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RESUMO 

O presente trabalho visa detectar, analisar e enquadrar os símbolos do Poder 

exteriorizados por Sidónio Pais, no período de Dezembro de 1917 a Dezembro de 1918. 

Acompanha, na primeira parte, e numa síntese biográfica, a caminhada de Sidónio Pais do 

extremo norte do País ao centro do Poder, em Lisboa, considerados o cidadão e a sua 

circunstância. 

As origens, a vivência escolar e universitária, a constituição de uma família, os devaneios 

amorosos, o percurso militar, a actividade profissional e política, como Professor, 

Académico, Gestor escolar, Deputado, Ministro e Diplomata. 

Na segunda parte, regressado a Lisboa, após três anos e meio como Ministro 

Plenipotenciário, em Berlim, Sidónio Pais acumula o exercício de uma função discreta, no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a de conspirador e de líder vitorioso de um 

golpe militar, a 8 de Dezembro de 1917. 

Regista o seu crescendo de popularidade, consciencializados que são por Sidónio Pais os 

pressentidos dotes carismáticos, construída uma personagem, promovida a cuidada 

imagem como Presidente, protagonista, em variações cénicas de sucesso. 

Sidónio Pais ao encontro dos cidadãos e dos seus problemas, progressivamente mais 

distante das elites, desapegado da realidade política, cada vez mais isolado, numa 

irreprimível atracção por um messiânico destino. 

Analisa a sua acção política, a utilização dos meios de comunicação e propaganda, a 

evolução do teor dos discursos, a actuação política à luz das doutrinas da época e 

posteriores. 

Alinha conclusões, indica fontes e bibliografia e junta antologias iconográfica e literária. 
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ABSTRACT 

This work aims to identify, analyse and contextualise the symbols of power displayed by 

Sidonio Pais between December 1917 and December 1918. 

In the first part – in a summarised biography - we join Sidonio Pais in his journey from the 

northern border of Portugal to its centre of power in Lisbon, depicting him as a citizen and 

his circumstance. 

From his origins, school and university days, the start of his own family, his love 

adventures, his military life, to his professional and political careers where he assumes 

roles as Professor, Headmaster, Member of Parliament, Minister and Diplomat. 

In the second part, after three and half years leading a diplomatic mission in Berlin, Sidonio 

Pais returns to Lisbon combining an insignificant role at the Foreign Office with one of 

conspirator and ultimately victorious leader of the military coup of the 8th of December 

1917. 

This  work  registers  Sidonio  Pais’s  crescendo of popularity portraying him as the star in 

scenes of success once he becomes fully cognisant of his charisma and carefully builds a 

characterful presidential image. 

Sidonio Pais reaches out to the people and their problems and progressively distances 

himself from the elites and political reality rendering him isolated in his irrepressible 

attraction for a messianic destiny. 

His political actions, the use of the Media and propaganda, the evolution of the content and 

quality of his speeches, and his political performance is analysed in light of both the 

doctrine of his time and that which followed. 

This work presents conclusions, lists the sources and bibliography used and includes both 

iconographic and literary anthologies. 
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PREÂMBULO 

A figura de Sidónio Pais é uma das mais intrigantes e controversas do Portugal 

contemporâneo. No entanto, confesso, não me ter despertado particular curiosidade nem 

no tempo longínquo do Liceu nem mesmo, volvidos mais de cinquenta anos, durante a 

Licenciatura em História. 

É no decurso do Mestrado em História Contemporânea, e na frequência do seminário  

“História  dos  Partidos  e  das  Ideologias  Políticas”,  quando  da  apresentação  de  um 

comentário meu à introdução de uma tese, em que veio à discussão o papel de António 

Ferro na encenação do salazarismo, que o Docente daquela unidade curricular me 

confronta com a ideia de pensar num trabalho sobre Sidónio Pais. 

Assumir o desafio surge, assim, como especialmente estimulante, considerando o meu 

quase total desconhecimento do objecto do trabalho, por si só aliciante, e a ausência de 

qualquer preconceito ou constrangimento que não seja, com humildade, retomar o estudo 

daquele período da nossa História e tentar aproximar-me com a objectividade possível da 

Verdade escorrida que, porventura, esteja subjacente ao exercício do Poder por Sidónio 

Pais enquanto Presidente da República. 

À medida que fui lendo e mergulhando na profusão de imagens procurando, nelas, 

perscrutar, o Portugal de há noventa anos e, neste, a razão do fascínio despertado pela 

liderança de Sidónio Pais, a curiosidade foi aumentando, e com ela, foram-se perfilando 

interrogações que me têm acompanhado ao longo deste ano. 

Curiosidade, necessariamente contida pela delimitação do objecto deste trabalho: 

- Detectar, analisar e enquadrar os símbolos do Poder exteriorizado por Sidónio  
Pais, no período de Dezembro de 1917 a Dezembro de 1918. 

Procura o seu autor com esta tentativa, e se atingidas respostas próximas da Verdade,  

singelamente merecer o desafio que lhe foi feito por um Professor. 

O Professor Doutor Ernesto Castro Leal é o Docente do Seminário, atrás referido. É 

também, ao aceder ao meu pedido, o Professor orientador do presente trabalho. Devo-lhe 

o estímulo inicial, o rigor e a frontalidade na avaliação, o conselho sempre disponível, a 

permanente dinâmica da sua motivação, decisivos no consolidar da minha determinação. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

1. Ao olhar para Portugal e para os Portugueses de há cerca de 100 anos, no decénio 

1911-1920, deparamo-nos com: 

- Uma quebra abrupta da taxa de crescimento demográfico que passa dos 10% do decénio 

anterior para cerca de 1%. Tal não decorre da taxa de natalidade que contrariando a 

tendência europeia aumenta de 3,15% para 3,25%. O que na realidade se verifica é que a 

taxa de mortalidade cresce anormalmente. São os 60.000 mortos ocasionados pelas 

epidemias de tifo, pneumónica e varíola, e os mais de 10.000 mortos pela guerra, a que 

acresce uma emigração, demograficamente devastadora, envolvendo 500.000 nossos 

compatriotas;  

- Uma população de perfil rural rondando os 80% e urbana de 10%, em cidades dispersas 

pelo País, com os restantes 10% concentrados em Lisboa e Porto que, por sua vez, 

reúnem um terço da actividade industrial; 

- O despovoamento do norte do País, resultante da emigração e da progressiva atracção 

por Lisboa e pelo Porto; 

- A população do Distrito de Lisboa a ultrapassar, pela primeira vez, a do Distrito do Porto; 

- Uma taxa de feminilidade que é a mais elevada da Europa face ao natural esvaír da 

população masculina dos 20 aos 50 anos, e o consequente emagrecimento da pirâmide 

etária, com uma base de sustentação, maioritariamente, constituída por crianças e 

adolescentes: 

- A diminuição da taxa de analfabetismo (população maior de 7 anos) de 70,3% em 1911 

para 66,2% em 1920, continuando, contudo, a sobreviver essa «grande vergonha 

nacional» de a maioria dos Portugueses não saber ler nem escrever; 
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- O Fundo Nacional de Assistência exangue, por limitado mas também por acudir a 

situações originadas pela I Grande Guerra. «O direito à assistência pública» jazendo na 

letra da Constituição de 1911, a persistir a mentalidade da caridade pública; 

- O esvaziamento das Ordens Religiosas, agravando ou tornando quase inoperacionais, 

em termos de capacidade de resposta, alguns asilos, hospitais, cozinhas económicas, e 

outras obras de benemerência enquanto na órbita de acção da Igreja Católica;  

- As aparições Marianas, em Fátima, reflectindo a intensificação do seu culto nos Países 

Católicos; 

- A crise de subsistências e os açambarcadores de produtos alimentares; 

-A continuidade do exercício efémero de responsabilidades políticas diluindo as referências 

do Poder, e a pouca propensão dos sucessivos líderes em irem ao encontro dos Cidadãos, 

dos seus problemas; 

- A desilusão a instalar-se, insidiosamente, entre os Portugueses; 

- Os afectados pelos surtos epidémicos, em nº superior ao triplo dos óbitos, induzindo a 

população a um estado emocional, ávido de protecção, a resvalar para o pânico; 

É neste tempo de crise e de angústia social que os anos de 1917 e 1918 parecem polarizar 

todos os problemas. 

É neste contexto, que o cidadão Sidónio Pais adquire dimensão nacional, ao liderar o 

Golpe de 5 a 8 de Dezembro de 1917. 

A “ideia nova”, na sua essência, não é uma descontinuidade no movimento republicano. 

Sidónio Pais estabelece uma ponte com o passado, e ao gerir, com inteligência, meios de 

comunicação esses sim, inovadores, para se relacionar transversalmente com a sociedade 

portuguesa, antecipa o Futuro. 

Será Sidónio Pais Presidente, o corolário de Sidónio Pais militar, gestor escolar, 

académico, deputado e ministro, diplomata, conspirador, líder de um Golpe Militar, em que 

o actor sendo sempre o mesmo se torna encenador  de  si  próprio  quando  “Presidente - 

Rei”? 
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Sidónio Pais, encenador de si próprio, em que o palco é o País, e o Público a angústia 

popular em que o País vive? 

Qual o fio condutor até à explosão carismática de Sidónio Pais, Presidente da República? 

Mesmo que pouco perceptível acontece, com a naturalidade das coisas naturais, como que 

uma pré-assunção de virtualidades, abrindo caminho à consciencialização de pressentidos 

dotes carismáticos. 

Desde quando são notados? E, finalmente, assumidos? 

Sendo inquestionável o forte carisma de Sidónio Pais, a utilização profusa da sua imagem 

decorre, exclusivamente, de uma primorosa auto-recriação? 

Ou existe uma máquina, alguém, que nos bastidores, subtilmente, compõe, planifica a 

acção, transformando, por exemplo uma viagem do Presidente, num acontecimento 

nacional, com uma apoteótica recepção no destino, e um regresso triunfal? 

Como é que as multidões acorrem, pontualmente? É facto que há imprensa solidária com a 

“ideia nova” mas, também, uma população praticamente analfabeta. E a comunicação não 

é instantânea como hoje. 

Será possível que um êxito de popularidade de tal magnitude, num espaço curto de um 

ano, se suporte, unicamente, num carisma invulgar, servido por improvisações sempre 

conseguidas, de um homem só? 

2. Ao longo do presente trabalho, vão perfilar-se conceitos, dos quais e desde já, se 

indicam alguns, e se tenta a sua clarificação. 

