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Afonso Costa
e o Republicanismo
Afonso Costa é, sem dúvida, um
dos nomes incontornáveis do
Republicanismo português, e daquela
que ficará para a história como a
República Velha (1910/17).

POR ALEXANDRA PAYAN MARTINS
Mestranda do Instituto de Estudos Políticos
da Universidade Católica Portuguesa

N

ascido a 6 de Março de
1871, viveu intensamente
as diversas crises trazidas à
luz do dia pelo Ultimatum:
a crise política, com a cada
vez menor capacidade de
cooptação e integração
dos partidos políticos monárquicos, a pulverização
partidária e a consequente ingovernabilidade das
Cortes, tudo a exigir uma cada vez maior intervenção por
parte do Rei; a crise financeira, com a falência do modelo
fontista e o aumento da dependência externa, à qual viriam a juntar-se as crises agrária e bancária; a crise económica e social, traduzida no êxodo rural e na emigração, na
agudização de fenómenos de cartelização e monopolização
industrial, na questão operária, no desenvolvimento do

sindicalismo de matriz radical e anarquista e na emergência da questão das subsistências, tudo a degenerar numa
crescente contestação social.
Desenvolveu, até ao ano da sua morte, 1937, uma vasta
carreira: foi correspondente do jornal O Século nos anos
de 1890/91; foi Deputado, tendo sido eleito para o cargo
entre os anos de 1900 e 1925; foi maçon; foi membro do
Directório do Partido Republicano Português, bem assim
como do Governo Provisório (1910/11), no qual ocupou o
lugar de Ministro da Justiça e dos Cultos; foi ainda ministro das Finanças, de 1913 a 1914. Exilado em Paris desde
1919, participaria nas negociações do tratado de Versalhes,
chegando ainda a Presidente da Sociedade das Nações.
Tendo convivido de perto com a cada vez maior desarticulação do modelo da monarquia constitucional, seria em
estrita oposição a este que viria a desenvolver, até ao limite, o seu ideário republicano. Pertenceu e representou, de
forma emblemática, a Geração do Ultimatum, caracterizada assim nas palavras de Oliveira Marques,
(...) por um nacionalismo exacerbado, um colonialinismo
actuante, um anti-clericalismo feroz, um republicanismo
obsessivo, um democratismo jamais desmentido; no campo
económico-social, tenderam para um socialismo mitigado ou
pouco definido, mostrando-se em geral mais pragmatistas do
que teóricos, mas lutando sempre pelo bem-estar das classes trabalhadoras, pela extinção do analfabetismo ou pela
instituição do sufrágio universal; opuseram-se tenazmente
a todas as formas de anarquismo, pugnando antes por uma
organização disciplinada e eficiente (daqui a grande voga das
sociedades secretas ou semi-secretas, tipo Maçonaria e Carbonária, a excelente organização do Partido Republicano e a
proliferação de organizações e grupos de todos os tipos); no
campo filosófico, tenderam coerentemente para o cientismo
e para a valorização ilimitada do progresso, combatendo sem
tréguas tudo o que cheirasse a superstição, a saudosismo, a
tradicionalismo e a reaccionarismo; no campo moral, revelaram-se grandes defensores da família como célula basilar da
sociedade, mas da família em que marido e mulher tivessem
direitos idênticos, e em que os filhos fossem constantemente

30 NOVA CIDADANIA O U T U B R O | D E Z E M B R O 2 0 1 0

14 45 Dossier.indd 30

9/30/10 6:22:08 PM

protegidos pela lei; esta defesa da família não implicava, aliás, a condenação formal do amor livre como não implicava
o princípio da indissolubilidade do lar constituído - o reconhecimento do divórcio e a protecção dos filhos ilegítimos
contaram-se entre as medidas preconizadas pela maioria dos
vultos mais representativos da geração de 1890/91. (Marques, 1972: 20)

