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NOTA

DE ABERTURA
O CEPESE – Centro de Estudos da População,
Economia e Sociedade da Universidade do Porto
publica agora um dos últimos trabalhos de Vitorino
Magalhães Godinho, intitulado Há Cem Anos – A
República, inédito até à data. Trata-se de uma lúcida
reflexão sobre a República em Portugal desde a sua
implantação em 1910, interrogando-se sobre as suas
origens e fornecendo uma leitura explicativa para o
afundamento da Primeira República (1910-1926),
evolução e extinção do Estado Novo (1926-1974) e
para a génese da Terceira República com a Revolução
Militar de 1974, analisando as vicissitudes por que
passou a Democracia em Portugal até 2010. Termina
o seu texto com algumas dúvidas quanto ao rumo
seguido pelo novo regime político, interrogando:
“Quereremos voltar a ser uma República?”
Conheci Vitorino Magalhães Godinho em
1976 e com ele convivi regularmente, em Lisboa,
quando acompanhou a preparação da minha tese de
doutoramento em sessões de trabalho desenvolvidas
pelo Professor nas instalações do ISE (Instituto
Superior de Economia), atual ISEG (Instituto
Superior de Economia e Gestão), e posteriormente
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, de que faziam parte
outros colegas empenhados em idêntico propósito,
nomeadamente, David Justino, Nuno Valério, Maria
Eugénia Mata, Carlos Bastien, António Lopes Vieira e
Ana Bela Nunes.
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Foi no seio deste grupo que o Professor Vitorino
Magalhães Godinho, em 1977, levantou a hipótese de
se criar uma Revista de História Económica e Social
– designação sugerida e justificada por mim, que
mereceu a concordância do Professor –, proposta
que, depois de discutida, foi aceite por todos. E foi
deste grupo que saiu a composição inicial do corpo
redatorial da Revista, que veio a ter assinalável
sucesso, como bem se sabe.
A partir de então, quer no ISE, quer na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, continuei a manter uma relação direta com o Professor Vitorino Magalhães Godinho,
aproveitando os seus inesgotáveis conhecimentos
sobre a História de Portugal e a chamada de atenção
para a fecunda problemática que estabelecia em torno
de temas que lhe levantava.
Recordo que, a propósito de questões
previamente apresentadas que se prendiam com os
nossos temas de doutoramento, o Professor Vitorino
Magalhães Godinho, após a nossa apresentação, abria
a sua pasta, donde extraía um conjunto de fichas a
partir das quais esclarecia, problematizava e, não raras
vezes, demonstrava que a nossa abordagem quanto ao
tema em questão era pobre e, por vezes, errada.
Já afastado da vida universitária, visitei-o
algumas vezes em sua casa, onde jantei uma ou outra
vez. E foi numa dessas reuniões na sua residência
que lhe lancei o desafio de escrever uma obra para a
Coleção Parlamento, que tinha criado na Assembleia
da República enquanto presidente da Comissão de
Valorização do Património Histórico (1995-1999),
daqui resultando o excelente livro intitulado Vitorino
Henriques Godinho. Pátria e República (1878-1962),
seu pai e figura proeminente da Primeira República.
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A seu pedido, tive ainda a honra de apresentar
no Porto o segundo volume dos seus Ensaios e
Estudos. Compreender o Mundo de Hoje, na Livraria
Lello, em 2010, e de o propor como Patrono de
Honra do CEPESE, iniciativa que obteve o consenso
unânime da sua Direção.
Tendo David Justino sugerido que o CEPESE
publicasse o trabalho do Professor Vitorino Magalhães
Godinho, Há Cem Anos – A República, pensamos
integrá-lo na nossa Revista População e Sociedade.
Posteriormente, contudo, decidimos publicá-lo em
2018, no centenário do seu nascimento, em sua honra
e memória, acompanhado dos testemunhos de sua
filha Maria Teresa Magalhães Godinho e de David
Justino, de uma sucinta biografia produzida por dois
investigadores do CEPESE, e da lista das obras que
este eminente historiador produziu.
Aqui fica este simples testemunho de quem
sempre se sentiu, junto dele, como aluno, com quem
tive oportunidade de aprender, refletir e problematizar
alguns aspetos da nossa História, consolidar a minha
profunda admiração pelo mais lúcido historiador e
cidadão que conheci, e construir uma amizade que
perdurou até à sua morte, em 2011.
Fernando de Sousa
COORDENADOR DO CEPESE
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TESTEMUNHOS
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Entre Portugal e França
– Testemunho
de uma Filha1
Janeiro de 1944 – Vitorino Magalhães Godinho tem 25 anos, está casado há ano e meio, tem
uma filha de nove meses e está outra para nascer em
Julho. É professor extraordinário contratado da Faculdade de Letras de Lisboa, na secção de História e
Filosofia, desde 1941. Na altura da renovação do contrato, é-lhe comunicada (verbalmente pelo director
da Faculdade) uma nova imposição de fiscalização às
suas aulas, que ele não aceita, pelo que lhe é retirado
o contrato, apesar das manifestações solidárias de
centenas de alunos. Sem outros meios de subsistência, inicia um período difícil. Os seus alunos, que não
querem prescindir das suas lições, quotizam-se para
que lhes dê cursos particulares no Ateneu Comercial
de Lisboa (1944-1946). Faz traduções, dirige colecções como A Marcha da Humanidade, na editorial
Cosmos, e continua as suas investigações. Publica
textos fundamentais como os Documentos sobre a
Expansão Portuguesa (II volume, 1945), A Expansão Quatrocentista Portuguesa (1945) e A Crise da
História e suas novas directrizes, em 1946.
Mas sente-se insatisfeito do ponto de vista profissional e desencantado no plano da acção política.
Pensa prosseguir em França a sua carreira de investigador. Conhecera já, em Lisboa, Marcel Bataillon e
entra em contacto epistolar com Lucien Febvre e por
intermédio deste com Fernand Braudel, expõe-lhes os

1 Nota do editor: Por indicação expressa da autora, foi respeitada a
redação original do texto, pré-Acordo Ortográfico de 1990.

16 HÁ CEM ANOS – A REPÚBLICA

Foto do casamento de Maria Antonieta
e Vitorino Magalhães Godinho (1942)

Vitorino Magalhães Godinho em Arcueil (1955)

seus projectos (tem já como objectivo o Doutoramento de Estado na Sorbonne). É acolhido
por Lucien Febvre “como um discípulo de sempre” e graças à iniciativa de Pierre Hourcade,
director do Instituto Francês em Lisboa e com
o patrocínio destes Mestres, obtém uma bolsa
do Centre National de la Recherche Cientifique (CNRS). Mas a bolsa chega à justa para o
manter a si, tem de deixar em Lisboa mulher e
filhas, e instala-se sozinho em Paris, num Hôtel
do Quartier Latin, em Janeiro de 1947, e trabalha afincadamente. A mulher visita-o por diversas vezes. Mal obtém um aumento e consegue
alugar casa (na “banlieue” de Paris), manda ir a
família (Abril de 1950).
Se nestes primeiros anos, não tenho,
como é óbvio, “memória pessoal” dos acontecimentos (à excepção de alguns fugazes episódios) – tantas vezes porém os ouvi contar
que se integraram nas minhas recordações –,
a partir desta altura trata-se de lembranças
directas, autênticas, vividas por todo o núcleo
familiar. A demissão da Faculdade de Letras
e a consequente ida para Paris vieram, aliás,
condicionar a vida de todos nós e foi o primeiro dos acontecimentos (em regra nefastos
mas por vezes com consequências positivas)
que inflectiram a trajectória da sua vida. Passaram-se dez anos, entre Paris e Lisboa (nas
férias de Verão), “com o quarteto sempre junto”, como dizia meu Pai.
Em França vivíamos num reduzido
apartamento, em Arcueil, depois de uma procura esgotante de casa. Apesar de a vida ser
mais difícil do que em Lisboa – casa pequena,
ausência de qualquer ajuda doméstica, clima
muito mais frio, falta do mar (e de peixe!) e sobretudo saudades da família –, adaptámo-nos
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bem, graças à simpatia da minha Mãe que a todos conquistava. Sob a sua
doçura e aparente fragilidade escondia-se uma grande força e uma indefectível lealdade ao marido, que faziam dela o verdadeiro pilar central do
nosso grupinho familiar.
A França recompunha-se das consequências da guerra, já não havia
racionamentos ou dificuldades de abastecimentos, e a vida intelectual e cultural renascia e florescia. As oportunidades que nos eram oferecidas eram
incomparáveis. O ensino liceal era, nessa altura, em França, de alto nível, com
professores de grande categoria, fornecendo-nos ferramentas indispensáveis
para o resto da vida e uma cultura sólida e abrangente. Para além de termos
acesso a múltiplos livros e discos, tivemos o privilégio de “mergulhar” num
“bouillon de culture” extraordinário, frequentar os mais diversos museus, espectáculos de teatro (a Comédie mas sobretudo o incomparável TNP de Jean
Vilar, por exemplo), de bailado (ainda não Maurice Béjart, mas Roland Petit
ou Janine Solane), concertos (na sala Pleyel), cinema… mas também as sessões dos “chansonniers” que com as suas críticas políticas mordazes tanto
encantavam o Pai. Nos fins-de-semana, havia quase sempre programada uma
qualquer actividade para o quarteto, e nas férias da Páscoa, passeios a diversas regiões de França (Castelos do Loire, Chartres, Bourgogne, Normandie,
etc.) ou aos países vizinhos (Inglaterra, Bélgica, Espanha…).
Este período das nossas vidas, das vidas de nós quatro, foi seguramente o mais enriquecedor e fecundo. O meu Pai evoluía num meio de
grande nível intelectual, convivendo e colaborando com figuras eminentes
da cultura francesa, de projecção internacional, que o consideravam como
seu par e que conhecemos de perto. Trabalhava no que lhe interessava, tinha as condições de trabalho que ambicionava. Passava largas horas nos
Archives Nationales e na Bibliothèque Nationale. Era Chargé de Recherches
no CNRS, dava aulas na École Pratique des Hautes Études, publicou artigos
e “compte-rendus” nos Annales. Em 1955, obteve o Diplôme de Sciences
Économiques et Sociales, com Prix et Monnaies au Portugal – 1750-1850,
prefaciado por Lucien Febvre.
Foi em França que realizou grande parte da sua obra, de que se
destacam as duas teses de Doutoramento (principal e complementar), nas
quais trabalhou pelo menos desde 1950. Em 1959, apresenta-se às provas
de Doutoramento, que durariam longas horas, na grande sala da Sorbonne,
com um Júri constituído por Ernest Labrousse, Fernand Braudel, Roland
Mousnier, Michel Mollat e Léon Bourdon. E a que assistiu a família “au
grand complet”, incluindo os meus avós paternos.

18 HÁ CEM ANOS – A REPÚBLICA

Vitorino Magalhães Godinho e a sua mulher
nas ruas de Paris (1956)

Vitorino Magalhães Godinho em família,
com a sua mulher e as duas filhas (1956)

A minha Mãe teve um papel muito importante nesta “conquista”, pois além de auxiliar na colheita de elementos, dactilografou as
duas teses com cópias a papel químico, tarefa
hoje impensável. Como escreveu meu Pai: “A
sua (de VMG) obra de investigador não teria
sido possível sem a constante colaboração de
Maria Antonieta Magalhães Godinho, na recolha de material arquivístico e na tradução de
obras fundamentais (Condorcet, quatro tomos
da Colecção Destins du Monde, entre os quais
dois de Braudel, as Actas do Colóquio sobre
“A História Social– problemas, fontes e métodos”, dirigida por Ernest Labrousse). Não menos importante, a dactilografia das duas teses
de Doutoramento de Estado (em Francês).
Nesses anos, o meu Pai nunca procurou
integrar-se nos grupos de “exilados” portugueses que então viviam em Paris. Nunca se quis
apresentar como exilado nem impedido de
regressar à Pátria (todos os anos voltávamos
a Portugal). Os Portugueses com quem convivemos tinham sido seus alunos ou eram seus
colegas e amigos (sem contar com as visitas da
família). Lembro-me bem de Joaquim Barradas de Carvalho e mais tarde de Luís de Matos,
que várias vezes foram a nossa casa. Evidentemente mantinha também contacto com os seus
colegas Franceses, entre os quais fez numerosos amigos, de que o mais próximo seria Albert Silbert. Nunca se quis imiscuir na política
francesa, apesar de, como sempre, ter ideias e
preferências bem definidas. Tinha uma grande
admiração por Mendès France, que conseguiria
trazer a Portugal, enquanto ministro da Educação e Cultura.
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Mas o amor à Pátria manteve-se sempre muito vivo nele e preocupou-se em transmitir às filhas o conhecimento da sua língua, do seu País,
da cultura portuguesa. Em casa, só falávamos Português, todos os anos passávamos perto de três meses, no Verão, em Portugal, de que uma semana
era reservada para percorrer terras de Portugal, visitando cidades e regiões
diversas. Anualmente, o Pai estabelecia um programa de leitura de autores
portugueses clássicos (além de Camões, foi Herculano, Camilo, Eça, Garrett;
mas também Júlio Diniz). Por outro lado, dadas as suas ligações de amizade
com muitos dos escritores portugueses contemporâneos, tivemos sempre à
nossa disposição os livros mais recentes desses autores, prosa e poesia.
Dez anos depois de o quarteto se ter instalado em Paris, regressámos
a Portugal, na sequência de um convite feito a meu Pai para professor Catedrático do ISEU/ICSPU. Por um lado, o meu Pai estava numa charneira
da vida: com o Doctorat d’État iria subir na hierarquia do CNRS, podia ser
convidado para Professor de qualquer Universidade francesa e isso equivalia a decidir ficarmos definitivamente em França. Por outro lado, as filhas
estavam crescidas, perto de entrarem para a Universidade, os Pais estavam
a envelhecer. Após algumas hesitações e conciliábulos, em que o factor família teve muito peso, decidiu aceitar o convite, mas sem grandes ilusões.
Apesar das promessas de que não seria incomodado pelas suas
opiniões políticas sobejamente conhecidas, o início da guerra colonial e
depois a crise estudantil (já eu era estudante da Faculdade de Medicina
e, portanto, vivi activamente os acontecimentos) motivaram atitudes e
tomadas de posição que lhe valeram processo disciplinar e demissão. O
processo arrastou-se até 1963, com aspectos caricatos de re-integração e
re-demissão anunciadas no mesmo Diário do Governo. Data também dessa fase, a recusa da sua Economia dos Descobrimentos Henriquinos, que
fora encomendada para o V centenário da morte do Infante D. Henrique,
e viria a ser publicada na Sá da Costa.
Permanecemos em Portugal, o meu Pai voltando à actividade “privada”, traduzindo diversas obras (assim como a minha Mãe), dirigindo colecções (Rumos do Mundo), organizando obras como a Colectânea de Duarte
Leite sobre os Descobrimentos e a obra de Jaime Cortesão.
Esta fase durou outros dez anos. Em 1970, é convidado para Professor da Universidade Francesa de Clermont-Ferrand, por indicação de Michel Mollat e Albert Silbert. Tinha de decidir entre prosseguir em Portugal,
num País que parecia incapaz de se transformar, e a sua carreira científica e
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intelectual, que “afinal servia as minhas duas pátrias – a França e Portugal”,
e optou por voltar para França, agora só com a mulher, já que as filhas estavam formadas, a trabalhar e tinham constituído família em Lisboa.
Os anos que se seguem, apesar de longe da família, em especial das
filhas e dos netos, foram certamente dos mais felizes na vida dos meus Pais.
O meu Pai estava novamente no ensino activo, numa Universidade prestigiada, e tinha possibilidade de prosseguir as suas investigações. A minha
Mãe colaborava com grande empenho no ensino de Português aos Franceses e de Francês aos emigrantes portugueses. Fizeram amizades, para além
de reencontrarem amigos, como Silbert que também estava como Professor
em Clermont-Ferrand. Deram grandes passeios, agora no seu R16 TS, na
região da Auvergne, onde se encontravam e que o encantava, no resto de
França, em Itália, etc., e vinham regularmente a Portugal.
O 25 de Abril apanhou-os em Clermont-Ferrand. Meu Pai tinha pouco
tempo antes estado em Lisboa, depois da revolta de Março, mas o 25 de Abril
foi, de certo modo, uma surpresa e não lhe despertou a alegria que todos, até
os amigos franceses, esperavam que sentisse. Pensava que a “tarefa era talvez
demasiado pesada para nós, que ainda não estávamos preparados para ela”.
Começou logo a ser pressionado para regressar, por telefonemas,
cartas, telegramas, de amigos, parentes, colegas, etc., inclusive pediram-me
para tentar convencê-lo. Numa carta que então me escreveu, explica as suas
razões para não se precipitar, desde o facto de estar a realizar em França
um trabalho importante que não podia abandonar de um dia para o outro,
como a dúvida quanto à importância que teria o seu regresso na altura: não
era dirigente político, não tinha contactos, influências, etc. Não se considerava “o Grande Profeta Elias ou o Portador da Boa Nova”. Mas no Natal,
tinha deixado em Portugal para publicação, um “livrito” com um plano de
conjunto de reforma da Educação e antes de vir de férias enviou uns artigos
para o jornal República.
Foi uma das razões por que, quase mal chegou, foi convidado para
ministro da Educação e Cultura pelo general Spínola. Foram tempos complicados, devido ao clima de agitação, desordem e tumulto que se vivia. Víamos muito pouco o Pai (os Conselhos de Ministros duravam até altas horas
da noite), que não se sentia feliz no seio de um governo em que os ministros
não tinham programa nem autoridade e “em que alguns eram cada vez mais
instrumentos do PCP”. Apercebíamo-nos que tinha uma série de projectos
mas que não os conseguia realizar.
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Vitorino Magalhães Godinho, enquanto ministro da Educação e Cultura, falando sobre a ação
conjunta entre o Ministério da Educação e Cultura e os órgãos de informação (1974)

A saída do Ministério foi um alívio para
todos nós. O Pai considerou esses meses como
uma experiência fracassada mas, por outro
lado, também lhe aconteceu dizer que “talvez
tenha sido, até hoje, o único Ministro da Educação em Portugal”. Se virmos aquilo que efectivamente e apesar de tudo conseguiu realizar,
vemos que não foi assim tão pouco. É claro que
não havia clima propício às grandes reformas
de fundo que ambicionava e por isso achou
mais razoável começar por medidas urgentes
mais limitadas. De grande importância, mas
não suficientemente valorizado, foi o regresso
de Portugal à UNESCO, que protagonizou, e
onde pronunciou um notável discurso (24 de
Outubro de 1974).