O conceito de regime político reportado à ideia de Constituição material enquanto 

complexo de forças políticas, sociais, económicas, religiosas e culturais, transportadores 
de interesses, ideias e mundividências condicionadoras do exercício da acção política1, 
leva-nos a considerar que, após a queda formal da Monarquia, em 1910, o que acontece, 

durante mais de uma dezena de perturbados anos que se vão seguir, é o confronto 

continuado entre a Monarquia e a República. 

                                                           
1 Gomes Canotilho, Regime Político, apud, António Barreto e Maria Filomena Mónica (coordenação de), Dicionário de 
História de Portugal, vol.9 suplemento P/Z, Lisboa, Livraria Figueirinhas, 2000,p.223. 
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Ponderado o Republicanismo como mensagem, condensando, em Portugal, a filosofia 
política das Liberdades, o ethos de uma cultura cívica e política onde se afirma a dimensão 
comunitária (Res publica), a amititia do povo e o pluralismo político – social da Polis2,o 

Republicanismo, em 1910, surge-nos essencialmente urbano. O Poder local continua 

Poder dos grandes proprietários e comerciantes, do Clero – dos «influentes». 

A burguesia e/ou a classe média alta de generalizado perfil católico e monárquico, 

permanece no aparelho do Estado, nos Tribunais, no Exército, na Diplomacia. 

Com o 5 de Outubro, as Pessoas não deixam de ser as mesmas, especialmente, nas 

vestes de apressados «adesivos». 

Por outro lado, a instauração da República não constitui uma descontinuidade no processo 

Liberal Português. 

O Liberalismo está na origem de uma nova ordem política e jurídica, de uma nova 

administração do Estado, que vão emergindo, paulatinamente em Portugal sem, contudo, 

obstarem, inclusivé, à persistência de tradições do «antigo regime». Importados modelos e 

ideias, falta o capital privado que urge para amenizar a penúria financeira do País, e 

principalmente, a lenta alteração de mentalidades. 

O Liberalismo Português foi, na verdade, o que pôde ser, a partir do condicionalismo 
herdado e dos meios de acção  de  que  pôde  dispor  (…)  do  desencadeamento da 
mobilidade social burguesa até à consciência e à responsabilidade do Cidadão na Res- 
publica (…) foi capaz de gerar, em todos os domínios, individualidades tão marcantes, tão 

dignas, tão presentes, paradigmaticamente, nas ulteriores vicissitudes da vida nacional3. 

O parlamentarismo, o domínio do legislativo, continua na sua modalidade republicana. A 

crítica que lhe é feita, tem como alvo implícito, o partidarismo. 

O presidencialismo confere ao Presidente da República, em simultâneo, a chefia do 

Governo, afasta-o da disputa partidária e elege-o, por sufrágio directo, o que se traduz no 

esvair da tradição parlamentarista. 

                                                           
2 Gomes Canotilho, Regime Político, apud,António Barreto e Maria Filomena Mónica  (coordenação de), Dicionário de 
História de Portugal, vol.9 suplemento P/Z, ob. cit.,p.223.  
3  Joel  Serrão  (direcção  de),  Liberalismo,  Dicionário  de  História  de  Portugal,  vol.III,  Lisboa,  Iniciativas  Editoriais,1979, 
pp.517‐518. 
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Em 1910, o Partido Republicano Português não dispõe de qualquer organização na 

maioria dos concelhos do País. Isto não significa que o Partido Republicano Português não 

tenha como apoiantes, pessoas de reconhecida integridade e competência reunindo, 

portanto, condições para assumir as mais elevadas responsabilidades. Tem, 

efectivamente, em qualidade, não na quantidade necessária para cobrir a liderança do 

País. 

No debate interno do Partido Republicano Português, os moderados são de opinião que a 

República não pode sobreviver, como República Democrática, se confinada aos 

republicanos de antes do 5 de Outubro. Para a consolidar, importa converter o País 

conservador. Os radicais recusam dar pleno direito de cidade aos monárquicos, a 
República é revolução permanente ou coisa nenhuma.  

A atomização do Partido é irreversível.  

A chefia política carismática, corresponde ao político por «vocação», na sua expressão 
mais alta. O Poder em virtude da entrega dos obedecentes ao «carisma» puramente 
pessoal do chefe - «a autoridade do encanto»4. 

Quando um inquestionável Poder «carismático», decorridos sete anos sobre o 5 de 

Outubro, faz a ponte com o passado recente, utiliza meios de comunicação inovadores na 

transmissão da mensagem de uma «ideia nova» do Republicanismo, relacionando-se 

transversalmente com a Sociedade Portuguesa, não só antecipa o Futuro, como evidencia 

que o confronto entre o regime Monárquico e o regime Republicano não se reduz a uma 

questão de legitimação do Poder, que decorre de uma sucessão dinástica, na Monarquia, 

e da eleição do Chefe de Estado, na República. 

Sendo o sistema político um sistema de linguagem, comportando basicamente duas 
funções: dissimulação e ilusão5, tendo presente os conceitos já referidos, focados no 

objecto do trabalho, partir da noção de encenação mais despida de complexidades: 

- O acto ou efeito de pôr em cena, dispôr as coisas com o fim de iludir, desta feita, ao 

serviço do exercício do Poder. 

3. A tese monumental de Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo vol.1● História 
                                                           
4 Max Weber, A Política como Profissão, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas, Lda., 2000, pp.19‐20. 
5 Pierre Ansart, Les  Idéologies Politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, pp.5‐11 e 7‐88, apud, Ernesto 
Castro Leal, António Ferro ‐ Espaço Político e Imaginário Social (1918‐32), Lisboa, Edições Cosmos,1994,p.15.  
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de uma vida e vol.2● História de um caso Político, constitui fonte primordial na elaboração 

do presente trabalho, tendo em vista o tratamento de elementos biográficos para a 

caracterização carismática de Sidónio Pais. 

Na primeira parte da sua estrutura, intitulada «Um Líder em construção», no capítulo I. «O 

cidadão Sidónio Pais e a sua circunstância» procura-se uma síntese biográfica que 

permita conhecer e situar o cidadão, no seu Tempo, desde as suas origens, em Caminha, 

até ao regresso de Berlim.  

No capítulo II. «Traços para o desenho de um carácter», pretende-se, através de 

associações selectivas de factos, tornar nítida, em Sidónio Pais, uma linha de conduta 

passível de eventuais ligações de coerência com o perfil do seu exercício do Poder 

durante 1918. 

Na segunda parte «A encenação do Poder», perante um Sidónio Pais regressado a 

Lisboa, com mais Mundo e maior maturidade, consolidada uma ética de responsabilidade 

porque, testadamente vivida, mantidas as referências, sem prejuízo da construção 

laboriosa das suas próprias convicções, Sidónio Pais conspirador, líder de um Golpe 

Militar, no encontro consigo próprio e ao encontro dos Cidadãos e dos seus problemas, 

progressivamente mais distante das elites, desapegado da realidade política, numa 

irreprimível atracção por um messiânico destino. 

Consciencializados os pressentidos dotes carismáticos, construída uma imagem, 

encenado o Poder, interessa agora, detectar, analisar e enquadrar os símbolos do Poder 

exteriorizado por Sidónio Pais, de Dezembro de 1917 a Dezembro de 1918, analisar o 

enquadramento do fenómeno político que representa naquele período, e depois, a sua 

acção e actuação política, à luz das doutrinas da época e posteriores.  

Ao terminar o itinerário de pesquisa e estudo, a tentativa de alinhar conclusões e eventuais 

novas interrogações que possam delas resultar. 
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“FESTAS POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1917”6 

 

A 10 de Dezembro de 1918, Émile Daeschner, embaixador de França em Portugal, envia o 

despacho nº1957 a Stephen Pichon, ministro dos Negócios Estrangeiros Francês, no qual, 

estabelece o contraste entre a muito discreta comemoração do 5 de Outubro e a muito 

festejada celebração do 5 de Dezembro de 1917. 

O despacho nº195, na sua essência, é coerente com os anteriores, desde o Golpe de 5 de 

Dezembro, inicialmente prudentes face à nova situação política portuguesa e, 

progressivamente mais agudos e hostis, alimentando as reservas e o visível desagrado 

das autoridades francesas face ao dezembrismo, pesem embora o reconhecimento formal 

da República Nova, e a acção do embaixador Português em França, Bettencourt 

Rodrigues e do director dos Serviços de Informação e Propaganda da República 

Portuguesa nos países amigos e aliados, Francisco Homem Cristo Filho. 

O que surge como, particularmente relevante, é o facto de Émile Daeschner, ao analisar a 

tensão política do momento, em Portugal, lhe parecer improvável que a popularidade do 

Presidente baixe, bem pelo contrário, se ele continuar a divertir e a alimentar a população, 
muito dificilmente os seus adversários, sob estrita vigilância, podem derrubar o regime a 
não ser pelo recurso ao atentado pessoal. 

Esta opinião de uma personalidade insuspeita de qualquer simpatia por Sidónio Pais, ao 

reconhecer a sua crescente popularidade, quatro dias depois de um 1º atentado falhado, e 

quatro dias antes do seu assassinato, este inquestionável êxito de comunicação de uma 

imagem, trazem à memória a questão levantada por Max Weber: “ que género de homem 

se deve ser para ter direito a pôr a mão nos raios da roda da História?”... 

 

 
                                                           
6 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.2, História de um caso político, Coimbra, Imprensa da Univer‐
sidade de Coimbra, 2006, p.339. 
7 Documento nº 1, Antologia Literária, pp. 373‐376. 
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I. O CIDADÃO SIDÓNIO PAIS E A SUA CIRCUNSTÂNCIA 

 

1. As origens – do assento de baptismo à condição de «formigão» 

No dia primeiro de Maio de 1872, pelas nove horas da noite, na Vila de Caminha e na rua 

Direita nº115, nasce Sidónio Pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos seis dias de Junho de 1872, pelas 5 da tarde, na Igreja paroquial de Braga, é 

baptizado Sidónio Bernardino da Silva Pais, filho legítimo primeiro de Sidónio Alberto 

Marrocos Pais e Rita Cardoso da Silva Pais, e neto paterno de Bernardo José Pais de 

Azevedo e Francisca Rita Marrocos Pais e materno de António Serafim Cardoso e Ana 

Silva Cardoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 / Ilustração Portuguesa - Colecção Particular, apud, Joaquim Vieira (coorde- 
nação de ), Fotobiografias séc.XX, Círculo de Leitores, Lisboa, 2002. 
                                                                                                                                                                                                   
Assinalado o quarto nas traseiras da casa, onde nasceu Sidónio 
Pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fotografia tirada a 26.08.2009 
Ruínas das traseiras da casa, onde nasceu Sidónio Pais.  
Decorria o trabalho de eventual  identificação de vestígios  Arqueo- 
lógicos. No caso da sua inexistência, segue-se o arranque da cons- 
trução da Casa-Museu Sidónio Pais. 
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São padrinhos o seu avô paterno Bernardo José Pais de Azevedo e sua tia materna 

Claudina Cardoso da Silva Coelho. 