A “imoralidade” da Monarquia e da Igreja
por oposição à “virtude republicana”
a História e a inevitabilidade
Uma das ideias que resulta
clara da leitura dos diversos
textos de Afonso Costa é a
da forte contraposição entre
uma monarquia representativa, e imoral, por um lado, e
uma república participada, e
virtuosa, por outro.
Poder-se-á alegar, contra
esta leitura dicotómica, que
parte significativa desta contraposição entre uma monarquia imoral e uma república
virtuosa foi ditada por uma
conjuntura histórica de incapacidade de funcionamento
dos partidos monárquicos,
e essa é uma alegação que
não deixa de ser verdade.
Contudo, é-o apenas parcialmente porque, se é verdade que questões como a
famosa Questão dos Adiantamentos facilitaram muito
a possibilidade de adjectivar
o regime monárquico como
sendo imoral, não é menos
verdade que a república era
tida, independentemente da
conjuntura histórica, como
sendo o regime virtuoso por
excelência. Acresce que, a
este entendimento dicotómico que procedia a uma separação moral entre ambos os
regimes, Afonso Costa juntava ainda uma concepção
historicista, de acordo com a
qual a monarquia representativa mais não seria do que um
mero estádio de transição entre os regimes da monarquia
absoluta e da república.
Diríamos, pois, que, no
entender de Afonso Costa,
a monarquia representativa

tinha duas características, tidas por negativas e insuperáveis: a de ser um regime transitório, por um lado e a
de estar, particularmente no caso português, destituída de
autoridade moral, por outro.
No que diz respeito à primeira das características apontadas por Afonso Costa à monarquia representativa, esta
consiste no facto de, segundo ele, a monarquia representativa se configurar como sendo um mero estádio de transição entre a monarquia absoluta e a república cabendo-lhe,
apenas e só, a função de preparar a mudança da primeira
para a segunda, devendo fazê-lo tão bem quanto possível.
A Pátria, chegando-nos às mãos quase em estado de anarquia, com os laços sociais dissolvidos pelas depradações do
poder, já despedaçados pelos últimos ultrajes da monarquia, levará muito mais tempo, e exigirá
muito mais sacrifícios do povo
para se recompor, do que se nos
cair já nos braços evolucionando no sentido do progresso, com
as sua condições sociais de vida
perfeitamente asseguradas e com
instituições já quase republicanas, em que o povo compartilhe
directamente do poder político e
administrativo. (Apoiados).
É essa, de resto, a função
sociológica das monarquias
chamadas representativas: preparar a transição dos velhos governos absolutos para os novos
governos democráticos, republicanos. É o caminho que se
abre a todos os povos sem excepção, e, mais particularmente, aos povos de raça latina. Em
todos estes se realiza já uma
transformação profunda que
as teorias dos comodistas não
podem embaraçar, e que se manifesta por factos e leis sociais
da maior significação e importância. (Resposta ao Discurso
da Coroa: as reivindicações
dos republicanos, in Marques,
1972: 291)

no campo filosófico,
tenderam coerentemente
para o cientismo e para a
valorização ilimitada do
progresso, combatendo sem
tréguas tudo o que cheirasse
a superstição, a saudosismo,
a tradicionalismo e a
reaccionarismo

Diz-nos Afonso Costa a este
propósito: no que diz respeito
à segunda das características
apontadas por Afonso Costa
à monarquia representativa,
e a juntar à sua falta de autonomia enquanto regime político, a Monarquia Portuguesa
padecia ainda do facto de se
encontrar destituída de qual-
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quer espécie de autoridade moral, única razão justificativa
para a sua existência.
“Depois disso (referindo-se à questão dos adiantamentos),
o regime ficou para sempre aluído nos seus fundamentos essenciais. Não mais a monarquia - não mais!
- poderá reconquistar nenhuma espécie de
prestígio, nem aquela autoridade moral, que
seria a única razão lógica da sua existência.”
(A questão dos adiantamentos, in, Marques,
1972: 275)

Relativamente à Igreja, que era, a par com
a Monarquia, o outro grande objecto de
crítica por parte de Afonso Costa (senão
mesmo o primeiro), e no que respeita ao
papel social por esta desempenhado, a
Igreja é entendida como sendo um organismo retrógrado e incapaz de lidar com
as exigências das denominadas classes trabalhadoras de que urgia tratar. Numa das
inúmeras passagens em que dá conta dessas mesmas críticas, o alvo directo é a Encíclica de Leão XIII, De Rerum Novarum,
a qual contem doutrinas sobre a condição
dos operários, doutrinas essas que Afonso
Costa classifica como

da obediência.(...) O catolicismo é, de facto e na essência,
tão hostil ao proletariado que não admite que a emancipação dos trabalhadores possa fazer-se por obra dos próprios
trabalhadores.
Entende que deve fazer-se, mas com o concurso dos patrões
e de outras classes, proprietários, rendeiros,
consumidores, etc. O Estado só será preciso
para construir a organização corporativa. Depois, ela seguirá por si mesma, e absorverá
pouco a pouco, como vimos, o poder legislativo e de polícia, pelo menos no domínio das
leis operárias, extensão dos direitos dos proprietários, proibição da usura, protecção da
agricultura, etc...” (Catolicismo, Socialismo
e Socialismo, in, Marques, 1972: 345-46)

Foram os passos
de Rousseau,
e não os dos
Federalistas, os
de Tocqueville,
ou os de
Burke que os
homens de
1910 optaram
por seguir
crendo na mais
impossível
de todas as
causas: a da
possibilidade
de alteração
da natureza
humana

“(...) inúteis, inoportunas, antiquadas e
perigosas - as doutrinas; egoístas e muito retrógrados - os motivos; incorrecta - a foma;
não-científica - a ideia: tal é a encíclica de
Leão XIII! Tal é o documento em que o chefe
visível da igreja católica apontou à Humanidade os remédios para a organização em sociedade! (A igreja
e a questão social, in, Marques, 1972: 262)
- Que tem feito a Igreja acerca do problema social definido
pelo socialismo? (...)”

acrescentando ainda as seguintes considerações
“Hoje, pois, a acção católica exerce-se em sindicatos de operários separados dos patrões, mas entendendo-se uns com os
outros para a regulamentação do trabalho. Estas corporações
pretendem ter capacidade para estabelecer esses regulamentos por forma que, se não de direito, ao menos de facto, eles
tenham força obrigatória. Chega-se ao abuso de querer dar a
essa nova milícia da igreja um papel político oficial, fazendo da
organização corporativa, a base de um novo regime eleitoral,
ao menos para uma das câmaras! Não é muito difícil imaginar
o que seria uma sociedade constituída sobre este modelo. Primária e essencialmente teria de se conformar com todos os
preceitos da religião e da igreja católica.(...)
E esta sociedade, apesar dos ditirambos que a igreja faz à
igualdade, seria hierarquizada. Assim o disse Leão XIII na
encíclica citada. Do lado dos patrões, ficaria a autoridade,
embora com os deveres e responsabilidades que ela comporta; do lado dos operários, ficariam os respectivos direitos,
depois de cumpridas as obrigações severas, a começar pela

No entanto, a postura de Afonso Costa
face à Igreja e, mais concretamente, face
à Religião, fica ainda mais clara quando se
lêem, quer o Decreto da expulsão dos Jesuítas, de 8 de Outubro de 1910, quer ainda
a Lei da separação do Estado e das Igrejas,
de 1911.
Quanto ao primeiro, e para além da repristinação das leis de 3 de Setembro de
1759 (que determinava a expulsão dos Jesuítas), de 28 de Agosto de 1767 (que obrigava os Jesuítas a abandonarem o território
português) e do decreto de 28 de Maio de
1834 (que extinguia todo o tipo de prédios
religiosos), bem assim como da revogação
do decreto de 18 de Abril de 1901 (que autorizara a constituição de congregações religiosas no país), estipulava ainda, nos seus
artigos 5º e 6º, que
“O Governo Provisório da República Portuguesa faz saber
que em nome da República se decretou, para valer como lei,
o seguinte:
Artigo 5º Em consequência e de harmonia com o disposto
nos artigos 1º a 3º e nos diplomas aí referidos serão expulsos
do território da República todos os membros da chamada
Companhia de Jesus qualquer que seja a denominação sob
que ela ou eles se disfarcem; e tanto estrangeiros ou naturalizados, como nascidos em território português, ou de pai ou
mãe português.
Artigo 6º Os membros das demais companhias, congregações, conventos, colégios, associações, missões ou outras
casas de religiosos pertencentes a ordens regulares serão
também expulsos do território da República, se forem estrangeiros ou naturalizados, e, se forem portugueses, serão
compelidos a viver vida secular ou pelo menos a não viver
em comunidade religiosa. (Decreto de 8 de Outubro de 1910expulsão dos jesuítas e extinção de todas as ordens religiosas, in, Marques, 1972: 303)”

Já no que respeita à segunda lei referida, a Lei da separação do Estado das Igrejas, de 1911, estipulava, nos seus
artigos 4º, 62º e 113º, dentre os seus 190 artigos, que
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ESQUERDA Ilustração da

época sobre Afonso Costa
e as as condições básicas
para um Estado laico
EM CIMA Afonso Costa
numa manifestação
Repúblicana 1908
À ESQUERDA

Afonso Costa

“Art. 2º 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 e confissões religiosas são igualmente autorizadas, como legítimas agremiações
particulares, desde que não ofendam a moral pública nem os
princípios do direito político português.
Art. 4º A República não reconhece, não sustenta, nem subsidia culto algum; e por isso, a partir do dia 1 de Julho próximo futuro, serão suprimidas nos orçamentos do Estado, dos
corpos administrativos locais e de quaisquer estabelecimentos
públicos todas as despesas relativas ao exercício dos cultos.
Art. 62º Todas as catedrais, igrejas e capelas, bens imobiliários e mobiliários, que têm sido ou se destinavam a ser aplicados ao culto público da religião católica e à sustentação dos
ministros dessa religião e de outros funcionários, empregados e
serventuários dela, incluindo as respectivas benfeitorias e até
os edifícios novos que substituíram os antigos, são declarados,
salvo o caso de propriedade bem determinada de uma pessoa
particular ou de uma corporação com individualidade jurídica,
pertença e propriedade do Estado e dos corpos administrativos,
e devem ser, como tais, arrolados e inventariados, mas sem necessidade de avaliação nem de imposição de selos, entregandose os mobiliários de valor, cujo extravio se recear, provisòriamente à guarda das juntas de paróquia ou remetendo-se para
os depósitos públicos ou para os museus. (Lei da separação do
estado das igrejas, in, Marques, 1972: 319 e segs.)”

Como resulta claro, não só mas também, das passagens ora
citadas, a monarquia e a igreja eram alvo de críticas acérrimas por parte do regime republicano implantado em 1910.

Ao contrário, Afonso Costa tece os maiores elogios a Karl
Marx e à sua teoria marxista. Ouçamo-lo a este propósito.
“Karl Marx tem por discípulos quase todos os socialistas
modernos. Ou aceitando todo o seu sistema, ou modificandoo em pontos secundários, os socialistas vão todos à fonte genuína da economia política beber as doutrinas com que pretendem modificar a sociedade; e essa fonte foi-lhes indicada
por Marx. Este é o grande e extraordinário merecimento do
alemão. Desdenhando as teorias fugidias dos utopistas, metafísicos ou moralizantes, Karl deu-se cargo de formar, para
o edifício, uma base na ciência. Conseguiu-o, e com uma tal
perfeição, que nem seguidores, nem adversários, conseguiram atacar o conjunto das suas deduções! Aqui, Laveleye
denuncia-lhe o materialismo da teoria. Outro, além, pretende ver novos pontos de vista no sistema, e põe-lhe embargos,
sobretudo quanto à prática realização. Estes, bem intencionados, nada conseguem. Os detractores, Leroy-Beaulieu à
frente, são simplesmente risíveis. Amontoam factos, conseguem, mercê de largas investigações, esboroar uma asserção
incidental de Karl Marx. Chegam mesmo a descobrir-lhe contradições, que as tem. Mas, nem aqueles nem estes podem
resistir com vantagem ao imenso poder lógico que do Capital
deriva.E a sua teoria do valor, que leva à conclusão de que
fica muito trabalho por pagar, não teve ainda quem a derribasse dos seus alicerces fundamentais. (...)
Percebe-se, assim, a influência poderosa que o marxismo
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tem no velho e novo mundo. (...)
Que benefícios pode o socialismo trazer à humanidade? E,
dado que traga benefícios, como poderá ele transformar a sociedade actual, tão corrompida e tão injusta, na ideal sociedade,
que os seus fautores preconizam e solenemente prometem?
O socialismo, tendo acompanhado todos os graus da civilização, formou-se ao calor da evolução da humanidade e
tornou-se assim uma doutrina idealmente perfectível. Passou
por vários períodos: teve a inconsciência dos primeiros séculos, a ardente utopia dos tempos que se seguiram às descobertas, a poesia dos esboços deste século e o rigor científico
da sua segunda metade.
Hoje, está perfeito. À doutrina económica de Marx, que é
o ponto de apoio teórico de todos os socialistas militantes da
Europa e da América, junta-se, graças a Paepe, Malon, etc.,
um outro elemento, que não vem combater, destruir ou ferir
aquela, mas apenas completá-la, ou antes, facilitar a anexação, a essa doutrina económica, de uma doutrina mais geral,
mais compreensiva dos meios e das múltiplas necessidades
da humanidade, melhor adaptada à concepção actual da história e às aquisições recentes da ciência. (...)
Esse elemento novo é o Direito e a sua expressão é a Justiça. Os seus princípios são a Liberdade e a Igualdade. (...)
No campo moral, o socialismo, que, com a abolição da propriedade individual e do capital, dá um golpe decisivo nos egoísmo e interesses individuais, que dominam todos os pensamentos dos homens de agora, - pretende fazer substituir esses
tão perigosos móveis dos maiores crimes pelo interesse social,
princípio adequado a uma sociedade que se fundará sobre a
justiça e que se desdobrará sobre actividades harmónicas, e
nas forças comuns e alegrias perfeitas da solidariedade.” (A
Igreja e a Questão Social, in, Marques, 1972: 252 e segs.)

A apologia do “projecto republicano” ou o
caminho para a perfeição humana
Outra das ideias que resulta clara da leitura dos textos de Afonso Costa é a da defesa de um projecto republicano assente nas
virtudes morais desse mesmo projecto, bem assim como nos
benefícios que a sua instauração representaria para efeitos de
aperfeiçoamento dos homens, de tal modo que estes estariam,
mediante a sua interacção no âmbito do regime republicano,
aptos a serem cidadãos republicanos de pleno direito.
O projecto republicano de Afonso Costa era, pois, um
projecto que ia muito além das questões técnico-jurídicas
próprias do domínio político. Era, ao invés, um projecto
cuja ambição era muito mais ampla e profunda do que a
simples escolha do melhor regime, tanto mais que o regime republicano era configurado como o estádio último da
evolução humana, do qual era pressuposto necessário.
Assim, a opção pelo regime republicano traduzia não uma
mera opção política, mas antes uma opção fundamental quanto a uma possível engenharia, de cujo objecto seria a alteração
da própria natureza humana. Só assim se compreende que a
criação dos novos homens seja referida a propósito das formas
de regime, como sucede na passagem que agora aqui citamos.
“Ao mesmo tempo, a imensa horda dos maus, enovelandose còmodamente por detrás das aparências de razão de um tal

acerto, clama e propaga a inutilidade de todo o esforço para
a transformação estrutural de um povo, quando os homens
tenham, forçadamente, de ficar os mesmos, com os seus inveterados vícios, com a sua degenerescência, de raça, com a
sua absoluta carência de senso moral e de civismo. (...)
Certamente a forma de governo não é tudo. (...) Pode crer-se
na república como no mais generoso dos ideais, sem esperar
dela, por si só, tudo quanto pertence à lenta evolução social e
depende de uma infinidade de factores de diversa índole.
Mas o que é incontestável para quem queira examinar
desapaixonadamente o problema é que a importância da
transformação política, que consigo traria para o nosso país
a república, é incontestável e, nas circunstâncias actuais,
inexcedível. (...)
Tanto mais que a maneira nova de conceber uma república
implica já a ideia de transformações simultâneas nos outros
ramos de actividade colectiva.
Se Portugal amanhã criasse uma república, ele criaria
também do mesmo passo, pouco a pouco, mas progressiva
e seguramente, as suas instituições económicas, de carácter
socialista, mas sempre republicanas, os seus laços políticos,
nacionais e internacionais, republicanos, e até a sua moral, a
sua religião, a sua família, os seus homens republicanos...
Criaria - mas transformando. Deste mesmo Portugal outro
Portugal surgiria. Considerado na sua essência íntima, nos
seus elementos de formação, tudo se manteria como estava.
Mas a forma nova dada ao governo - este chamamento geral do povo a uma intervenção imediata, eficaz, constante,
na direcção dos seus destinos, - daria, gradualmente, uma
disposição nova às diversas partes componentes da Nação,
organizá-las-ia racional e cientìficamente, a tal ponto, e em
tal forma, que a vida portuguesa recomeçaria sob bons auspícios e todos poderíamos sacudir o indiferentismo que nos
vai ganhando e repelir a descrença que, de todo, porventura,
chegará a inutilizar-nos.” (Formas de governo, in, Marques,
1972: 266 e sgs.)

A política era, pois, entendida por Afonso Costa, e pelos
republicanos em geral, como um meio ao serviço de um
fim maior, o da regeneração da natureza humana, só possível mediante a tomada do aparelho de estado que permitisse proceder-se, a partir desse mesmo estado e mediante
o recurso a instrumentos como sejam os instrumentos relativos à educação, à execução de uma proposta de matriz
ontológica mediante a aplicação de um
“(...) projecto que postulava uma epistemologia, uma concepção da natureza e da sociedade, uma crítica das religiões
e uma nova moral sem sanção, nem obrigação, e manifestava uma consciência bem clara de que, tal como acontecia com o catolicismo e com as suas ligações políticas, só
a interiorização da nova racionalidade e de um novo sentimento colectivo, fundidos com a convivência ritual de uma
nova simbologia comunitária (comemorações, funerais civis
e romagens cívicas, culto da bandeira, feriados, comícios), o
poderia transformar em poder político. Por isso, e com toda
a lógica, a luta pelo controlo do aparelho de Estado passava igualmente pela afirmação de um ideal em que a prática
política devia ser, antes de mais, uma paideia, isto é, uma
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prática educativa e de ensino, ao mesmo tempo que a anatematização do catolicismo e das religiões era inseparável do
fomento de uma eticidade e de uma religiosidade postas ao
serviço da unidade nacional. (Catroga, 2000: 107)”

As decisões políticas que fossem tomadas, deviam sê-lo
tendo sempre em linha de
conta, não o indivíduo, a
família ou uma dada comunidade, mas antes a
república, em função da
qual tudo devia girar, e
tida como o único meio
operativo da regeneração
da natureza humana. Na
EM BAIXO
busca de uma relação harAfonso Costa
moniosa entre o todo (a
república) e as partes (os
indivíduos), dir-se-á que
o republicanismo optou
por articular as partes em
função de um todo que as
precedia, em termos axiológicos, epistemológicos
e ontológicos. A matriz
rousseniana-jacobina do
demoliberalismo do Partido Republicano Português
implicava, necessariamente a prossecução de uma
felicidade comum (Catroga, 2000: 102), apreensível por via da razão e, por
isso mesmo, mandatória
para todos.
É neste sentido que instituição da família, uma das mais
visadas pela legislação republicana, se configura como um
dos exemplos paradigmáticos dessa visão funcional que
todas as instituições deviam ter por relação à república.
(Deixamos de fora a questão educativa que merece uma
atenção especial num artigo que lhe é dedicado em exclusivo neste número.) Assim, a família não era entendida
apenas como uma instituição autónoma, com o seu valor
intrínseco, mas antes como uma instituição instrumental
ao serviço da república, o que explica a seguinte passagem, a propósito do descanso semanal.
“Acresce, porém, sr. Presidente, que o homem não vive
só por si e para si: tem a sua família, esse núcleo social,
que importa fortalecer e aperfeiçoar, se se quiser sèriamente
aperfeiçoar e fortalecer o organismo colectivo nacional.
Felizmente, sr. Presidente, a família portuguesa, e particularmente, a família do nosso operário, tem ainda hoje uma
constituição que pode sofrer o confronto com a dos outros
povos da Europa e da América.
A vida familiar do trabalhador é tocante. As melhores virtudes revelam-se aí esplendorosamente. Mas como não a
perturbar, se negarmos ao seu chefe a possibilidade de se
juntar com a esposa e com os filhos durante um dia em que

todos possam descansar? (...)
Mas há mais, sr. Presidente: o empregado da indústria e
do comércio tema sua vida corporativa; carece de atender
às necessidades da sua classe, uma ou outra hora em cada
semana; e como fazê-lo sem descanso semanal?
E como fazê-lo ùtilmente, sem o descanso colectivo, de
sorte a poder encontrar-se
com os seus camaradas?
Enfim, sr. Presidente, o
operário, o caixeiro, o empregado do comércio, tem
o direito, ou antes, o dever
de se interessar pela vida do
país, de tomar parte na fiscalização das liberdades públicas e dos dinheiros da nação.” (O descanso semanal,
in, Marques, 1972: 286)

Já o dissémos, mas não
será de mais repetir, o
projecto republicano correspondia, antes de mais,
a uma mundividência que
implicava, por isso mesmo,
a ambição de um projecto
As decisões
total: amplo, nos domínios
políticas
que abarcava e que iam
que fossem
muito para além do domítomadas,
nio do político; profundo,
relativamente à transfordeviam sê-lo
mação que visava da prótendo sempre
pria natureza humana.
em linha de
Por isso, e porque os seus
conta, não
objectivos eram bastantes
mais ambiciosos, à cono indivíduo,
cretização do projecto rea família ou
publicano não bastava a
uma dada
substituição do princípio
comunidade,
da hereditariedade pelo
princípio da representamas antes a
ção, o mesmo é dizer que à
república, em
concretização do projecto
função da qual
republicano não bastava a
tudo devia
substituição do Rei por um
Presidente da República.
girar, e tida
O que estava em causa em
como o único
1910 era, mais do que isso,
meio operativo
a criação de uma contraculda regeneração
tura (Ramos, 2009: 582) de
cujos métodos fundamenda natureza
tais para a transformação
humana
da humanidade eram a pedagogia, assente no seu método maçónico de ablação e
construção, e a psiquiatria
(Ramos, 1997: 414), únicos credíveis para a criação do homem livre, capaz de pôr o serviço à comunidade acima de
qualquer outro interesse (Ramos, 1997: 401).
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DOSSIER
A criação do cidadão republicano, peça fundamental
da república implantada em 1910, determinava assim a
exclusão da vida desse mesmo cidadão da possibilidade de
recurso a qualquer entidade transcendente, restringindo-o
à devoção à república e impondo-se-lhe pela força maior da
história e pela superioridade que lhe advinha do facto de
ser moralmente superior. Daí a imperatividade de excluir
a Igreja de qualquer função que não estivesse subordinada
ao aval da república, libertando as pessoas das suas crenças
e das suas tradições, a fim de poder incutir-lhes as causas
republicanas que passavam necessariamente pela devoção
(exclusiva) à pátria, sentimento único capaz de operar nelas a autoregeneração moral pugnada pelos republicanos.
A sacralização da sociedade, da qual as leis da Separação,
do Divórcio e da Família foram pedras angulares, era, pois,
fundamental à concretização do projecto republicano, e
não um mero incidente ditado por conjunturas históricas

Desenho de Silva Monteiro, publicado em “Os Ridículos”,
refere a data de 8 e não a tradicional 5 de Dezembro.

ou de luta política.
Da mesma forma, também o nacionalismo republicano
não terá sido ditado por razões conjunturais de política interna ou externa; e atribuí-lo ao denominado memorandum
Grey (Pulido Valente, 1999: 30 e 44) implica retirar ao republicanismo de 1910 parte da sua essência, da qual, quer
o nacionalismo, quer o anticlericalismo, eram partes fundamentais e indispensáveis, funcionando ambos numa relação de dependência mútua. E era nesse esvaziamento do
espaço subjectivo de qualquer possibilidade de referências
livremente seleccionadas por cada um dos indivíduos, e no
seu preenchimento com causas comuns, determinadas pela
busca da felicidade geral que o anticlericalismo e o nacionalismo apareciam como desempenhando um papel essencial:
o primeiro, porque excluía a possibilidade de referências
transcendentais, incompatíveis, à luz da visão republicana,
com um funcionamento de cariz racional; o segundo porque preenchia esse vazio com o valor comum da nação e

de uma nacionalidade, entendida como a sociedade natural
por excelência. A relação entre a nacionalidade, enquanto
sociedade natural, e a democracia, enquanto o único regime no qual governantes e governados podem coincidir
determinando a vontade geral e participando na gestão da
república em simultâneo é, de resto, uma construção rousseniana de cujos ecos na Revolução Francesa não deixaram
de se fazer sentir de forma bastante audível na construção
do regime republicano implantado a 5 de Outubro de 1910.
(Ramos, 1997: 417 e segs). Onde os Federalistas haviam
desenhado uma república representativa, necessariamente descentralizada, Rousseau desenhara uma república democrática, necessariamente centralizada; onde Tocqueville
chamara a atenção para a necessidade do elemento liberal,
Rousseau concentrara todos os seus esforços no elemento
democrático e no abaixamento do olhar que dele decorre;
onde Burke apelara à tradição, Rousseau acreditara nas capacidades do racionalismo e na possibilidade
de reconstruir, no estado civil, o bom selvagem
perdido no estado de natureza. Onde uns aceitaram a natureza humana, outros quiseram
modificá-la. Foram os passos de Rousseau, e
não os dos Federalistas, os de Tocqueville, ou
os de Burke que os homens de 1910 optaram
por seguir crendo na mais impossível de todas
as causas: a da possibilidade de alteração da
natureza humana.

O 5 de Outubro de Afonso Costa
De todo o material que lemos, e do qual trouxémos à leitura algumas passagens que entendemos por mais significativas, cremos que
dele resulta uma elucidação bastante clara
daquele foi o projecto republicano posto em
prática pelo regime implantado a 5 de Outubro de 1910, projecto esse no âmbito do qual
conceitos como os de historicidade, perfectibilidade, nacionalismo e liberdade normativa/de participação adquiriram toda a sua
relevância, traduzindo-se em leis e decretos
que serviram de meio à sua operacionalização.
Assente na cientificidade das leis sociais (Catroga, 2000:
137), bem assim como numa visão da história como a de
uma epopeia de cariz positivo, em que o progresso e o
determinismo ditariam uma noção de evolucionismo que,
implicaria, necessariamente, como implicou, olhar para a
liberdade como uma forma de libertação (Catroga, 2000:
156), e para a igualdade não como um ponto de partida,
mas antes como um ponto de chegada, a Iª República
apresenta-se muito mais sob a forma de excepção histórica, relativamente a um trajecto que uniria numa mesma
sequência a Monarquia Constitucional ao actual regime
democrático, do que como o estádio civilizacional superior imaginado por Afonso Costa.
No ano em que se comemora o Centenário da Implantação da Iª República, importa perguntar: o que comemoramos nós, exactamente, quando comemoramos o 5 de
Outubro de 1910? ::
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