Os acontecimentos dessa época são
sobejamente conhecidos assim como as circunstâncias da sua demissão em finais de Novembro de 1974. Recebe então múltiplas manifestações de pesar por parte das mais variadas
individualidades, que se tinham congratulado
no momento da sua nomeação, pondo nesta
grandes esperanças. Em 1975-1976, participará ainda na campanha para a Presidência da
República do General Eanes, como mandatário
nacional, percorrendo o País. Mas a partir daí,
é como cidadão que continuará o seu combate.
Entretanto tinha-se ligado ao projecto
da Universidade Nova. Os contactos vinham
de trás, e fora já convidado quando ainda estava em França. Em 1975, estava desempregado
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e foi para a Universidade Nova na esperança de construir “algo de diferente:
uma grande área de Ciências Humanas e Sociais, com a Geografia Humana,
designadamente ao nível do estudo do espaço, a Demografia, a Economia,
a Sociologia, a Antropologia Social e Cultural, a Linguística, a História, a
Filosofia, a Psicologia, mas numa via interdisciplinar”, como dizia. O seu
sonho era criar uma Escola parecida com a École Pratique des Hautes Études de Paris. Mas o projecto que antevira como ministro foi desmantelado
(“esfrangalhado”, diria ele) pelos seus sucessores.
Nos anos que se seguem, dedica-se aos seus trabalhos e publicações,
muitas delas relacionadas com Portugal e Democracia, Cidadania, Projecto
para Portugal. Tem diversos convites para proferir conferências ou participar em colóquios no estrangeiro. Em 1978, volta à UNESCO, como representante de Portugal na Conferência Mundial sobre o Ensino e Investigação
dos Direitos Humanos e, de 1976 a 1980, pertence à Comissão de Ciências
Sociais e Humanidades da European Science Foundation. Aí consegue que
seja dada prioridade a um projecto sobre Migrações na Europa, mas o Governo desinteressou-se e perdemos a posição alcançada. Em 1981-1982,
participa nas reuniões do grupo de redacção do anteprojecto da Declaração Europeia sobre objectivos culturais, mas o documento final fica muito
aquém do esboço que apresentara.
Em Janeiro de 1984, é convidado para Director da Biblioteca Nacional de Portugal, cargo que parecia talhado para ele, segundo uma opinião
generalizada. No discurso de posse, deixou clara qual era a sua visão da
missão que lhe tinha sido confiada. Enquadrava-se na linhagem de Raul
Proença e Jaime Cortesão e queria fazer da Biblioteca um centro de criação
cultural e investigação com estatuto autónomo. Projectos demasiadamente
ambiciosos, que não foram compreendidos e motivaram a sua demissão em
Novembro. Foi a vez em que senti que o meu Pai teve um verdadeiro desgosto em abandonar um projecto, que tanto acarinhara e que se sentia com
capacidade de realizar.
Mas nada disto era suficiente para o fazer desistir e voltou para o Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. Recomeçou o trabalho que iniciara anteriormente, primeiro no Instituto Superior de Economia, depois naquela Universidade, com formação de grupos de investigadores em vários campos.
Formou diversos discípulos que ascenderam na carreira académica (“um
grupo excepcional de jovens que naturalmente marcaram a cultura portuguesa e uma nova historiografia”) e ficaram seus amigos.
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Em junho de 1988, jubila-se. Por essa
ocasião, os seus colaboradores organizaram
um Encontro Internacional de História, subordinado ao tema “A História como maneira de pensar as Ciências Sociais e Humanas”,
com participação de professores estrangeiros e
nacionais e, simultaneamente, uma exposição
intitulada “Vitorino Magalhães Godinho. Portugal e os Portugueses”. Foi, de facto, a melhor
maneira de homenagear quem era tão “anti-comemorativismos”.
Aliás, os 70 anos não significaram de
modo algum o fim da actividade. Recebeu nos
anos seguintes várias manifestações de apreço
e homenagem, de que se destacam o Prémio
Balzan em 1991 e a Légion d’Honneur em 1993.
O pior golpe da sua vida aconteceria em
2002, com a morte da sua mulher. Perdeu a
companheira de mais de 60 anos, que sempre
estivera a seu lado, o ajudara e apoiara. Parecia
ter-se desinteressado de tudo, e isolou-se. Mas
tempos antes tinha iniciado o projecto de escrever uma biografia do pai e a isso se agarrou.
Durante três anos, dedicou-se exclusivamente
a essa tarefa. O livro Vitorino Henriques Godinho. Pátria e República foi finalmente editado
em 2005, e ele pôde dedicar-se então a outros
trabalhos; mas o que inicialmente seria uma
biografia do seu Pai tornou-se um livro sobre a
República, recheado de documentação.
Para este retomar de actividade intelectual muito contribuíram os seus discípulos que
continuaram a procurá-lo com frequência. Em
Dezembro de 2003, em Paris, no Colóquio Le
Portugal et le Monde. Lectures de l’oeuvre de
Vitorino Magalhães Godinho, organizado na
Gulbenkian por Francisco Bethencourt, o carinho de que foi rodeado e a noção do interesse que

Tenente-Coronel Vitorino Henriques Godinho,
pai de Vitorino Magalhães Godinho (1922)
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as suas obras ainda despertavam, animaram-no a reeditar algumas dessas
obras, que estavam esgotadas mas conservavam a sua importância. Durante
muito tempo resistira às pressões dos seus colaboradores para que o fizesse,
dizendo que era preciso rever tudo, modificar, completar, etc. Mas depois
escolheu algumas e procedeu às alterações que considerava necessárias,
deixando indicações para um plano de reedições.
Uma fractura de fémur mal operada veio limitar drasticamente a sua
mobilidade, praticamente confinando-o em casa. Durante o dia, ficava instalado no maple do escritório/sala mobilado com os armários que tinham
sido do seu Pai, rodeado dos livros que estava a ler e com o computador
em cima da secretária, que utilizava para os seus trabalhos mas também
para arquivo pessoal e doméstico. O segundo escritório, com estantes até ao
tecto, estava quase transformado em armazém, com o chão pejado de livros
que lhe iam chegando. Apesar disso, sabia perfeitamente onde estava tudo,
e indicava com precisão o local onde se devia ir buscar tal ou tal volume de
que necessitava.
Desde que tivesse um interlocutor, podia passar tardes inteiras a conversar – ou a expor as suas ideias – sobre os mais variados temas, continuando a interessar-se pela política nacional e estrangeira, recortando e guardando notícias de jornal para delas se servir eventualmente, num artigo ou numa
entrevista. Foram aliás numerosas as entrevistas concedidas neste período,
em especial ao Jornal de Letras. Continuava a exercer a sua função cívica,
esgrimindo combates, quer fosse pela independência de Timor, quer contra o
novo Acordo Ortográfico, quer pelo seu conceito de Europa (A Europa como
Projecto, 2007, Os Problemas de Portugal. Os Problemas da Europa, 2010).
Mais interessante ainda, a meu ver, era o seu último projecto, relacionado com História e Ficção, para o qual andava a ler ou reler imensos
livros. Receando não ter tempo de o concluir, várias vezes deixou esmorecer
esse projecto, sem, contudo, o abandonar. Ficou-nos um primeiro texto, incompleto, em Francês, e que naturalmente tencionava desenvolver.
O meu Pai foi considerado, por muitos, um homem difícil, mas não
creio que a designação seja correcta. Era, sim, um trabalhador infatigável,
perseverante, sério, exigente e rigoroso, sem indulgência para alguns defeitos como a deslealdade. Ao mesmo tempo, extremamente generoso no que
respeitava a ajudar os colegas ou colaboradores, que sabiam que ele nunca
se negava a partilhar a informação que detinha.
Muito apegado à família, tinha, no entanto, um grande pudor nas suas
manifestações afectivas.
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Com grande determinação, muito cedo traçou objectivos concretos
para o seu itinerário e desde adolescente começou a constituir uma biblioteca que suportasse as suas pesquisas. A clareza das suas ideias, a sua consciência e visão dos problemas, a sua convicção, a segurança que aparentava,
impressionaram os seus Mestres em França – começando por Lucien Febvre e Fernand Braudel – que, também surpreendidos pelo seu impecável
Francês, lhe dedicaram desde logo toda a atenção.
Senhor duma vasta cultura, não só no seu campo de investigação
que, como sabemos, ia muito para além do conceito estrito (ou antigo…) de
História, mas que também incluía literatura, pintura, outras artes plásticas,
não gostava de ter “falhas”. Sendo uma delas a Música, supriu a sua falta de
ouvido musical pelo estudo e conhecia compositores, obras, orquestras, intérpretes quer executantes quer maestros. Tinha predilecção por Beethoven
e pelos compositores russos. A pintura despertava-lhe grande interesse e
em Paris, o Louvre, só por si, fornecia exploração para quase toda uma vida.
Mas os Impressionistas (cujas características nos apontou desde miúdas)
e Van Gogh eram os preferidos, além de Ticiano e o seu Homem da Luva.
Com grande facilidade em falar, tanto em Português como em Francês, e em expor as suas ideias, muito raramente lia o que dizia, tendo em
regra apenas por suporte, nas lições, conferências, etc., uns maços de fichas
que tirava da pasta ou da algibeira e que ia consultando, utilizando-as para
precisar ou ilustrar uma ideia, ou pondo-as de parte.
A escrever, confessava que era “lento” e não gostava de ter em mãos
mais de um trabalho de cada vez. O seu estilo, que inicialmente era mais
pesado pelo emprego de palavras difíceis ou inusuais, adquiriu fluidez e tornou-se mais despojado com o tempo, ganhando um ritmo muito próprio,
por vezes até com certo pendor poético.
Apelidado frequentemente de pessimista, recusava o epíteto – dizia
ser realista –, a não ser que significasse “aquele que tem a coragem de enfrentar os problemas”. E, na verdade, poder-se-á chamar pessimista a um
homem que teve tantos projectos, apresentou tantos planos, viu tantos deles serem-lhe recusados e mesmo assim não desistia e partia pouco tempo
depois para outra ideia, outra tentativa?
Maria Teresa Magalhães Godinho
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TESTEMUNHO
DAVID JUSTINO

Testemunho de
um ofício partilhado
Desde aquele dia frio de novembro, quando
entrei no Gabinete de um edifício moderno da Avenida da República e estabeleci o primeiro contacto
pessoal com Vitorino Magalhães Godinho, senti que
a minha vida de estudante finalista do Curso de Economia (ISE-UTL) tinha mudado. Não era só a concretização de um sonho de juventude – conhecer aquele
que considerava o maior historiador português vivo –,
mas também o abrir de uma porta para um caminho
que precocemente decidira trilhar.
Aguardava no hall a hora de entrada para
a reunião de trabalho dos membros do Gabinete
de História Económica e Social (GHES-ISE-UTL),
quando Magalhães Godinho, avistando-me do interior do seu Gabinete, me mandou entrar questionando de forma simpática ao que vinha. Expliquei-lhe
que era ainda estudante de economia, mas que colaborava com o GHES como iniciado à investigação em
história económica. Desde logo destacou a importância que os economistas poderiam ter no desenvolvimento da investigação, contribuindo com outras
maneiras de pensar e com novos quadros teóricos e
conceptuais, para o necessário arejamento da problematização histórica.
A partir deste primeiro encontro fomos construindo uma colaboração estreita e uma amizade
que os 36 anos de partilha foram cimentando gradualmente. Primeiro, pela frequência do curso de
pós-graduação, lecionado em 1978 na Universidade
Nova de Lisboa. Depois (1978), quando aceitou ser
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meu orientador de doutoramento e me deu a honra de integrar o corpo redatorial da Revista de História Económica e Social. Mais tarde
(novembro de 1980), quando me convidou para ser seu assistente no
Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Quando ousamos reconstruir a fita do tempo, mobilizando memórias esparsas, episódios e momentos marcantes neste longo trajeto
de vida, há sempre uma pergunta que nos inquieta: e se eu não tivesse
conhecido, naquele particular contexto, Vitorino Magalhães Godinho?
Tudo poderia ser diferente, poderia não ter havido carreira académica,
as opções teriam sido outras e os caminhos outros.
Somos o que somos e aquilo que alguns, com especial poder, nos
permitiram ser. Há sempre alguém que nos marca, que nos abre portas,
que nos desperta para vivências inimaginadas.
Vitorino Magalhães Godinho tinha esse poder. Não só pelo que nos
transmitia, tampouco pelo que nos ensinava, mas, muito particularmente,
pelo exemplo que representava para aqueles que com ele privavam.
Em primeiro lugar, a incrível capacidade de pensar fora dos padrões tidos como aceites numa sociedade ainda muito marcada pelo
ensimesmamento cultural. Conseguia-o pelo recurso sistemático à capacidade de questionamento do adquirido, fruto da sua inquietude e
do domínio do conhecimento que tinha da sociedade portuguesa, para
mais, forjado em grande parte no seu exterior, junto dos grandes mestres que fizeram da história e do seu ofício algo de notável pela inovação
e pela erudição que exigiam de cada investigação.
Numa das suas obras publicada após o seu falecimento, Problematizar a Sociedade, Vitorino Magalhães Godinho expressa essa inquietude já presente nas suas aulas, nos primeiros anos da década de 1960,
no ISCSPU: “O saber comum não nos satisfaz. A insatisfação com o que
é conduz-nos à operação fulcral que inicia a ciência: problematizar. Problematizar é formular hipóteses em forma interrogativa” (p. 131). Ora,
nessa formulação das hipóteses, aconselhava a maior liberdade, quando
não a maior irreverência. À partida, estão sempre os problemas e é a
história enquanto particular maneira de pensar, cientificamente conduzida, os problemas do homem, que nos ajuda a desocultar o oculto, a ver
para além do evidente, a “situar” cada elemento observado no complexo
de relações que o tornam único e ao mesmo tempo repetível.
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Em segundo lugar, a capacidade de surpreender, não só pela particular maneira de pensar os problemas, mas, acima de tudo, pela incrível capacidade de mobilizar conhecimento com origem nos mais variados domínios do pensamento, da filosofia às ciências exatas, da lógica
matemática às ciências sociais, das obras literárias à paisagem, ou às
marcas do edificado. Longe de qualquer imposição, sabia despertar o desejo de ir mais além. Era raro o seminário de onde os presentes saíssem
sem a necessidade de descobrir um novo autor, uma obra que escapara
ao domínio de qualquer especialista, um pormenor de uma fonte ou de
um objeto, tão só porque nunca tinham ousado formular o problema de
partida ou as hipóteses de trabalho que ele conseguia imaginar. E dizia
de forma simples: as fontes só respondem às questões que lhes colocamos. Se não formularmos bem as questões, as fontes não nos dizem
nada do que procuramos.
Em terceiro lugar, mas decerto o aspeto mais decisivo, a forma
como entendia o ofício de historiador indissociável do exercício da cidadania. Defendia que, na perspetiva da convergência das Ciências Humanas orientada pela maneira de pensar histórica, não cabia ao historiador
ou ao cientista social explicar o passado, mas antes “abrir os caminhos
do futuro”, privilegiando a “ação prospetiva”, assente na “lucidez, rigor,
pertinácia, lealdade, espírito de cidadania, capacidade de investigação e
de criação”2. Longe de uma pretensa neutralidade ontológica, Vitorino
Magalhães Godinho assume esse compromisso entre o ofício de historiador e o exercício da cidadania, entre o conhecimento problematizado
do passado e a ação empenhada e sábia no devir. Para ele “a História não
é o espírito do passado, é a resposta às nossas inquietações, é um conjunto de directrizes para os nossos anseios e para as nossas aspirações”.
Era o que poderíamos designar por uma cidadania erudita, assente na ambição republicana de formação de um “escol” capaz de entender e concretizar as mais profundas aspirações da Pátria, a partir de
um conjunto reduzido de princípios e valores estruturantes de uma ética
da responsabilidade cívica.
Vitorino Magalhães Godinho era, antes de mais, um republicano
pelo exemplo do seu pai e um “seareiro” porque desde muito jovem foi o
aprendiz militante de António Sérgio, Jaime Cortesão ou Câmara Reys.
2
Intervenção final no Encontro de Homenagem promovido pela Associação Portuguesa de História Económica e Social, 1988 (texto transcrito por Teresa Magalhães
Godinho, em vias de publicação).
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O primeiro contributo de Vitorino Magalhães Godinho para a Seara Nova
foi publicado em 10 de maio de 1934 (tinha então 15 anos) e a sua colaboração mantém-se até 1939, interrompendo e regressando de novo em 1945. O
último dos seus artigos nesta revista foi publicado em 1973 e era um excerto
da sua obra O Socialismo e o Futuro da Península (1969) em que sintetizava a sua tese sobre a irrealizada “civilização burguesa” em Portugal.
É o ideário da República que o orientou ao longo da sua vida e
o exemplo ético do seu pai que sempre moldou o seu caráter. Quando
em 2005 publicou Vitorino Henriques Godinho – Pátria e República (edição da AR-D. Quixote), a mais importante obra publicada sobre
a história da Primeira República portuguesa, construída a partir da
biografia do seu pai, Vitorino Magalhães Godinho assumia o risco da
identificação com o biografado, apenas contrariado pela erudição e rigor da narrativa, a seriedade intelectual que recusa o disfarce ou uma
ilusória isenção. Mais do que uma biografia, trata-se de uma história da
República elaborada a partir de um trajeto de vida contextualizado pelo
conhecimento, não só do período em causa, mas também da sociedade
portuguesa contemporânea.
O texto incluso nesta edição, Há Cem Anos – A República, é ele
próprio uma expressão de reconhecimento dos ideais republicanos e a
contestação de algumas teses ainda correntes sobre as razões do seu insucesso. Claramente, não é uma visão neutra, mas é uma abordagem
que prima pelo rigor e pela valorização e esclarecimento de aspetos, ainda mal conhecidos. A mesma preocupação está presente na edição da
correspondência do seu tio Maia Magalhães, Correspondência da Grande Guerra. Coronel Manuel Maia Magalhães (Lisboa, INCM, 2010).
Não deixa de ser interessante o facto de nos últimos anos da sua
vida se ter dedicado, não em exclusivo, mas de forma muito empenhada,
à investigação sobre a Primeira República e a participação portuguesa
na Primeira Guerra Mundial, explorando as fontes biográficas relativas
ao seu pai e ao seu tio. Era claramente a expressão de um tributo ao legado pessoal, cívico e político, que o orientara em toda a sua vida.
David Justino
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VITORINO
MAGALHÃES
GODINHO (1918-2011)
SÍNTESE BIOBIBLIOGRÁFICA
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Vitorino Magalhães
Godinho (1918-2011)
Síntese Biobibliográfica
Diogo Ferreira
Ricardo Rocha3