Os pais de Sidónio Pais tinham casado na mesma igreja, a 22 de Junho do ano anterior, 

Rita Júlia com 26 anos, e Sidónio Alberto com 24 anos. 

Uma plêiade de jovens intelectuais manifesta-se contra o vergonhoso atraso português, no espectro das 

Nações Europeias. 

Filho e neto materno e paterno de funcionários judiciais e tabeliónicos, Sidónio Pais vai 

viver os seus primeiros anos num ambiente burguês, calmo e simples embora austero, 

beneficiando do reconhecimento social que actividade profissional dos seus ascendentes 

lhe conferia8. 

Um facto inesperado vai alterar esta situação, tranquilamente vivida na placidez da bela 

vila de Caminha. Sidónio Alberto Marrocos Pais, por razões que sobrevivem explicar, é 

demitido, em 1879, das funções de escrivão de Direito e tabelião de Notas, no 2º Ofício da 

Comarca. Demissão, eventualmente comutada em transferência para Pedrógão, e 

posteriormente, por troca, para a Comarca da Sertã. 

Sidónio Pais tem 7 anos, e muda de casa, pela primeira vez. 

No dia 27 de Agosto de 1883, seu pai morre aos 36 anos, vítima de uma pneumonia. 

Sidónio Pais tem 11 anos. E é agora, o homem da casa, o mais velho de sete irmãos. 

Rita Júlia, a dois dias de completar 39 anos, rodeada de filhos e de problemas financeiros, 

realizado o funeral do marido, decide regressar a Caminha, a 8 de Setembro de 1883, à 

sua casa do Terreiro ou Praça Municipal, onde vai viver até 1905. 

Dotada de forte personalidade e determinação numa época em que a Mulher, 

praticamente, não tinha acesso ao emprego, Rita Júlia assume a responsabilidade de 

matriarca, lidera a situação sem inibições, solicita o apoio de parentes mais chegados e de 

pessoas amigas. 

Sidónio Pais é apoiado pelo seu tio-avô Bento Tomás da Silva Coelho e pela tia e 

madrinha Claudina Cardoso da Silva Coelho, e embora parecendo «mais velho» do que os 

seus 11 anos, algo «distante» e «triste», não deixa de conviver com os primos e outras 
                                                           
8  Miguel Nunes Ramalho, Sidónio Pais Diplomata e Conspirador (1912‐1917), Lisboa, Edições Cosmos, 2001, p.16. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

23 
 

crianças na ampla e bela quinta da Fonte da Vila, chegando mesmo a enamorar-se da sua 

prima Claudina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas da quinta da Fonte da Vila 

 

          

      (Reproduções de Sidónio Pais de Caminha ao Panteão Nacional por Armando Malheiro da Silva e António Júlio Trigueiros, p.123) 

 

O percurso escolar de Sidónio Pais ter-se-á iniciado com a frequência da instrução 

elementar na Escola Oficial da Sertã, e continuado, após a morte do pai, no Liceu Nacional 

de Viana do Castelo, no qual faz exames de Geografia, Introdução e Aritmética nos meses 

de Julho de 1884,1885 e 1886, na qualidade de aluno externo.  
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No ano lectivo de 1885-1886, acede à condição de «formigão», designação estudantil para 

aluno do Seminário Maior Episcopal de Coimbra, igualmente como externo. Obtém 

aprovação nas disciplinas que não fizera no Liceu Nacional de Viana do Castelo.  

Tem como colega de turma, António Dias e Sousa da Costa Cabral, «formigão» interno, 

que irá reencontrar em Berlim, vinte e sete anos mais tarde. 

É ainda sob a protecção financeira da tia e madrinha, de importância decisiva na sua 

carreira, que Sidónio Pais, aos 13 anos, muda mais uma vez de casa, ao partilhar o nº 5 do 

Largo do Hospital, em Coimbra, com o seu primo António Tomás da Silva Coelho, 

estudante de medicina. 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                               /1871/Museu da Presidência da República 

          Sidónio Alberto Marrocos Pais, pai de Sidónio Pais          

                                  (reprodução de Sidónio Pais ídolo e mártir da República p.131) 

                        Rita Júlia Cardoso da Silva, mãe de Sidónio Pais 
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2. Na Universidade – de aluno a vice-reitor 
O ano lectivo de 1887-1888 inicia-se na Universidade de Coimbra, a 16 de Outubro de 

1887, cumprindo-se a tradição do juramento dos caloiros ou bichos à Imaculada 

Conceição, e da Oração de Sapiência na sala dos Actos Grandes. 

A frequência do Seminário Maior Episcopal de Coimbra, até completar o Liceu, constitui 

como que uma antecâmara da porta férrea do Paço das Escolas. Efectuada a integração 

no ambiente coimbrão, e transposta aquela, Sidónio Pais mergulha na Academia, num mar 

agitado de ideias políticas e filosóficas que vão gerando um confronto crescente entre 

estudantes monárquicos e republicanos. 

Sidónio Pais não se furta a esta efervescência universitária nem se alheia da peculiar 

boémia coimbrã, não deixando, contudo, de ter presente as dificuldades materiais da 

família, colmatadas pela protecção essencial da sua tia madrinha. Decide dar explicações, 

e afirma-se, rapidamente como «urso», o que lhe permite, terminados os exames finais do 

1º ano, começar um ciclo ininterrupto de prémios escolares, cotando-se, invariavelmente, 

entre os três melhores alunos. 

A 12 de Dezembro de 1888, Sidónio Pais com dezasseis anos, alista-se como voluntário 

no Regimento de Infantaria nº23, em Coimbra. Tem em vista conciliar a frequência 

Universitária e a carreira das Armas. Começa a perfilar-se o afastamento de Caminha e do 

funcionalismo judicial, tradição consagrada pelo pai e avôs, que não as ligações afectivas 

aos familiares que vai manter ao longo da vida, em especial, com a mãe e irmãos. 

Subjacente, estará a preocupação de ajudar às despesas familiares.  

Vive-se no País, um clima propício à corrupção, uma cascata de escândalos que o rotativismo 

constitucional já não consegue estancar. D. Carlos sucede a seu pai, e com a morte de D. Luís, morre a 

«paz podre» que decorre da tentativa reformista da regeneração de 1851. Caminha-se para o fim formal 

da Monarquia Portuguesa. 

Às críticas ao fontismo de Oliveira Martins, acresce a acidez dos ataques de Eça de Queiroz e Ramalho 

Ortigão à sociedade burguesa e provinciana. 

Acontece o Ultimatum, e com este a revolta e a contestação.  

 

A 11 de Novembro de 1890, Sidónio Pais é convocado para se apresentar na Escola do 

Exército. Tem, então, 18 anos, é soldado aspirante a oficial, com um soldo de 500 réis. 

Suspende a frequência do 4º ano em que se havia matriculado na Faculdade de 

Matemática, e parte para Lisboa. 
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Sidónio Pais vai manter viva a determinação de regressar à Universidade de Coimbra, o 

que concretiza, em Outubro de 1895, graças ao apoio do tio materno de Maria dos 

Prazeres, com quem casara, a 2 de Fevereiro, em Amarante. 

Aluga casa, em Coimbra, na Rua do Cabido nº 11, ao pé da Sé Velha. 

O ano lectivo de 1895-1896 começa, inalterada a tradição, a 16 de Outubro. Sidónio Pais 

passa a precisar apenas de alguns minutos, a pé, para da sua nova casa transpor a porta 

férrea. Fá-lo, passados 5 anos, na condição de casado, à espera do primeiro filho, e 1º 

tenente de Artilharia. 

A conclusão do 4º ano significa o regresso aos prémios escolares, tanto nas cadeiras 

realizadas no curso de Matemática como no de Filosofia.  

O ano lectivo de 1896-1897, e a frequência do 5º ano, conferem a Sidónio Pais a qualidade 

de finalista «conhecido e estimado por alguns professores, achando-se já inserido no meio 

universitário…». 

Conclui, e como sempre premiado, os bacharelatos em Matemática e Filosofia com 19 

valores, a mais alta classificação no primeiro, e a segunda mais elevada no de Filosofia. 

A 12 de Dezembro de 1897, disserta sobre a Rotação da Terra considerada esta de forma 
variável, e é aprovado Nemine Discrepante, ascendendo ao grau de Licenciado. 

A 16 de Maio de 1898, é aprovado no exame de Língua Grega, habilitação necessária para 

o Doutoramento. Os dias 19 e 20 de Julho, são designados pela Congregação da 

Faculdade de Matemática, para a realização do acto de Conclusões Magnas – o chamado 

Doutoramento Científico. 

A 21 de Julho, obtém a aprovação no Acto de Conclusões Magnas, e a 24 de Julho, com 

notícia n’ O Conimbricense, de 23 de Julho, p.2, e Comércio de Coimbra, de 24 de Julho 
«o ingresso pleno no seio da Alma Mater - ritual de Investidura, e ao limite, de 

consagração».  

A 22 de Setembro, Sidónio Pais, entrega o requerimento de candidatura ao concurso para 

vaga de lente substituto, na Faculdade de Matemática. Concorre também, António Santos 

Lucas, detentor de uma classificação final mais baixa embora obtida há mais tempo, e que 
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aguardava, desde 1895, pela abertura de um concurso para a vaga, em apreço, na 

expectativa de se candidatar sem concorrentes. 

A 9 de Dezembro, Santos Lucas apresenta a sua desistência, antes de iniciadas as provas 

científicas do concurso, alegando falta de imparcialidade do acto - «um mimo de Natal 

preparado pela Faculdade ao candidato Sidónio Pais». 

