal. 

No entanto, José Relvas demonstrou, também, elevado interesse pela Eco-

nomia e pela Arte, constatado pelos importantes artigos escritos nos jornais 

da época. 

  No que concerne ao campo político, José Relvas foi grande adepto das 

ideias democráticas, dando um relevante contributo aquando da implanta-

ção da República em Portugal, através da intensa propaganda, não só, no 

país, como no estrangeiro. 

  Foi um dos rostos mais antigos do directório do Partido Republicano, 

gozando de grande prestígio nacional, sobretudo, enquanto líder associati-

vo dos agricultores ribatejanos. 

  Na manhã do dia 5 de Outubro de 1910, José Relvas proclamou a Repú-

blica da varanda do edifício da Câmara Municipal de Lisboa. 

  O seu amplo conhecimento sobre questões económicas e financeiras, 

propiciou-lhe a confiança na gestão da pasta das Finanças no Governo 

Provisório, com excelente desempenho. Foi, ainda, escolhido para embai-

xador de Portugal em Madrid, e nos finais de 1913, regressou ao país para 

assumir o lugar no Senado. 

  Todavia, durante vários anos, José Relvas esteve afastado da actividade 

política, debruçando-se sobre os negócios pessoais até à nomeação para 

primeiro-ministro, em 27 de Janeiro de 1919. 

  Admirador das Artes, especialmente da música e da fotografia, dedicou 

parte da sua vida a transformar a casa de habitação – a famosa Casa dos 

Patudos – num museu que, mais tarde, doou à Câmara Municipal de 

Alpiarça. 

  Morreu a 31 de Outubro de 1929, na Casa dos Patudos, em Alpiarça. 

      

JOSÉ RELVAS 
(1858-1929) 



 

        

 

    

 

 

 

    José de Oliveira Salvador nasceu em Espinho no ano de 1883. Era filho 

de António Oliveira Salvador e de Maria Clara dos Santos Correia. Licen-

ciou-se em medicina, com consultório na rua do Passeio Alegre (actual rua 

62), n.º 34, onde tratava doenças do foro da clínica geral, oftalmologia e 

vias urinárias. Em 1917, e a convite de um grupo de jovens que dirigiam o 

Sporting Clube de Espinho, aderiu ao Partido Democrático, iniciando, 

assim, a sua actividade política. Nesse ano concorreu às eleições munici-

pais e acabou derrotado. Voltou a concorrer nas eleições de 1919, acaban-

do por vencer e conseguindo a primeira vitória em Espinho para os demo-

cráticos. No mandato seguinte e após nova vitória, José Salvador manteve-

se como presidente da Câmara, cargo que ocupou entre Junho de 1919 a 

Janeiro de 1926 e entre Março a Junho de 1926. Entretanto, em 1922, 

tinha sido eleito deputado pelo Círculo de Oliveira de Azeméis, numa altu-

ra que, sob sua orientação, o jornal Gazeta de Espinho, suspenso desde 

1919, começava a sua Série II. 

  José Salvador, chefe incontestado do Partido Democrático local, rodeou

-se de um grupo de jovens e de outras figuras ligadas ao “velho” partido 

republicano. Com a colaboração destes elementos e assessorado por 

Manuel da Paula Rosado levou a cabo várias obras na vila de Espinho, 

entre as quais se destacam o alargamento das infra-estruturas básicas 

(iluminação, água e saneamento), a cedência de terrenos ao Sporting Clu-

be de Espinho, (onde actualmente se situa o estádio e o pavilhão desporti-

vo), o prolongamento da avenida 8, a partir da rua 29, e as obras de defesa 

da praia. Do ponto vista da intervenção social, José Salvador contribuiu 

para a melhoria das habitações do núcleo piscatório, e colocou-se ao lado 

dos consumidores espinhenses contra as especulações e a alta taxa de 

inflação que grassava no pais, procurando, desse modo, evitar situações de 

carestia e ruptura social. Foi nesse contexto que criou, ainda que de forma 

temporária, um talho municipal com o objectivo de regular os preços de 

venda da carne.  

  Uma das medidas mais contestadas pela oposição local tomada enquan-

to Presidente da Câmara Municipal, foi a aplicação do imposto “ad valo-

rem” às mercadorias produzidas no concelho, cujo objectivo era o de cons-

tituir um fundo de financiamento para a instalação de um serviço de abas-

tecimento de água e uma rede de esgotos. A reacção dos industriais e 

comerciantes face à política fiscal do município e do seu presidente, fazia-

se sentir de forma veemente na imprensa local através do jornal “O Refor-

mador”, fundado em 1922, o qual estava ligado à facção de Manuel Joa-

quim Simões Pedro, um homem conotado com o sector comercial espi-

nhense e com o Grupo da Fábrica. 

  Em 1926, e apesar de se ter retirado da presidência da Câmara, José 

Salvador continuou a influenciar a vida política local e até as decisões 

governamentais. A  grande amizade que o unia ao então Ministro do Inte-

rior, o Almirante Jaime Afreixo, foi decisiva para a anexação ao concelho 

de Espinho, por decreto de 11 de Outubro de 1926, das freguesias de Anta, 

Esmoriz, Guetim, Nogueira da Regedoura, Oleiros, Paramos e Silvalde. 

  José de Oliveira Salvador faleceu em Lisboa a 8 de Dezembro de 1927. 

O seu nome está perpetuado na praça do Município.  

  

JOSÉ SALVADOR 
(1883-1927) 



 

        

 

    

 

 

 

    Lutgarda Guimarães de Caires nasceu em Vila Real de Santo António 

no ano de 1871. A sua educação culta formou-se no seio das letras. Em 

1905 começou a colaborar nos jornais existentes. Mais tarde, no decorrer 

do ano de 1911, Lutgarda foi consultada pelo então Ministro da Justiça – 

Dr. Diogo Leote – para que esta republicana desse seu parecer quanto às 

propostas de carácter social a adoptar no que respeitava à situação da 

mulher e dos presos. Neste sentido, a escritora, poetisa e filantropa portu-

guesa, escreveu numerosos artigos contestatários: da exclusão da mulher 

culta e diplomada de cargos públicos; da desigualdade de tratamento da lei 

em relação aos cônjuges no concernente ao direito de alienação de bens do 

casal; preconização da necessidade urgente da instrução da mulher; rea-

bertura de recolhimentos e albergues para os indigentes, etc. 

  Com sentido vincadamente humanitário e social, esta republicana, 

“ocupou-se, do regime prisional, tendo terminado sob sua influência o 

regime de silêncio das penitenciárias, bem como, melhorando as condições 

de higiene das prisões”. 

  Quando em Benavente ocorreu uma catástrofe natural – o terramoto de 

1909 –, Lutgarda promoveu um sarau literário e musical, no Salão da Ilus-

tração Portuguesa, em benefício das vítimas. Dotada de espírito caridoso, 

instituiu uma obra fecunda no Hospital de D. Estefânia, em Lisboa, distri-

buindo mensalmente roupas, brinquedos e rebuçados às crianças, cuja 

acção era reforçada na noite de Natal, comemorável até aos dias de hoje: o 

Natal dos Hospitais. A excelência da sua acção consistiu em a obra ser 

generalizada a todas as crianças doentes internadas nos hospitais de Lis-

boa. 

  O Governo português reconheceu-lhe o mérito, congratulando-a com a 

Ordem de Benemerência. A par desta acção social e humanitária, Lutgarda 

defendeu acerrimamente os princípios do feminismo. Reaccionária contra 

os excessos sociais, e combativa contra a progressão dos erros e injustiças 

patenteadas na sociedade portuguesa da época, criou a imagem de um 

novo perfil feminino. Foi uma vigorosa orientadora e educadora defensora 

de valores que pressupunham “a máxima valorização pela inteligência e 

cultura, mas sempre ao serviço dos mais nobres sentimentos.” 

  Nos últimos anos de vida, Lutgarda conseguiu ver com um significado 

muito especial, a renovação de ideias, consciente do dever cumprido. 

  A sua publicação literária foi extensa e diversificada: Glicínias (1910); 

Papoilas (1912); Pombas Feridas (1914); Sombras e Cinzas (1921); Violetas 

(1922); Cavalinho Branco e Palácio das Três Estrelas (1930). Conjunta-

mente com outros autores escreveu a obra Inês. Traduziu a peça dramática 

A Revolta, de N. Roussell, elaborou o libreto da ópera Vagamundo, e foi 

autora de vários artigos nos jornais do seu tempo, designadamente, no Diá-

rio de Notícias, A Capital, O Século, Brasil e Portugal. 

  Em 1913, obteve o primeiro lugar com o soneto Florinhas da Rua, no 

concurso Jogos Florais de Ceuta. O prémio foi-lhe oferecido pelo Rei de 

Espanha e entregue por oficiais espanhóis em Lisboa. Foi também galar-

doada com a Comenda da ordem de Sant’Iago. Morreu no ano de 1935. 

LUTGARDA DE CAIRES 
(1871-1935) 



 

        

  «É na Rotunda que Machado Santos toma 

conhecimento, cerca das sete da manhã, da 

morte de Cândido dos Reis, notícia que oculta 

a todos os demais. Entretanto, os oficiais do 

Exército considerando o movimento já derro-

tado pela falta de adesão de muitas unidades, 

abandonam a Rotunda cerca das oito da 

manhã. Apenas aí ficam 9 sargentos, todos da 

Carbonária, que manifestam a Machado 

Santos a sua adesão: "Nós morremos aqui ao 

lado de Vossa Senhoria", alguns cadetes da 

Escola do Exército que entretanto se apresen-

tam e oito peças de artilharia. A multidão 

começa entretanto a convergir para a Rotun-

da, sendo, a custo, os populares mandados 

dirigir-se para o Rossio, para aí envolverem 

os soldados e os levarem a tomar o partido 

dos revoltosos.» 
 

Cronologia: Terça-feira, 4 de Outubro de 1910. Forças revol-

tosas concentram-se na Rotunda. Lisboa: Fundação Mário 

Soares, s.d. www.fmsoares.pt 

    

 

 

    António Maria de Azevedo Machado Santos nasceu em Lisboa no dia 10 

de Janeiro de 1875. Foi um dos elementos de excelência da Carbonária, 

tendo sido um intenso conspirador antimonárquico, e talvez, aquele que 

mais pessoas congregou (entre soldados, marinheiros e populares) contra o 

poder monárquico. 

  Oficial da Marinha, esteve à frente da administração naval, tendo 

desempenhado importante papel na propagação das ideias republicanas 

entre os elementos da Armada.  

  A sua consagração “como o chefe militar da Revolução Republicana” 

deveu-se, sobretudo, ao comando das tropas que assentaram praça nas noi-

tes de 3 e 4 de Outubro de 1910, na Rotunda, em Lisboa, tendo testemu-

nhado este acontecimento que fez transparecer através de um relatório 

escrito. Se a sua acção estratégica foi preponderante na condução da 

implantação da República portuguesa, também se deve a ele o papel 

desempenhado pelos marinheiros aquando do bombardeamento em Alcân-

tara. Aqueles dias foram tocados por uma vontade quase generalizada de 

toda a Nação contra a sobrevivência da Monarquia.  

  No panorama político e jornalístico, esta personagem da I República 

tornou-se algo paradoxal depois do triunfo de 5 de Outubro de 1910. Fun-

dador e director do jornal O Intransigente, serviu-se deste meio de comuni-

cação para atacar de forma nociva e deselegante o Governo Provisório, 

com o fito de fazer desacreditar a opinião pública no novo regime político. 

Nunca se compatibilizou com o novo regime, adoptando uma atitude de 

conspiração constante contra os Democráticos. Machado Santos posicio-

nou-se ao lado de Pimenta de Castro em 1915, e de Sidónio Pais em 1917 e 

1918, mas, «o “sidonismo” havia de constituir também a sua derradeira 

desilusão, não obstante ter sido membro da Junta Revolucionária, seu pri-

meiro ministro do Interior e, mais tarde secretário de Estado das Subsistên-

cias e Transportes.»  

  Quando em 1918 verificou que Sidónio Pais estava praticamente em 

confronto com os Partidos Democrático e Evolucionista, maioria da União 

Republicana, Partido Socialista e uma boa parte do proletariado, anteven-

do a não sobrevivência do Partido Republicano, encetou contactos com os 

seus amigos políticos no combate à restauração monárquica. No dia 23 de 

Janeiro de 1919, liderou um grupo de combatentes republicanos. Depois 

dos confrontos em Lisboa, partiu em direcção ao Norte, para derrubar a 

resistência monárquica aí reacendida. Salva a república, retirou-se da vida 

política aos 44 anos. Dois anos mais tarde, a 19 de Outubro de 1921, na 

célebre “Noite Sangrenta”, Machado Santos foi preso e assassinado a tiro 

por um bando de criminosos que colocaram o cadáver do vice-almirante à 

porta da morgue de Lisboa. Nessa mesma noite foram também assassina-

dos José Carlos da Maia e António Granjo. 

MACHADO SANTOS 
(1875-1921) 

http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/biografias?registo=Machado+Santos


 

        

 

    

 

 

 

  

  Sebastião de Magalhães Lima nasceu no Rio de Janeiro em 30 de Maio 

de 1850. Veio para Portugal com os seus pais, ficando a residir na casa dos 

seus avós paternos, no distrito de Aveiro. Frequentou o Colégio Alemão, e 

mais tarde, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coim-

bra, revelando-se sempre um excelente estudioso.  

  Durante o seu percurso académico, colaborou em vários jornais políti-

cos e literários, designadamente, no Distrito de Aveiro, sendo um dos seus 

fundadores. Para além disso, publicou um volume intitulado Miniaturas 

Românticas, e as obras Martyrio d’um Anjo, Um Drama Íntimo, Fatalidade 

e o Destino, entre outros. 