Vitorino Magalhães Godinho nasceu em Lisboa, a 9 de junho de 1918, no seio de uma família com
fortes tradições republicanas e militares, sendo o mais
novo de quatro irmãos. O seu pai, Vitorino Henriques
Godinho, oficial do exército, chefe do Estado-Maior da
segunda divisão do Corpo Expedicionário Português,
tendo estado na frente de combate na Flandres durante a Primeira Guerra Mundial, desempenhou diversos
cargos políticos durante a Primeira República, nomeadamente como deputado e ministro dos Negócios Estrangeiros e do Interior. Da família da sua mãe, Maria
José Vilhena Barbosa de Magalhães, destacaram-se
os seus tios Manuel de Almeida Maia Magalhães, oficial do exército e acérrimo republicano que combateu
a Monarquia do Norte em 1919, e José Maria Vilhena
Barbosa de Magalhães, advogado e professor de Direito
que foi deputado e ministro da Instrução, dos Negócios
Estrangeiros e da Justiça, na Primeira República. Foi
na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros e
Embaixador Extraordinário de Portugal que acompanhou o Presidente António José de Almeida ao Brasil,
por ocasião do Centenário da Independência do Brasil
(1922), e assinou diversos convénios.
Os primeiros anos de vida de Vitorino Magalhães
Godinho foram passados em Paris, onde o seu pai era
adido militar na embaixada de Portugal. De regresso

3 Investigadores do CEPESE.
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Com poucos meses de vida, Vitorino Magalhães Godinho
junto de familiares (agosto de 1918)

Vitorino Magalhães Godinho em Paris (1921)

a Lisboa, entrou no Liceu Gil Vicente em 1929,
mudando posteriormente para o Liceu Pedro
Nunes, onde terminou o ensino secundário com
média de 17 valores, sendo premiado com oito livros de Alexandre Herculano. Foi nesse período
da sua vida que privou mais de perto com Luís
da Câmara Reis, Francisco Newton de Macedo,
Bento de Jesus Caraça e António Sérgio, entre
outros, todos eles intelectuais da Seara Nova,
publicação com fins assumidamente pedagógicos e políticos fundada em 1921, em torno da
qual, mais tarde, se movimentaria um dos grupos mais ativos no combate ideológico contra
o Estado Novo. Tal proximidade entre Vitorino
Magalhães Godinho e as figuras mais eminentes
da intelectualidade do seu tempo deu ao jovem
estudante liceal – tinha apenas 16 anos – oportunidade de publicar o seu primeiro trabalho na-

quela revista, uma crítica a uma obra do escritor
Joaquim Leitão, em 1934.
Ingressando na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa em setembro de 1936,
seguiu o curso de Ciências Histórico-Filosóficas. Enquanto estudante universitário, fez parte do Bloco Académico Anti-Fascista e traduziu
e fez anotações da obra do historiador e filósofo
William Henry Werkmeister (Sete teses do positivismo lógico reexaminado criticamente).
Em 1940, ano em que concluiu a licenciatura com a dissertação Razão e História, Vitorino Magalhães Godinho traduziu e prefaciou
a obra O significado da história do pensamento
científico, do italiano Federigo Enriques, e publicou o seu primeiro artigo no domínio da História dos Descobrimentos e Expansão, intitulado
“Os Descobrimentos e a evolução da economia
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mundial”, na Revista do Porto. Inclinando-se mais para a História em detrimento da Filosofia, este seria o primeiro de muitos trabalhos sobre uma temática sobre a qual Vitorino Magalhães Godinho se debruçaria ao longo da sua vida.
Obtém no ano seguinte o diploma de Ciências Pedagógicas pela Faculdade onde se licenciara e de imediato realiza o estágio para professor
liceal no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. No início da década de 1940 foi
contratado como professor extraordinário de História na Faculdade de Letras de Lisboa, funções que desempenhou até ao início de 1944, momento
em que se recusou renovar “um contrato acompanhado de reserva mental”. De facto, o contrato proposto diferia dos anteriores na redação de uma
cláusula que, de acordo com o próprio diretor da Faculdade, significava que
“o contratado se compromete a aceitar a fiscalização à sua actividade docente exercida pelo professor catedrático da respectiva secção sob a forma
de comparência deste às aulas do professor extraordinário” (Seara Nova,
4.3.1944). Vitorino Magalhães Godinho declara aceitar a fiscalização às suas
aulas, se a medida fosse extensiva a todos os professores contratados. Não o
era, e o Conselho da Faculdade retirou o contrato.
A este facto não terá sido alheia a sua crescente e cada vez mais declarada oposição ao regime do Estado Novo. Em 1942, ajudara a fundar o
Núcleo de Doutrinação e Ação Socialista, e no ano seguinte, o Movimento de
Unidade Nacional Anti-Fascista (MUNAF).
Ainda neste período, já casado com Maria Antonieta Tornelli Cordeiro Ferreira, com quem viria a ter duas filhas, publicou, em 1943, o primeiro
volume dos Documentos sobre a Expansão Portuguesa, os Esboços sobre
alguns problemas da Lógica e o opúsculo Dúvidas e problemas acerca de
algumas teses de história da Expansão. No ano seguinte publicou uma
outra obra de referência sobre o tema, A Expansão Quatrocentista Portuguesa. Problemas das origens e da linha de evolução. O seu legado neste
domínio foi determinante para se perceber o impacto que Portugal teve no
Mundo nos séculos XV e XVI.
De saída da Faculdade de Letras, Vitorino Magalhães Godinho passou a trabalhar nas Edições Cosmos e a ensinar no Ateneu Comercial de
Lisboa, experiência esta que manteve durante poucos anos, entre 1944 e
1946. Nesses anos, dirigiu a coleção A Marcha da Humanidade; traduziu,
prefaciou e fez anotações da História de Inglaterra e da História Económica da Grécia e viu ser ampliado e publicado um trabalho que havia escrito
em 1942 na Revista da Faculdade de Letras, com o título A Crise da História e as Suas Novas Directrizes.
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Foi graças à atuação de Pierre Hourcade, diretor do Instituto Francês,
e com o apoio de Marcel Bataillon, Lucien Febvre e Fernand Braudel, com
quem Vitorino Magalhães Godinho se correspondia desde 1946 e a quem expusera os seus objetivos, que obtém, em 1947, uma bolsa do Centre National
de la Recherche Scientifique. Fixando residência em Paris, aí se dedicou à
investigação até 1960. A capital francesa era “então o centro do progresso
do saber histórico”, onde se tentava “historicizar todas as Ciências Sociais” e
“fecundar a história com os objetos, as teorias e as metodologias das demais
ciências sociais” (MAGALHÃES, 2015: 4).
Recorda Eduardo Lourenço que “quando chegou a França, ficaram
muito admirados, porque ele tinha já um tal conhecimento, uma tal quantidade de informação, que aqueles sábios não lhe podiam ensinar grande coisa”.
Ainda segundo o filósofo e ensaísta português, Fernand Braudel terá mesmo
chegado a afirmar: “Não se lhe pode ensinar nada”, tal era o prestígio que gozava nos meios académicos franceses. Eduardo Lourenço considera-o mesmo
“uma das grandes figuras da escola dos Annales com o Braudel e o Febvre”
(Público, 27.4.2011).
Esteve na fundação da Association Marc Bloch, de âmbito cultural e
científico, logo em 1947, e juntamente com Joel Serrão, Borges de Macedo e
António José Saraiva, foi um dos principais dinamizadores para a constituição, nesse mesmo ano, da Sociedade Portuguesa de História da Civilização,
projeto de institucionalização historiográfica que pretendia introduzir em
Portugal os fundamentos teóricos e práticas de investigação que caracterizavam os historiadores organizados em torno da revista Annales e das instituições emergentes no panorama das ciências sociais em França.
Enquanto esteve em França, Vitorino Magalhães Godinho manteve
uma notável produção científica, com destaque para os vários artigos publicados nos Annales, bem como as obras História Económica e Social da
Expansão Portuguesa (1947) e Prix et Monnaies au Portugal. 1750-1850
(1955), esta última prefaciada por Lucien Febvre e que resultou da tese
apresentada nesse ano para obtenção do diploma em Ciências Económicas
e Sociais da École Pratique des Hautes Études.
Em 1954, durante alguns meses, dá aulas na Universidade de São
Paulo, integrado na missão francesa que inclui Maurice Lombard e Pierre
Mombeig. Regressa a França nesse ano, e em 1959 conclui o doutoramento
em Letras pela Sorbonne com a tese L’économie de l’empire portugais-XVe-XVIe siècles, trabalho que viria a ser publicado em versão portuguesa – Os
Descobrimentos e a Economia Mundial – em dois volumes (1963 e 1971).
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Em 1960, após convite de Adriano Moreira, à época diretor do Instituto Superior de
Estudos Ultramarinos, Vitorino Magalhães
Godinho regressa a Portugal e torna-se professor catedrático daquela Instituição. Porém,
logo em 1961, recusou-se a assinar a carta de
apoio a Salazar no início da Guerra Colonial e
em 1962, em plena crise académica, criticou o
regime, colocando-se do lado dos estudantes,
tendo sido, por isso, demitido. Ainda nesse
ano, publicou A Economia dos Descobrimentos Henriquinos que, como relatou o próprio,
em entrevista ao Jornal de Letras, em 2008,
“marcou uma nova etapa na historiografia da
Expansão e dos Descobrimentos Portugueses,
na medida em que se tratava de uma obra que
considera a História como uma construção
científica e não como um discurso literário”
(Jornal de Letras, n.º 984, 2008).
Ultrapassando os estudos de História
sobre a Expansão Portuguesa que se tinham
realizado até então, “trabalhos de erudição
extremamente valiosos” mas nos quais “a investigação histórica tendia ainda a basear-se
mais em lendas, mitos, tradições do que numa
investigação rigorosa”, Vitorino Magalhães
Godinho foi mais longe, introduzindo novas metodologias e perspetivas, atualizando
e renovando explicações, levantando “novos
problemas”, aprofundando “alguns temas” e
demonstrando como se entrelaçavam e conjugavam várias vertentes das disciplinas das
Ciências Sociais na investigação histórica (Jornal de Letras, n.º 984, 2008).
Significativo do seu permanente choque
com o regime salazarista, este trabalho, originalmente desenvolvido a convite da Comissão
Executiva das Comemorações do quinto centenário da morte do Infante D. Henrique, foi

O livro Prix et Monnaies au Portugal, publicado em 1955

Primeiro volume de Os Descobrimentos e a Economia Mundial
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recusado por aquela entidade, que o considerou “orientado num espírito
bem diferente do que presidiu às comemorações” e “demasiado económico,
quase marxista…”, acabando por ser publicado pela Livraria Sá da Costa.
Permanecendo em Portugal, Vitorino Magalhães Godinho continuou a dedicar-se à investigação e à atividade editorial. Organiza e edita,
com extensos comentários, uma coletânea da obra dispersa de Duarte Leite
– trabalho que começara ainda em Paris, em 1959 –, prepara as edições
portuguesas da Enciclopédia Focus, em grande parte reescrita, e da coleção
Rumos do Mundo (Destins du Monde), originalmente dirigida por Febvre
e Braudel, retoma o projeto da coleção A Marcha da Humanidade, edita a
sua tese de doutoramento, ricamente ilustrada, e colabora no Dicionário de
História de Portugal dirigido por Joel Serrão, onde saem muitos dos artigos
que virão a ser compilados nos seus Ensaios.
Em paralelo com este intenso percurso na investigação, continuou
a intervir cívica e politicamente, destacando-se a sua participação no Congresso Republicano de Aveiro, em maio de 1969, onde profere uma conferência que depois sairá ampliada em livro, O Socialismo e o Futuro da
Península (1969). No ano seguinte, publica a obra Introdução à História
Económica onde, entre todos aspetos, faz um balanço sobre o estado da
História em Portugal, tecendo as seguintes considerações:
“A situação historiográfica portuguesa tornou-se dramática.
Uns, mais voltados para a pesquisa, continuam a fazê-la em
moldes totalmente obsoletos, como há meio século ou mais,
sem manejar o ferramental da história quantitativa ou qualitativa-estrutural-conjuntural sem integrarem o tema na história comparada, nem recorrerem à problematização teórica.
[…] Outros, julgando seguir o pensamento marxista, não se
consagram a qualquer investigação efectiva, preferem tentar interpretações sociológicas globais de certos momentos
ideológicos, atolam-se na retórica das frases gazua (crise da
consciência burguesa, ou pequeno-burguesa, o «concreto»,
etc.), sem conhecimento das realidades técnico-económico-sociais” (GODINHO, 1970: 94).

Em 1971, desgastado com a conjuntura nacional, Vitorino Magalhães Godinho regressa a França, onde por indicação de Albert Silbert e
Michel Mollat, é nomeado professor catedrático na Faculdade de Letras e
Ciências Humanas de Clermont-Ferrand, que mais tarde lhe atribuiria o
doutoramento Honoris Causa. Ainda em 1971, edita A Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa.
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Mesmo à distância, manteve-se atento
ao que se passava em Portugal, de tal forma
que foi uma das vozes mais críticas da reforma
educativa nos inícios da década de 1970, liderada por Veiga Simão. Com a Revolução de 25
de Abril de 1974 e as consequentes mudanças
em curso na sociedade portuguesa, o seu percurso académico e cívico e as suas reconhecidas
qualidades faziam dele um óbvio candidato ao
lugar de ministro da Educação e Cultura. Designado para tais funções nos II e III Governos
Provisórios, Vitorino Magalhães Godinho procurou fundamentalmente agir em duas frentes:
promover uma série de reformas imediatas de
pequena escala para adequar o Ministério e o
sistema educativo ao contexto democrático
e lançar as bases para uma profunda reforma
estrutural. Contudo, esteve apenas em funções
entre meados de julho e finais de novembro de
1974, pouco mais de quatro meses, durante os
quais o seu programa e a sua forma de atuação,
que exigiam “autoridade e um Estado forte e
não compatibilizador com aventuras totalitárias ou demagógicas, em que o fazer resultaria
(muito iluministicamente) do dever ser – embatem com uma realidade anárquica, golpista e
comunizante” (MAGALHÃES, 2015: 7).
Como já foi dito na nota introdutória
deste trabalho, Vitorino Magalhães Godinho,
a partir de 1977, passou a coordenar e orientar
no Instituto Superior de Economia (ISE) um
conjunto de licenciados que se encontravam a
preparar as suas teses de doutoramento, entre
eles David Justino, Fernando de Sousa, António Lopes Vieira, Maria Eugénia Mata, Nuno
Valério e Virgínia Coelho.

Intervenção de Vitorino Magalhães Godinho no Congresso
Republicano de Aveiro (1969)

O Socialismo e o Futuro da Península (1969)
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Tendo sido um dos fundadores da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, aí, na qualidade de professor catedrático e coordenador do departamento de Sociologia, criou um grupo de
discípulos que saberiam articular as Ciências Sociais com a História, como
Francisco Bethencourt, Rui Santos, Pedro Tavares de Almeida, Jorge Pedreira
e Diogo Ramada Curto, a que se juntaram, trabalhando com ele, os membros
do grupo do ISE e outros como Jorge Crespo, Joaquim Romero Magalhães,
Aurélio de Oliveira e João Marinho dos Santos. Alguns destes nomes vieram
a colaborar com Vitorino Magalhães Godinho na criação da Revista de História Económica e Social, em 1978, que ele dirigiu durante dez anos. Na nota
preliminar escrita por si no primeiro número da Revista, o historiador fala em
“incapacidade governativa em perceber o que é a investigação científica e consequentemente definir uma política neste
campo; é o esfacelamento do Estado em Portugal, deixando
as decisões nas mãos de incompetentes e de interesseiros,
numa entreajuda dentro de redes sectárias ou de mero apego
aos lugares de poleiro (mesmo que de bastidores). A gravidade para a ciência e cultura portuguesa não está tanto na
falta de apoio (escandalosa) às revistas, porque estas apenas
exprimem a actividade científica que deve ser normal, mas
na falta de condições para o exercício dessa actividade científica, dada a incapacidade governativa e administrativa do
Estado (e instituições oficiosas)” (Revista de História Económica e Social, n.º 1-2, 1981).