A 10 de Dezembro, o jornal O Tribuno Popular traz a público a desistência de Santos 

Lucas bem como o início da primeira prova do concurso, e no dia 17, dá direito à primeira 

página ao artigo Concursos de Mathematica, e em segunda página, discretamente, dá 

notícia de no dia anterior, 16 de Dezembro, sexta-feira à tarde, ter havido uma troca de 
explicações entre Santos Lucas e Sidónio Pais, facto que teve origem no requerimento que 
o Sr. Dr. Santos Lucas dirigiu à Reitoria da Universidade, declarando os motivos da sua 
desistência. Simplesmente, não havia acontecido uma mera troca de explicações – Sidónio 

Pais agride, fisicamente Santos Lucas, seu camarada de armas e concorrente à mesma 

vaga, e isto, em plena baixa de Coimbra. Uma reacção em defesa da honra, nada de 

acordo com a sua folha de serviços, indiciando uma sanção disciplinar, no âmbito militar, o 

que, de facto, veio a acontecer, passado um mês. 

Entretanto, o concurso decorre desde o dia 10, prolongando-se até 22 de Dezembro, na 

sala dos Actos Grandes, sob presidência do reitor. O termo de encerramento do processo 

e o seu envio ao Governo de S. Majestade verifica-se a 22 de Dezembro. A respectiva 

publicação na folha oficial, após assinatura régia, acontece a 10 de Janeiro de 1899. 

A 11 de Janeiro, Sidónio Pais aos 26 anos, toma posse das funções de docente passando 

a integrar o Corpo Científico da Faculdade.    

De 28 a 30 de Abril, a Academia Coimbrã vai celebrar o centenário da Sebenta. Visiona-se 

o Futuro e critica-se, no presente e em crescendo, a obsolescência do ensino universitário. 

Durante os meses que se vão seguir de Julho, Agosto e Setembro, o Porto sofre uma epidemia de peste. 

Um cordão sanitário é imposto por Decreto de 24 de Agosto, isolando a cidade do resto do País. O 

impacto da decisão gera uma crise política que se esvai com as eleições de 26 de Novembro de 1899, 

em que é vencedora a lista de Afonso Costa, Francisco Xavier Esteves e Paulo de Castro. No entanto as 

eleições são anuladas por decisão do Tribunal de Verificação de Poderes, accionado por um recurso do 

Governo de Luciano de Castro. O acto eleitoral é adiado para 18 de Fevereiro de 1890. A tensão política 

renova-se.   
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            /1899/ colecção particular, apud, Joaquim Vieira (coordenação de ), Fotobiografias Séc.XX, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002 
 

Corpo Docente da Universidade de Coimbra, em 1899 

(Ao centro, Afonso Costa junto do bedel. À esquerda – 1º na 2ª fila, Sidónio Pais com Bernardino Machado, ao seu lado) 

 

A 2 de Junho de 1900, Sidónio Pais é objecto de um voto de louvor e agradecimento pelos 
serviços com que coadjuvou os Astrónomos da Faculdade em todos os trabalhos do 
eclipse do Sol, tanto nos preparatórios como no das observações em Maio último.  

No ano lectivo de 1901-1902, e na Congregação de 17 de Janeiro de 1902, por proposta 

do Decano da Faculdade, Sidónio Pais é indicado para a vaga existente de 3º astrónomo 

do Observatório da Universidade de Coimbra. O processo atrasa-se e a nomeação só é 

consumada através do Decreto de 25 de Julho de 1904, publicado no Diário de Governo 

de 10 de Agosto, falhando o seu objectivo porque, entretanto, Sidónio Pais é promovido a 

lente catedrático por Decreto de 17 de Agosto de 1904, em substituição de Rocha Peixoto 

que se havia suicidado nos primeiros dias do mesmo mês. 

Sidónio Pais, contudo, não vai deixar de colaborar nas efemérides astronómicas. 

A 3 de Julho de 1902, vai acumular responsabilidades ao ser admitido, após concurso, na 

Escola industrial Brotero, como professor nas disciplinas de Princípios Gerais de Física 
Química, História Natural, Física e Mecânica. Tendo em vista, melhorar e adequar os seus 

conhecimentos, Sidónio Pais inscreve-se em cursos por correspondência, pela École 

Spéciale de Travaux Publics, em Paris – o curso médio de Notions d’Électricité Theorique 

et  d’Électricité  Industrielle e o curso superior de Aplicações Práticas nº1- Introduction 
Mathématique  à  l’Ètude  de  la  Résistence  des  Materieux  de  l’Hydraulique, que se vão 

prolongar até 1905. 
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A 7 de Janeiro de 1903, o Reitor interino, Avelino Calisto, ao responder à informação anual 

a enviar ao Ministério da Guerra, respeitante ao desempenho profissional de Sidónio Pais, 

escreve: 

 - Muita aptidão Physica. Bom comportamento civil. Muita competência profissional. 
Procura augmentar a sua instrução. É muito dedicado pelo serviço. Juízo privativo. É muito 
bom professor. Tem óptimo comportamento quer como professor, quer como cidadão. 

No ano lectivo de 1902-1903, Coimbra vive, ao longo do primeiro trimestre de 1903, a Revolta do 

Grelo corporizada nas vendedeiras ambulantes do mercado. Em causa, a revolta destas contra a 

exigência dos fiscais de contribuições do Governo Civil no pagamento de uma licença de 1300 réis. 
A situação agudiza-se gerando mesmo, a 11 e 12 de Março, confrontos com as forças da Ordem, 

generalizando-se o conflito à cidade, envolvendo a academia, lojistas, operários, caixeiros e empregados 

do comércio. 

Chegam a ouvir-se, na cidade, gritos de morras ao Governo e vivas à República, à Revolução Social e 

ao Socialismo. 

 

A Universidade é encerrada, temporariamente. 

A 22 de Março de 1904, na Congregação da Faculdade de Matemática, presidida pelo 

director interino Avelino Calixto, Sidónio Pais e Henrique de Figueiredo decidem apresentar 

uma proposta de reestruturação da 1ª cadeira – Álgebra Superior, que sujeita à votação, 

resulta num empate não dirrimido pelo reitor, dado o carácter técnico do assunto. 

A 19 de Maio de 1906, D. Carlos nomeia João Franco, Presidente do Conselho de Ministros, 

interrompendo, com esta sua decisão, o sistema rotativo. O franquismo vai dar os primeiros passos, 

numa 1ª fase de cariz liberal, sem colidir com a legalidade constitucional, em vigor. 

 

No ano lectivo de 1906-1907, vão acontecer incidentes que determinam a paralisação da 

vida da Academia. Na sua origem, o caso do licenciado em Direito, José Eugénio Dias 

Ferreira. Sidónio Pais é, naturalmente envolvido, e da sua intervenção daremos conta, mais 

adiante. 

Na Congregação de 24 de Julho de 1908, é aprovado pelos vogais presentes, sob 

proposta do reitor interino, a supressão da capa e batina. E o decano, Luís Costa e 

Almeida propõe que seja escolhido para proferir a Oração de Sapiência, na abertura, do 

próximo ano lectivo, o vogal Sidónio Pais. A proposta é aprovada, e o lente catedrático da 

cadeira de Cálculo Diferencial e Integral agradece a honra da escolha. 
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Luciano de Castro retira o apoio a João Franco e D. Carlos outorga de Poderes ditatoriais o novo 

Governo de João Franco e, assim, ao longo do 2º semestre de 1907, o republicanismo recebe o 

«empurrão» que tanto carecia para o assalto final à cidadela da realeza.  

O livro dos bedéis da Faculdade de Matemática contém, relativamente ao mês de Fevereiro: no dia 1 de 

F evereiro de 1908 pelas 5 e ½ horas da tarde no seu regresso de Villa Viçosa e quando passava em 

carro descoberto, pelo Terreiro do Paço, foram assassinados a tiros de revolver e carabina, Sua 

Magestade El-Rei D . Carlos e o Príncipe D . Luiz F ilipe, sendo na mesma ocasião ferido por uma balla 

n’um braço o Infante D. Manuel. Foram feriados em sinal de lucto desde 1 a 10 do dito mez. 

Emerge do regicídio uma tentativa concentracionista – um Governo de aclamação, liderado pelo vice-

almirante Ferreira do Amaral que irá sobreviver até ao dia 25 de Dezembro de 1908, data em que é, 

oficialmente exonerado. 

 

No ano lectivo de 1908-1909, na solene cerimónia da sua abertura, a 16 de Outubro, findo 

o discurso inaugural do reitor, conselheiro Alexandre Cabral, o secretário da Universidade, 
bacharel Manuel da Silva Gaio, dirigiu-se aos doutores e acompanhou o Doutor Sidónio 
Pais até à Cátedra.  

Sidónio Pais de borla e capelo, com as cores da Faculdade de Matemática, inicia a sua 

Joaquim Vieira (coordenação de), Fotobiografias Séc.XX, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 2002 

 Sidónio caricaturado por um estudante em Coimbra 
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Oração de Sapiência9, numa voz algo nasalada, mas audível e vivaz, dirigindo-se nas suas 

próprias palavras, a uma assembleia tão distincta, e à medida que foi lendo o seu discurso 
conseguiu a proeza rara de ser, por vezes, interrompido com aplausos. 

Assiste-se ao reaparecimento de um rotativismo caduco e fragilizado por dissidentes independentes. Os 

governos e os escândalos sucedem-se. 

A 29 de Dezembro, um terramoto na Calábria, Itália, provoca 100.000 mortos e desperta a solidariedade 

internacional, na qual marca presença a Academia. 

1909 chega, e com o ano novo, emerge o nacionalismo Sérvio e agrava-se o clima de conflitualidade, na 

Europa. 

 

A 4 de Março de 1909, a Congregação da Faculdade de Matemática retoma a questão das 

missões científicas, pendente desde Dezembro, quando da discussão da aplicação de 

receitas da Faculdade, e questiona os vogais Costa Lobo e Luciano da Silva sobre a sua 

disponibilidade para se encarregarem das missões do ano em curso e seguinte. 

A 22 de Março, a Congregação é informada que Luciano Pereira da Silva não pode 

participar das duas missões. Face à situação criada e de acordo com os critérios em vigor, 

os vogais Henrique de Figueiredo e Sidónio Pais são encarregues da missão de estudo em 

França, pelo prazo de 6 meses (3 meses no ano económico de 1909 e 3 meses no de 

1910). 

Partem por volta do dia 10 de Abril e regressam em meados de Julho. A missão de estudo, 

no que respeita à perspectiva expressa por Sidónio Pais, foi muito orientada para um 
exame do Ensino Superior Francês, contraposto implicitamente à realidade universitária 
Portuguesa... permitindo-lhe consolidar as teses modernas em matéria de Didática e de 
Pedagogia. 

Com as férias da Páscoa, no ano lectivo de 1909-1910, chega também a data de partida 

de Henrique de Figueiredo e Sidónio Pais para um segundo período de 3 meses da sua 

missão de estudo ao estrangeiro. A chegada a Paris é a 21 de Março, sob um frio intenso. 

Sidónio Pais regressa a Portugal a 7 de Julho, depois de uns dias de descanso, em Niort, 

em pleno campo, não previstos no programa da missão de estudo. 

 

                                                           
9 Documento nº 2, Antologia Literária, pp.377‐382. 
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Lentes da Faculdade de Matemática 

                    (da esquerda para a direita: Sidónio Pais, Almeida Garrett, Rocha Peixoto, Costa Lobo e Henrique Figueiredo) 

 

 
A Monarquia, já sem futuro, promove eleições Legislativas a 28 de Agosto. E muito embora resulte em 

vitória dos Regeneradores (87 Deputados), os 14 Deputados Republicanos eleitos significam o controlo 

de 90% das Paróquias de Lisboa, e não impedem os «intransigentes» da via revolucionária seguirem em 

frente, irreversivelmente, até à revolta da Infantaria 16 e Artilharia 1. Passava da 1 hora da madrugada 

de 4 de Outubro, poucas horas depois do assassinato de Miguel Bombarda, quando se dá o início da 

Revolução. 

Culminava, assim, um processo revolucionário com ramificações por todo o País. 

 

A 16 de Outubro, consumada a implantação da República, e conforme a tradição, acontece 

a abertura do novo ano escolar, na Universidade, embora sem cerimónias solenes. O 

Governo Provisório, ao autorizá-la, contraria a opinião defendida por um «grupo de 

estudantes da renovação democrática», a falange demagógica, segundo os próprios, que 

entendiam que as aulas não deviam começar antes de concretizada a reforma da 

Universidade, e, assim, retomando o espírito dos «intransigentes», protagonistas principais 

da greve de 1907. 

A 17 de Outubro, há professores, identificados como monárquicos e franquistas, a ser 

apupados por estudantes que, exaltados, irrompem pelas salas das Gerais e do Capelo, 

                              /1899/Museu da Presidência da República 
 

/Museu da Presidência da República 
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destroem cátedras e insígnias, e a tiros de pistola, provocam estragos assinaláveis em 

retratos dos últimos Reis, em particular, no do Rei D. Carlos. 

O reitor Interino, Doutor Santos Viegas, apela ao ministro do Interior, para que a ordem 

seja assegurada, defendendo a suspensão das actividades escolares, até à recuperação 

dos estragos. O governador civil substituto consegue desalojar os estudantes e fechar as 

instalações. O controlo e acalmia da situação são assegurados. 

A 19 de Outubro, Manuel de Arriaga, toma posse, no Paço das Escolas, como reitor da 

Universidade, na presença de António José de Almeida e de 32 professores, entre os 

quais, Sidónio Pais. 

A 23 de Outubro, Sidónio Pais toma posse como vice-reitor, por indicação de Manuel de 

Arriaga. 

A 24 de Outubro, Sidónio Pais assume a regência da 1ª cadeira de Álgebra Superior e da 

3ª cadeira de Calculo Integral e Diferencial. 

Manuel de Arriaga não vai, por razões diversas, e em particular, por doença, ser presença 

constante em Coimbra, o que não impede que o seu reitorado seja avaliado como muito 

activo, consideradas as medidas reformistas, entretanto, levadas à prática, e que, no seu 

mais expressivo número, são creditadas ao vice-reitor, Sidónio Pais.  

A 6 de Novembro, quando da passagem por Coimbra, rumo ao norte, dos ministros da 

Guerra, coronel António Xavier Correia Barreto, e do Interior, Dr. António José de Almeida, 

são estes acolhidos com manifestação de regozijo cívico, em que Sidónio Pais, 

naturalmente participa, nos Paços do Concelho, como presidente da Câmara, e na 

Universidade, na qualidade de vice-reitor, em substituição do reitor. 

A 1 de Fevereiro de 1911, Sidónio Pais apresenta a demissão das funções de vice-reitor 

da Universidade de Coimbra. Trata-se de uma atitude curial, pois as funções de vice-reitor 

cessam com o pedido de exoneração do reitor, Manuel de Arriaga, entretanto, ocorrido, e 

que o havia escolhido para seu braço direito, naquele cargo. 

A 12 de Maio, é decretada a fusão das Faculdades de Matemática e de Filosofia na 

Faculdade de Ciências, e definido o plano de estudos para as três Faculdades de Ciências 
– a da Universidade de Coimbra e as outras duas nas recém – criadas Universidades do 
Porto e de Lisboa. 
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Sidónio Pais passa a integrar a primeira, na 1ª Secção – Ciências Matemáticas, no quadro 

de professores Ordinários, na regência do 1º grupo Análise e Geometrias, até ao seu 

assassinato, em 14 de Dezembro de 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias tiradas, a 26 de Agosto de 2009, durante a exposição “Sidónio Pais: Presidente da República Portuguesa”, na galeria da 

Câmara Municipal de Caminha. 
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3. Na vida militar – de voluntário a major e chefe da Força Armada de Terra e Mar 

O prestígio da carreira das Armas, no Portugal de Oitocentos, terá estado também 

presente na decisão de Sidónio Pais ao alistar-se como voluntário, para além de as 
casernas e as fardas não lhe serem, desde tenra idade, indiferentes10. 

Conciliada aquela decisão com os estudos universitários, nos anos lectivos 1887-88/89/90, 

Sidónio Pais vê-se obrigado, em meados de Novembro de 1890, a interromper a 

frequência do 4º ano, na Faculdade de Matemática, para se apresentar na Escola do 

Exército, em Lisboa. 

Após ser dado como prompto para todo o serviço, na inspecção médica, fica matriculado 

com o nº 183, no 1º ano do curso de Artilharia, tendo apresentado a certidão de 

habilitações da Universidade de Coimbra, bem como o diploma de equivalências assinado 

pelo director da Escola Politécnica. 

O soldado aspirante a oficial de Cavalaria, António Óscar de Fragoso Carmona, 

apresentara-se na Escola do Exército, duas semanas antes, a 25 de Outubro. 

A Escola do Exército oferece na altura, para além do curso de Artilharia, os cursos de 

Engenharia Militar, Engenharia Civil, Estado-Maior e o de Infantaria e Cavalaria. 

A  organização de cursos disponíveis remonta a 1863, e vai ser revista e ampliada para 8 

cursos, em 1892, com a criação dos cursos de Administração Militar, Engenharia de Minas, 

e a separação entre Artilharia e Cavalaria. 

Em 1891, Sidónio Pais é 1º sargento graduado cadete, no Regimento de Artilharia nº1. 

Em 30 de Novembro de 1892, termina o curso. Entre trinta alunos do curso de Artilharia, 

obtém o 11º lugar, com a classificação de 11,5 valores, próximo da mediana, quase no 

terço melhor classificado. 

Óscar Carmona termina na mesma data, o seu curso de Cavalaria com a classificação de 

12,1valores, a média mais elevada dos 8 alunos finalistas da sua Arma. 

 

 

                                                           
10 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.33. 
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                                                                                                                                                Processo individual de Sidónio Bernardino Cardozo da Silva Paes / Arquivo Histórico Militar 
                                                                                                                                                             

Diploma de equivalência de estudos 
 

 

Fazem parte dos registos referentes a Sidónio Pais: 

- Antes da promoção a oficial: seis dias de detenção dados pelo comandante do Corpo de 

Alunos da Escola, em 3 de Março de 1892, por não declarar a verdade, quando se 
procedia a averiguações motivadas por infracções disciplinares commetidas por um seu 
camarada, alunno da Escola.11 

- Depois da promoção a oficial: mandado recolher em 9 de Janeiro de 1899, ao Regimento 
a que pertence, devendo ser repreendido, na presença dos oficiais de graduação não 

                                                           
11 Documento nº3, Antologia Literária, p.383. 
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inferior à sua, por ter em uma das ruas da cidade de Coimbra, aggredido o tenente de 
Engenharia António dos Santos Lucas.12  

A 3 de Dezembro de 1892, e de acordo com a legislação em vigor, solicita a promoção a 2º 

tenente, e o tirocínio obrigatório, no polígono de Vendas Novas, na Escola Prática de 

Artilharia nº2 e Grupo de Artilharia de Montanha. 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Museu da Presidência da República 

 

De 14 de Janeiro de 1893 a 23 de Novembro de 1894, integra o Regimento de Artilharia   

nº 2, em Torres Novas. 

A 23 de Novembro de 1894, é colocado em Amarante, na Companhia nº4 de Artilharia de 

Guarnição, e nomeado professor do 2º Grupo da Escola Regimental, a partir de 27 do 

mesmo mês. 

A 10 de Janeiro de 1895, é promovido a 1º tenente, ainda a Companhia nº 4 mas, 

deixando de exercer as funções de professor a partir do dia 22. 

                                                           
12 Documento nº4, Antologia Literária, pp. 384‐385. 
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Em Outubro, transita para o Regimento de Artilharia nº 25, e regressa a Coimbra e à sua 

Universidade. 

A 22 de Novembro de 1896, é nomeado para a Comissão de trabalhos balísticos mas, 

volta a poder conciliar as responsabilidades militares com o objectivo, agora mais 

premente: concluir o seu curso na Universidade, pelo que as deslocações a Lisboa devem 

ter sido, pelo menos, reduzidas ao estritamente necessário e quando ocorresse algum acto 

especial.13 

A 30 de Setembro de 1897, é transferido para o Regimento nº 6, em Penafiel. 

A 27 de Julho de 1898, Sidónio Pais toma conhecimento da sua mobilização para 

Moçambique. Praticamente, na mesma data, é aberta uma vaga de Lente substituto na 

Faculdade de Matemática. 

A vida académica e a vida militar parecem colidir, mais uma vez e irremediavelmente. 

Surge, no entanto, e dentro dos condicionamentos legais, uma solução: a troca com outro 

oficial de Artilharia interessado em ir para Moçambique. Assim acontece, e o 1º tenente 

João Luis Carrilho, parte para Moçambique no lugar destinado ao 1º tenente Sidónio Pais. 

A 12 de Janeiro de 1899, deixa de ser contado no quadro da Arma de Artilharia, por ter 

sido nomeado para o lugar de Lente substituto da Faculdade de Matemática da 

Universidade de Coimbra, transitando, por isso, requisitado do quadro da Arma de 

Artilharia para o Ministério do Reino, sem prejuízo da sua condição militar, como 1ºtenente 

de Artilharia com o soldo de 35$000 réis. 

A 7 de Setembro de 1899, é promovido a tenente. 

A 29 de Dezembro de 1906, é promovido a 2º capitão. 

A 19 de Janeiro de 1911, é graduado no posto de capitão. 

Vai manter-se na situação de adido enquanto exercer funções de Estado. 

A 11 de Fevereiro de 1915, passa ao quadro de Artilharia de Campanha. 

A 18 de Março de 1916, é promovido a major graduado, colocado por portaria com a 

mesma data, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na condição de «demorado em 

serviço». 

                                                           
13 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.60. 
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A 9 de Maio de 1918, Sidónio Pais é investido como chefe da Força Armada de Terra e 

Mar, responsabilidade que integra as funções de Presidente da República para a qual foi 

eleito por sufrágio directo universal masculino, e de acordo com o Decreto-Lei nº 3997, de 

30 de Março do mesmo ano, no seu – Art.122º o Presidente da República é o chefe da 
Força Armada de Terra e Mar, competindo-lhe privativamente empregá-la conforme for 
conveniente à segurança interna e defesa externa da Nação. 

Não se registam, até ao 5 de Dezembro de 1917, relevantes acções na carreira militar de 

Sidónio Pais. No entanto, reportando às suas capacidades intelectuais e aprumo pessoal, 

existem menções de elogio que indiciam alguma propensão para a carreira de Armas, e 

que, a seguir, se assinalam: 

- Enquanto 2º tenente, na Escola Prática de Artilharia e Grupo de Artilharia de Montanha, é 

recordado, pelo mais tarde general e académico, José Fernandes Costa, por uma espécie 
de retrahimento, de gravidade, que logo nos chamou a atenção para a sua compostura de 
pensador e, aparentemente, de triste.14 
- Na informação anual referente a 31 de Dezembro de 1889, do Regimento de Infantaria 
nº3, existe sobre Sidónio Pais, como aspirante a oficial, a seguinte referência: «este 
aspirante é inteligente, do que tem dado provas da maneira mais distinta por quem cursa a 
Universidade e tem boa conduta».15  
- Na informação anual respeitante a 31 de Dezembro de 1893, do Regimento de Artilharia 
nº2, existe sobre Sidónio Pais, a referência «é inteligente, hábil e ilustrado».16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Fernandes Costa, elogio académico do Dr. Sidónio Pais. Lido na sessão ordinária da «Classe de Letras» da Academia 
de Sciências de Lisboa, a 26 de Dezembro de 1918, Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, 1919,pp.11‐13, apud, Armando 
Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.54. 
15 Arquivo Histórico Militar, Lisboa, «Processo individual do major Sidónio Pais». 
16 Ibidem 
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4. Na vida privada - de chefe de família extensa a reconhecido sedutor 
 

Sidónio Pais, ter-se-á enamorado, pela primeira vez, na sua muito comentada vida 

amorosa, de sua prima direita, Claudina Cardoso da Silva Coelho (1869-1928), quando, 

antes de ir estudar para Coimbra, convive com ela e seu irmão, António Tomás da Silva 

Coelho (1867-1924), na propriedade do seu tio - avô e tia madrinha.  
 

A condição de urso, rapidamente adquirida por Sidónio Pais, na Universidade, não o 

impede de viver a boémia coimbrã, o que lhe vai conferir os primeiros créditos como 

sedutor. 

 

                                                       
       

                                                                                                  

Decorridos 2 anos após a sua promoção a oficial, e ao ser colocado em Amarante, na 

Companhia nº4 de Artilharia de Guarnição, em fins de 1894, Sidónio Pais ao relacionar-se 

com a população local, tem a oportunidade de rever um condiscípulo da Universidade, 

Aníbal Martins Bessa, entretanto, já licenciado em Direito, e a completar o estágio. É na 

sequência deste reencontro, que Sidónio Pais conhece a mais nova das quatro irmãs de 

Martins Bessa, Maria dos Prazeres Martins Bessa, filha do negociante Vitorino Ferreira 

Bessa e de Bernardina Joaquina Pinto Martins. 

Casam, em Amarante, a 2 de Fevereiro de 1895. Ela com 28 anos, ele com 23. Vão morar, 

em Amarante, próximo da casa do tio materno da noiva, Dr. Miguel Pinto Martins, 

Jurisconsulto, proprietário e capitalista, que vai ter um papel importante na carreira 

universitária de Sidónio Pais. 

                                                                    (Album de Fotografias)                                                                  (Album de Fotografias) 

              Claudina Cardoso da Silva Coelho (1869-1928)                António Tomás da Silva Coelho (1867-1924) 
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Em Outubro de 1895, como já referido, Maria dos Prazeres e Sidónio Pais vão viver para 

Coimbra.  

 

 

Sidónio Pais é confrontado com o peso acrescido das responsabilidades, à medida que os 

filhos vão nascendo e crescendo. 

No entanto, tal não vai impedir que, no verão de 1905, na praia predilecta da sociedade 
elegante de Coimbra, Sidónio Pais viva um arrebatamento passional, intenso e sério, 
público e notório.17 

Figueira da Foz é, também, a praia eleita pela família Sidónio Pais, que chegados os fins 

de Julho princípios de Agosto, para lá parte de armas e bagagens, deixando Coimbra 

encalorada e vazia de estudantes e de veraneantes. Mas, não é só o imenso areal que 

atrai Sidónio Pais é, também, o bulício dos serões de jogo no Grémio Literário – Recreativo 

e nos casinos da Figueira. É aqui que conhece, entre outros veraneantes, o comendador 

Artur Manso Preto, bacharel em Filosofia e secretário – geral do Governo Civil de Coimbra, 

pai de Ema Manso Preto de 33 anos, casada com Álvaro Augusto Ribeiro, e com dois 

filhos. É neste verão de 1905, que Ema Manso e Sidónio Pais, iniciam uma relação que se 

vai aprofundar e continuar até fins de 1911. 
                                                           
17 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma Vida, ob. cit., p.107. 

                                     Museu da Presidência da República 

       Maria dos Prazeres Martins Bessa (1867-1945) 
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Vai ser um romance não discreto e, por isso, particularmente comentado, atendendo à 

época e proximidade das famílias envolvidas. A oposição da família de Ema Manso, é total 

e continuada. 

A 7 de Março de 1906, Ema Manso deixa a casa dos pais, para onde se mudara, e vai 

viver com Sidónio Pais, no Hotel dos Caminhos-de-Ferro, no Largo do Sansão, em 

Coimbra. Acompanha, assim, a atitude de Sidónio Pais, mostrando à luz do dia, o comum 

e pleno envolvimento. 

Em Abril de 1907, Ema Manso fica grávida da filha Maria Olga, e passa a morar na Rua 

Borges Carneiro. Sidónio Pais vai estar presente e cheio de atenções. A 17 de Dezembro, 

nasce Maria Olga.  

Tanto Ema Manso como a filha, vão viver a cargo de Sidónio Pais, com uma mesada, que 

ele vai manter enquanto viver, inclusivé, durante a sua permanência, em Berlim. 

De qualquer modo, quando Maria Olga é baptizada, na Sé Velha, a 6 de Janeiro de 1910, 

fica registada, como filha de pais incógnitos. A razão deste facto, reside em Ema Manso e 

o seu estado civil, pois que se mantem casada com Álvaro Augusto Leite Ribeiro, a 

trabalhar e viver no Funchal. A morte deste vai acontecer a 21 de Junho de 1916, 

consumando-se, então, a dissolução do casamento. 

Durante a presença, em Paris, e em missão de estudo, Sidónio Pais troca correspondência 

com Maria dos Prazeres e filhos e com Ema Manso. 

Quando Sidónio Pais impõe a si próprio ficar em Lisboa durante a semana, a partir de 19 

de Junho de 1911, data da sessão inaugural da Assembleia Nacional Constituinte, Ema 

Manso e Maria Olga deixam Coimbra e acompanham-no, na sua nova morada, em Lisboa, 

na Rua Barata Salgueiro, nº37, 3º Esquerdo. Ema Manso está ainda sob a emoção 

causada pela morte de seu pai, comendador Artur Manso Preto, ocorrida a 17 de Junho.  

A relação entre Ema Manso e Sidónio Pais que sobrevivia a tudo e a todos, desde o verão 

de 1905, vai iniciar, em Lisboa, um processo de deterioração, com os primeiros mal-

entendidos não resolvidos, ciúmes, que se agravam com a partida de Sidónio Pais para 

Berlim, e a que se seguem queixas e ameaças até à precipitação de uma ruptura final, 

efectivamente consumada, por parte de Ema Manso. 
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Sidónio Pais parte para Berlim, a 4 de Setembro de 1912, e embora não exista informação 

precisa, sabe-se, contudo, que efectua uma paragem, em Paris, seguindo, depois, para 

Berlim, possivelmente já acompanhado por Céline Chatry. 

O início e como acontece a relação entre Sidónio Pais e Céline Chatry constituem, por 

enquanto, interrogações por satisfazer. E as notícias sobre a continuidade desta relação 

vão persistir parcas ou muito filtradas, nos anos que se vão seguir, de Berlim até Genebra, 

Nice e, finalmente, Lisboa. 

Céline Chatry é francesa e vai completar 29 anos, a 7 de Dezembro. 

Chegam a Berlim, a 16 de Setembro, domingo. O Adlon Hotel, é a primeira morada, até o 

4º piso do edifício da Delegação reunir condições de conforto.   

Terão passeado, nos primeiros dias, na Mittelpromenade, passeio público situado junto do 

hotel, tornando-se Céline Chatry, na companhia inseparável de Sidónio Pais, não só no 

inicio de contacto com a cosmopolita Berlim e a sua vida mundana até ao progressivo 

alargar de um círculo variado de novos convivas, conhecidos e amigos. 

No final de 1914,muitos cidadãos portugueses, até aí, residentes na Alemanha, começam 

a abandoná-la, face à incerteza política que envolve a relação entre os dois países. A 

Legação Portuguesa vai apoiá-los no regresso a Portugal. 

A 15 de Agosto de 1915, Céline Chatry abandona, também, a Alemanha e passa a residir 

no Boulevard James Fazy, 18, em Genebra, para onde, Sidónio Pais vai começar a enviar 

frequentes cartas. 

O corpo diplomático da Legação Portuguesa é, progressivamente reduzido e, agora, 

vigiado pela polícia secreta do II Reich. É, aliás, através desta, que existe informação 

sobre a relação Sidónio Pais e Céline Chatry. Davam juntos longos passeios de cabriolé e 
frequentavam diversos locais, exibindo publicamente o seu relacionamento amoroso. 

Sidónio Pais deixa Berlim, a 10 de Março de 1916, dia seguinte à declaração de guerra da 

Alemanha a Portugal. Passa por Estugarda, Berna e fica alojado, em Genebra, no Hotel 

Beaurivage na noite de 12 para 13. É muito provável que tenha acontecido um encontro 

com Céline Chatry. 
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Chega a Lisboa, no dia 16 de Março. Após apresentação no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, visita a família em Coimbra, e a filha natural Maria Olga, em Lisboa. 

No inicio de Dezembro, quando em gozo de licença até ao dia 10, volta a encontrar-se com 

Céline Chatry, em Nice e no Grand Palais Hotel. Obtem o prolongamento de licença, a 

partir do dia 11, por mais dois meses, autorizado face a um atestado médico, assinado por 

E. Gayraud, ex-interno dos hospitais, que lhe recomenda repouso. O certificado é 

autenticado pelo Consulado Português, em Nice. 

Após regressar de Nice, resolve ir a Coimbra e trazer os filhos Afonso e António, 

instalando-se com eles e com Céline Chatry, com estatuto de governanta, na Avenida da 

República, 84-B. 

A 5 de Dezembro de 1917, imediatamente antes do Golpe, confia o cumprimento da última 
vontade, expressa sob a forma de aditamento manuscrito em papel de carta, pedindo ao 

seu querido amigo Miguel de Sousa Fernandes, em substituição do testamenteiro Vasco 

de Quevedo, o grande favor de olhar por minha família e pela do meu irmão António da 
Silva Paes, caso venham a precisar do seu auxílio ou protecção, assim como por minha 
filha Olga residente na Rua das Amoreiras, 110.3º. Recomendo também à sua protecção 
M.lle Céline Chatry que actualmente se encontra na minha residência de Lisboa. Agradeço-
lhe do coração tudo o que fizer por estas pessoas. Um grande abraço de despedida, assim 
como a todos os meus amigos. Adeus à minha querida mãe.18 

Sidónio Pais é objecto dos mais diversos comentários, a propósito da sua faceta de 

sedutor, tanto nesta fase como a partir do princípio de 1918. 

João Chagas escreve: já quando foi ministro no meu Ministério de 1911 vivia com outra 
(…) finalmente, elevado à Presidência da República, nunca a sua legítima mulher foi vista 
em Belém e quem era vista era uma amante, uma estrangeira, não sei se a mesma que o 
acompanhou em Berlim.19 

Raul Brandão oferece-nos quase um perfil de D. Juan: são principalmente as mulheres que 
o aclamam. Era uma figura alta e distinta, adorado pelas mulheres.20 

                                                           
18 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.417. 
19 João Medina, Morte e transfiguração de Sidónio Pais, Lisboa, Edições Cosmos, 1994, pp.158‐159. 
20 Ibidem. 
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Teófilo Duarte diz: depois da bravura, ainda a bondade, Sidónio aliava à primeira, atributo 
masculino por excelência, uma ternura e hipersensibilidade essencialmente femininas; e 
por isso, se aquela lhe conquistava os homens, esta fazia vibrar as mulheres.21 

Egas Moniz caracteriza-o: tinha linha, como se dizia por toda a parte. Sabia atrair com 
sobriedade de maneiras. E ao mesmo tempo cultivava o mise-en-scéne da sua situação. 
Até talvez a exagerasse! Pelo menos, assim o penso. Mas tinha nobreza de sentimentos, 
tinha carácter, tinha decisão, tinha bondade!22 

Rocha Martins refere: agradara mesmo quando era um simples Alferes sem nome, a 
muitas mulheres. Em Coimbra deixara longa fama e ainda existe em Berlim uma grande 
pasta fechada na qual ele guardava as cartas das que o tinham amado;23                                         

Sidónio Pais conseguira, em poucos meses, captar o maior elemento de triunfo que existe: 
a Mulher. Não havia uma só que não adorasse o gesto nobre desse homem esbelto e com 
o feiticismo da raça;24 

Rocha Martins acrescenta ainda: as cartas apaixonadas chegadas, todos os dias, a Belém, 
vindas de todas as camadas sociais, em papeis dos mais variados tons, assinadas por 
nomes conhecidos umas, por discretas iniciais outras.25 

A polícia secreta do II Reich, num relatório de 10 de Novembro de 1915 apura, através de 

um espião, que o ministro Português falava pessimamente o alemão, mas lia todas as 
noites o jornal vespertino e o Deutsche Kiziegszeitungs (suplemento do Berliner Lokal-
anzeiger) e rodeara-se de um amplo círculo de senhoras e, também, era recebido ou 
visitado, por mulheres de vida solta.26 

Maria dos Prazeres, após o verão de 1905, deixa de acompanhar Sidónio Pais em bailes, 

saraus musicais e outros eventos sociais mas, para além desta alteração da vida em 

comum com Sidónio Pais, não sobrevive notícia de qualquer questão conjugal 

minimamente prenunciadora de uma eventual separação e, muito menos, de divórcio. 

                                                           
21 Teófilo Duarte, Sidónio Pais e o seu consulado, Lisboa, Livraria Portugália, s.d.. 
22 Egas Moniz, Um ano de Política, Lisboa,  Portugal ‐Brasil, Lda, 1919. 
23 Rocha Martins,  Sidónio Ídolo e Mártir da República, Mem Martins, Edição Bonecos Rebeldes, 2008 , p.155.  
24 Rocha Martins, Sidónio Ídolo e Mártir da República, ob. cit.,p.151. 
25 Ibidem, p.156. 
26 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.350. 
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O que sobrevive, cada vez mais eloquente, é uma troca de cartas, transbordando afectos e 

intimidades familiares, envolvendo Maria dos Prazeres, Sidónio Pais e os filhos. 

A 8 de Novembro de 1915, de Berlim, Sidónio Pais sintetiza numas linhas de uma carta-   

postal dirigida à sua mulher, a sua preocupação com a família: as últimas notícias que 
recebi vossas fôram por carta da mãe datada de 22 de Outubro. Estou com cuidado. 
Escrevam. Eu estou bem. Abraços para toda a família. Teu S. Paes. Manda, também, um 

retrato seu, que Maria dos Prazeres agradece assim: recebi o retrato e o telegrama que 
agradeço do coração, não podias mandar coisa que gostasse mais, mil vezes obrigada, 
estás muitíssimo bem, um lindo rapaz.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.351. 
 

                                                     / Ilustração Portuguesa – Colecção Particular 

Maria dos Prazeres e os filhos 
da esquerda para a direita: António, Afonso (à frente), Sidónio, 

Maria Sidónio e Pedro 
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A moral burguesa, na época, coexiste, sem aparente conflito, com uma prostituição 

«tolerada» e um adultério masculino, tacitamente considerado como apanágio de poder 

material e social, indicador de virilidade. Por outro lado, é facto, que, segundo o que chega 

até nós, Ema Manso e Céline Chatry terão constituído as únicas relações extra-conjugais 

intensas e prolongadas no tempo, atribuídas a Sidónio Pais, e por este, publicamente 

assumidas, não sendo comparáveis com eventuais aventuras ocasionais. 
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5. Na política – de autarca a Presidente da República eleito 
Em Lisboa, ao começo da manhã do dia 5 de Outubro de 1910, Alberto da Silva Pais 

desce a Avenida da Liberdade, à frente de um grupo de populares apoiantes da 

Revolução, tendo como objectivo juntar-se ao herói da Rotunda, o comissário naval de 2ª 

classe e líder carbonário Machado Santos. Este movimento só é possível porque aproveita 

uma trégua, pedida pelo encarregado de Negócios da Alemanha, em Portugal, para pôr a 

salvo alemães residentes, em zonas da capital envoltas em franco tiroteio. 

Em Coimbra, na mesma manhã do mesmo dia, o seu irmão – Sidónio Pais, como de 

costume, está a trabalhar, na «sua» escola Industrial Brotero de que é director dedicado, e 

vai fazê-lo durante todo o dia, aproveitando o facto de as aulas na Universidade só 

começarem no 16 de Outubro, e por ter, entretanto, deixado a sua actividade de professor 

de Matemática, no colégio de S. Pedro. 

Sidónio Pais não se inclue entre os conspiradores activos que geraram o movimento 

revolucionário republicano para além de Lisboa e do seu desproporcionado centralismo 

político. No entanto, não há sombra de adesivagem quando, na tarde de 6 de Outubro, 

está entre os manifestantes que se aglomeram em frente da Câmara Municipal de Coimbra 

para proclamarem a República, a plenos pulmões, e quando assina o auto da sessão 

especial camarária, em quinquagésimo lugar, entre os 365 subscritores presentes. 

Sidónio Pais é já, na altura, reconhecido como republicano assumido, relacionado com 
consideradas figuras republicanas, agora, na ribalta política. Acresce, a esta comprovada 

realidade, ter Sidónio Pais um invulgar curriculum, reunindo qualificações profissionais de 

âmbito Académico, Militar, do ensino Técnico-Profissional, na gestão escolar, e em 

campos específicos do conhecimento como no domínio da electricidade industrial, em que 

é creditado como especialista. 

Não admira, portanto, que Sidónio Pais vá ser, sucessivamente recrutado para os mais 

diversos cargos. 

A 13 de Outubro, em sessão solene da Câmara Municipal de Coimbra, é empossada a 

Comissão Administrativa. Sidónio Pais está indigitado para a lista de vereadores efectivos, 

e é eleito pelos seus pares, presidente da Comissão Administrativa. 

A 8 de Dezembro, toma posse como administrador do Concelho interino, em substituição 

de António Cândido de Almeida Leitão. 
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Em 15 de Dezembro, Sidónio Pais é nomeado oficialmente para integrar o Conselho de 

Administração da antiga Companhia Real dos Caminhos-de-Ferro Portugueses, em 

representação do Governo Provisório e do interesse público. A responsabilidade da 

escolha é de Brito Camacho que, talvez veja nele, o raro talento de conseguir conciliar o 

que cada vez mais surge como inconciliável.  

A 20 de Dezembro, apresenta o pedido de exoneração do cargo de presidente da Câmara, 

por o exercício deste resultar incompatível com o de administrador dos Caminhos -de -

Ferro Portugueses, com data da 1ª reunião do Conselho de Administração prevista para 7 

de Janeiro de 1911. 

As expectativas geradas pelo cinco de Outubro vão-se transformando num crescendo de perturbações 

sociais. É facto que, durante o ocaso da Monarquia, a propaganda republicana havia alimentado os 

anseios legítimos se consideradas as condições de vida sofrida de um proletariado industrial, 

predominantemente fixado em Lisboa e no Porto, situação agravada pela subida dos preços de géneros de 

primeira necessidade. A maioria da população, essa, afecta à agricultura, pesca e actividades extractivas, 

está distante, desalinhada no tempo, para reivindicar uma vida melhor. 

A questão social, e em particular, no que se relaciona com o genuíno proletariado operário urbano, coloca 

em confronto – o movimento anarco – sindicalista, convictamente imbuído no caminho, que entende 

irreversível, para uma Pátria universal, desaparecidos o Estado, a propriedade, a Religião, alcançada a 

Liberdade plena e – o Governo Provisório de Republicanos, em que muitos destes, antes da implantação 

da República, convictamente acompanhavam as reivindicações operárias, e que, agora, no Poder e 

sitiados por este, ficam sustidos pela responsabilidade do seu exercício, tementes de uma desagregação 

social descontrolada. Têm, por outro lado, e do Povo, uma visão abrangente, praticamente coincidente 

com o conceito de Nação, até porque as Pessoas que são e as que as rodeiam são as mesmas de antes e 

depois do 5 de Outubro, ponderados os percursos social e profissional, tal como o Liberalismo em que 

viveram e vivem, e que vai, por algum tempo mais, prevalecer. 

No mundo europeu, o desenvolvimento industrial está cada vez mais sedento de matérias-primas e de 

novos mercados, a avidez focada nas dezenas de milhões de quilómetros quadrados de colónias e 

protectorados, em África e na Ásia. Ausentes as ideologias e as éticas de convicção ou de 

responsabilidade. 

 

Sidónio Pais, volvidos 6 meses vertiginosos e absorventes, de exercício de 

responsabilidades múltiplas, na sua viagem de uma vida, de Caminha em direcção ao sul, 

à capital e centro do Poder, convive com a classe política dirigente do novo regime, 

embora e ainda, nas margens tranquilas do Mondego. 
 

A queda do sistema político representativo da Monarquia não significa o desmoronamento automático 

dos notáveis e seus círculos de fiéis que cobrindo, em rede, o País, haviam gerado partidos de gradual 
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institucionalização e diferenciação, sustentáculo da rotatividade do regime anterior, tendo presente 

que em toda a Europa liberal a existência de partidos foi ignorada jurídico-constitucionalmente até, 

pelo menos, 1918.28 

Incumbe ao movimento republicano, e em especial, às suas principais figuras, atrair aquelas Pessoas, 

desintegrando-as dos seus círculos fechados e abrindo-lhes um espaço alargado, de âmbito nacional, 

no  Partido Republicano Português, o primeiro partido de massas existente em Portugal, mobilizador 

de um vasto universo social unificado, em grande parte pela dimensão ideológica.29 

No horizonte, a legitimação do sistema de Poder, que se pretende transitório, através do exercício 

democrático do voto. 

 

Sidónio Pais é candidato a deputado à Assembleia Nacional Constituinte, pelo círculo de 

Aveiro, por indicação do Directório do Partido Republicano Português, a que não será 

alheia a influência de Brito Camacho e do seu muito próximo amigo, Dr. Rodrigo 

Rodrigues, governador civil de Aveiro. 

A 17 de Maio, penúltimo dia para a apresentação formal de candidaturas, Sidónio Pais vai 

a Aveiro entregar a sua declaração de aceitação da candidatura.  

A 25 de Maio, com a campanha eleitoral a aproximar-se do fim, Sidónio Pais faz uma 

intervenção pública, no Teatro Aveirense, em Aveiro, durante uma conferência, que enche 

a sala e corredores. 

A 28 de Maio, realizam-se eleições e Sidónio Pais é um dos 229 Deputados eleitos para 

uma legislatura que vai ter como primeiro objectivo – fazer aprovar uma nova Constituição. 

Sidónio Pais dá um passo significativo na sua vida política. Impõe-se, agora, residir em 

Lisboa o que o vai tornar num ausente, pelo menos, durante a semana. Instala-se, 

primeiro, no Hotel Europa, até se mudar para a Rua Barata Salgueiro, nº 37, 3º Esquerdo. 

O professor António Augusto Gonçalves, mestre Gonçalves, vai garantir a continuidade da 

gestão da Escola Industrial Brotero, por indicação de Sidónio Pais, que se propõe, na 

Universidade, terminar as aulas e assegurar os exames, o que dada a agitação estudantil 

que ainda se verifica, o vai obrigar a manter a ligação com a Faculdade até Agosto. 

Na procura de informação, de algum modo, considerada útil na preparação de um cidadão 

eleito para Deputado da Nação, Sidónio Pais entra em contacto com a Livraria H.Dunod & 
                                                           
28  Ernesto  Castro  Leal,  Partidos  e  Programas.  O  Campo  Partidário  Republicano  Português  (1910‐1926),  Coimbra, 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008. 
29 Ibidem 
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E. Pinat, no Quai des Grands-Agustins, 47 e 49, de Paris e encomenda os dois volumes 

das Constitutions Modernes de F.R. Dareste; Droit Constitutionnel de Léon Duguit; Le 
Procés de la Democratie de Guy; Societé a Solitude e La Conduite de la Vie de Emerson. 

Regressa a Oliveira Martins, Eça de Queiroz, Teófilo Braga, Ramalho, relê trabalhos sobre 

a Revolução Francesa e consulta projectos de Constituição, elaborados por deputados.  

A 15 de Junho, realiza-se em S. Bento, a sessão de boas vindas e de verificação de 

Poderes. Anselmo Braamcamp Freire é proposto e aprovado por aclamação, para presidir 

à Assembleia. São, depois, eleitas três comissões de verificação de Poderes, com 5 

membros cada. Para a 1ª Comissão, Sidónio Pais obtem um voto. 

                            

 

 

Primeira sessão da Assembleia Nacional Constituinte 

Leitura da Proclamação da República 

Entre o dia inaugural, 19 de Junho, e 25 de Agosto, vão realizar-se sessenta sessões, 

entre diurnas e nocturnas. Sidónio Pais vai faltar apenas a uma, a sessão nocturna de 24 

de Julho, e chegar atrasado a três. 

A 26 de Junho, Sidónio Pais é eleito para a Comissão de Finanças, com 63 votos. 

                                        Artur Augusto de Oliveira, /1911/ Ilustração Portuguesa, nº282 
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A 27 de Junho, é eleito para a comissão de Obras Públicas com 108 votos.  

Exonerado das funções de administrador nos Caminhos-de-Ferro Portugueses, Sidónio 

Pais vai concentrar-se, cada vez mais, nas funções de deputado. 

A 25 de Julho, durante a 30ª sessão, Sidónio Pais faz a sua 1ª intervenção, quando está, 

em apreço, a extinção dos títulos Nobiliarchicos e de Conselho e bem assim as Ordens 
Honoríficas, pede a palavra para, e de acordo com o seu ponto de vista moral, considerar 

que, exibir medalhas e condecorações não passava de um acto gratuito de vaidade de 
todo reprovável, importando não confundir com o mérito de cada um e o dever público de 
tal ser premiado ou reconhecido. Envia para a mesa a proposta da respectiva emenda que 

é admitida sem discussão30. 

A 26 de Julho, na 31ª Sessão, Sidónio Pais propõe que seja garantido o direito de petição. 

A 15 de Agosto, na 48ª Sessão, Sidónio Pais apresenta uma proposta de aditamento ao 

Art.º 44º relativo às atribuições do Poder executivo - ministros, no sentido de ficar, 

claramente explícito na Constituição quem é que presidia ao Conselho de Ministros, se o 
Presidente da República ou se um Ministro. A proposta é admitida à discussão e, depois de 

colher apoios e justificar esclarecimentos, é aprovada com a seguinte redacção: artigo 44º 

de entre os ministros nomeados pelo Presidente da República, um  d’elles  nomeado 
também pelo Presidente, será Presidente do Ministério, e responderá não só pelos 
negócios da sua Pasta, mas também pelos de política geral.31 

A 18 de Agosto, na 54ª Sessão, Sidónio Pais propõe uma curta emenda na redacção final 

do artigo 71º respeitante a uma eventual revisão da Constituição: deve ser feita em casos 
extraordinários e desde que aceite por uma maioria de dois terços. A proposta de emenda 

é aceite, e o artigo aprovado, com correcção de Carneiro Franco. 

A 21 de Agosto, na 56ª sessão, procede-se à aprovação final e solene da primeira 

Constituição Republicana. 

A 24 de Agosto, na 58ª sessão, é dia da eleição do Presidente da República. Anselmo 

Braamcamp Freire, considerado o candidato mais forte, decide renunciar à candidatura, 

por não querer contribuir para dividir o Partido Republicano Português de que é militante, 

                                                           
30 Actas da Assembleia Nacional Constituinte, de 15 de Agosto de 1911, p. 196. 
31 Ibidem, p.436. 
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desde 1908. Bernardino Machado é o candidato dos apoiantes de Afonso Costa, em 

defesa da unidade do Partido, da legislação emanada do Governo Provisório, e da luta 

intransigente contra os inimigos da República. Manuel de Arriaga, tem o apoio do «Bloco» 

de António José de Almeida e de Brito Camacho, em defesa de uma Democracia pura, de 

um purismo republicano, do respeito pela legalidade, imposição da ordem pública e 
tolerância religiosa.  

O resultado da votação determina a eleição de Manuel de Arriaga que obtem 121 votos; 

Bernardino Machado 86 votos; Duarte Leite 4 votos; Magalhães Lima e Alves da Veiga 1 

voto cada, e 4 votos brancos. 

A 25 de Agosto, na 59ª sessão, é eleito o Senado. 
 

O processo de constituição e formação do 1º Governo Constitucional da República revela, 

no jogo político, envolvendo figuras emergentes da «família republicana», a atomização 

crescente de uma pretensa unidade inicial.  

Aproximações, recuos, compromissos falhados, resultam num governo composto, na sua 

quase totalidade, por personalidades oriundas do «Bloco». Entre estas, