
A República Portuguesa faz hoje 100 anos

 

Foi em 5 de Outubro de 1910 que o novo regime republicano foi 

proclamado, inaugurando uma era de expectativas e esperanças, de 

espírito modernizador.  

Projecto doutrinariamente pedagógico e ideologicamente libertador, a República 

de 1910 insere-se na corrente das heranças da Revolução Francesa, sem 

esquecer o motor inicial, qual teste experimental no Novo Mundo, que foi com a 

sua componente Maçónica e Liberal a Revolução Americana de 1776, e que em 

Portugal se concretizou na Revolução Liberal de 1820.

Foi esta revolução, que, de alguma forma, entre nós, prenunciou o Estado 

Republicano.

A Monarquia da Carta Constitucional, em que o País vivia desde o fim da 

Guerra Civil em 1834 e particularmente desde a Regeneração foi-se enleando 

em contradições que conduziram inexoravelmente à sua auto - destruição. 

D. Carlos bem se lamentava por, cada vez mais, se encontrar como Rei de uma 

Monarquia sem Monárquicos.

Aniquilada a poderosa aristocracia, neutralizado o Clero regular e secular, 

particularmente a Hierarquia Episcopal muito ligada e dependente da Monarquia, 

porquanto os seus membros principais eram Pares do Reino na Câmara dos 

Pares, estava inaugurada a modernidade sócio – politica, traduzida na tomada do 

poder pelas classes mais esclarecidas e mais industriosas, uma certa burguesia 

urbana, na liberdade de associação e de imprensa, na eleição para as Cortes.

Foi neste terreno de intriga e traição politica do rotativismo da Monarquia 

Constitucional que o republicanismo nasceu como uma espécie de terceira via 

entre o liberalismo político radical e os socialismos e anarquismos em formação.

O republicanismo foi utópico como o são todas as ideologias políticas que crêem 

no homem perfeito e no progresso indefinido.

E se a expectativa acicata a acção, o preço a pagar é, em todas as ideologias, o 

mesmo: o que se faz, ou o que as circunstâncias permitem ser feito, fica sempre 

aquém daquilo que se sonhou e se prometeu.

E o Republicanismo, uma vez chegado ao poder, não fugiu à regra.

Além disso, é preciso ter presente o modo paradoxal como os republicanos 

entenderam a sua revolução; se prometiam o Novo, também se proclamavam 

herdeiros de um processo de modernização que vinha já do Marquês de Pombal e 

da Revolução liberal. 

Queriam aprofundá-la, republicanizando-a.



Para isso, pensavam que a eleição do Chefe de Estado, uma Câmara Alta, eleita, 

o Senado, em substituição da Câmara dos Pares, o reforço do Municipalismo, 

a democratização do ensino, a criação de universidades no Porto e em Lisboa, 

o fomento da educação cívica, a constitucionalização do direito à liberdade de 

religião e de não religião, a representação das minorias, a reforma das Forças 

Armadas, o reforço legal da condição da mulher, a aprovação da Lei do Divórcio, 

tudo isso aceleraria essa modernização e aprofundamento.

Mas, essa cartilha sociológica que invocavam não passava de um espelho onde 

viam, não o Mundo, não o País, tal como era na verdade, mas uma realidade 

sonhada e imaginada para justificar os seus excessos voluntaristas.

Querem exemplo mais gritante disso mesmo?: num País esmagadoramente 

católico, rural e analfabeto impuseram, em meio ano, uma politica de laicização 

do Estado e da sociedade, absolutamente anticlerical, o que em França, um País 

menos católico, mais operário, menos rural, mais alfabetizado levou 20 anos a 

concretizar pela sua III Republica.

Assim, se tiveram o mérito de impulsionar o princípio moderno do Estado não 

confessional e laico, também criaram as condições para que os seus opositores 

se reforçassem.

O liberalismo monárquico tentou mudar o País a partir do Estado, enquanto que 

os republicanos de 1910 sonharam mudar a Igreja Católica e as Forças Armadas 

à sua imagem e semelhança.

O pragmatismo sem ideologia e sem valores é autoritarismo.

Mas ideologia sem pragmatismo é pura retórica.

Na sequência da Guerra de 1914-1918, a instabilidade dos governos, greves 

e problemas de ordem pública, o défice do Estado e a crise monetária, 

corajosamente contrariada pelo nosso conterrâneo e Primeiro Ministro, Álvaro de 

Castro, minavam as estruturas do Regime.

A República, bem procurou afirmar a alegria nacionalista apostando no 

restabelecimento da confiança dos portugueses em si mesmos, mas antes 

conduziu a que regressasse igual a que se seguiu ao ultimato Inglês de 1890.

E as dificuldades foram-se acumulando em crescendo.

A questão religiosa, a irresponsabilidade politica e a instabilidade governativa, 

a participação desastrosa na guerra, na frente Europeia, a crise Orçamental e 

o endividamento externo, a pneumónica, geraram um forte descontentamento 

popular que foi bem explorado por sectores do Exército.

E em 28 de Maio de 1926 inaugurava-se o período da Ditadura Nacional.

O Estado Novo que se lhe seguiu procurou capitalizar a partir da instabilidade 



social, apontando o caso da I República como um contra-exemplo.
Mas num momento de reencontro com a verdade histórica, Salazar reconheceu 

que a República “trouxe consigo um sopro de vida nova ao País, cansado e 

descrente”.

No ideário de 1910, a Pátria  aparece sempre associada a República.

A República é, assim, patriótica e sendo uma forma de Estado é também uma 

forma de sociedade. 

Por tudo isto a República valeu a pena.

Valeu a pena tê-la implantado, mas mais vale a pena nunca ter acabado de 

a aperfeiçoar todos os dias por um País mais ético e democrático, por uma 

sociedade mais livre e justa que rejeita todos os privilégios e afirma os direitos 

do Homem, os princípios da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, da 

justiça onde os homens e mulheres de todas as cores, credos e raças procurem 

construir um mundo de felicidade e de paz. 

Faz-nos tão bem a todos ainda hoje mais ética republicana, servirmos sem nos 

servir, mais responsabilidade, mais compromisso, mais verdade…

Pela Pátria, pela Lei, pela Grei.

Viva a República.

      

 

 

 

 