No início da década de 1980, por sua iniciativa, foi instituída a Associação Portuguesa de História Económica e Social. Ainda nessa década, foi
nomeado para Diretor da Biblioteca Nacional, cargo que ocupou por pouco
tempo por divergências com o Governo de então. Porém, pouco tempo teve
para “pôr de pé um plano maduramente meditado, em que visava dar à Biblioteca o lugar de vanguarda e o brilho dos tempos de Jaime Cortesão e
Raul Proença”, situação que se revelaria “dolorosa em extremo para Vitorino Magalhães Godinho, que se deixou enredar nos ínvios procedimentos da
administração pública, em que não acreditava” (MAGALHÃES, 2015: 7-8).
Em 1988, cumprido o seu 70.º aniversário, Vitorino Magalhães Godinho jubilou-se. Como forma de reconhecimento, muitos foram os que se
associaram à publicação dos Estudos e Ensaios em Homenagem a Vitorino Magalhães Godinho, tais como Frédéric Mauro, Alberto Silbert, Michel
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Morineau, Alberto Tenenti, Suzanne Daveau,
Joaquim Romero Magalhães, Nuno Valério,
José Mattoso, Fernando Tomaz, entre outros.
Chegava, assim, ao fim a sua vida enquanto
professor, ainda que depois disso tivesse continuado a realizar conferências e a fazer parte de
júris de provas académicas.
Revelando que a sua vida fora sempre
guiada por três vetores – o professorado, a
pesquisa científica e a intervenção cívica –,
dali em diante passa a dedicar-se exclusivamente às duas últimas. Continuou a produzir
artigos e livros, entre eles, Mito e Mercadoria,
Utopia e Prática de Navegar – séculos XIII-XVIII (1990), integrou o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro e a Comissão de Ciências Humanas e Humanidades da European
Science Foundation, foi sócio correspondente
da Academia Brasileira de Letras e da British
Academy, e colaborou com muitas outras
Instituições, procurando sempre introduzir e
dinamizar fatores que fossem determinantes
para a investigação científica. Destaque ainda
para a edição, em 1998, de Les sciences humaines et la mutation du monde: réflexions
inactuelles (Edições Colibri).
Em 2003, é-lhe dedicado um colóquio
em Paris, com o título “Portugal e o Mundo.
Leituras da Obra de Vitorino Magalhães Godinho”. Nessa ocasião, em entrevista ao jornal
Público, manifesta-se bastante cético com o
estado do mundo:

A Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa (1971)

Capa do terceiro número da Revista de História
Económica e Social (1979)
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“O ruir do Império Soviético foi também a ruína do Ocidente,
que permitiu a formação de um novo império – o império americano –, sem controlo e em moldes ultrapassados: continua a
ser proibido estudar Darwin nas escolas, há perseguições às
clínicas que praticam o aborto, há ataques à mão armada...
Há meios de matar – a partir da transformação introduzida
pela informática –, que estão ao alcance de qualquer pessoa.
Foi tudo tão rápido, deu-se um vazio e uma incapacidade de
organização para resistir, para orientar essa mutação para outros sentidos. Perderam-se as balizas. A humanidade perdeu
o controlo. Inclusive, as estruturas económicas mudaram por
completo. O capitalismo ruiu, como ruiu o estalinismo. Não há
mais capitalismo. O que há é uma organização de redes mafiosas que controlam o mundo. (...) A minha opinião é a de que,
hoje, não existe democracia. O grande erro é partir-se do princípio que se construiu uma democracia, quando não se chegou
a construir uma democracia” (Público, 27.4.2011).

Esse pessimismo e até desalento não obstou a que continuasse a produzir abundantemente na última fase da sua vida. Em 2004, publica uma
longa reflexão, com base na sua notável erudição e capacidade de reinterpretação histórica, o fundamental Portugal: a emergência de uma nação,
das raízes a 1480, e no ano seguinte publicou a biografia do seu pai, Vitorino Henriques Godinho. Pátria e República (1878-1962), sugerida, em 1998,
por Fernando de Sousa e considerada por David Justino, na sua sessão de
lançamento, como “a mais importante obra publicada sobre a história da
I República Portuguesa”, indo mais longe ao concluir que Vitorino Magalhães Godinho deixava “um legado científico, cultural e cívico, a um País
que pouco lhe deu e muito lhe recusou”. Sobre a primeira obra, o historiador
Joaquim Romero Magalhães diz tratar-se de um
“Livro notável, uma vez mais, de problematização, de procura
de resposta a uma complexidade não escondida em que se imbricam estrutura, conjunturas e acontecimentos que o historiador cientista social sabe valorizar segundo uma pluralidade
de linhas explicativas muito ricas” (MAGALHÃES, 2015: 10).
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Vitorino Henriques Godinho. Pátria e República (1878-1962), livro publicado em 2005,
e A Expansão Quatrocentista Portuguesa, obra reeditada em 2008

Em 2008 é reeditada A Expansão Quatrocentista Portuguesa, datada originalmente
de 1945, revista e aumentada em 1962, recebendo então o título A Economia dos Descobrimentos Henriquinos, e agora, nesta terceira
e derradeira versão, retomando a designação
primitiva, mas bastante atualizada e melhorada. Trata-se, indiscutivelmente, da obra-prima
de Vitorino Magalhães Godinho, fundamental
para se entender por que Portugal arranca para
o Atlântico e para além-mar, um domínio que
sempre privilegiou. De resto, manteve até ao
fim da vida o objetivo de criar um instituto de
investigação sobre a expansão portuguesa, objetivo esse que nunca veria concretizado.

Ficou a dever-se-lhe a introdução do
conceito “complexo histórico-geográfico”, através do qual estruturou e desenvolveu muitas
das suas investigações e publicações. Foi um
dos mais acérrimos defensores da interdisciplinaridade, defendendo a importância da articulação da História com outras Ciências Sociais,
nomeadamente a Sociologia, a Economia e a
Antropologia, tendo utilizado por diversas vezes
um tipo de abordagem sociológica da História.
Aliás, a propósito dos diversos trabalhos
de Vitorino Magalhães Godinho sobre a temática da expansão portuguesa, e mais concretamente sobre esta última publicação de 2008,
Joaquim Romero Magalhães conclui que
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“em Magalhães Godinho sempre se alia a reflexão inovadora
com o domínio erudito e documental. Conjugam-se criação
e reflexão com grande rigor de informação erguendo magníficas construções historiográficas. Mais, a sua erudição é,
em si mesma, uma problemática. Em que as perguntas que
faz decorrem de uma reflexão aturada sobre o tema e temas
conexos” (MAGALHÃES, 2015: 11).

Entre 2009 e 2010 são ainda publicados os dois volumes dos seus Ensaios e Estudos; Os Problemas de Portugal. Os Problemas da Europa; e uma
antologia de textos de Alexandre Herculano, a que antepôs uma introdução
problemática que é também uma reinterpretação do Portugal do Liberalismo,
intitulada Herculano, o cidadão e o historiador no mundo do progresso.
Na sua última obra, Problematizar a Sociedade, dada à estampa
poucos meses após a sua morte, apresenta uma defesa inteligente da interdisciplinaridade nas ciências sociais, recusando perspetivar as ciências
sociais como sistema fechado.
Recebeu várias condecorações ao longo dos anos, entre elas, Officier
de l’Ordre National du Mérite de France (1977); Kommander af Dannebrog
Ordenen, Dinamarca (1984); Commendatore nell´Ordine al Merito della
Republica Italiana (1987); Medalha de Honra da Universidade de São Paulo
(1990) e Chevalier de la Légion d´Honneur de France (1993). Em 1991, como
“ponto máximo do reconhecimento do seu labor docente e da qualidade da
sua investigação e obra de historiador”, recebeu o Prémio Internacional da
Fundação Balzan, considerado o Nobel para as Humanidades e Ciências Sociais, e que constituiu o reconhecimento internacional da sua obra (MAGALHÃES, 2015: 8).
A forma como José Manuel Guedes de Sousa inicia a sua dissertação
de mestrado em História, intitulada Vitorino Magalhães Godinho: história
e cidadania nos anos 40, sintetiza bem aquilo que foi a obra de “um dos
historiadores que mais marcou os rumos da historiografia portuguesa nos
últimos setenta anos”, revelando que
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Vitorino Magalhães Godinho com a Medalha de Honra
da Universidade de São Paulo (1990)

Momento da condecoração de Vitorino Magalhães
Godinho como cavaleiro da Legião de Honra de França
(1993)

Vitorino Magalhães Godinho com Jean Baptiste Duroselle,
em Berna, aquando da cerimónia em que recebeu o Prémio
Balzan (1991)
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“a sua produção historiográfica não se resume, contudo, aos estudos de história dos Descobrimentos e Expansão, apesar de o seu
reconhecimento enquanto historiador em grande parte daí advir.
Magalhães Godinho revelou desde jovem um particular interesse pelas grandes colecções de história universal, que abarcavam
diferentes sociedades de diferentes épocas. Alguns aspectos do
seu universalismo revelam-se na diversidade de interesses que
tinha em relação à história. Ao longo da sua vida vai publicar trabalhos que vão desde a antiga civilização egípcia, à crise do Império Romano, passando pelas sociedades marroquinas anteriores
à presença dos portugueses, sem esquecer, mais recentemente,
trabalhos em torno do período da I República, em publicações
biográficas e documentais sobre o seu pai, Vitorino Henriques
Godinho, e seu tio, Manuel Maia Magalhães.
Para além da historiografia, o contributo de Magalhães Godinho para a história pode ainda ser notado em vários dos seus
ensaios e na actividade docente que desempenhou ao longo
de quase cinquenta anos, tanto em França como em Portugal.
Revelou um trabalho profícuo na vertente pedagógica, mobilizando e incentivando muitos dos seus alunos para inovadores
trabalhos no campo das ciências sociais” (SOUSA, 2012: 7-8).

Vitorino Magalhães Godinho faleceu na cidade de Lisboa, no dia 26
de abril de 2011, aos 92 anos. O País perdia, nas palavras do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva,
“um dos mais notáveis historiadores do século XX [que]
marcou sucessivas gerações de historiadores e cientistas sociais pelo carácter inovador, pela erudição e pelo rigor da sua
investigação. (...) O seu exemplo como cientista, professor e
cidadão perdurará na memória dos que com ele privaram, dos
que tiveram o privilégio de o conhecer e admirar como académico e de todos os que através da sua obra e do seu ofício de
historiador renovam dia a dia o legado de um Portugal aberto
ao Mundo” (Público, 27.4.2011).

Além de integrar a toponímia de Belas (Sintra), Entroncamento e
Sesimbra, o seu nome, por deliberação da Câmara Municipal de Lisboa,
aprovada por unanimidade em sua reunião de 30 de novembro de 2016, foi
atribuído a um arruamento perto do Passeio dos Heróis do Mar, no Parque
das Nações, em Lisboa.
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PRODUÇÃO ESCRITA DE

VITORINO MAGALHÃES
GODINHO

Produção Escrita
de Vitorino Magalhães
Godinho4
1. História dos Descobrimentos e da Expansão Ultramarina
– “Os Descobrimentos e a evolução da economia mundial”. Revista do Porto, n.os 2,
3 e 4, nov. e dez. 1940.
– Dúvidas e problemas acerca de algumas teses de história da Expansão, Lisboa,
Edições Gazeta de Filosofia, 1943, 32 páginas (depois incluído em Ensaios sobre História de Portugal, 2.ª edição, 1978).
– Documentos sobre a Expansão Portuguesa (até 1460), 3 volumes, Lisboa, 1943,
1945, 1956.
– “Notas de História da Expansão”. Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, tomo
IX, n.º 1-2, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1943, pp. 263-269
(republicado em Ensaios II).
– A Expansão Quatrocentista Portuguesa: problemas das origens e da linha de evolução, Lisboa, Empresa Contemporânea de Edições, 1945, 143 páginas (refundido e
ampliado em A Economia dos Descobrimentos Henriquinos, 1962).
– “O Comércio Português com a África ocidental até 1520”. Mundo Literário, n.º
21-24, Lisboa, 1946 (retomado em A Economia dos Descobrimentos Henriquinos).
– Comemorações e História – A Descoberta da Guiné, Lisboa, 1947, 61 páginas.
– História Económica e Social da Expansão Portuguesa: I Marrocos, Lisboa, Terra
Editora, 1947, 145 páginas (11 mapas).
– As Sociedades e Economias do Noroeste Africano – séculos XII-XVI (Marrocos, Canárias, Sáara e caravanas do ouro), 2 volumes e 1 caderno, Lisboa/São Paulo, 1947 e 1956.
– “Le problème des découvertes”. Annales– Économies, Sociétés, Civilisations, ano 3,
n.º 4, Paris, 1948, pp. 522-524.
– “Para o inventário do pensamento económico português – a Alegación en favor de
la Compania de la India Oriental de Duarte Gomes Solis”. Revista de Economia, vol.
III, fasc. 3, Lisboa, set. 1950, pp. 168-169.
– “Création et dynamisme économique du monde atlantique 1420-1670”. Annales–
Économies, Sociétés, Civilisations, n.º1 (jan.-mar.), Paris, 1950, pp. 32-36.
4 Compilação apresentada originalmente no artigo “Vitorino Magalhães Godinho Currículo”, publicado em Review (Fernand Braudel Center), vol. XXVIII, 2005, pp. 365-403. Acrescentado e atualizado.
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– “Le Portugal, les Flottes du Sucre et les Flottes de l’Or (1670-1770)”. Annales– Économies, Sociétés, Civilisations, n.º 2 (avr.-jui.), Paris, 1950, pp. 184-197 (estes dois
últimos artigos foram publicados em português e reunidos num só, na revista Vértice,
abr.-jun. 1951; na Revista de História, São Paulo, n.º 15, 1953; em Estudos Económicos, n.º 13, 1983; em Ensaios sobre História de Portugal, 2.ª ed., 1978; e em Mito e
Mercadoria, Utopia e Arte de Navegar, 1990).
– Les Grandes Découvertes (Résumé du cours fait à l’École Pratique des Hautes Études 1950-1951), in Bulletin des Études Portugaises et de l’Institut Français au Portugal, nova série, tomo XIII, 1952, pp. 3-54 (publicado também como separata pela
Coimbra Editora, Limitada, 1953).
– “Fontes Quatrocentistas para a Geografia e Economia do Sáara e Guiné”. Revista
de História, vol. 6, n.º 13, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1953, pp. 47-65
(publicado como separata em São Paulo, 1953).
– “O Mediterrâneo saariano e as Caravanas do Ouro”, in Colecção da Revista de História de São Paulo, São Paulo, 1956, 171 páginas.
– “Les fluctuations économiques au XVIème siècle – problèmes de diagnostic et d’interprétation”. Revista de Economia, vol. IX, fasc. 3, Lisboa, 1956, pp. 109-116 (republicado em Ensaios II).
– “Le tournant mondial de 1517-1524 et l’Empire portugais”. Studia, n.º 1, Lisboa,
1958, pp. 184-199 (republicado em Ensaios II).
– “Les incidences de la course et de la concurrence sur l’économie maritime portugaise au XVIe siècle”. Revista de Economia, vol. XIII, fasc. 4, Lisboa, 1960, pp. 143-155.
– “Ásia – Sociedades e civilizações: Perspectiva do caravaneiro e perspectiva do navegador”, in Dicionário de História de Portugal, tomo I, 1961 (reproduzido em Ensaios
I– Sobre História Universal, 1968, pp. 75-105).
– A Economia dos Descobrimentos Henriquinos, Lisboa, Sá da Costa, 19625, 247 páginas (5 mapas).
– “Les Finances publiques et la structure de l’Etat Portugais au XVème Siècle”. Revista de Economia, vol. XIV, fasc. 2, Lisboa, 1962, pp. 105-115.
– “O milho maiz: origem e difusão”. Revista de Economia, vol. XV, fasc. 5, Lisboa,
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– “Tracks across the Sea”, in Times Literary Supplement, 8.9.1966, pp. 821-822.
– Ensaios I – sobre História Universal, Lisboa, Sá da Costa, 1968, 289 páginas.
– L’Économie de l’Empire Portugais aux XVème et XVIème siècles (tese de doutoramento na Sorbonne, entregue em 1958), Paris, 1969, 857 páginas (com mapas).
– Os Descobrimentos e a Economia Mundial, 2 volumes, Lisboa, 1963-1970 (muito desenvolvido e actualizado em relação ao texto francês– 547+610 pp., mapas e ilustração).
5 Rejeitado pela Comissão das Comemorações Henriquinas “por ser demasiado económico”.
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– “Les Guerres du blé au Maroc – Mainmise portugaise et ascension chérifienne”,
in Anuario de Historia económica y social, ano I, n.º 1, Madrid, 1968, pp. 227-259.
– “Venise – Les dimensions d’une présence face à un monde tellement changé– XVème-XVIème siècles”, in Atti do Colóquio Internacional sobre a História da Civilização Veneziana, Firenze, 1977.
– Les Finances de l’État portugais des Indes Orientales– 1516-1636 (tese complementar do Doctorat d’État, entregue na Sorbonne em 1958), Paris, 1982, 480 páginas.
– Os Descobrimentos e a Economia Mundial (nova edição corrigida e ampliada, em
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– “Os Descobrimentos: inovação e mudança nos séculos XV e XVI”. Revista de História Económica e Social, n.º 2, Lisboa, Sá da Costa, 1978, pp. 1-28.
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1990, 88 páginas.
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em Le devisement du monde).
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– “La Expansión Portuguesa y los Descubrimientos”, in Catálogo do Pavilhão Temático Siglo XV da Exposição Universal de Sevilha, Sevilha, 1992.
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– A Expansão Quatrocentista Portuguesa, Lisboa, D. Quixote, 2008, 400 páginas (mapas).
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– “D. Duarte”. Seara Nova, 28 mar. 1935.
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Dissertação para o Diploma da Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 1955.
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3. Teoria e metodologia das Ciências Humanas
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Económica e Social, n.º 16, Lisboa, Sá da Costa, 1985, pp. 3-16.
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134 páginas.
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– “Os Mitos acerca da Origem das Guerras”. Seara Nova, Lisboa, 1945 (publicado
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– “António Sérgio: o Portugal que somos e o Portugal que queremos ser”. Tempo
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IPED, 1985, pp. 7-15.
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Távola, 1990, 296 páginas.
– Os Problemas de Portugal. Mudar de Rumo, Lisboa, Edições Colibri, 2009.
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de Economia, Lisboa, Instituto Superior de Economia, 1995.
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– A Europa como Projecto, Lisboa, Edições Colibri, 2007, 71 páginas.
– Os problemas de Portugal, os problemas da Europa, Lisboa, Edições Colibri, 2010.
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7. Direção de revistas, coleções e obras coletivas
– A Marcha da Humanidade, 14 volumes, Coleção de História integrada nas Ciências
Humanas, Lisboa, Edições Cosmos, a partir de fev. de 1945.
– Panorama da Geografia, 3 volumes (codireção com A. Fernandes Martins), Lisboa,
Edições Cosmos, 1953-1957.
– Rumos do Mundo, 12 volumes (edição portuguesa, com acrescentos e correções, da
coleção Destins du Monde fundada por Lucien Febvre e dirigida por Fernand Braudel), Lisboa, Edições Cosmos, 1963-1985.
– FOCUS: Enciclopédia Internacional, 4 volumes (edição portuguesa inteiramente
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1969-1970.
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– Dicionário de História de Portugal, 4 volumes, dirigido por Joel Serrão, Lisboa,
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– “As ameaças à democracia. 3. O medo de governar”. A Luta, 13.9.1976.
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– “Os Portugueses à procura de Portugal. Os Portugueses em busca de si próprios
(1.ª parte). Globalização e identidade. Ensaio”. Jornal de Letras, 17.1.200730.1.2007.
– “Diversidade, identidade e integração. Ensaio”. Jornal de Letras, 24.10.20076.11.2007.
– “Ensaio 2.ª parte. Respeito pela pluralidade”.
20.11.2007.

Jornal de Letras, 7.11.2007-

– “Não sou pessimista, sou realista” (Entrevista de Eva Gaspar e Marta Poppe).
Jornal de Negócios, 30.11.2007.
– “A língua portuguesa em tratos de polé. Ensaio”. Jornal de Letras, 26.3.20088.4.2008.
– “A culpa não se transmite de pais para filhos” (Entrevista de Clara Viana). Ipsilon,
2.5.2008.

VITORINO MAGALHÃES GODINHO 71
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– “Trabalhar a história: o tempo de um mestre. Entrevista de Vitorino Magalhães
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TESTEMUNHO
DAVID JUSTINO

Há Cem Anos
– A República8
Vitorino Magalhães Godinho

Em 4 e 5 de Outubro de 1910, uma revolução
militar, com o apoio de alguns grupos civis, derruba
a desprestigiada Monarquia e proclama a República.
Será a terceira, numa Europa de impérios e monarquias, e representa o impulso de transformar uma
nação, das mais velhas do continente e das mais apegadas ao Antigo Regime, numa civilização de progresso. Porquê a República, e porquê em Portugal, numa
sociedade de reduzidas dimensões, conquanto à testa
de vastas possessões ultramarinas?
Revoluções e guerras civis, de 1820 a 1834, tinham permitido abolir o regime absoluto e iniciar a
edificação de um Estado liberal. A Carta Constitucional assegurara a aparente estabilidade institucional ao
longo do século; mas na realidade, sucederam-se os
golpes e pronunciamentos, até que se instala a monotonia do rotativismo de dois partidos, persistindo os
atritos entre o poder régio e o parlamentar.

8 Nota do editor: Por indicação expressa do autor, foi respeitada a
redação original do texto, pré-Acordo Ortográfico de 1990, bem como
algumas nuances e particularidades empregues habitualmente por
Vitorino Magalhães Godinho e que constituem quase uma imagem
de marca, como por exemplo o uso dos vocábulos “creação”, “quere”
(quando se trata do verbo querer, por oposição à conjunção “quer”),
“fôra”, “côrte” e “acôrdo”. De facto, Vitorino Magalhães Godinho era
um firme opositor da adoção do Acordo Ortográfico, como deixou
bem expresso nas instruções para publicação ou reedição dos seus
escritos: “Recuso terminantemente a adopção dos infelizes acordos
ortográficos, e só aceito a publicação dos meus trabalhos segundo
as regras da ortografia ‘clássica’ com as modificações que o meu
trabalho de historiador leva a introduzir-lhe”.
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As eleições fortemente censitárias e o predomínio do caciquismo
juntavam-se para falsear a representatividade, e os governos não aplicavam políticas que resolvessem os problemas do País; vazio agravado pela
desordem administrativa e pela falta de uma organização que respondesse
com eficácia às prementes necessidades novas. As reformas jurídico-sociais
de Mouzinho da Silveira e Joaquim António de Aguiar tinham desmantelado uma boa parte da estrutura social antiga, oligárquico-clerical, mas a política de melhoramentos materiais do Fontismo não bastara para refundir
a economia em bases adequadas ao mundo saído da Revolução Industrial
da máquina a vapor.
A agricultura, dividida entre o latifúndio do Sul e o minifúndio do
Norte, continuava com baixa produtividade; como não produzia o suficiente, empurrava a população para a emigração; a indústria fabril não arrancava decididamente; uma parte do País continuava a viver das remessas dos
emigrantes no Brasil. A população dispersava-se pelas aldeias – uns 75% –,
só Lisboa e Porto alcançavam proporções da nova escala urbanística, e além
dessas contam-se apenas cinco cidades de 10 000 a 30 000 habitantes. Nível
cultural baixo – 75 % de analfabetos de mais de 7 anos, raros liceus, no ensino
superior faltam escolas em inúmeros ramos, sobretudo da parte científica e
técnica. Condições económicas e culturais (carências) que explicam a reduzida dimensão da burguesia portuguesa, sobretudo ligada às profissões liberais, ao Exército, à burocracia, ao comércio e à propriedade rural; classe social
predominantemente das vilas, o que se explica pelo número irrisório de cidades. Um povo composto sobretudo de camponeses, só umas duas centenas de
milhar de operários, numerosa criadagem, pobre no conjunto e com raros a
saber ler e escrever; sem influência política de monta, presa fácil do fanatismo
ultramontano. No topo, a Côrte, alguns reis cultos, despesas insensatas – os
adiantamentos à Casa Real esbanjam as finanças públicas. Um clero pouco
instruído, sobretudo ritualista e cioso do seu poder na sociedade e no Estado,
seguindo cegamente a condenação por Roma da civilização moderna; um catolicismo reaccionário e intolerante.
O Ultimato fôra a sentença sem apelo a condenar a realeza e os partidos e a tocar a rebate, despertando a consciência nacional. O Partido Republicano conseguirá eleger deputados, arrebatar a Câmara de Lisboa onde
a sua administração modelar será a melhor propaganda da sua capacidade
de governar. A Carbonária e a Maçonaria organizam os seus núcleos, e com
o Partido formam forças de intervenção, umas só civis, outras sobretudo
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militares. Faltam as altas patentes, é certo, mas o que conta são os tenentes
e sargentos, e capitães. Planeia-se a estratégia global, em que a marinha de
guerra terá papel decisivo, e a táctica quartel a quartel por acção conjunta de
oficiais de dentro e grupos civis para o assalto conivente.
À uma hora da noite do dia 4 de Outubro troa o canhão a dar o
sinal, mas nem todos os sinais são dados, as movimentações vão ser confusas, há que desistir em certos casos, como Álvaro Pope em Engenharia.
Traições, falsas notícias desanimadoras – o almirante Cândido dos Reis
suicida-se(?), os oficiais da Rotunda retiram-se. Apesar de todas as contrariedades, a aparente improvisação dispersa conforma-se com o plano
de conjunto. Não se consegue sublevar Infantaria 5 (Graça) nem Caçadores 5 (Castelo), que vão encurralar-se no Rossio, não ousando tentar
subir a avenida para atacar os revoltosos. A coluna Sá Cardoso desiste de
ir atacar os quartéis do Carmo e da Estrela, e vai instalar-se na Rotunda-Parque Eduardo VII; desfalcada, dela só ficam os sargentos com algumas
peças, outras recolhem a quartel; destas posições desbaratarão as baterias
montadas de Paiva Couceiro, que as vêm atacar.
Do quartel de Marinha, onde mandam os republicanos, uma coluna
vai enfrentar e rechaçar Cavalaria 4 e Infantaria 1. Do Quartel-General ainda Rafael Gorjão manda uma coluna fazer uma volta de reconhecimento,
mas o general António Carvalhal, republicano, que a comanda, apressa-se
a regressar à base, não sem entretanto ter dado ordem de dispersão a Paiva
Couceiro. Inutilizou assim outras acções defensivas. De guarda ao rei, nas
Necessidades, Infantaria 2 e Caçadores 2, mas são chamados para outras
posições e a Côrte fica sem protecção. Os cruzadores Adamastor e São Rafael bombardeiam as Necessidades e obrigam a família real a fugir – retira-se para Mafra e embarca para o exílio, toda a marinha de guerra está já sob
comando republicano. A Revolução triunfa.
O Estado-Maior e o Quartel-General, com o Governo, tinham preparado a defesa em caso de revolução e o esmagamento dos revoltosos. A
doutrina oficial assentava em que, a haver revolução, seria praticamente
só civil, e portanto a Guarda Municipal e a Polícia bastariam para a esmagar fàcilmente. Foi ao contrário, de acôrdo com o plano gizado pelos
oficiais e chefes políticos republicanos. Nem sequer as metralhadoras de
Caçadores tiveram a eficácia esperada, e as baterias a cavalo de Queluz não
aguentaram a resposta republicana. A revolução foi ganha pela artilharia,
em raros casos por forças a pé que destroçam a cavalaria (os Marinheiros).
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As comunicações eram controladas pelos republicanos (António Maria da
Silva). No Quartel-General o comando passou do monárquico general Rafael Gorjão para o general António Carvalhal – os tenentes republicanos
tinham discretamente assumido o poder.
Não se tratou, pois, de um levantamento popular, e a maioria dos
núcleos civis com que se contava não apareceram. Mas veio a ter apoio popular, e não foi só em Lisboa. Em vários pontos do País havia núcleos organizados que dispunham de armas e estavam prontos a intervir em acções de
sabotagem ou de auxílio às forças republicanas. Simplistamente: revolução
burguesa – da média e pequena burguesia, desfavorecida pela oligarquia
clerical reinante, com uma consciência viva de pátria e um ideário de moralização de um Estado em descalabro e de assunção de responsabilidades
políticas num regime de liberdade e de acção modernizadora.
Havia, antes de mais, de organizar o Estado, de dotar a Nação de instituições republicanas. Um Governo Provisório tomou as medidas urgentes
e preparou eleições para uma Assembleia Constituinte. Em Junho de 1911 é
aprovada uma nova Constituição, após acesas discussões. Pretendiam, uns,
um regime presidencialista visando a eficácia; outros preferiam a supressão
da Presidência, em que vislumbravam vestígios do poder real. A existência
de uma segunda Câmara era geralmente aceite, mas faltava decidir a sua
composição e poderes. Unanimidade quanto à supressão da Câmara dos Pares e de todos os títulos nobiliárquicos e privilégios – triunfava o sentido da
igualdade (embora não apareça nenhuma referência a “democracia”). Mas o
Senado, de eleição, evidentemente, poderia ser composto de cidadãos simples ou de representantes de interesses corporativos; uma outra proposta
esteve para ser aprovada: seriam representantes das comunidades locais
(dos concelhos), permitindo assim estreito contacto da discussão política
com as realidades na sua diversidade; acabou por ser rejeitada.
Curiosamente, a Constituição aprovada baseia-se nas antigas constituições portuguesas (1822 e 1838) e até na Carta, bem como nas constituições espanholas e no exemplo suíço. A soberania reside na Nação, mas
reconhecem-se os três poderes de Montesquieu. A abrir, como já em textos
anteriores, a enumeração dos direitos do homem e do cidadão, muito completa, incluindo já a exclusão da pena de morte, assegurando a igualdade de
acesso à instrução. No entanto, com desilusão para muitos, a lei eleitoral
manterá o requisito de saber ler e escrever (ficam excluídos uns 75% da população). A justificação: o analfabeto é presa fácil do cacique e do padre, e
não pode estar a par dos grandes problemas nacionais – a primazia vai pois
para o alargamento da instrução elementar a círculos cada vez mais vastos.
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A construção do Estado republicano e
de uma sociedade aberta à modernização não
podiam realizar-se sem a clara adopção da laicidade. A Igreja, e destacava-se em particular
a Ordem dos Jesuítas, além das intervenções
da hierarquia, controlava todo o ensino, actos
administrativos (registos paroquiais), a política e a cultura. Portugal mantinha-se por isso
de cariz obsoleto, pouco se recorria às técnicas
novas e o corpo de conhecimentos não incorporava os extraordinários desenvolvimentos
da física, astronomia e demais ciências que
caracterizam a civilização moderna. Indispensável, urgente, a Lei de Separação do Estado
e da Igreja, a obrigatoriedade do registo civil,
a abolição dos juramentos nos termos, em vigor no ensino e actos públicos, a revisão dos
programas a fim de deixarem de ser catequese,
a contenção nas cerimónias que decorram no
exterior dos templos. O clero português, como
já o francês em 1906, reagiu mal, os próprios
bispos desafiaram as leis, as provocações sucederam-se. O Estado republicano não podia
abster-se de impor o cumprimento das normas
legais. Cometeram-se excessos? Sem dúvida,
mas os meios eclesiásticos e beatos compraziam-se numa oposição violenta, em desafios
teimosos à legalidade, só porque não estavam
habituados a vergar-se ao Direito e não admitiam a liberdade de pensar e de crer, e de se
exprimir. Os meios eclesiástico-reaccionários
não hesitaram em apadrinhar as obstinadas
tentativas subversivas dos monárquicos.
Ao descalabro financeiro do regime
monárquico impunha-se obviar, para garantia do Estado e para lançar as reformas cruciais. Nessa tarefa se empenham os novos ministros, será sobretudo Afonso Costa a levar a
bom termo o saneamento. É que não bastava

Sessão inaugural da Assembleia Constituinte (1911)

Afonso Costa, uma das figuras proeminentes da Primeira
República
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Fachada da Faculdade de Direito de Lisboa

Instituto Superior Técnico

suprimir a lista civil, acabar com os adiantamentos à Coroa, impor rigor nas despesas;
havia que encontrar fontes de receita para
montar todo um sistema de ensino público e
realizar inadiáveis obras de fomento.
Um sistema de ensino público: segundo
uma ideia que o século XIX lançou, é essa a chave de todo o progresso – e antes de mais, para
vencer o atraso. Tarefa longa e que não se improvisa. Não foi fácil pôr a funcionar as Escolas
Normais de formação do professorado. Quanto
ao ensino primário, já a reforma de 1902 preparara o terreno; agora reorganiza-se segundo
esse esquema, aperfeiçoado, preparam-se livros de excelente qualidade de conteúdo (Ana
de Castro Osório, entre outros). O analfabetismo baixará, entre 1910 e 1926, mas não tanto
quanto se esperava (só 5 a 7 %). Aproveitando
legislação pré-existente, reorganiza-se o ensino
liceal (só acessível à burguesia), o número de
alunos duplica, surgem os liceus femininos.
No ensino superior realiza-se uma
obra hercúlea: um conjunto de escolas de
graus diferentes, até aí dispersas, passa a integrar-se num todo universitário, o nível das
escolas é levantado, criam-se novas Faculdades e Escolas Superiores, principalmente
para os ramos científicos e técnicos, a fim de
pôr o País em paralelo com o que se faz em
França, na Inglaterra, na Alemanha. Visa-se
acabar com o monopólio de Coimbra, tradicionalista e antiquada. Assim surgem uma
Faculdade de Direito em Lisboa, Faculdades
de Letras em Lisboa, Porto e Coimbra (substitui-se a Teologia), as Escolas Politécnicas
geram Institutos Superiores (Economia, Engenharia, Agronomia), funda-se o Instituto
Superior Técnico, passam-se as Faculdades
de Filosofia e Matemática a Faculdades de
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Ciências, reorganizam-se as Escolas Superiores Médico-Cirúrgicas (Faculdades de Medicina), atribui-se a função escolar a um hospital, desenvolvem-se institutos técnicos médios.
O resultado nem sempre correspondeu, por carência de docentes e investigadores solidamente preparados. A obra mais notável foi a reorganização
da Biblioteca Nacional que, sob a direcção de Jaime Cortesão e Raul Proença e
com a presença de António Sérgio, se tornou não só o órgão de conservação do
património, como o centro de intensa creação cultural.
Uma República na monárquica Península Ibérica. Desagrado evidente do Governo espanhol, pública discussão de uma possível intervenção militar. Fortes grupos de monárquicos portugueses refugiam-se em Espanha,
conseguem armar-se, formam colunas militares sob a direcção suprema de
Paiva Couceiro; em 1911-1912 invadem por várias vezes Trás-os-Montes,
sempre rechaçados; o ataque a Chaves transforma-se em estrondosa vitória
republicana – 150 homens reunidos à pressa põem em fuga uns 2 000 bem
apetrechados, graças a hábil manobra de flanco. A diplomacia portuguesa
completará a derrota, obtendo o internamento dos revoltosos e posterior
partida de muitos para o Brasil.
Mas a ameaça espanhola contra a República não ficara debelada.
A Côrte e os meios governativos em Madrid são germanófilos, a ânsia de
anexação persiste. Ora, desde 1912 que oficiais republicanos de formação
moderna estavam convencidos da inevitabilidade de uma guerra a ser desencadeada pela Alemanha imperialista e antidemocrática; conflito a que
o nosso País não poderia escapar. Tornava-se urgente organizar forças armadas modernas, capazes de defender o território nacional e as possessões
ultramarinas – tão cobiçadas –, e de manter uma presença guerreira que
assegurasse um lugar na futura conferência da paz. O major Pereira Bastos é encarregado de dirigir os trabalhos das comissões de estudo e propostas; conta com a colaboração dos Jovens Turcos, tenentes e capitães do
Estado-Maior (um dos focos de modernização) e das Armas, de formação
actualizada. Desde o recrutamento militar – há forte sedução pelo modelo
suíço – à creação das Divisões, a actualização da Escola de Guerra, o treino
com as armas novas – metralhadoras, canhões ligeiros de 75 milímetros –,
a utilização dos sistemas de comunicação (telefone), a formação prática nas
manobras no terreno, ao mesmo tempo que um ensino científico-teórico.
Destaquem-se as escolas de repetição, que formaram boa parte dos futuros
combatentes, e as grandes manobras de Tancos, que demonstraram estar
Portugal preparado para a guerra moderna.
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Porque devia Portugal entrar na Grande Guerra? Choque de
múltiplos imperialismos, sem dúvida, apesar de tudo contrapõe as potências
de regimes liberais (chamar-se-ão democráticas) aos impérios autoritários.
Portugal sofre agressões em África, na Península está sob ameaça e
convém-lhe por isso alinhar com a Grã-Bretanha e a França (alinhando
com esta obrigará aquela). Estão em causa os princípios de os povos serem
senhores dos seus destinos, e de um mínimo de respeito pelas normas de
direito internacional. Não há dúvida de que a intervenção na Flandres foi
um grande desígnio nacional; combateram-na os que forcejavam por um
regresso ao passado, odiavam o ideal republicano, queriam o Antigo Regime
com os seus privilégios, exultariam se a França fosse vencida.
A República conseguiu organizar duas divisões convenientemente
equipadas e preparadas – os artilheiros portugueses destacaram-se, o
comando francês preferia-os aos britânicos. O descalabro em França veio a
dar-se em resultado da reviravolta política em Portugal (dezembrismo) e da
acção deliberada do novo Governo – mudança dos comandos, não realização
do roulement dos efectivos, a retirada de um número incrível de oficiais,
uma situação de penúria que obrigou a reduzir a presença na frente a uma
divisão. O desastre de La Lys não foi só português, foi de todo o XI Corpo
Britânico; foram as divisões à esquerda e à direita que cederam e deixaram o
caminho aberto para os alemães atacarem pelos flancos a divisão portuguesa.
O dispositivo tinha sido fortemente criticado pelo Chefe de Estado-Maior
da Divisão directamente na reunião conjunta com o comando britânico dois
dias antes; este persistiu no seu erro (reconheceram-no os chefes britânicos
mais tarde e tiveram de passar ao dispositivo que não tinham aceitado). A
derrota serviu a política sidonista de desfazer a divisão portuguesa e retirar,
na esperança ainda de vitória germânica. Algumas unidades continuaram o
combate de motu próprio – um batalhão português ajudará a libertar Lille. O
Corpo Expedicionário Português em frangalhos arrastar-se-á penosamente, e
será nova mudança política em Portugal que o extinguirá.
Mau grado estas vicissitudes, a presença na Flandres assegura um
lugar na Conferência da Paz, e demonstrou a capacidade organizativa de
um Norton de Matos, um Roberto Baptista, Bernardo Faria e tantos mais. A
República em luta sem quartel com as forças reaccionárias e germanófilas.
Quase todos os anos eclodiam intentonas ou mesmo revoltas, na insensata
teimosia de restabelecer o regime deposto e de impedir a laicização,
o alicerçar de um Estado baseado na liberdade e no bem comum, a
modernização económica e cultural. Por duas vezes conseguiram o poder
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durante alguns meses. Em 1915, o Presidente
Manuel Arriaga proporciona ao general
Pimenta de Castro dissolver os órgãos de
soberania, pôr termo às escolas de repetição,
iniciar a aproximação à Alemanha. Mas o
Congresso recusa submeter-se, em reunião
“clandestina” destitui o Governo ditatorial e
impõe-se ao Presidente, rápidas operações
militares submetem as forças em que se
apoiava o ditador. A ordem constitucional
volta a vigorar.
Os Governos de 1916 e 1917 têm de repor
em andamento a preparação que a ditadura
quisera destruir. São anos de intensa actividade
organizadora interna e na esfera internacional.
Não é exagerado falar do “milagre de Tancos”.
Em começos de 1917 partem os contingentes
para a Flandres, faz-se a instalação no terreno,
travam-se os primeiros combates. Só que a
política de união nacional com apelo mesmo
aos que rejeitavam a República deixara
avolumar a hidra reaccionária, patrocinada
por Bernardiston e pela corrente política
britânica contrária à intervenção portuguesa
(uma outra apoiava-a, e assim Foreign Office
e War Office divergiam entre si). A ingénua
República mantivera os quadros monárquicos
nas forças armadas. Por isso Sidónio Pais,
inebriado desde a sua estadia na Alemanha
como embaixador, reuniu o maior número
de unidades e facilmente venceu o pequeno
contingente, e de forças secundárias,
comandado por Sá Cardoso. Como já sucedera
com Pimenta de Castro, Machado Santos e
os seus heteróclitos elementos “populares”
alinham com Sidónio. Em 7 de Dezembro, sem
que a Constituição tivesse sido validamente
suspensa, sem que o Presidente Bernardino

A chegada das tropas portuguesas a França (1917)

Visita do ministro da Guerra, Norton de Matos, ao Corpo
Expedicionário Português (1917)
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tivesse renunciado, Sidónio autonomeia-se Chefe de Estado, considera
revogada a legislação republicana, e em Abril convoca eleições directas para
Presidente da República (concedido direito de voto aos analfabetos).
Toda a governação se faz por “decretos presidenciais”, figura
pseudojurídica criada expressamente para o seu uso próprio. Tanta
atrabiliaridade leva ao afastamento de alguns apoios iniciais, como Machado
Santos e Brito Camacho, e ao distanciamento de Egas Moniz. A obra de
desmantelamento do CEP é prosseguida metodicamente. O Estado sidonista
é um instrumento da oligarquia industrial-financeira, os monárquicos
pretendem utilizá-lo para a possível restauração da realeza, mas Sidónio
(como mais tarde Salazar) desconfia e prefere sublinhar a nota republicana
(que entretanto ele próprio apagava). Para avaliar o que foi a prepotência
sidonista basta conhecer em pormenor o que foi a prisão do major Maia
Magalhães, nos seus requintes nojentos, e a arbitrária prisão no forte de Elvas
de dezenas de oficiais, a maioria dos quais se batera na Flandres.
O ditador é assassinado em Dezembro de 1918. Segue-se uma
governação confusa e dúbia, mas que permite respostas eficazes às sublevações
monárquicas – Monsanto e no Norte a “Traulitânia”, essa monarquia
caceteira chefiada por Paiva Couceiro. Os oficiais republicanos organizam,
a partir do quartel-general de Campolide e com fortes contingentes civis,
o assalto decisivo a Monsanto, e depois as colunas militares que vão varrer
o Norte, onde Sarmento Pimentel corajosamente conseguira dominar o
Porto. Destaque-se que a essa restauração da Monarquia do Norte nunca se
vergaram Chaves e Aveiro, que a todos os cercos resistiram.
A República vitoriosa? Mas de novo a ingenuidade de não punir os
culpados das intentonas e de manter nos seus postos os militares implicados.
Por outro lado, Portugal atravessa a crise que o Sidonismo provocou, com
a sua desastrosa actuação no que se refere à presença na Flandres, a crise
interna a que se vem juntar a funda crise económica mundial de 1919-1921.
Notar-se-á um abaixamento do nível dos dirigentes públicos, agravado pela
confusão dos partidos que se multiplicam, expressão mais de ambições
pessoais do que de ideários?
Em 1921, motins extremistas, uma revolução radical levando a um Governo bizarro, e na noite de 19 para 20 de Outubro o assassinato de António
Granjo (ex-primeiro-ministro), Machado Santos, Carlos da Maia. Contra ventos e marés restabelece-se a governação republicana. Vitorino Guimarães dirige com excelentes resultados as finanças públicas, retomam-se ou lançam-
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-se projectos de fomento. Mas os campos estremam-se, por vezes cruzam-se.
Estão muitos contra o parlamentarismo, querem governos fortes. De um
lado, anarquistas, sindicalistas “revolucionários”, inclusive terroristas, mas
também socialistas radicais; do outro, nacionalistas, monárquicos, católicos,
elementos seduzidos pelo fascismo italiano, ou simplesmente ambiciosos de
poder. Duas figuras constantes, Filomeno da Câmara, comandante de Marinha, e Raul Esteves, tenente-coronel do Batalhão de Sapadores; a posição variável de metralhadoras e da Guarda Republicana. Dando cartas, Cunha Leal.
Ligado a uma tentativa de assalto ao quartel-general, Filomeno da Câmara é
julgado – e absolvido, graças a Cunha Leal; este processo serve de ensaio para
outros que hão de vir, e que saparão a autoridade do Estado republicano e
farão a propaganda da campanha reaccionária.
Em 18 de Abril de 1925, rebenta finalmente a revolução que se pretende
decisiva, chefiada pelo duo do costume, agora encimado pelo general Sinel
de Cordes. O Governo titubeia, apesar da firmeza do Presidente Teixeira
Gomes, o ministro do Interior assume a direcção suprema, a artilharia
ocupa as elevações dominantes, e os revoltosos são esmagados. Profunda
desilusão do ministro: o Governo não sabe que fazer, o PRP, amedrontado
por ter vencido, não aplaude Vitorino Godinho, que se afasta da política, e
meses depois Teixeira Gomes renunciará. Entretanto, o processo militar aos
revoltosos evolui, com Cunha Leal a transformá-lo em sessões de propaganda
nacionalista, mais republicanos abandonam os seus postos – a República foi
desfeiteada, está tudo preparado para a próxima revolução – o 28 de Maio.
No meio da instabilidade que foram os anos de 1918 a 1926, o País
progrediu, vários políticos actuaram com ideias claras e eficácia, os grandes
problemas nacionais foram discutidos. De cinco milhões de habitantes
em 1900, sobe-se a cinco e meio em 1910, a guerra e as epidemias fazem
estagnar a população no segundo decénio, mas o crescimento retoma em
1921, serão seis milhões em 1925, seis milhões e 800 000 em 1930. Um
factor de importância crucial: a emigração, em forte aceleração desde 1870:
da primeira para a segunda metade de 1900-1910 avoluma-se de 50% na
média anual, no quinquénio seguinte sobe cerca de 38% (54 255 – o pico),
depois estabilizará em 30 000 por ano. A proclamação da República não
teve qualquer efeito na emigração, a Grande Guerra diminui-la-á. As perdas
na Guerra são ultrapassadas pelas mortes por efeito do tifo e sobretudo da
gripe espanhola. A urbanização não progride substancialmente. O Porto
estagna, Lisboa cresce de 435 000 em 1910 para 530 000 em 1925. Do
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pequeno grupo de cidades de menores dimensões, só Setúbal se avoluma
(indústria das conservas de peixe). Quer dizer que a burguesia pouco
aumenta o seu peso, e o operariado permanece excepção.
O crescimento económico, porque crescimento há, é desigual: formação de grandes grupos financeiros-industriais (tabacos, moagem, banca-seguros, colónias), persistência dos latifundiários. Este acentuar do
desequilíbrio económico-social inquieta, surgem correntes de opinião a denunciar a plutocracia. E a verdade é que a plutocracia está por detrás da política reaccionária; protesta vigorosamente contra o recém-criado imposto
pessoal de rendimento, agasta-se com a sua tímida progressividade. O sistema tributário assenta principalmente nos impostos indirectos, cujas taxas e
incidência são modificadas. Alguns indicadores mostram que as actividades
económicas procuram melhores resultados. O número de barcos de pesca
eleva-se de 12 000 em 1913-1918 a 15 000 em 1922-1926. A exportação de
conservas duplica entre 1913 e 1923. Na difícil agricultura, mau grado as
inevitáveis oscilações, a produção de trigo passa da média anual de 190 000
toneladas para 283 000 em 1918-1926. A produção de azeite pula com a
adopção de novas técnicas. O número de telefones duplica. A extensão das
estradas aumenta moderadamente, de 11 500 quilómetros para 13 391.
No entanto, a estrutura global não sofreu grandes alterações, e muitos dos problemas que se põem já vêm de trás. O mais premente é o problema das finanças públicas, porque condiciona todos os projectos políticos,
e em particular o crucial: a modernização. Os défices acumulam-se, não se
sabe como cortar nas despesas sem graves prejuízos para o País, nem como
aumentar as receitas – a que novas fontes recorrer, o aumento de impostos
desvia os capitais dos indispensáveis investimentos. Só com uma economia
desenvolvida – e para isso modernizada – surgirão as verbas requeridas
pelo fomento e se equilibrará o orçamento. Duas orientações se confrontam:
sanear as finanças públicas – aumento de impostos, corte nas despesas, melhoria na cobrança – e depois lançar a política de modernização e fomento;
ou começar por modernizar a economia e desenvolvê-la, e só depois tomar
as medidas financeiras necessárias para alcançar o equilíbrio orçamental.
A primeira orientação é a de Vitorino Guimarães, implacàvelmente,
e será adoptada por Salazar quanto à prioridade do saneamento. A segunda
terá a preferência de Sinel de Cordes – com as tergiversações de execução,
conduzirá a agravamento da situação financeira. Uma terceira via: a execução simultânea do saneamento e da modernização, por fases alternantes.
Esta será preconizada por Vitorino Godinho (dizia que gastar agora pode ser
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poupar para o futuro) e conquistava a adesão de muitos, sensíveis às dificuldades do quotidiano daqueles a quem se exigiriam os sacrifícios.
A discussão dos problemas de fundo opunha os partidários do Antigo Regime aos “estrangeirados” Aqueles apegados a privilégios e à calmaria
da inexistência da questão social, inclinando-se para a posição do Syllabus,
da autoridade que não é de origem popular; estes outros, com a experiência
de viver no estrangeiro, tendo-se apercebido do atraso do País e da inevitabilidade do progresso, preconizando a mudança pela adopção das novas
técnicas e da mentalidade científica, assentando o poder na cidadania.
Mas que significa modernizar, ou melhor, qual o caminho para a
modernização? Estava espalhada a ideia de que Portugal era um país essencialmente agrícola. Mas a nossa agricultura está antiquada, os rendimentos
são baixos, a população rural inculta, os equipamentos sociais insuficientíssimos ou até inexistentes. É, pois, pela agricultura que deve começar a
modernização – o regadio, a estrumação, o emprego de animais e máquinas,
os adubos. Para uns, tal pode avançar, mesmo que alguns entendam ser
indispensável uma reforma agrária (emparcelamento dos minifúndios do
Norte, divisão dos latifúndios do Sul).
Seja como for, tem de se dispor de capitais e de quadros competentes, será necessário redistribuir a população – o que levará já por si o seu
tempo. Mas há quem conteste que Portugal seja um país condenado à agricultura, e que pense que a sua modernização tem de fazer-se a par com a industrialização. Inclusive porque não se pode agravar a balança do comércio
externo, o que se dará com a compra de maquinaria e produtos auxiliares. O
nosso solo não é favorável, o clima é demasiado incerto.
Modernizar – mas é pela industrialização que inescapàvelmente temos de a fazer. Argumenta-se em contrário que não dispomos de energia
(temos pouco carvão, as barragens hidroeléctricas não estão instaladas),
e também não produzimos as matérias-primas necessárias ao labor fabril.
Todavia, parece que esses óbices não são impeditivos de começar pela metalurgia, e passar depois à siderurgia. Recebemos os produtos coloniais e
reexportamo-los em bruto; pois passemos ao fabrico – valor acrescentado
– e exportemo-los depois. O que importa é avançar de frente nas diferentes
direcções – barragens hidroeléctricas, formação de quadros especializados
e elevação do nível cultural geral, laboração dos produtos coloniais, fabrico e montagem de máquinas dos diferentes tipos, melhor aproveitamento
dos nossos fundos mineiros, modernização da frota pesqueira, fabrico de
adubos, obras de regadio, complemento da rede ferroviária e construção e
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abertura de estradas nacionais; e por outro lado, os melhoramentos agrícolas. Quer para o desenvolvimento da agricultura quer para o da indústria,
a rede de vias de comunicação e transportes é essencial. Renhida discussão
de questões e projectos, em que intervieram Anselmo de Andrade, Azeredo
Perdigão, Adolfo Bravo, Campos Pereira, Ezequiel de Campos, tantos mais.
A República vai soçobrar, porque não se soube defender, porque esbarrou nas reformas que pretendia levar a cabo. O erro fundamental foi talvez
a complacência com as forças armadas do Antigo Regime, em cujos postos
de comando continuaram os antigos quadros, e que na formação continuada
dos novos quadros deixou que os monárquicos e reaccionários ocupassem os
postos. Os partidos de direita acolheram-nos, os partidos republicanos deixaram-se ludibriar pelos “adesivos.” Os julgamentos de Filomeno da Câmara,
primeiro, dos implicados no 18 de Abril, em seguida (Sala do Risco), de oficiais e subalternos da intentona de 19 de Julho (capitão de fragata Mendes
Cabeçadas) patentearam a vergonhosa desistência da Justiça republicana,
que pretendeu assim mostrar isenção. Saíram deles as sentenças de morte
da República. Os ministros da Guerra dos Governos PRP de 1925-1926 eram
altas patentes conluiadas com as chefias das organizações subversivas.
Vimos que a creação do imposto progressivo sobre o rendimento
pessoal enfureceu os meios de negócios, que lhe declararam guerra sem
quartel. A luta pelo monopólio dos tabacos foi outro vector de ataque à
República. Mas o que está em jogo é algo mais: é o controlo do Estado. É
evidente que à união da plutocracia e do clero o que convinha era a Monarquia, com mero arremedo de representatividade dos cidadãos; um Governo
estável, sem veleidades de modernização e de melhoria do estado geral da
população, com o campo de negócios acessível a todas as manobras.
A direita dividia-se em vários grupos, consoante a posição que atribuíam às forças armadas, a amplitude das medidas de retrocesso preconizadas, o grau de poder ditatorial e organização autoritária. Há uma direita
reaccionária, ultramontana e ferozmente antiliberal, que recusa a República
e quer restaurar os privilégios e o Estado, se possível, monárquico, pelo menos autocrático. A direita conservadora zela pela preservação das tradições,
hesita em aceitar o mundo moderno da ciência e da cidadania, insiste na desigualdade como valor social, quer um poder firme mas paternal, uma Carta
Constitucional em vez de uma Constituição. Uma terceira corrente é a dos
conservadores abertos às mudanças do mundo, que aceitam a República
se permanecer moderada, advogam o saneamento financeiro mas não discordam de alguns empreendimentos industrializadores; ditadura, só como
recurso excepcional. Mas já aparecem grupúsculos fascizantes.

VITORINO MAGALHÃES GODINHO 89

O chamado “Encontro da Amadora”, que teve lugar poucos dias depois do golpe militar
de 28 de Maio de 1926, estando representados o general Gomes da Costa ao centro,
acompanhado de Mendes Cabeçadas, Óscar Carmona e de alguns professores da Universidade
de Coimbra, entre eles Oliveira Salazar

O 28 de Maio não foi uma revolução, foi
um passeio militar – já não existia o Exército
republicano, dir-se-ia que estávamos perante
facções armadas, frente a governos sem norte e
que pareciam recear dispor do poder. Seguem-se dois anos de balbúrdia, em que os grupos
se empurram uns aos outros, as personagens
no palco são medíocres actores. Gomes da Costa a chefiar uma revolução? Valente soldado e
nulo como comandante, ambicioso mas sem o
sentido das coisas, em breves meses acaba por
ser expedido para o exílio. O Presidente Bernardino Machado renunciara logo, fracassada
a sua tentativa de um Governo de compromisso com Mendes Cabeçadas (em 1917, com Sidónio triunfante, não renunciara, exilara-se).
Mas Gomes da Costa dá o golpe militar para
se alcandorar, ele, ao poder (17 de Junho). Só
que Sinel de Cordes ambiciona o mesmo, e em

9 de Julho é a vez do seu golpe militar, e Carmona forma Governo, com Sinel ditatorial nas
Finanças (este com alguma envergadura mas
que nunca teve ensejo de mostrar o seu valor
militar, se é que o tinha), pelas várias equipas vemos Manuel Rodrigues, Passos e Sousa,
Martinho Nobre de Melo, Vicente de Freitas.
Como sublinhou Oliveira Marques, até meio de
1928 impera a ditadura militar Carmona-Sinel.
Em 3-9 de Fevereiro de 1927, revolução republicana, com o general Sousa Dias, no
Porto e no Norte – esmagada pela artilharia de
Passos e Sousa, que depois obriga a render-se
a atrasada sublevação de Lisboa. Em 20 de Julho de 1928, limitada revolta em Lisboa e Setúbal, rapidamente dominada. De Abril a Maio
de 1931, a revolta da Madeira (secundada nos
Açores e na Guiné), de obstinada resistência; a
fim de evitar o seu alastrar, prisão em São Ju-
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lião da Barra de todo um grupo de oficiais republicanos; apesar disso, em
26 de Agosto, um fogacho em Lisboa. Repressões que eram o justo prémio
das metódicas infiltrações nos postos-chave pelos elementos monárquicos
e reaccionários. Os oficiais republicanos, de valor mas desanimados – Sá
Cardoso, Roberto Baptista, Pereira Bastos, Maia Magalhães (distante – em
Macau), Hélder Ribeiro. Alguns despoletaram aquelas desesperadas revoltas – mas faltaram-lhes apoios e bases.
Em cooperação com civis tais como Afonso Costa, Jaime Cortesão,
António Sérgio – levadas que se têm de refugiar no estrangeiro. A enxurrada
a ocupar os lugares donde se correm os republicanos. Em vez do bom funcionamento do Estado e do saneamento financeiro, o caos político-administrativo, o descalabro da dívida (com a dança para obter o aval da Sociedade
das Nações, o que os exilados conseguiram travar), situação como nunca
nos tempos da República. Está-se em República? Não há Constituição a vigorar (embora não fosse revogada a de 1911), tudo se faz sem obediência a
qualquer princípio de legalidade, não há órgãos representativos a funcionar
nem eleições, demite-se sem fundamentos (ou com falsas razões). O plano
de governação Sinel de Cordes falha redondamente. Criam-se tribunais de
propósito para obter o que não se consegue pelas vias normais. Substituem-se todos os professores da Escola do Exército, fazem-se regressar à arma
de origem os oficiais de Estado-Maior com folha de serviços na Flandres.
No entanto, a situação política institucionalmente precária convidava a tentar uma solução apaziguadora. À maneira de Sidónio e dos seus decretos
presidenciais, promulga-se a organização de eleição presidencial, por voto
directo (viva o analfabetismo) e, é claro, candidato único. Carmona é assim “eleito” Presidente da República e será confirmado pela Constituição de
1933 (artigo 137.º); note-se que não terá melhor legitimidade nas eleições
seguintes. Vicente de Freitas forma dois Governos sucessivos, governará de
Maio de 1928 a Julho de 1929. Nova tentativa, com o republicano Ivens
Ferraz (por um semestre), permanecendo Salazar nas Finanças, cada vez
com maior influência.
A “eleição” de Carmona fora um primeiro passo para a legalização
política da Ditadura. Faltava um texto constitucional, mesmo que aprovado
à la diable. E o texto fez-se, e foi “aprovado” por plebiscito, como o próprio
texto determinava (artigo 142.º). Acto político do agrado dos governos autoritários, os cidadãos não participam na discussão preparatória, ao irem às
urnas não têm escolha, e a aceitação é em bloco (de rejeição não se fala). Assim ficou Portugal dotado da Constituição de 1933 (11 de Abril). É o triunfo
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integral do pensamento de Salazar. O sujeito do acto é a Nação Portuguesa,
organizada pelo Estado como República unitária e corporativa; na base, a
igualdade dos cidadãos perante a lei, o livre acesso de todas as classes à civilização, e a participação de todos os elementos estruturais da Nação na vida
administrativa e na feitura das leis. República corporativa: contradição nos
termos – a República assenta na cidadania, a organização corporativa nos
interesses. Não se define o que são os “elementos estruturais”; pelo andar
da carruagem, percebemos que serão as famílias, as corporações de artes e
ofícios e de outras actividades, as instituições locais; tudo (com excepção
das últimas) componentes que existem na República mas não a constituem,
e em qualquer dos casos não intervêm na feitura das leis. E o que são as
classes? Designação sociológica, mas sem estatuto jurídico.
O centro de todo o sistema, o factor sempre decisivo é o Presidente da República – mas será mesmo “da República”? É eleito directamente
pela Nação (Carmona ocupa vàlidamente o lugar…), quer dizer, pelos votos
directos dos cidadãos; só que também não se define a cidadania, não se precisa quem são os cidadãos. O Presidente responde só directamente perante
a Nação, mas esta exprime-se ùnicamente por eleições ou plebiscitos, e só
o Presidente pode convocá-los. Praticamente inamovível. A Assembleia não
pode interferir na sua acção. É ele que nomeia ou demite o Presidente do
Conselho e os Ministros, em actos que não tem que justificar perante qualquer outro órgão do Estado. Pode dissolver a Assembleia Nacional, quando
assim o exigirem os interesses superiores da Nação (artigo 81.º). Porque
nenhum outro órgão o é de soberania, no fim de contas. Tendo tudo isto em
conta, não concluiremos que se está em ditadura “constitucional”?
Os cidadãos são chamados a participar em dois tipos de actos: eleições e plebiscitos. Quanto às eleições, omitem-se os partidos políticos, não
se reconhece a possibilidade de representação da oposição – parte-se do
princípio da inexistência dessa anomalia. A omissão dos partidos é de certo
modo lógica: aos seus desmandos de 1910 a 1926 havia unanimidade em
atribuir a falência da República. O plebiscito, como aliás o referendo (não
considerado), é a fuga à eleição, não passa de artimanha para impor a vontade do ditador. A Constituição de 1933 tornou-se numa exposição doutrinária do pensamento salazarista e em conjunto de regulamentos traçando
o funcionamento do Estado. Este tem como finalidade promover a unidade
moral e estabelecer a ordem jurídica da Nação. Por unidade moral entende-se evidentemente o pensamento único – o do chefe; não se admite o pluralismo de concepções quanto aos fins nacionais.
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A enumeração dos direitos e garantias segue o modelo que já vem da
Carta de 1826 e persistiu, com acrescentos ou cortes, nas Constituições oitocentistas. O problema agora é que subjacente está a velada ameaça da sua
“interpretação” pelo poder executivo. Mantém-se a liberdade de expressão
do pensamento sob qualquer forma, bem como a liberdade de reunião; todavia, adiante (§ 2) esclarece-se que leis especiais regularão o seu exercício,
com o fim, quanto à primeira, de “impedir preventiva ou repressivamente a
perversão da opinião pública na sua função de força social, e salvaguardar a
integridade moral dos cidadãos”. Resultado: a censura prévia (e a apreensão
do corpo de delito, se já não fôr possível a medida preventiva). Preocupação
constante do regime, recurso sempre disponível – usa-se e abusa-se dessa
arma temível. A importância ressalta bem de se voltar à questão em Título
próprio: “A opinião pública é elemento fundamental da política e administração do País, incumbindo ao Estado defendê-la de todos os factores que
a desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum” (artigo 20.º).
Tornou-se muito difícil o acesso dos portugueses à produção política,
cultural e até científica estrangeira, com a proibição de autores “malditos,”
escassíssima a informação sobre o mundo exterior. Perverter a opinião pública era informar sobre o que se passava nos outros países, ou até na África
dita portuguesa. Ia-se mais longe: ao Estado pertence “tomar todas as providências no sentido de evitar a corrupção dos costumes”; escusado dizer
que se chegou a cair no ridículo; seja como for retardou-se a emancipação
feminina. Não menos importante, a disposição do artigo 39.º. No quadro
da economia nacional corporativa de que o Estado promoverá a formação e
desenvolvimento (artigo 34.º), “nas relações entre o capital e o trabalho não
é permitida a suspensão de actividade por qualquer das partes com o fim
de fazer vingar os respectivos interesses” (artigo 39.º). Isto é, são proibidos
quer o lock-out, quer a greve – é evidente que se visa negar o direito à greve
por parte dos trabalhadores.
O Estado compõe-se essencialmente do Presidente da República,
Assembleia da República, Câmara Corporativa, Governo e Conselho de Estado. A Câmara Corporativa reúne os representantes das autarquias e dos
interesses sociais, e tem função consultiva relativamente à Assembleia. Não
esqueçamos que o Estado se pretende corporativo. A organização das corporações estava, porém, atrasada (nunca chegou a concluir-se) – estamos
antes perante um mito que perante a realidade de uma sociedade corporativa. Mas o Estado atribui-se a função de regular a economia e coordenar
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algumas actividades, levantar certas barreiras à ilicitude, promover equilíbrios demográficos e entre actividades diversas (artigos 30.º e 31.º). Em
síntese: economia de mercado, orientada pela organização corporativa (em
intenção), com intervenções do Estado sobretudo pontuais, nunca planeamento (que aparecerá para a fase final do regime).
Instalado, pois, a partir de 1933, o que podemos chamar com propriedade o Estado salazarista. Nele a soberania reside numa entidade mítica
– a Nação; não vem do transcendente, mas também não reside afinal nos
cidadãos (categoria que perde o sentido político e praticamente se restringe
ao demográfico). Está num homem por si próprio eleito, e por isso o Estado é autocrático e estritamente hierárquico. A sua actuação é fortemente
repressiva, porque se trata essencialmente de preservar uma anacrónica
ordem social, um sistema de privilégios de dominação económica de uma
minoria, uma estrutura de sociedade predominantemente rural, sobretudo
agrícola e agrária, combinada com a força de uma banca parasitária (como
permaneciam vivas as páginas de Oliveira Martins!). A indústria mantinha-se extremamente restrita, combatia-se a industrialização que levaria a
transformar a estrutura económica – quantas delongas na construção das
barragens hidroeléctricas; a classe dirigente temia a formação de um operariado numeroso, que introduziria o fermento revolucionário. Vingavam ainda os grandes interesses de uns tantos negócios de vulto, das corporações
militares e da Igreja. Entre a estabilidade e o desenvolvimento, optava-se
inequivocamente pela estabilidade da ordem tradicional e seus valores e
interesses instalados. Confessava-se abertamente que se considerava perigoso e ruinoso elevar um país de estrutura agropecuária a um processo industrializador sem transição; e insistia-se em que estavam por demonstrar
as vantagens das transformações (entrevista de Salazar, Diário de Notícias
29-7-1968). A recusa da modernidade patenteava-se no ódio à Revolução
Francesa e na hostilidade à mentalidade crítica e ao espírito científico, à
investigação científica e à creação cultural.
O após-Segunda Guerra Mundial fez intervir uns quantos factores de
desagregação, dando ensejo a uma tendência timidamente industrializadora.
Por outro lado, os costumes, fortemente aperreados, mudaram a um ritmo
muito mais acelerado do que as relações sociais de base. Os derradeiros anos
de Salazar começaram a desconjuntar essa máquina coerente que era o estado
fascista; deu-se uma primeira feudalização de poderes, que se acentuou no
quadriénio de Marcelo Caetano, enroupada numa pseudoliberalização.
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António de Oliveira Salazar

Aquilino Ribeiro

Temos de voltar atrás. A pseudo-Constituição de 1933 restitui-nos um ambiente ideológico, mas há que ter em conta as instituições
efectivas e os vectores de actuação. A Constituição instituía eleições – mas nunca passaram
de comédia. Não havia possibilidades de candidaturas fora das oficiais, os actos eleitorais
não eram fiscalizados pela oposição, não se
concedia sequer um período limitado de tempo
para apresentação de programas e discussão,
os meios oficiais exerciam pressão sobre os órgãos de informação para não acolherem contribuições oposicionistas. Em suma: eleições
tão livres como na livre Inglaterra. No quotidiano, todos são vigiados pela polícia política,
os telefones estão sob escuta, o correio é violado sistematicamente, as conferências têm que
ser autorizadas, e a autoridade lá está presente
para intervir se houver “excessos.” Se a polícia
suspeita de envolvimento em actividades subversivas, não hesita em prender, em submeter
os detidos a insuportáveis interrogatórios e até
a aplicar aos suspeitos os “brandos costumes”.
A censura prévia corta a esmo, apreende livros
de título equívoco (sucede serem de combate
ao socialismo e à democracia!).
O regime não se dava bem com a cultura
nem com a ciência. Apesar disso, foram de alta
craveira os movimentos literários – quase todos
de oposição. Aquilino Ribeiro e Miguel Torga,
Ferreira de Castro, José Régio, José Gomes Ferreira, Alves Redol, Fernando Namora, Cardoso
Pires, Manuel da Fonseca, Jorge de Sena, Carlos
de Oliveira, tantos outros. A direita agarra-se
desesperadamente a um livrinho que não convence – a Mensagem. Quanto à ciência, temos a
quase destruição da Faculdade de Medicina de
Lisboa – demissões de Pulido Valente, Fernando da Fonseca, Cascão de Anciães, Celestino da
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Costa (que voltou por pressão internacional),
etc. –, os professores demitidos de outras Faculdades e Institutos – Azevedo Gomes, Flávio Resende, Bento de Jesus Caraça, Rodrigues Lapa,
Manuel Valadares, Newton de Macedo. A extinção da Faculdade de Letras do Porto (tiveram de
recuar quanto à de Direito de Lisboa).
Claro que a pressão da evolução do
mundo obrigava a algumas realizações. O Instituto de Oncologia, de Francisco Gentil, era
projecto que vinha da República. A rede mundial de aviação comercial forçava a construir
um aeroporto em Lisboa e a organizar um Serviço Nacional de Meteorologia. Para compensar o golpe desferido à medicina portuguesa,
construiu-se o Hospital de Santa Maria, de
grandes dimensões. Todos os fascismos adoravam as mega-construções, e entre nós, um
ministro inteligente e ousado, Duarte Pacheco,
teve rédea solta para as suas iniciativas. Foi
possível montar o primeiro Hospital Pediátrico, o da Estefânia (Cordeiro Ferreira), e também um psiquiátrico moderno (Hospital Júlio
de Matos, Barahona Fernandes). Destaquemos
a influência que teve uma escola criada pela
República, o Instituto Superior Técnico.
Mau grado iniciativas soltas e realizações modernas, o que caracteriza o Portugal salazarista é o atraso. A República não teve tempo de levar a cabo o seu projecto, e perdeu-se
nos desvarios políticos, embora representasse
um esforço sério de modernização. O salazarismo só admitia a modernização em campos limitados, e em muitos casos contrariado. Foi ou
não um regime fascista? Que designamos por
tal – ou por nazi-fascismo? O império do arbitrário, a subordinação à vontade de um chefe,
uma institucionalização repressiva, a adulação
das massas, aliás ferreamente disciplinadas,

José Régio

Miguel Torga
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uma economia oligárquica que o Estado orienta. A encimar, não há uma
elite ou escol, mas um grupo que não se distingue pelo valor do pensamento,
pelas suas realizações culturais, pela sua capacidade de inovar, entretecido
por uma rede de interesses e pela sua posição junto das alavancas do poder.
Entendamo-nos bem: o salazarismo não foi um fenómeno elitista,
pelo contrário, expulsou enquanto pôde a ciência e a cultura, exerceu o mando tantas vezes de maneira cega. Só se distingue do nazismo e do fascismo
por não idolatrar as massas, o ditador não aprecia as multidões e as grandes
manifestações, está acima do vulgo. A sociedade sobre que exerce o mando,
ao contrário das outras, não tem operariado numeroso, e a burguesia não
se desenvolveu plenamente. Atenda-se, porém, a que a sociedade italiana
não é a alemã, nem a polaca ou a húngara; não há uniformidade social entre
os países totalitários. O fascismo salazarista é tímido, quezilento, prefere ir
pela calada, sem estardalhaço.
A Segunda República espanhola também não se aguentou. Fracasso em parte comparável ao da República portuguesa, mas já com outros
actores em cena. Os socialistas que não compreenderam que só em república podiam realizar a almejada transformação social, os anarquistas longamente enraizados e sempre desvairados, incapazes de interiorizar o ideal
anarquista e de combater disciplinadamente. A Igreja que rejeita a laicidade
sem a qual não há república. Salazar não podia deixar de emparceirar com
Franco, se bem que com reticências. Vinte mil viriatos foram combater ao
lado dos revoltosos, por Portugal foram estes abastecidos, as autoridades
portuguesas entregavam-lhes os refugiados republicanos – na praça de Badajoz faziam-se os fuzilamentos.
Mas o português não podia querer o exército nazi aqui ao lado, os
anglo-americanos controlavam os mares. Fazer negócio com ambas as partes – o precioso volfrâmio trazia-nos o ouro via Suíça. Indubitàvelmente, o
regime ansiava pela vitória germânica – acabar-se-ia com as democracias,
que não são de confiança. A Polícia vigiava as casas onde se ouvia a BBC, os
jornais não podiam insistir em vitórias aliadas, ou resistências de possível
cariz subversivo. Como os ventos começaram a soprar de outro quadrante,
houve que ceder aos Aliados a base dos Açores. Friamente, recebeu-se a
notícia da capitulação alemã, e depois da nipónica. Bandeiras a meia haste,
manifestações de regozijo proibidas – mas como conter a explosão de esperança? Esperava-se que a Grã-Bretanha e os EUA pusessem fim aos regimes
totalitários – pois não era o triunfo das democracias? A grande ilusão – agora era preciso conter a expansão soviética, caminhava-se para a Guerra Fria;
bastava que Salazar cedesse nas aparências.
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O regime totalitário esmagara todas as tentativas de revolução, tornara a vida infernal à resistência – mas não a apagou. Por 1942 criam-se
novos grupos democráticos – clandestinos, claro – e vai surgir o projecto
de uma força de unidade antifascista (F. Piteira Santos e V. Magalhães Godinho); um convence o PCP, o outro, por intermédio de Barbosa de Magalhães, alicia o PRP e traz a participação do Núcleo de D.A.S.; adere a Maçonaria, a Seara Nova e outros republicanos e socialistas. Nasce assim o
M.U.N.A.F, presidido por Barbosa de Magalhães e a que Norton de Matos
dará a sua caução. A rede estende-se a todo o País. Salazar vê-se obrigado a
entrar no jogo das eleições, abre um pouco as restrições à oposição, que na
reunião do Centro Almirante Reis resolve (uma centena de presentes com
B.M. a presidir) entrar na liça. Por todo Portugal se assinam listas a requerer o acto eleitoral e as condições de liberdade para o realizar. Uma mina
para a polícia. Ordem para os organizadores entregarem as listas para “verificação”. Lisboa cai no logro, o Porto recusa. De posse desses elementos,
pode o Governo desencadear a repressão brutal.
Entretanto tinham-se multiplicado os comícios pelo País fora, e a
oposição cometeu outro erro estratégico: é que as comissões clandestinas
do M.U.N.A.F. metamorfosearam-se em Comissões do M.U.D., exibindo-se
em pleno dia; ficou-se assim sem um precioso aparelho de luta. Mas Salazar estava a perder a batalha; uma ajuda estrangeira: compromisso de que,
cessando a acção do M.U.D., o ditador renunciaria; e lá se caiu no logro de
parar os comícios que estavam imparáveis. Salazar regressou tranquilo ao
seu cadeirão. A oposição tentará outras iniciativas, mas ela própria está desgastada, e só com o general sem medo Humberto Delgado se desencadeará
outro abalo forte para o regime totalitário. Vão persistir na clandestinidade
o PCP e o recém-nascido PS, mas não serão eles a lançar a revolução e derrubar o regime.
Detivemo-nos nestas acções de envergadura, a que não faltou heroísmo, porque confirmam, se confirmação fosse precisa, que a Resistência
antifascista, quaisquer que fossem os seus erros ou ilusões, é que representa
a República nesses anos sombrios – não é o Poder, monárquico sem monarquia, repressivo sem o confessar, torcionário de consciências, açambarcador da riqueza, reduzindo a cultura ao folclore (no mau sentido da palavra).
O que vai derrubar o regime são as guerras coloniais, mantidas por
um ditador que nunca se interessou pelas colónias e nunca as visitou, mas
que entendeu (sabe-se lá porquê) impor o mito de que eram território tão
português como o Minho. As potências tinham aceitado a independência
das suas possessões ultramarinas, e já não estavam dispostas a que Portugal
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Largo do Carmo, um dos principais palcos da Revolução de
25 de Abril de 1974

A Revolução de 25 de Abril de 1974 na cidade do Porto

mantivesse tal embrulhada, que poderia conduzir à presença comunista em África. O Estado encontrava-se esfrangalhado, o País sem
caminhos abertos. Uma revolução militar bem
conduzida (por capitães e tenentes) levou à capitulação de um Governo que não ousara.
Encurralado no Quartel do Carmo,
Marcelo Caetano obtém que seja chamada uma
alta patente para a transmissão de poderes,
evitando que “o poder caia na rua”. O general
António de Spínola é conduzido ao Carmo, e a
passagem de testemunho faz-se. Nas ruas é o
delírio – a Revolução não fez vítimas (só dois
populares morrerão, por tiros disparados da
PIDE). Por tal transmissão, sem valor jurídico
(a Constituição não a previa), procuravam os
revoltosos dar nova legitimidade à que já lhes
advinha do próprio acto revolucionário, e com
a entrega da direcção a altas patentes sossegava-se a opinião moderada. Uma Junta de Salvação Nacional, composta de militares, assume as rédeas, nomeará um Governo Provisório
e orientará toda a acção no sentido de cumprir
o Programa das Forças Armadas. Declara-se
que a Constituição continua em vigor, excepto
nos artigos incompatíveis com a nova situação.
Outra origem de equívocos. Para a governação
bastava a legitimidade revolucionária, sem se
embrulhar na ordem jurídica ultrapassada.
Mas o mais grave é que o Governo carecia de
poderes, estava subordinado à Junta, e logo,
ao MFA. O Ultramar escapava-lhe, o Ministro
da Guerra não dispunha autonomamente dos
necessários poderes.
Entretanto, no País caminhava-se para
o caos. Em cada empresa os empregados, em
cada escola alunos e professores entendiam
poder tomar todas as resoluções que lhes apetecesse, recusavam obedecer aos ministérios
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de tutela. Em bancos e companhias, fábricas e armazéns resolvia-se a
“nacionalização”, ficando dono o pessoal respectivo; fixavam-se salários,
horários de trabalho, folgas, tomava-se conta da administração, correndo com os antigos patrões. Os estudantes e alunos aboliam exames,
provas de doutoramento, frequência de cadeiras, determinavam programas, eliminavam-se ensinos – deixava-se de aprender e os professores
de ensinar, o importante eram os plenários onde minorias impunham
a sua vontade a maiorias ausentes. Queria-se tudo – já! Decretou-se o
13.º mês, o 14.º, o 15.º – ninguém pensava em medir as consequências
para a economia. Proliferaram as greves reivindicativas. Nacionalizou-se
a esmo, a banca, os seguros, a energia, os transportes, e até modestas lojas, fez-se a reforma agrária apropriando-se dos latifúndios ou dividindo-os (medida aliás preconizada pelos economistas desde finais do século
XIX). Escorraçou-se o pessoal técnico, não se indemnizaram os antigos
donos. Com o pretexto de desfascizar, multiplicaram-se os saneamentos
decididos de braço no ar – e houve muito bom fascista acolhido no novo
redil, e muitos professores e pessoal competente expulso só por ser competente. Procurava-se substituir a hierarquia pela autogestão, sem estar
preparado para gerir.
Pacientemente, alguns governos provisórios tomaram medidas
construtivas, tentaram pôr ordem na casa. Silva Lopes e Rui Vilar fizeram impecavelmente a nacionalização de três bancos e procuraram
orientar a economia. Procurou-se melhorar a condição operária. Lançaram-se bases para novas universidades ou institutos – caiu-se depois
no atabalhoado. Com fluxos e refluxos, caminhou-se para a construção
de uma ordem constitucional: eleição de uma Assembleia Constituinte
e logo a seguir de um Presidente. Com episódios de raiva pseudo-revolucionária, como o cerco à Assembleia, a depredação da embaixada de
Espanha, as brigadas revolucionárias, ou, noutro plano, as campanhas
“de esclarecimento”, propaganda maoísta-trotskista entre camponeses
analfabetos e tradicionalistas.
Apontemos alguns dos marcos deste desenrolar de desencontrados acontecimentos. O Primeiro Governo Provisório (Palma Carlos) só
durou uns dois meses, desistiu por falta de autoridade. Em Julho forma-se o Segundo, com o coronel Vasco Gonçalves, e, portanto, outras
possibilidades, dada a ligação ao MFA. Mas sem programa próprio, não
conseguindo impor-se a um país a desconjuntar-se. As acções desaustinadas das diversas correntes pseudo-esquerdizantes sapavam o poder
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do general Spínola e empurravam-no para a direita. Pretenderam esses elementos reaccionários realizar uma grande manifestação de apoio no Campo
Pequeno em 28 de Setembro de 1974 – possível ensejo de se desencadear a
guerra civil. O General convoca o Conselho de Ministros para Belém, e nele
fustiga o Governo, com ingenuidade e petulância. Com o galopante agravamento da situação, convencem-se os organizadores a desistir, e Spínola
tirará a lição do isolamento, demitindo-se – substituído por Costa Gomes.
Com o novo ano os socialistas conseguem travar o movimento comunizante da unidade sindical, organiza-se o Grupo dos Nove (oficiais, com Melo
Antunes) que vai preparando o regresso à sensatez, com uma política progressista. Mendès France ainda vem a Lisboa, a nosso convite, mas por então
os seus conselhos caiem em saco roto. Em 11 de Março de 1975, a pretexto
de uma confusa intentona spinolista, endurece a governação esquerdizante,
e dias depois forma-se o Conselho da Revolução que irá pilotar a evolução
política, multiplicando-se as nacionalizações e avançando mais com a reforma agrária. Sentindo que seria inevitável a evolução para um regime civil, o
MFA impõe aos partidos entretanto formados um Pacto (13 de Abril de 1975):
respeito pelas “conquistas revolucionárias”, compromisso de seguir uma via
original para o socialismo português, prevalência do Conselho da Revolução
como órgão de soberania. Cumprindo a palavra, realizam-se eleições para a
Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 1975: vitória esmagadora das forças democráticas, o PCP em quarto lugar, os grupúsculos maoístas-trotskistas
todos abaixo de 1%. Mas a Assembleia chegou a estar cercada pela polícia e
GNR e populares “revolucionários”. Em 27 de Agosto, os comandos de Jaime
Neves dissolvem a 5.ª Divisão, baluarte do gonçalvismo.
Os Governos provisórios de Pinheiro de Azevedo ainda foram conturbados, inclusive com manifestação monstra no Terreiro de Paço. Na realidade, organizações revolucionárias multiplicavam as suas actividades para
dar o golpe que lhes facultaria o controlo do poder. Por seu lado, o Grupo
dos Nove e os oficiais que se batiam por uma democracia esforçavam-se por
tecer a resistência e se possível redisciplinar as forças armadas e pôr termo
às ameaças de guerra civil. Em 25 de Novembro de 1975, os paraquedistas
iniciam a revolta e ocupam os aeródromos militares, apoiados pela Polícia
Militar e outras forças. Só que o general Pinho Freire teve a precaução de
fazer deslocar os aviões, concentrando-os na base de Cortegaça. Vasco Lourenço tinha sido nomeado comandante militar da Região de Lisboa. Funcionavam em Belém grupos de oficiais que prepararam a contraofensiva, entre
eles o coronel Firmino Miguel, com ligações às organizações políticas; e o
tenente-coronel Ramalho Eanes. A este último coube o comando operacional.
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A acção decisiva foi levada a cabo pelos comandos do coronel Jaime Neves, que tomaram os
quartéis das unidades revoltosas.
A Constituição é aprovada em 2 de Abril
de 1976. Pôs-se logo o problema da escolha de
candidato à eleição presidencial. Convinha um
militar, para poder assumir a presidência do
Conselho da Revolução. Em reunião triangular, com o coronel Firmino Miguel (primeira
escolha, mas que se escusara), decidimos apresentar Ramalho Eanes; coube-me comunicar
a escolha ao País, e justificá-la, convencendo
os partidos. O general Ramalho Eanes é eleito
Presidente da República por folgada maioria
(toma posse em 14 de Julho de 1976). É a normalização do novo regime, mas que só estará
completa com a Revisão de 30 de Setembro de
1982, que extinguirá o Conselho da Revolução.
Na verdade, a Constituição cumpre o
Pacto MFA-Partidos, e como instituição a encimar o aparelho do Estado fica o Conselho da
Revolução, órgão militar, não eleito pelos cidadãos. Um dos vectores fulcrais da República
instaurada em 1910 era a estrita subordinação
das forças armadas ao poder civil. Não podemos
por isso considerar a Constituição de 1976 como
republicana. Tanto mais chocante quanto a decisão de constitucionalidade fica na alçada desse
Conselho. Esta Constituição respondeu a uma
necessidade imperiosa: a revolução não revogara a ordem jurídica existente, salvo em algumas
disposições. Ora, a ordem totalitária enformara
não só a Constituição (se assim se pode chamar)
de 1933 e suas revisões ou acrescentos especiais,
como os diferentes códigos e toda a legislação
e regulamentação. Não se extirpavam por isso
todas as raízes do fascismo só pela substituição
do diploma regulador da expressão da soberania, mas não era fácil – era impossível – estar a

Sessão inaugural da Assembleia Constituinte (1975)

O general Ramalho Eanes em campanha para as eleições
presidenciais de 1976
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modificar diploma a diploma; por outro lado, não se podia funcionar no vazio
legislativo. Nestas condições, a nova Constituição estabeleceu princípios para
todos os órgãos e actos de governação – poder judicial, economia, propriedade,
ensino, cultura, empresas, etc., etc.
Uma característica fundamental, é que é doutrinária: advoga a organização socialista da sociedade, com a socialização dos meios de produção
e circulação, os direitos dos trabalhadores – repare-se que numa Constituição, em princípio, se trata de “cidadãos” e não de actividades profissionais;
esta ocupa-se das “classes trabalhadoras” e só na parte estritamente política
é que entram os “cidadãos”. Regula-se a organização das empresas, com
a participação dos elementos sindicais na sua gestão. Quer-se a repartição
igualitária da riqueza, diz-se a quem atribuir a propriedade dos meios de
produção; determina-se a reforma agrária. Temos aqui a contraposição às
constituições “corporativistas”.
Com a Constituição e o Presidente eleito, acabava-se o período provisório da governação e entravam em funções os governos constitucionais.
Tarefas ingentes pela frente. Em primeiro lugar, encaminhar a governação
de modo a vir a pôr fim à tutela militar, e pressionar no sentido de constituir
as hierarquias de mando e de reduzir as forças armadas ao seu estrito papel,
deixando de controlar o poder e de querer determinar os caminhos da acção
política. Em segundo lugar, pôr ordem na sociedade, com uma nova estrutura, disciplinando a acção de partidos e sindicatos. Em terceiro lugar, edificar o novo quadro institucional, de modo que o Estado assumisse as novas
funções que lhe eram atribuídas. O regime político devia ter a flexibilidade
para se orientar pela vontade geral dos cidadãos, e não impor-lhes desde o
início formas de organização copiadas dos modelos soviético e chinês. Havia
que desfazer o mortífero equívoco que confundia a igualdade na cidadania
com a ausência de autoridade no exercício das actividades profissionais e
criava a bagunça nos serviços, nas escolas, nos hospitais.
A Constituição, no fundo, legitimava as socializações sem plano e sem
normas que tinham pululado, muitas das quais constituíam apenas fardos.
Impunha-se seleccionar os sectores e entidades a nacionalizar (ou cuja nacionalização já feita era aceitável) e integrar toda a economia e finanças num plano criteriosamente arquitectado. As reivindicações deveriam ir sendo satisfeitas escalonadamente, na medida em que a reestruturação económica criasse
riqueza a poder ser redistribuída. Tudo isto pressupunha a boa organização
dos partidos e largas discussões para definir os problemas e marcar os rumos.
De maneira geral, porém, os partidos não ousaram programar a mudança e
restringiram a sua acção à gestão corrente, nos moldes da velha ordem
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económico-social, não debateram ideias, não souberam resistir a certas exigências descabidas das grandes potências que já se tinham esquecido do combate pela democracia. Perdeu-se um ensejo único: o de sermos o modelo de
uma transformação sem precedentes e que rasgaria uma nova esperança.
Voltar atrás. Ir vendendo ano a ano as empresas ou bens nacionalizados, para assim equilibrar incertas finanças públicas. Ir-se desfazendo das
actividades de serviço público, passando-as às cabazadas para os interesses
privados. Privatizar, privatizar, só a economia de mercado funcionaria bem.
Alguma má consciência, que se resolve com a “economia social de mercado”.
Empurrar da Segurança Social para os seguros das companhias privadas. Fechar escolas e centros de saúde ou serviços porque não são rentáveis – sem se
planear a sua implantação geográfica. Incitar as Universidades e Faculdades a
lançarem-se nos braços dos negócios privados, para o Estado não ter que desembolsar tanto com investigação ou ensino. Sucessivas reformas dos Códigos e Regimentos deram em resultado uma Justiça lenta e em que se não confia, aliás gostosa matéria-prima da comunicação social. Neste campo, porém,
duas inovações de alcance: o Provedor de Justiça e o Tribunal Constitucional – mas nomeações dependentes dos partidos. O Estado tem dinheiro para
renovar a sua frota de automóveis, mas não tem para dois aviões Canadair
contra os incêndios. A seguir ao 25 de Abril, comissões de alta competência
fizeram a revisão dos programas escolares, foram elaborados novos programas de boa qualidade; resolveu-se refazê-los, e com tanto aperfeiçoamento
tornaram-se catastróficos – com eles não é possível bom ensino.
A partir do estabelecimento da ordem constitucional fizeram-se
importantes transformações. Destaquemos a creação da Segurança Social
e do Serviço Nacional de Saúde – uma das conquistas mais relevantes da
Humanidade. Construíram-se e abriram-se hospitais e centros de saúde,
edificaram-se ou refizeram-se escolas. Mas a curva de alguns anos para cá
tornou-se descendente. A proliferação estonteante de Faculdades, Escola
Superiores, Institutos alimenta o mercado de desemprego, e o nível científico global ressente-se. Em vez de se robustecer e alargar o Serviço Nacional
de Saúde, parece estar em vias de se tornar trampolim para as organizações
privadas. O socialismo desapareceu dos horizontes (aliás, por cá só aparecera a sua caricatura), a social-democracia imitou-o, a chamada esquerda
compraz-se no anedótico. Não é fácil detectar sentido cívico na actividade
política, vive-se sem ideias mas com muitas imagens. A História é desprezada, embora devesse ser a mais importante das ciências humanas, o passado
inventa-se no romance, quando muito teatraliza-se nas comemorações de
datas que ninguém sabe o que significam.
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5 de Outubro de 1910. Há cem anos, a República. Que era, que tem
que continuar a ser a República? Que era? Não continuemos a vê-la através
da visão agastada que dela tinha Salazar e que agora a “esquerda” segue,
para se proclamar isenta. Não se reduza a uma situação em que, em vez
de um Rei, temos um Presidente. A República é um regime político, mas
também uma forma de civilização e de relações sociais, em que a soberania
se institucionaliza através de eleições, na cidadania. De igualdade de todos
perante a lei, de respeito pela dignidade de todos. Sociedade de liberdade,
exercida na responsabilidade, em que se procura ser solidário (fraterno, se
preferirem). Em que se confia na instrução para a promoção social, em que
se exclui a prevalência de outros poderes – seja militar, seja religioso. Não
pretende a igualdade de condições, mas não se dá bem com a plutocracia.
Acarinha o amor da pátria, embora aceite integrar-se num tecido de relações mais amplo. Orgulha-se do passado, da língua, do património, todavia
é o futuro que visa. Quereremos voltar a ser uma República?
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