  Mas, no terceiro ano do curso Magalhães Lima adoptou uma atitude 

revolucionária e polémica. Assim, em 1 de Maio de 1873, colaborou no 

semanário A República Portugueza, e escreveu noutros jornais republica-

nos. 

  Em 1875, concluiu a sua formatura com distinção, ficando numa pri-

meira fase em Coimbra a exercer a actividade de advocacia, e mais tarde 

fixando-se em Lisboa. No entanto continuou com os trabalhos de propa-

ganda democrática nos diversos jornais. Escreveu, ainda, uma série de 

panfletos, e em 1879 fundou o Commercio de Portugal, jornal do qual foi 

dirigente. Em 1881 fundou o jornal O Século juntamente com outras figu-

ras republicanas. Foi preso em virtude de alguns artigos publicados nesse 

jornal, tendo cumprido um tempo na Prisão do Limoeiro. Não obstante, 

debateu-se em duelo com Pinheiro Chagas por causa da citação de pala-

vras violentas por um dos seus colaboradores e pelos quais se responsabili-

zou. 

  Magalhães Lima foi um dos principais rostos do partido republicano. 

Jornalista dinâmico e orador fluente, distinguiu-se pelos seus violentos 

ataques tanto jornalísticos, como em comícios, aquando do tratado de Lou-

renço Marques. Por altura do Ultimatum, evidenciou-se pelos ataques con-

tra a Inglaterra. 

  Colaborou nas celebrações do Tricentenário de Camões (1880), e nas 

festividades do Quarto Centenário do Descobrimento Marítimo para a 

Índia (1898). 

  Magalhães Lima, para além, dos vários livros que escreveu sobre propa-

ganda política como a Theoria da humanidade, Pela Patria e pela Republica 

e O Socialismo na Europa, escreveu ainda obras sobre literatura. 

  Esta personalidade republicana morreu a 7 de Dezembro de 1928. 

      

MAGALHÃES LIMA 
(1850-1928) 

  “Fundado, em Janeiro de 1881, no rescal-

do das comemorações do tricentenário da 

morte de Camões, O Século, na sua fase ini-

cial, empenhou-se, sobretudo, na afirmação 

do projecto republicano. Foi seu primeiro 

director, o jornalista e advogado, Sebastião 

Magalhães Lima, o qual fundou o jornal com 

Anselmo Xavier, advogado, António Pinto 

Leão de Oliveira, médico, João de Almeida 

Pinto, jornalista e José Campelo Trigueiros 

de Martel, proprietário.   

 

  Graças à colaboração de uma elite de jor-

nalistas e intelectuais republicanos, a propa-

ganda intensa e desassombrada das colunas 

do jornal, bem como o ardor da liderança de 

Magalhães Lima, assente em campanhas 

demolidoras, como a que ocorreu, em 1881, 

contra o Tratado de Lourenço Marques, 

mantiveram elevado o interesse do público 

pelo periódico, granjeando-lhe, desde o iní-

cio, imenso sucesso.” 
 

Sociedade Nacional de Tipografia - Jornal O Século. Lisboa: 

Associação dos Amigos da Torre do Tombo. www.aatt.org 



 

        

 

    

 

 

 

  
  Manuel Casal Ribeiro nasceu na freguesia de Padornelo, do concelho 

de Paredes de Coura, em 1866. Industrial de panificação, com estabeleci-

mento na rua do Cruzeiro (actual rua 2), n.º 53, foi, em 18 de Outubro de 

1895, um dos sócios fundadores da Associação Humanitária dos Bombei-

ros Voluntários de Espinho. Posteriormente, fez parte dos corpos sociais 

em diversas gerências, tendo sido eleito 2.º Comandante da Corporação em 

1912 e, mais tarde, sócio benemérito. 

      Republicanista convicto, fez parte da primeira Comissão Paroquial 

Republicana de Espinho eleita em 1908, em conjunto com Manuel Gomes 

Ferreirinha, Joaquim de Sousa Reis, Domingos Ferreira da Silva e Pom-

peu Duarte Araújo. A Comissão Municipal era presidida pelo médico e 

escritor Manuel Laranjeira. Em 1911, Casal Ribeiro integrou a Comissão 

de Propaganda do Centro Republicano Democrático de Espinho, presidida 

pelo Presidente da Câmara Municipal e director do jornal republicano 

Gazeta de Espinho, Dr. Joaquim Pinto Coelho. 

     Após a implantação do regime republicano, e mais concretamente a 10 

de Outubro de 1910, foi indigitado Presidente da Junta de Paróquia de 

Espinho. Em 24 de Novembro de 1910, Casal Ribeiro saiu do cargo de Pre-

sidente de Junta e foi nomeado Regedor da Paróquia de Espinho, regres-

sando à presidência da Junta em Janeiro de 1912, e exercendo essas fun-

ções até Dezembro de 1913. Enquanto cidadão empenhado na defesa dos 

ideais republicanos, foi um dos principais obreiros da Escola Dr. António 

José de Almeida, com instrução e ensino para adultos. Ainda desempenhou 

as funções de Juiz de Paz do Julgado de Espinho. 

     Homem de acção, deu um valioso contributo para a dinamização de 

várias associações e grupos culturais e recreativos espinhenses, com desta-

que para a Associação de Socorros Mútuos de Espinho, Club dos Incansá-

veis de Espinho e Grupo Alegre Mocidade de Espinho. Mas foi, sobretudo, 

na direcção da Associação Cultual de Espinho (1911-1914), que Manuel 

Casal Ribeiro exerceu um papel mais activo na prossecução de umas das 

bandeiras do novo regime – A Lei da Separação do Estado das Igrejas 

publicada em 20 de Abril de 1911, da autoria do então Ministro da Justiça 

Afonso Costa. 

  Fica para a história a luta travada entre o pároco Joaquim Teixeira 

Amaral, um dos principais obreiros da construção da actual Igreja Matriz 

de Espinho e Manuel Casal Ribeiro, presidente da Cultual, e a pena de 

interdição de residência por este imposta a Joaquim Amaral.  

     Pouco depois da dissolução da Associação Cultual de Espinho em Abril 

de 1914, Manuel Casal Ribeiro foi viver para a freguesia de Fradelos, con-

celho de Famalicão, onde veio a falecer em Dezembro de 1933. Os seus 

restos mortais repousam no Cemitério de Espinho.  

  Se Joaquim Pinto Coelho foi o principal estratega da política republica-

na concelhia, Manuel Casal Ribeiro foi o homem de combate, o executante 

das práticas políticas mais radicais. 

MANUEL CASAL RIBEIRO 
(1866-1933) 

A Cultual de Espinho, a posse dos templos e a 

expulsão dos párocos  
 

  O normal funcionamento da Associação 

Cultual foi sempre dificultado pelas constan-

tes acusações de que era alvo por parte da 

Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda. Este 

conflito agudizou-se a partir do momento em 

que esta última culpou publicamente a Asso-

ciação Cultual “dos prejuízos materiaes que 

para Espinho [poderiam] advir em virtude da 

cultual ter tomado posse dos templos impe-

dindo assim a Irmandade de exercer livre-

mente o culto ...” 

  O pároco Joaquim Teixeira Amaral seguiu 

o mesmo caminho e também não aceitou o 

convite para exercer o culto. Esta recusa não 

o impediu de continuar a praticar os actos do 

culto paroquial em sua casa, alegando em 

sua defesa que estava a cumprir a Lei da 

Separação, e designadamente o seu art. 7.º, o 

qual permitia a plena liberdade de exercício 

do culto particular ou doméstico. A associa-

ção cultual, considerando a actuação do 

padre como uma prática ilegal e acusando-o 

de utilizar as âmbulas com o santos óleos per-

tencentes ao baptistério da Igreja Matriz, 

solicitou ao Ministro da Justiça a sua expul-

são da paróquia. Por despacho de 6 de Abril 

de 1913, o padre Joaquim Amaral acabou por 

ser punido com a interdição de residência no 

concelho de Espinho e freguesias limítrofes 

por um período de dezasseis meses, passando 

o arquivo paroquial para a guarda do oficial 

do registo civil.  

  O padre António Moreira Garção, que 

segundo a cultual “se havia arrogado na 

qualidade de paroco continuando em casa 

d’aquele a praticar todos os actos do culto 

paroquial”, acabou também por ser sancio-

nado com a pena de interdição de residência. 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, natural da cidade da Horta, 

nasceu a 8 de Julho de 1840. Oriundo de famílias aristocráticas, frequen-

tou a Universidade de Coimbra e formou-se em Leis. Estudava ainda 

naquela Faculdade quando abraçou os ideais republicanos que lhe causa-

ram grande conflito com o pai. 

  Em 1876, fez parte da Comissão para a Reforma da Instrução Secundá-

ria, exercendo em simultâneo, a actividade de advocacia. Filiou-se no Par-

tido Republicano, tendo sido deputado por quatro vezes pelo círculo da 

Madeira. Em 1890, após ter escrito no jornal académico Ultimatum, o arti-

go “Bragança, o último”, contra o rei D. Carlos, teve como resultado a pri-

são. 

  Na sequência da Revolução de 5 de Outubro de 1910, Portugal viveu 

uma elevada agitação político-social, presente também no meio académico. 

Neste contexto, Manuel Arriaga foi nomeado reitor da Universidade de 

Coimbra, com a pretensão de acalmar os ânimos. 

  Após a proclamação do regime republicano, Manuel de Arriaga desem-

penhou as funções de Presidente da República, sendo eleito para o mesmo 

cargo a 26 de Agosto de 1911, com um mandato de quatro anos. Entretan-

to, começaram a emergir várias facções dentro do P.R.P., operando-se a 

divisão das forças republicanas. Assim, em Outubro de 1911, durante o 

Congresso do Partido em Lisboa foi eleita uma lista sob a direcção de 

Afonso Costa, que apresentou uma nova força politica com a denominação 

de Partido Democrático. 

  Porém, emergiram novas forças políticas discordantes quer da direcção, 

quer da orientação política seguida. Daí, em 24 de Fevereiro de 1912, 

António José de Almeida fundou o Partido Evolucionista, e pouco tempo 

depois, Brito Camacho, o Partido União Republicana. 

  Este desmembramento partidário não obteve os resultados esperados, 

pois, o rebentar da I Guerra Mundial deu origem a duas posições antagó-

nicas: uma a favor da guerra e outra contra a guerra. 

  Manuel Arriaga tentou consciencializar as forças republicanas mas, o 

entendimento entre os partidos não foi conseguido e, nesse contexto, convi-

dou o General Pimenta de Castro para formar governo, o qual tomou posse 

em 23 de Janeiro de 1915. Na sequência deste acontecimento, em 13 de 

Maio do mesmo ano, sectores da Armada demitem o Governo, sendo 

Manuel Arriaga substituído por José de Castro. 

  Em 26 de Maio de 1915, o Presidente Manuel Arriaga abandonou o 

Palácio de Belém. Este desastroso acontecimento amargurou-o até ao final 

da sua vida. Morreu a 5 de Março de 1917. 

      

MANUEL DE ARRIAGA 
(1840-1917) 



 

        

 

    

 

 

 

    Natural do Lugar da Vergada, freguesia de São Martinho de Mozelos, 

fixou residência em Espinho no ano de 1899 e aí residiu até à sua morte, 

em 1912. Personalidade multifacetada, com obra nos campos da literatura, 

ensaio, dramaturgia e doutrina médica e sociopolítica, foi admirador de 

Camilo Castelo Branco, Antero de Quental e, em suma, da Geração de 70. 

Participou dos principais eventos culturais portugueses finisseculares, sen-

do um analista e crítico da decadência da sociedade portuguesa através do 

ensaio Pessimismo Nacional. Da intervenção médica e social de Laranjeira 

destacamos os seus escritos doutrinais relacionados com o foro da psiquia-

tria e da psicopatologia, expressos em textos como A Doença da Santidade – 

Ensaio Psicopatológico sobre o Misticismo de Forma Religiosa, O Nirvana, 

Os Homens Superiores na Selecção Social, Interpretação Psicopatológica do 

Pessimismo Contemporâneo. Na área da intervenção política, os escritos 

Pessimismo Nacional, Mocidade Idealista, O Cadáver de Um Grande Escri-

tor, Palavras a Um Benfeitor, Política Distrital, Comarca de Sapateiros e 

Carta a um banhista … de inverno.  

  Como aconteceu com o exercício da medicina, também a prática política 

se mostrou pouco significativa. Republicanista libertário, Laranjeira foi 

eleito, em 1908, membro da Comissão Municipal de Espinho do Partido 

Republicano e candidato às eleições municipais. Em 1911, voltou a ser 

eleito para as Comissões de Propaganda e de Política do Centro Republica-

no Democrático de Espinho. Dessas duas comissões fizeram parte Joaquim 

Pinto Coelho, Júlio Mourão, Montenegro dos Santos, Manuel Casal Ribei-

ro e António Cruz. De 3 de Agosto de 1911 a 21 de Fevereiro de 1912, ocu-

pou o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Espinho.  

  Em 22 de Fevereiro de 1912, cumpriu na integra o seu plano de morte, 

suicidando-se com um tiro na cabeça. Assim terminou a “infinita tristeza 

da existência, o tédio infinito da vida, dos homens e das coisas”. Como 

escreveu em poema: a morte não o assustava; o pior foi o “ter tido tanta fé 

na vida injusta e não saber sequer para que a viveu!” 

  Sensibilidade intelectual, brava independência de carácter, rebeldia e 

coragem, cultura e inteligência, foram atributos que fizeram de Manuel 

Laranjeira um homem do Portugal decadentista finissecular, que pugnou 

pela ânsia de verdade, de expressão livre, repudiando a subalternidade e o 

servilismo.    

MANUEL LARANJEIRA 
(1877-1912) 

  Os artigos Política Distrital, Comarca de 

Sapateiros e Carta a um banhista … de inver-

no, publicados no jornal Gazeta de Espinho 

após o 5 de Outubro de 1910, demonstram o 

estilo satírico e corrosivo que Laranjeira 

colocava para combater todos aqueles que 

estavam contra a república e que pretendiam 

travar o desenvolvimento do concelho de 

Espinho.”Velhas franquistas”, “amigos dedi-

cados …”, “cidadãos … a banhos”, “ladrões 

de gravata e chapéu de coco”, são termos uti-

lizados pelo polemista para identificar aque-

les que, “à sombra da monarquia morta”, 

pensavam que “bastava saudar a República” 

para se tornarem donos de tudo e de todos. 

Estes textos revelam um forte combate ao 

caciquismo, um dos males que minou a socie-

dade de Oitocentos e de Novecentos.  



 

        

 

    

 

 

 

    Maria Eduarda Brak-Lamy Lopes Alves Barjona de Freitas nasceu no 

dia 13 de Setembro de 1882, em Alcoutim. Estudou no Porto, durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), tendo frequentado os cursos de 

enfermagem que a Cruz Vermelha Portuguesa naquela altura patenteava. 

Foi escritora, jornalista e enfermeira militar. Mais tarde, reformou-se com 

a patente de tenente. 

  Com apenas vinte anos de idade publicou pela primeira vez um conto no 

Diário Ilustrado. Passados alguns anos, foi para Lisboa onde passou a 

colaborar com a imprensa regional, nacional e estrangeira da época. Em 

1911 ocupou o cargo de dirigente do Jornal da Mulher, usando o pseudóni-

mo de Maria Luísa Aguiar. No ano de 1914 muda-se para o Porto, conti-

nuando, contudo, com a direcção daquele jornal. 

  Entre 1915 e 1918, criou no jornal A Luta, a secção “A Arte e o Lar”. 

Maria Eduarda fez parte do Sindicato da Pequena Imprensa, assumindo o 

papel de bibliotecária. Realizou conferências e organizou várias exposições 

de Arte. Fundou a Academia Portuguesa Feminina de Ciências e Artes, 

todavia, de vida efémera. Maria Eduarda recebeu a medalha de Louvor nº 

1, em Dezembro de 1917, pelos serviços prestados na Cruz Vermelha 

durante o movimento revolucionário de Sidónio Pais. Escreveu para jor-

nais nacionais e estrangeiros, nomeadamente, O Mundo, La Pensée 

(Bruxelas), La Libre Pensée (Lausana), La Razione e La Republicana 

(Roma), Le Rappel (Paris), O Rebate (Lisboa) e A Luz (Funchal). Do foro 

literário destacam-se as publicações O Leque (1932), Martírio (romance 

histórico, 1935), o Manual de Encadernador (1937) e o Manual de Doutor e 

Decorador (1941). 

  Maria Eduarda de Freitas dedicou-se ainda à investigação, tendo publi-

cado Os Livreiros de Lisboa Quinhentista. 

  No ano de 1926, criou uma biblioteca de sistema Braille que ofereceu ao 

Asilo dos cegos de Nossa Senhora da Saúde. 

  Morreu aos 69 anos de idade, na cidade do Porto. 

MARIA EDUARDA DE FREITAS 
(1882-1952) 

  “Fundada por José António Marques, a 

Cruz Vermelha Portuguesa iniciou a sua acti-

vidade a 11 de Fevereiro de 1865 sob a desig-

nação de “Comissão Provisória para Socor-

ros e Feridos e Doentes em Tempo de Guer-

ra”. 

  Ao longo dos tempos, a Cruz Vermelha 

Portuguesa, por si só ou no quadro do seu 

Movimento Internacional, tem vindo a actuar 

em cenários emergentes de conflitos armados 

e/ou de desastres e catástrofes naturais, tanto 

em território nacional, como internacional. 

  Diariamente, esta Instituição procura 

prestar assistência humanitária e social em 

especial aos grupos mais vulneráveis – ido-

sos, dependentes, crianças, vítimas de violên-

cia doméstica, pobres, imigrantes, Sem Abri-

go, toxicodependentes, reclusos, pessoas com 

deficiência, entre outros. 

  Em simultâneo, a Cruz Vermelha Portu-

guesa desenvolve a sua actividade através da 

prestação de serviços e do desenvolvimento de 

áreas como Saúde; prevenção e preparação 

para a Emergência; Formação e Empreende-

dorismo; Ensino Profissional; Ensino Supe-

rior da Saúde; Ensino de Socorrismo; Educa-

ção para a Saúde; Cooperação Internacional 

e difusão do Direito Internacional Humanitá-

rio. 

  Desde a sua fundação, a Cruz Vermelha 

Portuguesa assistiu as vítimas de vários con-

flitos, nomeadamente: 

Movimentos revolucionários de Portugal; 

Campanhas coloniais de Portugal; 

Guerra Civil de Espanha; 

Primeira Guerra Mundial; 

Segunda Guerra Mundial. 

 Mais recentemente, esta Instituição apoiou 

a acção do Comité Internacional da Cruz 

Vermelha em vários conflitos.” 
 

Cruz Vermelha Portuguesa - Breve historial, 2010. 

www.cruzvermelha.pt 

http://www.cruzvermelha.pt/cvp/historia/569-jose-antonio-marques-fundador-da-cruz-vermelha-portuguesa.html
http://www.cruzvermelha.pt/movimento.html
http://www.cruzvermelha.pt/cvp/historia/580-comite-internacional-da-cruz-vermelha.html
http://www.cruzvermelha.pt/cvp/historia/580-comite-internacional-da-cruz-vermelha.html


 

        

 

    

 

 

 

    Maria da Conceição Vassalo e Silva da Cunha Lamas, jornalista, acti-

vista política e cívica, escritora portuguesa, nasceu em Torres Novas a 9 de 

Outubro de 1893. Teve uma educação do tipo profissional no Colégio das 

Teresianas de Jesus, Maria e José, o qual abandonou com dezasseis anos 

de idade. 

  Em 1911 casou com o republicano e Oficial de Cavalaria, Teófilo José 

Ribeiro da Fonseca, o qual foi deslocado para Angola, e Maria Lamas 

acompanhou-o. De regresso a Torres Novas, no ano de 1914, começou a 

publicar na imprensa local, tematizando a Guerra, sob o pseudónimo Ser-

rana d’Ayre. Contudo, trabalhou como voluntária da Cruz Vermelha e 

organizou saraus para angariação de fundos para as famílias de soldados. 

  Em 1919 divorciou-se e foi viver para Lisboa. Aí, começou a trabalhar 

na Agência Americana de Notícias e colaborou no jornal A Capital. Voltou 

a casar, desta vez, com o jornalista monárquico Alfredo da Cunha Lamas. 

Entretanto, inscreveu-se no curso geral dos liceus e, ainda, colaborou na 

alfabetização de operárias da Fábrica Simões, em Benfica. 

  Iniciou-se na carreira jornalística, chegando ao estatuto de Directora da 

Revista O Século. Como escritora legou um leque amplo e diversificado de 

obras. Assim, em 1923, é publicado o seu primeiro livro de poesia chamado 

Humildes, sob o pseudónimo Rosa Silvestre seguindo-se, o romance Dife-

rença de Raças. Publicou textos em suplementos de revistas e jornais dedi-

cados à literatura infantil, participando em vários projectos, designada-

mente, conferências, eventos, concertos e exposições. 

   A partir da década de 30, distinguiu-se como activista da Associação 

Feminina Portuguesa para a Paz. Foi condecorada pelo Estado em 7 de 

Fevereiro de 1934, com o grau de Oficial da Ordem de Santiago de Espada. 

  Como escritora, desenvolveu relevante e diversificada actividade, desta-

cando-se, dentro da sua grande panóplia literária, a obra As Mulheres do 

Meu País, escrita depois de percorrer Portugal de Norte a Sul entre 1947-

1949. 

  Contudo, foi a partir de 1945, que se dedicou à política, tendo-se filiado 

no Partido Comunista Português. Militante e feminista convicta, aderiu 

ainda, às listas do MUD-Movimento de Unidade Democrática. A sua inter-

venção na sociedade resultou, na perseguição pela ditadura do Estado 

Novo, e na condução à prisão pela PIDE, tendo sido detida várias vezes 

(1949, 1950, 1951 e 1953). Foi eleita membro do Conselho Mundial da 

Paz, numa sessão em Budapeste e participou numa reunião do Movimento 

Antifascista para a paz, em Viena de Áustria, no ano de 1953. Pela Rádio 

Moscovo dirigiu aos portugueses mensagens sobre a Paz, sob o pseudóni-

mo Helena Torres. Viajou com intensidade, dando continuidade ao seu 

objectivo. Todavia, viu-se obrigada ao exílio em França (1962-1969). 

   O 25 de Abril de 1974, despoletou em Maria Lamas enorme exaltação, 

acreditando em melhores dias para Portugal. Foi uma das primeiras pes-

soas a receber a Ordem da Liberdade das mãos do Presidente da Republica 

Ramalho Eanes. Obteve ainda, o cargo de Presidente Honorária do Movi-

mento Democrático das Mulheres. 

  Maria Lamas morreu em Lisboa a 6 de Dezembro de 1983. 

MARIA LAMAS 
(1893-1983) 

  “Fundado em Março de 1914, sob a égide 

da médica ginecologista Adelaide Cabete, o 

Conselho Nacional das Mulheres Portugue-

sas tornou-se na mais importante e duradou-

ra organização de mulheres da primeira 

metade do século XX português e foi a única 

a lograr perdurar para além do Armistício, 

mantendo actividade ininterrupta até 1947, 

quando as autoridades salazaristas determi-

naram o seu encerramento. 

  Apesar das dificuldades iniciais e do pro-

cesso atribulado e arbitrário que constituiu a 

sua proibição e encerramento, o historial do 

Conselho foi ímpar, não só pela invulgar 

duração, parte dela sob um regime ditatorial, 

como abarcou gerações diferentes de sócias, 

a maioria republicana, maçónica e oposicio-

nista ao Estado Novo, sendo de assinalar dois 

períodos áureos nos 33 anos de existência. O 

primeiro, correspondeu à década de 20, com 

a participação em Congressos Internacionais 

em 1923 e 1925; a realização, em 1924 e 

1928, de Congressos Feministas e de Educa-

ção; a colaboração nos Congressos Abolicio-

nistas de 1924 e 1929, organizados pela Liga 

Portuguesa Abolicionista de Arnaldo Brazão; 

e a adesão de universitárias e recém-

licenciadas em Direito, Medicina e Letras. O 

segundo, abarcou os últimos anos do Conse-

lho, quando Maria Lamas passou a presidir à 

Direcção, eleita em Julho de 1945.”  
 

ESTEVES, João - Conselho Nacional das Mulheres Portu-

guesas. In “Revista Faces de Eva”. Lisboa: Edições Colibri, 

2006. 



 

        

 

    

 

 

 

    Maria da Conceição Infante de la Cerda Pereira de Eça Constance 

O’Neil descendente de uma família irlandesa, nasceu em Lisboa a 19 de 

Abril de 1873. 

  Despertou-lhe muito cedo o gosto pelas letras. Aos dez anos de idade 

escreveu a sua primeira obra intitulada O Morgado do Juncal. A partir de 

1908, começou a sobressair como escritora com o lançamento de Nimbos. 

Seguiram-se outras obras de destaque, nomeadamente, A Luta de Sentimen-

tos, O Colar de Vera, e outros. 

  Maria O’Neil empenhou um papel activo de intervenção pública e cola-

boração regular com a Imprensa, designadamente, Alma Feminina, Brasil-

Portugal, Espiritismo, Intransigente, Jornal da Mulher, etc. Traduziu sob o 

pseudónimo Lina Marville A Dama das Camélias. A sua determinação 

levou-a um dia a escrever o seguinte: “O meu feminismo deseja que os 

homens deixem de ser crianças e as mulheres as bonecas com que eles 

brincam. O meu feminismo não quer preponderância, mas cooperação 

mútua, inteligente, sem comparação de direitos de parte a parte.” 

  Maria O’ Neil alcançou grande notabilidade ao socorrer Gomes Leal do 

apredajamento dos jovens, na altura em que o poeta dormia na rua. 

  Ocupou diversos cargos de carácter social: presidente da comissão 

directora da Liga de Bondade, em 1923; presidente das Comissões Perma-

nentes de Assistência e Trabalho e da secção de Assistência Social do Con-

selho Nacional das Mulheres Portuguesas; vice-presidente da Assembleia 

Geral desta última, em 1926. 

  Esteve sempre presente e participativa nos dois Congressos Feministas e 

de Educação, ocorridos em 1924 e 1928, e nos dois Congressos Abolicio-

nistas datados de 1926 e 1929, e foi elemento integrante das Academias de 

Letras e de Ciências. 

  Nova descoberta na vida desta feminista — o interesse pelo espiritismo 

—, tendo pertencido ao Conselho Superior da Federação Espírita Portu-

guesa, sendo também a redactora da revista Espiritismo. Participou no I 

Congresso Espírita Português. 

  Foi para o Brasil em 1930, onde foi conferencista de temáticas de carác-

ter literário e espiritual. Entretanto começou a ficar doente e planeou 

regressar a Portugal. Porém, o seu estado de saúde não permitiu que tal se 

concretizasse. Morreu na viagem a bordo do transatlântico “General Osó-

rio”, no dia 23 de Março de 1932. 

  “ O seu corpo foi lançado ao mar, de acordo com os ritos hindus”. 

MARIA O´NEIL 
(1873-1932) 

  “Josephine Butler fundou em 1875, a 

Federação Abolicionista Internacional. Em 

1924, a federação emitiu um apelo, com doze 

pontos sobre a regulamentação da prática da 

prostituição, dos quais se destaca: O estado 

não devia submeter a prostituta a um regime 

de excepção, a polícia não devia atentar con-

tra a liberdade individual, invocando a defesa 

da saúde pública, o regulamentarismo apenas 

condenava a mulher. 

  Os Congressos abolicionistas, influencia-

dos pelo pensamento de Josephine Butler e 

promovidos pela Liga Portuguesa Abolicinis-

ta, (1926 e 1929) não podem ser dissociados 

do C.N.M., sendo várias as teses apresentadas 

e defendidas pelas suas dirigentes, até porque 

o combate à prostituição e a sua regulamen-

tação pelo Estado eram considerados uma 

prioridade das feministas portuguesas. 

  Em 1926, Arnaldo Brazão foi eleito presi-

dente da Liga Abolicionista Portuguesa. No 

primeiro Congresso, realizado em Portugal, 

Brazão votou a favor da abolição dos regula-

mentos, do encerramento das casas de tole-

rância e da mudança da idade civil dos dezoi-

to para os vinte e um anos. Defendia, ainda o 

combate à pornografia do livro, do teatro e 

cinema, bem como a existência de uma moral 

única para homens e mulheres. Apelava à 

reforma dos serviços policiais, segundo os 

princípios abolicionistas, e à educação 

sexual, moral e cívica.” 
 

ALVES, Ana Maria da Rocha Pereira Cardoso - Percursos de Vida: A 

Prostituição no Porto na década de 60/70. Porto: Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, 2009. Dissertação de Mestrado em História 

Contemporânea.  

Josephine Butler 



MARIA PAIS MOREIRA 
(1867-?) 

        

Maria Pais Moreira notabilizou-se como a 

primeira licenciada em Medicina pela Escola 

Médica do Porto, tendo concluído o seu curso 

em 1891 e defendendo a sua tese de licencia-

tura no ano seguinte, sob o título de «A higie-

ne da Gravidez e do Parto». 

Mas esta médica, após ter-se retirado da 

vida activa como clínica no Porto, voltou às 

origens, isto é, a Canedo, onde abriu os seus 

salões, instituiu um "Salão Cultural" que 

arremedava o Salão Literário de Maria Amá-

lia Vaz de Carvalho em Lisboa por onde pas-

savam as sumidades literárias e políticas do 

tempo. 

    

 

 

  Maria Pais Moreira nasceu em 1867 na Casa da Botica, em Canedo, 

filha do farmacêutico Manuel José Pais Moreira e de Emília da Silva 

Tavares. 

  No ano lectivo de 1884-85 aconteceu um facto insólito na Academia 

Politécnica do Porto. Entre os 206 alunos matriculados figura um do sexo 

feminino! Chamava-se Maria Leite da Silva Tavares Pais Moreira, com 17 

anos. Mas o seu nome não consta da lista alfabética. O tipógrafo não acre-

ditou tratar-se de uma mulher e escreveu Mário... em vez de Maria. 

  Licenciada em Medicina, eram conhecidos os excelsos dotes de genero-

sidade de Maria Pais Moreira, que embora tivesse feito carreira na cidade 

do Porto onde abriu consultório, dirigido para as doenças das mulheres, 

sempre prestou auxílio gratuito a todos os seus conterrâneos que a procu-

ravam, sendo por isso, pessoa tida na mais alta estima de todos os que com 

ela privaram. 

  A sua importância, ou melhor, a relevância por ela alcançada, chegou 

um pouco por todo o lado, não deixando de tocar de forma indelével a pró-

pria Rainha D. Amélia, tendo esta, a determinada altura, reconhecido o 

seu valor e a acção desenvolvida, presenteando-a com um lindo relógio de 

ouro de colocar ao peito, jóia que ainda hoje a família guarda com venera-

ção. 

  No seu Salão de Canedo, a tertúlia jogava à sueca e discutia política 

(confrontavam-se as ideias republicanas e monárquicas), a cultura e os 

desenvolvimentos científicos, ou seja, foi génese de um ponto de encontro 

da cultura de então. 

  Vê-se que Maria Pais Moreira, além de uma das nossas primeiras licen-

ciadas, teve a preocupação de, como diz o poeta, «cantando espalharei por 

toda a parte», divulgar os conhecimentos possuídos e fazendo o encontro 

de outros, e respectivas trocas. 

  Em 6 de Dezembro de 1991 foi-lhe prestada uma homenagem póstuma 

com foros de «consagração» nacional na Faculdade de Medicina do Porto, 

que contou com a presença de Maria Barroso então esposa do Presidente 

da República. 



 

        

 

    

 

 

 

    Maria Carolina Frederico Crispim, de pseudónimo Maria Veleda nasceu 

em Faro a 26 de Novembro de 1871. Frequentou o colégio dos três aos seis 

anos e com apenas quinze anos começou a trabalhar no ensino como expli-

cadora particular (1886/1887).   

  Estreou-se na carreira literária aos dezanove anos, no jornal provincia-

no O Distrito de Faro. A participação na imprensa algarvia e alentejana 

permitiu-lhe a publicação de poemas, contos e novelas, temas feministas e 

educativos, chegando a fundar e a dirigir grandes exemplares da imprensa 

portuguesa, nos finais do século XIX e princípios do século XX. 

  Professora primária de profissão foi, ainda, militante do movimento 

feminista e republicano, desenvolvendo o pendor de livre-pensadora e espi-

ritualista. 

  No ano de 1905, instalou-se em Lisboa, começando, nesta altura, a des-

pertar o interesse por assuntos políticos, por isso, a sua literatura passou a 

ter nova feição, e a colaborar com jornais republicanos. Iniciou-se na 

maçonaria em 1907, na Loja Humanidade, com o nome simbólico Angús-

tia. 

  Foi co-fundadora do Grupo Português de Estudos Feministas, onde 

exerceu o cargo de Presidente. Criou e ministrou cursos nocturnos no Cen-

tro Republicano Afonso Costa, assim como, nos Centros Republicanos 

António José de Almeida e Boto Machado. Em 1909, foi nomeada Vice-

presidente da Direcção do Centro Escolar Fernão Boto Machado tornando

-se sócia-fundadora da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e, por 

iniciativa própria, fundou a Obra Maternal, exercendo, em simultâneo, o 

cargo de Directora e professora.  

  Após a proclamação da República aderiu ao Partido Democrático. O 

novo regime veio ao encontro de algumas reivindicações que sempre defen-

deu: lei do divórcio; casamento civil obrigatório; direitos iguais a ambos os 

sexos no casamento; concessão de direitos legais dos filhos nos casos de 

legitimidade, adopção e ilegitimidade.  

  Por ocasião das incursões monárquicas de Paiva Couceiro, integrou o 

Grupo Pró-Pátria, percorrendo o país em missão de propaganda e discur-

sando em defesa do regime ameaçado. 

  Em 1921, desiludida com o procedimento dos governos republicanos, 

abandonou o desempenho político e feminista, refugiando-se num silêncio 

prolongado, e dedicando-se ao espiritismo filosófico, científico, moral e 

experimental. Contudo, sem abdicar das suas arreigadas convicções, conti-

nuou a defender os seus ideais como jornalista. 

  Maria Veleda contava 84 anos de idade, quando faleceu em Lisboa, no 

dia 8 de Abril de 1955. 

MARIA VELEDA 
(1871-1955) 

  Maria Veleda fundou o Grupo das Treze 

para combater a superstição, o obscurantis-

mo e o fanatismo religioso que afectavam 

sobretudo as mulheres e as impediam de se 

libertarem dos preconceitos sociais e da 

influência clerical. Revelou-se uma pioneira 

na luta pela educação das crianças, pelos 

direitos das mulheres e na propaganda dos 

ideais republicanos.  



 

        

 

    

 

 

 

  

  Miguel Augusto Bombarda, natural do Rio de Janeiro, nasceu a 6 de 

Março de 1851. Médico, escritor e político republicano português, estudou 

na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde em 1877, apresentou a tese 

sobre o Delírio das Perseguições. Foi professor, actividade que desenvolveu 

com exemplar empenho e participou na reforma do ensino. Para isso, 

criou laboratórios e a nova Escola Médico-Cirúrgica com a inovadora 

especialidade de Psiquiatria. 

  No ano de 1892, assumiu o cargo de director do Hospital de Rilhafoles, 

onde alcançou notável “saber alienista”, que era absorvido não só em Por-

tugal como também no estrangeiro. 

  Miguel Bombarda teve a pretensão de combater o clericalismo, por um 

lado, e de propagar os ideais republicanos, por outro, fundando a Junta 

Liberal em 1901. 

  Foi co-fundador da Liga Nacional para a Tuberculose. Contribuiu na 

projecção do prestígio da medicina portuguesa no estrangeiro, através da 

organização do Congresso Internacional de Medicina, no ano de 1906. 

Foi, ainda, um dos fundadores e o dirigente do semanário Medicina Con-

temporânea. 

  Em 1909 tornou-se membro do Partido Republicano Português, tendo 

sido eleito deputado em Agosto de 1910. 

  Apesar de ter sido membro do “comité” revolucionário, que implantou a 

República no dia 5 de Outubro de 1910, não chegou, contudo, a estar pre-

sente na vitória dos republicanos. Nas vésperas da revolução, a 3 de Outu-

bro, foi assassinado por um louco do Hospital de Rilhafoles. 

  São várias as suas publicações, nomeadamente: Dos Hemisférios Cere-

brais e Suas Funções Psíquicas (1877); Distrofias por Lesão Nervosa 

(1880); Lições sobre a Epilepsia e as Pseudo-Epilepsias (1896); O Delírio 

do Ciúme (1896); A Contribuição ao Estudo dos Microcéfalos. 

MIGUEL BOMBARDA 
(1851-1910) 

  “Na manhã do dia 03 de Outubro de 1910, 

o Professor Miguel Bombarda recebeu no seu 

gabinete, das mãos de um ajudante, o cartão-

de-visita de um antigo doente seu: o Tenente 

de infantaria Aparício Rebelo dos Santos. O 

Tenente, que se encontrava na sala de espera, 

provavelmente tinha lido na imprensa os vio-

lentos ataques que Bombarda dirigira nos 

últimos tempos contra a Companhia de 

Jesus. Aparício Rebelo dos Santos, homem 

monárquico, conservador, antigo aluno jesuí-

ta, sofria de uma psicose delirante crónica. 

   O que Bombarda não pensou é que o 

tenente persistia no seu delírio, centrado 

numa perseguição protagonizada por um 

ente abstracto que ele chamava “o Hospital”, 

e que, nesse dia 03 de Outubro, tinha decidi-

do pôr fim à situação, descarregando a sua 

Browning em aquele que representava simbo-

licamente a instituição: o seu primeiro médi-

co, Miguel Bombarda.” 
 

GRAMARY, Adrian - Miguel Bombarda: o médico, o politico 

e a sua época. In “Saúde Mental”. Vol. IX, n.º 6, Novembro/

Dezembro de 2007. www.saude-mental.net 



 

        

 

    

 

 

 

  

  José Mendes Ribeiro Norton de Matos, militar e político, nasceu em 

Ponte de Lima, a 23 de Março de 1867. Descendente de uma família fidal-

ga da sua terra natal e da burguesia de Viana do Castelo, iniciou os pri-

meiros estudos em Braga, continuando depois em Lisboa na Escola Acadé-

mica. Mais tarde, matriculou-se na Universidade de Coimbra em Matemá-

ticas. Desta ingressou na Escola do Exército, como alferes do Regimento 

de Cavalaria. Partiu para a Índia no ano de 1898, onde permaneceu cerca 

de dez anos. 

  Após a Implantação da República regressou a Portugal e aderiu ao novo 

regime político pelo Partido Democrático. Tornou-se maçon na Loja 

“Pátria e Liberdade”. Ocupou os cargos de governador-geral de Angola 

entre 1912 e 1915, e até 1917, desempenhou as funções de Ministro da 

Guerra e alto-comissário. Todavia, a revolução sidonista afastá-lo-ia do 

poder, tendo ido para Londres cumprir exílio. 

  Depois da queda do governo de Sidónio Pais, em consequência do seu 

assassinato, regressou ao País, retomando de novo os cargos que tinha 

ocupado. 

  Em 1921 voltou a Angola, tendo sido, entretanto, nomeado general e 

alto-comissário da República, no qual se manteve cerca de dois anos. Mais 

tarde, entre 1924 e 1926 foi embaixador em Londres, tendo sido de novo 

afastado aquando da revolução de 28 de Maio desse último ano. 

  Norton de Matos desenvolveu um importante papel na vida político-

militar do seu tempo. Durante o período que ocupou o cargo de Ministro 

da Guerra, coube-lhe a responsabilidade pela organização do corpo expe-

dicionário português para França. No entanto, foi no papel de governador-

geral de Angola e, depois, no de alto-comissário, que lhe foi reconhecido o 

lugar de relevo excepcional na história portuguesa contemporânea. Inspi-

rado nos grandes administradores ultramarinos, como por exemplo, Fer-

não de Sousa, Sousa Coutinho e Paiva Couceiro, pretendeu “fomentar o 

desenvolvimento local com base na agricultura, promover a aculturação 

dos autóctones e acautelar a sua dignidade humana (…)”. 

  Ciente da realidade portuguesa e dotado de grande experiência colonial, 

demarcou-se da orientação política cursada pelo Estado Novo. 

  Opositor do regime salazarista apresentou a sua candidatura à Presi-

dência da República nas eleições de 1948, conseguindo reunir em torno de 

si mesmo um grupo de resistência ao regime ditatorial. Porém, perdeu as 

eleições e retirou-se em definitivo da vida política. 

  Norton de Matos foi, ainda, Grão-Mestre da Maçonaria Portuguesa. 

Colaborou em periódicos e escreveu algumas obras, designadamente: A 

Província de Angola; Memórias e Trabalhos da Minha Vida;  A Nação Una. 

  Morreu na sua casa de família de Ponte de Lima em 1955. 

NORTON DE MATOS 
(1867-1955) 

  Norton de Matos “exerceu o cargo de 

governador-geral em Angola entre 1912 e 

1915, regressando como alto-comissário no 

inicio da década de 1920. Seria uma figura 

importante na oposição a Salazar e em 1949 

concorreu á presidência da República contra 

o candidato de Salazar, o general Carmona. 

Como ministro da Guerra entre 1915 e 1917, 

Norton de Matos organizou o Corpo Expedi-

cionário Português e supervisionou o seu 

envio para França, mas foi incapaz de impe-

dir os seus conflitos politícos internos ou de 

lhe incutir um verdadeiro esprit de corps.” 
 

 MENESES, Filipe Ribeiro de - Afonso Costa. Lisboa: Texto 

Editores, Lda., 2010, p. 57.   



 

        

 

    

 

 

 

  

  A Ordem de Cristo pode ser concedida por 

destacados serviços prestados ao País no 

exercício das funções dos cargos que expri-

mam a actividade dos órgãos de soberania ou 

na Administração Pública, em geral, e na 

magistratura e diplomacia, em particular, e 

que mereçam ser especialmente distinguidos.. 

  Olga de Morais Sarmento da Silveira nasceu a 26 de Maio de 1881. 

Escritora do final do século XIX foi uma visionária do seu tempo coevo, 

em parte pelas viagens que efectuou bem como pelo convívio com o meio 

intelectual da Europa. 

  Ligada ao grupo de mulheres da intelectualidade portuguesa dos inícios 

do século XX, também ela lutou pelos direitos cívicos, legais e políticos no 

contexto da sociedade de então. Foi no seguimento deste pensamento que 

lançou o seu primeiro trabalho literário em 1906 intitulado Problema 

Feminista. Foi a autora de Mulheres Ilustres, A Marquesa de Alorna, com 

prefácio de Teófilo Braga, A Infanta D. Maria e a Corte Portuguesa. Sobre 

as temáticas de viagens, nomeiam-se: Impressões de Viagem; Sa Majesté la 

Reine Amélie du Portugal (1912); Teófilo Braga (1925), entre outras. Foi 

dirigente da revista Sociedade Futura e elemento da Sociedade do Instituto 

de Coimbra, tendo sido condecorada com a Ordem de Cristo, Sant’Iago da 

Espada e Legião de Honra. 

  Durante a sua estada em Paris, frequentou e conviveu nos espaços 

nobres e com figuras cultas da época, do mundo da arte, da música e da 

literatura, trocando correspondência com personalidades portuguesas, 

espanholas e francesas, como por exemplo, Carolina Michaelis de Vascon-

celos, Marx Nordau e Henriette de Joffre. Deste contacto enriquecedor e 

apaixonante resultou uma colecção de bilhetes-postais autografados, car-

tas, livros e desenhos com registos cruciais do mundo político, intelectual e 

aristocrático, especialmente dos séculos XIX e XX. Do registo epistolar 

salientam-se duas cartas: uma do marquês de Pombal, outra de Luís XIII, 

de França, ambas pertencentes a períodos históricos distintos. 

  Na sua última obra As Minhas Memórias transparece um sentimento de 

afirmação da sua condição de portuguesa: “Do meu amor pela minha ter-

ra é que ninguém terá o direito de duvidar; longos anos vivi em terra estra-

nha, e nenhuma influência conseguiu nunca desnacionalizar-me. Fui, sou 

e serei até ao último sopro de vida apaixonadamente portuguesa. É o único 

título que, por senti-lo justo, eu reivindico com desvanecido orgulho.” 

  Olga Moraes Sarmento organizou diversas conferências tanto em Portu-

gal como no estrangeiro, nomeadamente, Paris, Bruxelas, Buenos Aires e 

Nova Iorque. 

  Legou à cidade de Setúbal um precioso espólio, constituído por uma 

colecção de três volumes, autógrafos valiosos, tapeçarias, quadros, dese-

nhos de artistas nacionais e estrangeiros, objectos de arte, etc. 

  Morreu em Lisboa, no ano de 1948, na sua típica residencial “Pátio do 

Pimenta”. 

OLGA MORAIS SARMENTO 
(1881-1948) 

  A Ordem Militar de Sant'Iago da Espa-

da  tem por fim distinguir o mérito literário, 

científico e artístico.  



 

        

 

    

 

 

 

    Henrique Mitchell de Paiva Couceiro nasceu na cidade de Lisboa a 30 

de Dezembro de 1861. Filho do general José Joaquim de Paiva Cabral 

Couceiro, foi um militar  distinto. Em 1884 formou-se pela Escola do Exér-

cito no curso de Artilharia, tendo recebido em 1892 a Medalha de Prata 

para distinção ao mérito, filantropia e generosidade, para além de muitas 

condecorações. Ademais, foi ainda proclamado, “benemérito da Pátria”, 

no ano de 1896. 

  Destacou-se durante o período das campanhas de ocupação militar em 

Angola e Moçambique. Foi governador de Angola entre 1907 e 1909, tendo 

planificado um programa de administração ultramarina portuguesa que 

mais tarde foi reconduzido por Norton de Matos. Propôs-se pacificar e ocu-

par globalmente o território de forma inovadora: incrementou a constru-

ção de vias rodo e ferroviárias; o uso das vias fluviais e apetrechamento 

dos portos; estudo para zonas de possível povoamento europeu.    

  Em 5 de Outubro de 1910 combateu pelo Rei, na tentativa de impedir a 

instauração da República. Comandou a incursão monárquica de 1911 e 

1912, sendo também da sua autoria a proclamação da Monarquia do Norte 

em 1919. A sua determinação e forte convicção do regime em que acredita-

va, assumiu-a ao discordar com a política ultramarina e do Estado Novo, 

cujo resultado foi a sua expulsão em 1935, seguida de prisão e deportação 

em 1937. 

  Paiva Couceiro assumiu-se como monárquico convicto, anti-

republicano e anti-salazarista . Da sua obra destacam-se: Viagem entre 

Bailundo e as terras de Mucusso, 1892; A Campanha das Tropas Portugue-

sas em Lourenço Marques e Inhambane, 1897; Angola (Dois Anos de Gover-

no - Junho de 1907 – Junho de 1909), 1910; A Democrática Nacional, 1927; 

A Nação Organizada, 1929; O Soldado Prático, 1936. 

  Morreu em Lisboa a 11 de Fevereiro de 1944. 

   

PAIVA COUCEIRO 
(1861-1944) 



 

        

 

    

 

 

 

    Rafael Augusto Bordalo Prostes Pinheiro nasceu a 21 de Março de 

1846, na Rua da Fé, em Lisboa. Artista versátil com uma vasta e variada 

obra, que se estendeu por universos como os do desenho, da aguarela, da 

ilustração, da decoração, do jornalismo, da cerâmica e da caricatura, Bor-

dalo Pinheiro foi um espírito rebelde e pouco disciplinado. Esteve sucessi-

vamente matriculado em diversos cursos na Academia de Belas-Artes: 

desenho de arquitectura civil,  desenho histórico,  desenho antigo e dese-

nho de modelo vivo. Esteve, igualmente, matriculado no Curso Superior de 

Letras e na Escola de Arte Dramática, no Conservatório. O teatro foi, aliás, 

uma das suas paixões. As primeiras experiências como actor amador no 

Teatro Garrett e Teatro Thalia remontam ao ano de 1860. 

  Em 1863 inicia a sua actividade profissional como amanuense de secre-

taria na Câmara dos Pares. No entanto, a sua vocação estava indubitavel-

mente ligada às artes e, paralelamente à sua actividade profissional na 

Câmara dos pares, produz no campo artístico. Em 1866 apresentou os pri-

meiros trabalhos de desenho a carvão e aguarela sobre costumes populares 

e cenas campestres. Em 1869 desenhou o cabeçalho para O Japonês e a 

capa para Crónica dos Theatros. Em 1870 estreou-se como caricaturista 

com O Dente da Baronesa, ainda nesse ano publicou o álbum de caricatu-

ras O Calcanhar de Achilles, lançou as primeiras três folhas de A Berlinda 

e publicou o primeiro número do semanário O Binóculo.  

  A partir da década de 70 do séc. XIX, a produção de Rafael Bordalo 

Pinheiro intensifica-se de sobremaneira. Participa enquanto ilustrador em 

diversas publicações, entre elas o Almanach de Caricaturas e as obras O 

Demónio de Ouro, de Camilo Castelo Branco, A Mulher Adultera e As obras 

da Misericórdia, de Henrique Perez Escrich. Entre 1873 e 1875, ocupa, em 

Espanha, o lugar de correspondente ilustrador do periódico inglês The 

Ilustrated London News; colabora com o El Mundo Cómico e Illustración 

Espanhola Y Americana. Em 1875 inicia a publicação A Lanterna Mágica 

onde aparece representada pela primeira vez a figura do Zé Povinho. Nesse 

mesmo ano inicia-se na Maçonaria na loja Restauração de Portugal, com 

o cognome de Goya, abandona o lugar na Câmara dos Pares e em Agosto 

parte para o Brasil para dirigir o jornal brasileiro O Mosquito. Em 1879, 

de regresso a Portugal lança o jornal semanário O António Maria, um ano 

mais tarde integra o Grupo do Leão e em 1881 colabora nos três números 

de O Voto Livre, de Magalhães Lima e Manuel de Arriaga. 

  Em 1884, Rafael Bordalo Pinheiro inicia a sua actividade de ceramista, 

com a constituição da Sociedade Anónima da Fábrica de Faianças das 

Caldas da Rainha, com o seu irmão Feliciano, assumindo a direcção artís-

tica da fábrica dando, então, inicio a uma produção cerâmica sobejamente 

conhecida, cujos exemplos disso são a louça utilitária naturalista ou a 

figura do Zé Povinho. 

  Em 1900 dá inicio à publicação de A Paródia onde viria a dar asas à sua 

veia de caricaturista, satirizando de forma mordaz o estado político e social 

dos últimos anos do regime monárquico.  

  A 23 de Janeiro de 1905, Rafael Bordalo Pinheiro, com 58 anos de ida-

de, morre na casa do Largo da Abegoaria, actual Largo Rafael Bordalo 

Pinheiro, em Lisboa.  

    

  

  

  

RAFAEL BORDALO PINHEIRO 
(1846-1905) 

  «Desencantado com a indiferença e o con-

formismo mesquinho do público, Rafael lan-

ça a 1ª série (155 números) do que viria a ser 

o seu último jornal, cujo primeiro número é 

datado de 17 de Janeiro de 1900. Tal como 

acontecera com O António Maria, esta publi-

cação surgida na fase final da Monarquia, 

dedica particular atenção à vida política e ao 

quotidiano lisboeta, pondo “a caricatura ao 

serviço da trizteza pública" numa "dança da 

Bica no cemitério dos Prazeres" (extracto da 

apresentação). Tratava-se dum jornal sema-

nal com a participação artística de Rafael e 

Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro e com a 

colaboração literária de João Chagas. 

  O desprezo que começa a sentir pelos 

jogos políticos e oportunismo extensivo a 

todos os partidos e instituições nacionais, 

transparece logo na capa do 1º número onde 

apresenta a política nacional como "A gran-

de porca" e nos números seguintes prossegue 

com "O grande cão" (finanças), "A galinha   

choca"   (economia), "O  grande  papagaio"  

(retórica parlamentar) e "A grande toupei-

ra", representativa da reacção. A colaboração 

do filho, Manuel Gustavo, viria a aumentar a 

lista de símbolos políticos com "O progresso 

nacional: O grande caranguejo", "A buro-

cracia: A grande rata", "A beneficiência: O 

grande cágado" e "A instrução pública: A 

grande burra."» 
 

A Paródia. Centro de Investigação para Tecnologias Interac-

tivas (CITI). http://www.citi.pt 

http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/caricatura/bordalo_pinheiro/anto_maria.html
http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/caricatura/bordalo_pinheiro/gustavo.html
http://www.citi.pt


 

        

 

    

 

 

 

  

  Amílcar da Silva Ramada Curto foi uma personalidade multifacetada e 

um espírito independente. Advogado, escritor, dramaturgo e propagandista 

republicano nasceu a 6 de Março de 1886  em Lisboa. 

  Iniciou-se na Maçonaria no ano de 1893, e a partir de 1902, no jornalis-

mo, tornando-se um jornalista fervoroso. Colaborou em diversos periódicos 

como A Liberdade e a Marselhesa, Jornal de Notícias, Diário de Lisboa, O 

Diabo, A Farça, Teatro e Letras. 

    Em 1905, foi estudar Direito na Universidade de Coimbra, tendo sido 

um dos impulsionadores da greve académica ocorrida em 1907, que lhe 

valeu a expulsão daquela instituição durante dois anos. Ainda assim, enve-

redou por uma carreira política e literária, colaborando em numerosas 

publicações das ideias republicanas, contribuindo, desta forma, para a sua 

propagação e afirmação. Militante do Partido Republicano Português des-

de os tempos de estudante, desempenhou as funções de Secretário do direc-

tório do Partido Republicano, para o qual foi eleito em Outubro de 1909, 

sendo, ainda, um dos estrategas do movimento revolucionário de 5 de 

Outubro de 1910. Fundador de várias organizações republicanas, designa-

damente, a Escola 31 de Janeiro, a Liga da Academia Republicana e o 

Centro Académico Republicano de Coimbra, foi também membro da Car-

bonária. 

  No que concerne à sua carreira de advocacia, Ramada Curto demarcou-

se  por um certo brilhantismo ao ser patrono dos julgamentos dos réus 

envolvidos na memorável “Noite Sangrenta”, ocorrida em 19 de Outubro 

de 1921 e no, não menos, célebre caso Alves dos Reis - Banco Angola e 

Metrópole. 

  Dirigiu os jornais A Pátria, A Revolta e O Povo, e após cinquenta anos 

da sua primeira publicação, escrevia uma crónica semanal no Jornal de 

Notícias. Publicou obras sobre temáticas diversas, trabalhos jurídicos, fic-

ção, crónicas, e um naipe de peças de teatro, passando à cena a primeira 

peça teatral da sua autoria denominada O Estigma, em 1905. Outra drama-

turgia a mencionar: A Boneca e os fantoches; A Cadeira da Verdade; Demó-

nio; entre outras. As mais de trinta peças que escreveu, transbordam de 

enorme Realismo-Naturalismo, por vezes, exagerado mas, não deixando de 

transparecer a índole moralizante. Traduziu obras como Topaze de Pagnol,  

O Sexo Fraco de Bourdet e Um Marido Ideal de Óscar Wilde.       

  Ramada Curto morreu na cidade que o viu nascer, em 18 de Outubro de 

1961. 

      

RAMADA CURTO 
(1886-1961) 

 

«A "Carbonária Portugália" seria uma orga-

nização carbonária autónoma, formada no 

princípio de Janeiro 1910, sob iniciativa de 

Ramada Curto e credenciais da A.V. da C.I.P..  

  Era composta por diversos grupos de civis 

e militares e esteve activa até depois do 5 de 

Outubro de 1910. Do grupo de civis, "todos" 

fazendo parte do Grémio Revolta (ligação à 

Loja Revolta de Coimbra, RF, fundada em 

1909 e, posteriormente integrada – 1911 – no 

G.O.L.U., com o nº 336), estão vários estu-

dantes, como Emílio Martins, Bissaya Barre-

to, Francisco Lino Gameiro, João Garraio da 

Silva, Manuel Pestana Júnior. Outro grupo 

civil, fora da Universidade, era formado por 

António Henriques, Floro Henriques, Fran-

cisco Costa Ramos (todos professores), Dr. 

Júlio da Fonseca (med.) e João Simões Fava 

(comerciante). O grupo "militar" estava sob 

a direcção de Ramada Curto e Floro Henri-

ques, e faziam parte, por expl., os militares 

Belisário Pimenta, Correia de Almeida, Fer-

nandes Duarte, Oliveira Franco, 1º sargento 

Conceição, e Flabiano Henriques Miranda 

(irmão de Floro Henriques) – ref. Almanach 

da Republica. Districto de Coimbra, 1913, pp 

177-185.] » 

 

FOTO: credencial da Carbonária Portugália, 

in obra cit. 

 
MARTINS, José M. - Carbonária Portugália — Coimbra 

1910. In “Almanaque Republicano”. Texto publicado em 03 

de Abril de 2010. www.arepublicano.blogspot.com   

http://arepublicano.blogspot.com/2010/04/floro-henriques-nota-breve.html


 

        

 

    

 

 

 

    Regina da Glória Pinto de Magalhães Quintanilha de Sousa e Vascon-

celos descendente da casa de Sabrosa, nasceu a 9 de Maio de 1893, em 

Miranda do Douro. Frequentou escolas em Bragança e no Porto, tendo, 

aos dezassete anos de idade se matriculado na Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. Foi a primeira mulher a formar-se em advoca-

cia, saindo daquela Faculdade de forma triunfal: “ No dia 24 de Outubro, 

já com os ânimos serenados após a revolução republicana, atravessou a 

Porta Férrea sob uma grande ovação dos colegas, que estenderam as suas 

capas pelo chão”. Quintanilha foi também colega de personalidades como 

António Oliveira Salazar e Gonçalves Cerejeira. Começou a exercer a acti-

vidade de advogada mesmo antes de terminar o curso, apesar, de o Código 

Civil de 1867, que se encontrava em vigor, ser interdito a mulheres. Regina 

Quintanilha, para transpor este entrave, muniu-se de uma licença certifi-

cada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. No dia 14 de Novem-

bro de 1913, vestiu a toga e defendeu duas mulheres acusadas de agressão 

no Tribunal da Boa-Hora em Lisboa. 

  Regina Quintanilha fez parte da Cruzada das Mulheres Portuguesas e 

do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, tendo presidido à 

Assembleia-Geral no ano de 1917. Exerceu diversas funções profissionais, 

designadamente, notária em Albergaria-a-Velha, conservadora em Mação 

e notária e conservadora do registo Predial de Lisboa. Como advogada tra-

balhou com os melhores colegas de profissão, do Brasil, França, Bélgica e 

Espanha, com escritório aberto no Rio de Janeiro e em Nova Iorque. 

  Em 1945, abandonou a advocacia passando a dedicar-se à família e à 

administração das suas empresas. 

  Morreu em Lisboa a 25 de Março de 1967. 

   

REGINA QUINTANILHA 
(1893-1967) 



 

        

 

    

 

 

 

  

  José Joaquim Rodrigues de Freitas nasceu no Porto a 24 de Janeiro de 

1840. Estudou na Academia Politécnica daquela cidade onde se licenciou 

em Engenharia Civil de pontes e estradas. Formou-se um economista pres-

tigiado, para além de político e de pedagogo. A partir de 1867, foi lente das 

cadeiras de Comércio e de Economia Política na Academia Politécnica do 

Porto. 

  Rodrigues de Freitas ficou para a História da República Portuguesa, 

como sendo o primeiro deputado republicano a ser eleito, pelo Porto, para 

a Câmara de Deputados, no período da legislatura de 1870 a 1874. No últi-

mo quartel de Oitocentos desempenhou um papel crucial na estruturação 

do movimento republicano, assim como, na redacção da circular de consti-

tuição do Centro Eleitoral Republicano Democrático do Porto. 

  Personalidade que adquiriu grande estatuto moral e intelectual, sendo 

tratada pelo povo do Norte, por ―Freitinhas‖ — merecedor de todo o res-

peito. Também, Sampaio Bruno, por exemplo, reconheceu a sua honra, ao 

referir-se a Rodrigues de Freitas nos seguintes termos: ―naquele franzinho 

corpo ele sentia que palpitava a alma da prátia‖. 

  Juntamente com Oliveira Martins e Frederico Laranjo pertenceu ao 

socialismo catedrático. Defensor do Naturalismo, contestou a aplicação 

das leis de Darwin, não aplicáveis às sociedades, na medida em que elas 

nem sempre asseguram ―o triunfo de todos os que são mais fortes.‖ 

  Da sua vasta obra destacam-se: Breves Reflexões sobre a Questão Bancá-

ria (Porto, 1864); A Igreja, Cavour e Portugal (Porto, 1866); O Portugal 

Contemporâneo do Sr. Oliveira Martins (Porto, 1881); Princípios de Econo-

mia Política (Porto, 1883). Escreveu, ainda, numerosos artigos no jornal O 

Comércio do Porto, fundamentalmente sobre questões económicas. 

  Rodrigues de Freitas morreu no Porto no dia 28 de Julho de 1896. 

      

RODRIGUES DE FREITAS 
(1840-1896) 

  ―Em 25 de Abril de 1876, foi criado em 

Lisboa o Centro Eleitoral Republicano 

Democrático, onde se juntavam diversas sen-

sibilidades do ideal republicano. No segui-

mento deste processo, eleger-se-ia o Directó-

rio do Partido Republicano. Alguns historia-

dores consideram que este foi o primeiro pas-

so para a constituição do Partido Republica-

no, formado em 7 de Setembro 1875. Resul-

tando do Pacto da Granja, nele se fundiram o 

Partido Reformista e o Partido Histórico, 

movimentos que, desde 1871, encabeçavam a 

oposição ao governo regenerador de Fontes 

Pereira de Melo. O espírito que presidia a 

esta nova formação política era o da tradição 

«setembrista», designação para os ideais da 

Revolução de Setembro de 1836 – digamos 

que o setembrismo era constituído pela 

esquerda democrática do liberalismo triun-

fante da Guerra Civil. 

  Em 1878, nas eleições de Outubro, o Parti-

do Republicano apresentou-se pela primeira 

vez ao eleitorado, conseguindo eleger o depu-

tado Rodrigues de Freitas pelo círculo do 

Porto. Em 2 de Janeiro de 1879, mercê das 

divergências existentes no seio do Centro 

Republicano Democrático, foi criado o Cen-

tro Republicano Federal.‖ 
 

LOURES, Carlos - Centenário da República: a génese do 

movimento republicano. Publicado em 9 de Janeiro de 2010. 

www.aventar.eu 



 

        

 

    

 

 

 

  

  José Pereira de Sampaio nasceu no Porto no dia 30 de Novembro de 

1857. Foi escritor, historiador, ensaísta e filósofo portuense, figura crucial 

do pensamento português da sua época. Por motivos políticos, aos catorze 

anos adoptou o pseudónimo de “Bruno”. Filho de pai maçon, muito preco-

ce bebeu as influências dos ideais liberais. 

  Empenhou-se num combate constante pelo fim da monarquia e da ele-

vação do ideário republicano. Daí, fundou os semanários portuenses O 

Democrata, O Norte Republicano, assim como o diário A Discussão. Com 

apenas vinte e um anos de idade era membro do directório do Partido 

Republicano Português. 

  Presume-se que tenha sido o autor da planificação doutrinal da revolta 

de 31 de Janeiro de 1891, exilando-se em Paris. A partir de 1902, Sampaio 

Bruno distanciou-se do partidarismo, remetendo-se ao seu estudo e refle-

xão. 

  A peculiaridade da sua obra reflexiva, embora complexa e radical, exer-

ceu grande influência nos intelectuais da sua época (Guerra Junqueiro, 

Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e o historiador Jaime Cortesão). A 

cultura portuguesa dos primeiros anos do século XX, claramente pautou-se 

sob o pensamento heterodoxo e esotérico de Sampaio Bruno. 

  A sua vasta Obra traduz uma profunda reflexão sobre Filosofia, Política 

e Religião. Pretendeu escrever a filosofia da história portuguesa, ou seja, o 

papel de Portugal no palco do mundo, antes e depois dos Descobrimentos, 

principalmente retratada na História de Portugal de H. Schaeffer e n'O 

Encoberto (1904). Escreveu, ainda, Análise da Crença Cristã (1874), Gera-

ção Nova (1886), Manifesto dos Emigrados da Revolução Republicana de 31 

de Janeiro de 1891 (1891), Notas do Exílio (1893), O Brasil Mental (1898), 

Os Modernos Publicistas Portugueses (1906), Portuenses Ilustres (1907-

1908), A Ditadura - subsídios morais para seu juízo critico (1909), O Porto 

Culto (1912) e a obra póstuma Cavaleiros do Amor publicada em 1960, 

entre outros. 

  Sampaio Bruno morreu a 6 de Novembro de 1915. 

SAMPAIO BRUNO 
(1857-1915) 

  Obra em três volumes, que retrata vários 

portuenses ilustres, com base em documentos 

e testemunhos literários de personalidades do 

Porto como por exemplo, Almeida Garrett, 

Camilo Castelo Branco, Arnaldo Gama, Coe-

lho Lousada, Teixeira de Vasconcelos, Rama-

lho Ortigão ou Alberto Pimentel, os quais, 

funcionam ao mesmo tempo como objecto e 

colaboradores da reflexão de Sampaio Bru-

no. 

Literatura. In “Século Ilustrado”, n.º 

519, 13 de Dezembro de 1947, p. 21. 



SANTOS CARNEIRO 
(1893-1934) 

        

  Integrou o Corpo Expedicionário Portu-

guês, em França, como tenente miliciano, e 

após a célebre batalha de 9 de Abril de 1918 

(batalha de La Lys), foi feito prisioneiro dos 

alemães até ao Armistício, e dado como desa-

parecido, uma vez que não tinha sido encon-

trado pela família, muito embora os vários 

esforços efectuados nesse sentido.  

  Conseguindo fugir, andou meses por 

França e Espanha, aparecendo um dia em 

casa do pai, como um mendigo desconhecido. 

  Como militar, foi na Grande Guerra, um 

valoroso e intrépido oficial, cujo mérito foi 

sempre reconhecido pelos seus superiores 

hierárquicos, tendo-lhe sido concedida a 

Cruz de Guerra de 2.ª classe, além das meda-

lhas de Bom Comportamento, Campanha de 

França e da Vitória. 

    

 

 

  José Santos Carneiro nasceu em 12 de Janeiro de 1893. Pela sua vonta-

de própria se elevou na sociedade, formando-se em Direito na Universida-

de de Coimbra. Ocupou o cargo de Conservador do Registo Civil, lugar que 

exerceu com inteligência e dedicação. Espírito liberal, combateu os coucei-

ristas do Norte de Portugal, como voluntário, na coluna do malogrado 

general Abel Hipólito. 

  Foi nomeado comandante do Corpo Activo dos Bombeiros da Feira a 20 

de Novembro de 1925 e como comandante da benemérita corporação, tudo 

fazia em prol do seu engrandecimento e prestígio, conseguindo, graças à 

sua boa vontade e pertinácia, um importante subsídio do Estado de sessen-

ta e quatro contos para ajuda da construção do projectado quartel e de dois 

pavilhões anexos para hospital.  

  Fundador e primeiro Presidente da Delegação da Feira da Liga dos 

Combatentes da Grande Guerra, desempenhou essas funções com destaque 

e amor, tendo sido sempre protector e amigo dos pobres mutilados e dos 

órfãos e viúvas daqueles que para sempre tombaram no Campo de Batalha. 

  Santos Carneiro distinguiu-se, também, pela sua enérgica actividade na 

defesa da integridade do concelho da Feira e comarca, combatendo as pre-

tensões injustas dos seus inimigos. Foi, ainda, Director da Policia Judiciá-

ria do Porto, cargo que ocupou até se tornar Oficial do Registo Civil. 

  Espírito inteligente e empreendedor, nunca se deixou dominar por qual-

quer contratempo, nem olhava a despesas ou sacrifícios, quando a Feira 

carecia dos seus serviços. 

  Faleceu a 22 de Fevereiro de 1934, com apenas 41 anos de idade, vítima 

de um carbúnculo numa mão. O facto de ter sido gaseado na 1.ª Guerra 

Mundial impediu que a medicação da época  fizesse o devido efeito.  

Trincheiras de La Lys. 



 

        

 

    

 

 

 

  

  Sara de Vasconcelos Carvalho Beirão nasceu em Tábua, a 30 de Julho 

de 1884, filha do conhecido médico Francisco de Vasconcelos de Carvalho 

Beirão. Estudou na Cidade do Porto, e apesar dos seus dotes em relação ao 

desenho foi em jornalismo que se profissionalizou. 

  Militante republicana desde a Monarquia, ingressou na Liga Republica-

na e no Conselho das Mulheres Portuguesas. Em 1928, durante o II Con-

gresso Feminista e Educação, apresentou como tese A Mulher Portuguesa 

no Comércio, tendo sido convidada, a ultimar a comissão responsável por 

organizar um plano de conferências feministas. Sendo cronista do jornal O 

Primeiro de Janeiro, manteve durante anos a secção “Confissionário Femi-

nino”. Como oradora discursou em nome do Conselho, na homenagem à 

escritora brasileira Ivete Ribeiro (1931) e ainda na sessão comemorativa da 

Paz (1932). Foi a autora do folheto de propaganda a favor da Paz (1934) e 

esteve envolvida em várias iniciativas de modernização da educação em 

Portugal.  

  Estreou-se no periódico Tabuense, fundado pelo pai, mudando-se depois 

para Lisboa, onde se fixou, desenvolvendo com sucesso a actividade de jor-

nalista. Autora dos textos publicados no jornal A Madrugada, no qual fazia 

o apelo à solidariedade das mulheres.  

  No panorama político e sociológico, Sara Beirão a “fervorosa propa-

gandista” termo designado pelas suas companheiras de luta do Conselho 

Nacional das Mulheres Portuguesas, alcançou grande prestígio, como por 

exemplo, Presidente da Secção de Sufrágio (1926), Presidente da Assem-

bleia Geral (1929-1930), Presidente da Direcção (1936-1941), Presidente 

Honorária da Direcção (1942) e como Directora e Editora da revista Alma 

Feminina (1934-1946). 

  Sara Beirão veio a falecer em Tábua, a 21 de Maio de 1974, com noven-

ta anos. 

      

SARA BEIRÃO 
(1884-1974) 

ESTEVES, João - Conselho Nacional das Mulheres Portu-

guesas. In “Revista Faces de Eva”. Lisboa: Edições Colibri, 

2006. 

 

 

 

 

 

  



 

        

 

    

 

 

 

  

  Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais nasceu em Caminha, distrito 

de Viana do Castelo, no dia 1 de Maio de 1872. Aos dezasseis anos inicia a 

carreira militar, alistando-se como voluntário no Regimento de Infantaria 

23, no Curso da Escola do Exército. Licenciou-se em Matemáticas na Uni-

versidade de Coimbra e, paralelamente, formou-se em Oficial de Artilha-

ria. 

  Em 1899 é nomeado lente da cadeira de Cálculo Diferencial Integral 

daquela Universidade. No ano de 1906 é promovido a capitão. Foi deputa-

do da Assembleia Nacional Constituinte e representou o governo nas mani-

festações do 1º aniversário da implantação da República. 

  Em 1912 foi para Berlim como Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

Regressou a Portugal, em Março de 1916, em plena Grande Guerra, 

encontrando o país em profunda instabilidade social, política e económica, 

devido à guerra e aos conflitos entre os dois partidos políticos que consti-

tuíam a União Sagrada. 

  Preparou no maior secretismo o golpe de 5 de Dezembro de 1917 dando 

início ao movimento revolucionário e proclamou em nome da Nação uma 

Junta Revolucionária. Destituído o Presidente Bernardino Machado, Sidó-

nio Pais foi nomeado Presidente do Ministério, Ministro da Guerra e dos 

Negócios Estrangeiros. A 27 de Dezembro foi decretado que “o Presidente 

do Ministério assumiria as funções de Presidente da República” e, a 9 de 

Maio de 1918 foi eleito Presidente da República por sufrágio directo. 

  Depois seguiu-se uma lista de proibições, designadamente: suspensão 

dos jornais monárquicos e republicanos, como A República, de António 

José de Almeida, A Lucta, de Brito Camacho, o Mundo, porta-voz dos parti-

dários de Afonso Costa e ainda, jornais socialistas, católicos, anarquistas 

ou independentes. 

  Reformulou o papel da Igreja, reintegrando os bispos e os clérigos nos 

seus antigos postos. As procissões e romarias, missas e vestes talares passa-

ram a poder usar-se em espaços públicos sem prévia autorização. Foram 

devolvidos prédios e propriedades à Igreja. Também a Lei da Separação do 

Estado das Igrejas, sofreu revogação nalgumas disposições. 

   A 8 de Janeiro de 1918, Sidónio Pais foi surpreendido com a reactiva 

saída dos ministros unionistas. No dia 17 de Março do mesmo ano foi 

publicado o manifesto da Junta Salvação Pública, comunicando através da 

imprensa o perigo em que se encontrava a sociedade portuguesa, com a 

pretensão de intimidar o Partido Unionista. Por outro lado, realizou-se o 

Congresso da União Republicana rompendo de forma definitiva com o 

antigo filiado Sidónio Pais. Os monárquicos foram alcançando os melho-

res lugares na governação pública, porém, Sidónio continuou a governar o 

país sob ditadura, enchendo as prisões de condenados políticos. 

   As revoltas e as greves acentuaram-se durante o ano de 1918. Sidónio 

Pais insistiu em partir para o Porto, apesar dos avisos do perigo que corria. 

Neste contexto de conspiração, na noite de 14 de Dezembro, foi assassina-

do a tiro na estação do Rossio quando partia para aquela cidade do norte. 

      

SIDÓNIO PAIS 
(1872-1918) 



 

        

 

    

 

 

 

    Sofia da Conceição Quintino nasceu a 23 de Maio de 1879, em Lamas, 

Concelho do Cadaval. Frequentou as Escolas Politécnica e Médico-

cirúrgica de Lisboa. Em 1905 começou a exercer a profissão como assis-

tente do Laboratório de Análises Clínicas dos Hospitais Civis de Lisboa, 

tendo sido, durante cerca de três décadas dirigente dos Serviços de Fisiote-

rapia e médica da Assistência Pública, exercendo, ainda, docência liceal. 

  Figura marcante dos inícios do século XX, esta mulher de carácter 

feminista e de perfil ideológico republicano, começou por aderir ao Comité 

Português da associação La Paix et le Désarmement par les Femmes, em 

1907, bem como ao Grupo Português de Estudos Feministas. Abriu consul-

tório constituindo com outras médicas activistas os movimentos pacifistas e 

feministas daquela época. Para além do exercício da actividade da medici-

na, Sofia Quintino leccionou, secretariou eventos, realizou conferências, 

oferecendo, deste modo, o seu contributo como feminista republicana. 

  Realizou conferências em Centros Escolares Republicanos, essencial-

mente, sobre puericultura. Foi também organizadora de palestras e autora 

de textos de especificidade sobre o acompanhamento do desenvolvimento 

infantil. 

  Escreveu vários artigos de formação e informação médica destinados à 

mulher e, principalmente, com especial atenção à infância. No Jornal das 

Senhoras colaborou na secção “Letras e Artes”,  edições de 1904 e 1905. 

  No dia 21 de Abril de 1908, secretariou a sessão do Congresso Nacional 

do Livre Pensamento. Após a implantação da República, Sofia Quintino 

esteve do lado do combate a favor da aprovação da Lei do Divórcio. No ano 

de 1913 recebeu com grande satisfação a nomeação de um dos cargos de 

chefia da sexta secção da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas.   

  Em 1916 integrou o grupo fundador da Cruzada das Mulheres Portu-

guesas, onde dirigiu a formação de enfermeiras de guerra. 

  Morreu em Carnaxide a 8 de Julho de 1964. 

  

SOFIA QUINTINO 
(1879-1964) 

  “A Cruzada das Mulheres Portuguesas foi 

criada a 20 de Março de 1916, por iniciativa 

de um grupo de mulheres, presidido por Elzi-

ra Dantas Machado, esposa do então Presi-

dente da República, Bernardino Machado. 

Fundada para prestar assistência moral e 

material aos que dela necessitassem por moti-

vo da guerra com a Alemanha, nos termos da 

respectiva Lei Orgânica. Os Estatutos, apro-

vados por Alvará do Governo Civil de Lisboa 

de 19 de Agosto de 1916 e do seu último Rela-

tório, apresentado em Abril de 1933 pela Pre-

sidente cessante, Ana de Castro Osório. Orga-

nizou, em 1917, cursos de enfermagem desti-

nados a preparar enfermeiras para os hospi-

tais militares do País e dos corpos expedicio-

nários; funcionaram estes cursos em Lisboa, 

num hospital Policlínico fundado por esta 

instituição, no antigo colégio de Campolide 

que o Governo lhe cedeu a título precário. 

Um grupo de enfermeiras militares ainda 

prestou serviços, em 1918, mas por pouco 

tempo, nos hospitais da base do C.E.P., em 

França.  

  A recuperação dos feridos e doentes da 

Guerra e a reeducação dos mutilados merece-

ram também os cuidados deste organismo. 

Fundou a C.M.P. um hospital para recupera-

ção, em Hendaia, e um Instituto de Reeduca-

ção dos Mutilados da Guerra. Assegurou a 

correspondência com afilhados de Guerra e 

teve a seu cuidado e tutela 285 órfãos de 

Guerra a quem subsidiou durante a infância 

e na escola primária.  

Tratou depois da colocação dos rapazes em 

empregos compatíveis com as aptidões e às 

raparigas constituíram cadernetas de renda 

vitalícia.  

  A sua extinção ocorreu em 1938, tendo o 

seu património sido transferido para a Liga 

dos Combatentes da Grande Guerra.” 
 

Cruzada das Mulheres Portuguesas. In “Primeira República”. Lisboa: 

Instituto de História Contemporânea, 2010.  

www.primeirarepublica.org 



SOUSA BRANDÃO 
(1818-1892) 

        

  Pertenceu com José Elias Garcia ao Gru-

po do Pátio do Salema, juntamente com Gil-

berto Rola e Saraiva Carvalho. Foi também 

um dos fundadores do Partido Republicano 

em 25 de Março de 1876, tendo participado 

com Mendes Monteiro no jantar realizado no 

palacete da Rua do Alecrim.  

  A partir de Janeiro de 1891 passou a inte-

grar a denominada Junta Consultiva do Par-

tido. Publicou Economia Social (Primeira 

Parte) e o O trabalho, Lisboa, 1857. 

    

 

 

  Em 11 de Maio de 1818 nasceu na Casa da Murtosa, em Mosteirô, 

Francisco Maria de Sousa Brandão, que se notabilizou como combatente 

da verdade, engenheiro civil, associativista e político. 

  Filho de proprietário rurais, com poucos meses de idade Brandão foi   

viver para casa de uns tios residentes em Ossela - Oliveira de Azeméis, don-

de regressou aos 7 anos a Mosteirô, para frequentar a escola. Aos 11 foi 

para o Seminário de Lamego, onde frequentou humanidades e aos 15 deci-

diu alistar-se nas tropas liberais. No Porto assentou praça no dia 26 de 

Fevereiro de 1834, prosseguindo depois uma carreira militar que o fez 

General de Divisão, participando em vários combates durante as guerras 

liberais em Portugal.  

  Em 1837 Sousa Brandão matriculou-se na Academia Politécnica do 

Porto criada no início desse ano e destinada a formar inicialmente enge-

nheiros e depois no Curso Maior da Escola do Exército, em Lisboa, que 

concluiu em 1842. 

  Em 1844 o país dividiu-se entre os defensores da Carta Constitucional e 

os cabralistas e Sousa Brandão esteve com a Constituição, perdeu e teve 

que exilar-se, primeiro em Espanha e depois em França. 

  Na Real Escola de Pontes e Calçadas de Paris, Sousa Brandão especia-

lizou-se em técnicas de construção de ruas, pontes, caminhos-de-ferro e 

noutras áreas dos equipamentos e materiais necessários a essas obras. 

  Ainda em Paris, Sousa Brandão conheceu as ideias sociais que se levan-

tavam em favor das "classes laboriosas", reforçou a certeza de que o ensi-

no técnico era fundamental ao desenvolvimento do nosso país. Neste pro-

cesso concluiu pela importância determinante da engenharia civil e viu a 

França instaurar a República em 1848. 

  Regressado a Portugal, entrou para o funcionalismo público em 1849 e 

as suas habilitações académicas e profissionais conduziram-no ao cargo de 

Director das Obras Públicos dos Distritos de Viseu, Vila Real e Bragança. 

  Em 28 de Abril de 1850, com Lopes Mendonça,  Sousa Brandão publi-

cou o primeiro número do Jornal o "Eco dos Operários", o primeiro jornal 

socialista do nosso país! Para Sousa Brandão o jornalismo era uma 

máquina de guerra contra a tirania e o obscurantismo, e o principal ins

trumento de instrução, ciência e educação! 

  A partir do "Eco dos Operários", Sousa Brandão promoveu e fundou 

associações de solidariedade social para apoio aos operários, e o Banco do 

Povo, para apoio aos pequenos industriais. Nesse jornal avançou, então, 

uma "ideia escandalosa": as mulheres devem ter os mesmos direitos que 

os homens, inclusive políticos e salariais! 

  Famoso como engenheiro civil, dirigiu os estudos para a construção do 

caminho-de-ferro em todo o país e foi autor do traçado entre Coimbra e 

Porto. 

  Foi deputado pelo Circulo da vila da Feira em 1865 e 1868. Sousa 

Brandão faleceu em Lisboa no dia 26 de Maio de 1892. 
  



 

        

 

    

 

 

 

  

  Manuel Teixeira Gomes nasceu a 27 de Maio de 1862, em Vila Nova de 

Portimão. Descendente de família abastada, instruída, viajada e adepta dos 

princípios republicanos, foi educado pelos pais até ao seu ingresso no 

Colégio de São Luís Gonzaga em Portimão. Entretanto, foi para o Seminá-

rio de Coimbra, frequentando depois a Faculdade de Medicina. Acabou 

por abandonar o curso e, em 1895, regressou a Lisboa juntando-se ao cír-

culo de Fialho de Almeida e João de Deus. Posteriormente, travou relações 

com importantes figuras da cultura literária da época, como Marcelino 

Mesquita, Gomes Leal e António Nobre. 

  Teixeira Gomes desenvolveu o gosto pelas artes, nomeadamente a Lite-

ratura, a pintura e a escultura, e travou conhecimento com grandes mes-

tres como Columbano Bordalo Pinheiro ou Marques de Oliveira. 

  Quando foi viver para o Porto, conheceu Sampaio Bruno, Basílio Teles, 

Soares dos Reis e começou a colaborar nos jornais e revistas, “O Primeiro 

de Janeiro” e a “Folha Nova”, entre outros. 

  Viajou pela Europa (França, Bélgica e Holanda), África e Próximo 

Oriente, facto que permitiu alargar a sua visão cultural do mundo. 

  Em 1911, foi convidado para ministro de Portugal em Londres, tendo 

sido exonerado dessa função em 1918 por Sidónio Pais. 

  No ano de 1922, é nomeado delegado de Portugal junto da Sociedade 

das Nações, desempenhando as funções de vice-presidente. 

  Em 6 de Agosto de 1923, foi eleito para o cargo de Presidente da Repú-

blica. Experienciou um período conturbado da vida politica-social portu-

guesa, constatado pelas tentativas de tomadas do poder, isolamento e divi-

são das forças republicanas, pestes, entre outros factores. 

  Com o advento do Estado Novo em 1926, exilou-se em Bougie, na Argé-

lia, não deixando de colaborar no jornal o Diabo e com a revista Seara 

Nova. 

  Teixeira Gomes morreu em 18 de Outubro de 1941, tendo sido em 1950, 

a pedido da família, transladado para o cemitério de Portimão. 

      

TEIXEIRA GOMES 
(1862-1941) 

 “Manuel Teixeira Gomes toma posse em 

1923 e o seu mandato é marcado por uma 

crescente fragmentação partidária e instabil-

dade governativa. Diversas vezes pretende 

chamar Afonso Costa para a liderança do 

Ministério, sem que alguma vez o consiga. 

Em 1925, desiludido com a política, demite-se 

do cargo, abandona a presidência da Repú-

blica e embarca no cargueiro holandês Zeus 

com rumo ao Norte de África, votando-se ao 

exílio voluntário.” 
 

Presidentes - Primeira República - Manuel Teixeira Gomes. In 

Museu da Presidência. www.museu.presidencia.pt   



 

        

 

    

 

 

 

  

  Joaquim Teófilo Fernandes Braga, historiador e professor, nasceu em 

Ponta Delgada, em 24 de Fevereiro de 1843. Desde a sua juventude revelou 

ser um jovem ambicioso e lutador. 

  Aquando da morte da mãe viu-se obrigado a trabalhar, empregando-se 

numa tipografia, no sentido de colmatar as dificuldades económicas. Em 

1860, tipografou, ele próprio, o seu primeiro livro de poesias intitulado 

Folhas Verdes. No ano seguinte foi estudar para a Universidade de Coim-

bra, ingressando no Curso de Direito, e doutorando-se em 1868. 

  Foi o fundador da “Escola Coimbrã”, vindo a envolver-se na polémica 

literária com António Feliciano de Castilho através do folheto Teocracias 

Literárias. Contemporâneo de José Relvas, Camilo Castelo Branco, Antero 

de Quental, entre outros, foi um seguidor do filósofo e escritor Michelet. 

  Autor de várias Histórias designadamente, da Poesia Popular Portugue-

sa (1867), do Teatro Português (1870 e 1871), do Romantismo em Portugal 

(1880), e da Universidade de Coimbra (1892, 1895, 1898, 1902). Também 

no plano da Literatura, o seu conjunto obreiro encontra-se encerrado no 

Curso de História da Literatura Portuguesa, “uma verdadeira enciclopédia 

da história da cultura portuguesa”. 

  Adepto da doutrina de Augusto Comte, Teófilo Braga tornou-se um 

acérrimo seguidor da filosofia positivista em Portugal. Dirigiu as revistas 

O Positivismo, A Nova Era e Estudos Livres, juntamente com outros ele-

mentos, nomeadamente Júlio de Matos e Teixeira Bastos. 

  Como militante do Partido Republicano, desempenhou um papel de 

relevo na organização do centenário de Camões em 1880, não obstante a 

sua contribuição para o movimento republicano, traduzida na obra Histó-

ria das Ideias Republicanas em Portugal. 

  Teófilo Braga perpassou os dois regimes políticos participando em 

ambos: na época da Monarquia foi vereador da Câmara Municipal de Lis-

boa; com a implantação da República fez parte do directório do Partido 

Republicano Português. 

  Foi Presidente do Primeiro Governo Provisório emergido do 5 de Outu-

bro de 1910, cargo que retomou em 1915. Entre Maio e Outubro de 1914 

ocupou o cargo de Presidente da República. 

  No contexto epocal, Teófilo Braga demarcou-se pela sua fidelidade ao 

ideal republicano, assente numa personalidade forte e coerência política, 

não se deixando nunca intimidar, combatendo sempre pela causa pública. 

  Este convicto republicano morreu a 28 de Janeiro de 1924. 

      

TEÓFILO BRAGA 
(1843-1924) 

 “Influenciado por teses sociológicas e políti-

cas da teoria positivista, é com Antero de 

Quental um participante activo nas contesta-

ções estudantis de Coimbra e uma das princi-

pais figuras da "escola coimbrã". Enquanto 

membro destacado da facção republicana 

federalista, é um dos responsáveis pela fun-

dação do Centro Republicano Federal de Lis-

boa, ao qual preside em 1881. Com a implan-

tação da República, é convidado a presidir ao 

governo provisório que consolida o novo regi-

me, assegura a ordem pública interna e 

alcança o reconhecimento por parte das 

potências estrangeiras. Em 1911, é eleito 

deputado à Assembleia Nacional Constituinte 

pelo círculo de Lisboa.” 
 

Presidentes - Primeira República - Teófilo Braga. In Museu 

da Presidência. www.museu.presidencia.pt   
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  Algum tempo depois da sua aposentação, 

em 18 de Janeiro de 1928, de contador do 

Tribunal de Comércio, em virtude do limite 

de idade, o Dr. Vaz Ferreira desfez a sua casa 

em Lisboa e regressou a vila da Feira, onde 

se fixou definitivamente, passando a dedicar 

toda a actividade à terra onde nasceu.  

  Escreveu numerosos e interessantes arti-

gos em jornais e revistas, publicando também 

alguns folhetos sobre a história das Terras de 

Santa Maria e do seu castelo, devendo desta-

car-se aquele publicado em 25 de Fevereiro 

de 1933, com o título “Aqui Nasceu Portu-

gal”, o qual deu viva polémica. 

  Henrique Vaz de Andrade Basto Ferreira nasceu a 18 de Janeiro de 

1868 na vila da Feira. Filho de Maria Adelaide Vaz de Oliveira Ferreira e 

do Dr. Henrique Ferreira, aos quatro anos de idade seguiu com a mãe para 

Lisboa, onde estudou num colégio feminino do Largo de S. Julião, no 

Colégio Parisiense, da Rua da Escola Politécnica, na Escola Académica e 

no Colégio Europeu, no Largo do Conde Barão, de que o pai era o direc-

tor. 

  Aos 15 anos começou como ajudante na contadoria da 1.ª Vara de Lis-

boa, até seguir para Coimbra, em 1885, onde se formou em Direito. No 

exercício da advocacia publicou diversas obras de carácter jurídico e literá-

rio, além de se dedicar à fotografia e ao jornalismo, tendo sido redactor do 

Jornal da Noite e fundado a Gazeta Forense (1896). 

  Na sua terra natal foi presidente da Comissão de Vigilância do Castelo 

da Feira (1937) e director da Biblioteca Municipal (1938), tendo sido agra-

ciado com a medalha de ouro de Mérito Municipal (1943). 

  Chefe do Partido Regenerador na vila da Feira por determinação de 

Hintze Ribeiro, recebeu também a nomeação para governador civil de 

Aveiro (1906 e 1910). Devido à sua capacidade de iniciativa e intervenção, 

ficou conhecido por antonomásia como o Faz-Poeira. 

  Eleito deputado em 1901 e 1904 pelo círculo plurinominal de Coimbra 

nas listas do Partido Regenerador, integrou as comissões de Administração 

Pública (1902, 1903 e 1904), Instrução Primária e Secundária (1902 e 

1904) e Petições (1902 e 1904), a qual secretariou em 1902. 

  A maior parte das suas intervenções no hemiciclo destinaram-se à entre-

ga de pareceres de comissões e à apresentação de requerimentos de interes-

se público ou particular. De salientar a defesa da proposta governamental 

da Lei do Selo (1902), o agendamento e discussão de um «aviso prévio» ao 

ministro da Fazenda sobre emolumentos e salários forenses (1902) e as 

propostas de emenda ao Código Civil em matéria de juros.   

  Depois do 5 de Outubro aderiu à República, uma inclinação que poderia 

antever-se em declarações proferidas em 1907, durante o consulado fran-

quista: «sou ainda monárquico, mas incompatível com um rei absoluto e 

julgo necessário restabelecer as liberdades públicas». Durante a 1.ª Re

pública chegou a ser proposto deputado pelo Partido Centrista no círculo 

de Ponte de Lima e veio a ser chefe de gabinete do ministro da Justiça, 

António de Oliveira e Castro (1920), no primeiro e efémero governo de 

António Maria da Silva. 

  São da sua autoria, entre outras, as obras “Reforma e Contagem”, 

“Fiscalização e Revisão dos Processos Forenses”, “Comentário à Lei do 

Divórcio” e “O Contador Prático”. 

  Faleceu em Santa Maria da Feira a 14 de Março 1961. 

Vaz Ferreira e Norton de Matos em visita ao castelo. 



 

            

 

 

 

    Francisco Xavier Esteves, engenheiro e político, nasceu em Ílhavo, em 8 

de Outubro de 1864. Estudou na Academia Politécnica do Porto, tendo sido 

o pioneiro na introdução no Norte de Portugal das construções em cimento 

armado. Ainda estudante e na altura da evocação do tricentenário da mor-

te de Camões (1880), Xavier Esteves publicou o Album Litterario, com a 

colaboração dos mais notáveis escritores da época, tanto nacionais como 

estrangeiros. A obra foi escrita em vários idiomas: francês, inglês, alemão, 

sueco, italiano, castelhano e catalão, todos traduzidos por Xavier Esteves. 

Seguidor do Partido Republicano Português, foi eleito deputado pelo Porto 

em 1899, e reeleito em 1900. Vereador da Câmara Municipal do Porto, de 

1907 a 1910, assumiu após a Revolução de 5 de Outubro, a presidência 

daquele município. 

  Definindo-se como republicano histórico, Xavier Esteves, fez parte do 

governo de Machado Santos (1916); sobraçou a pasta do Comércio no con-

sulado de Sidónio Pais (1917), transitando para a das Finanças em 1918. 

Mais tarde, abarcou a direcção dos Caminhos-de-Ferro da Beira Alta. 

  Morreu no Porto a 2 de Setembro de 1944. 

XAVIER ESTEVES 
(1864-1944) 

LIVRARIA  LELLO 

 

  Fundada em 1869 pelo francês Ernesto 

Chardron na Rua dos Clérigos, a Livraria 

Internacional foi vendida aos irmãos José e 

António Pinto de Sousa Lello em 1894. 

  Em 1906 a livraria Lello e Irmão é inau-

gurada segundo projecto do engenheiro 

Xavier Esteves, professor do Instituto Indus-

trial e Comercial do Porto. 
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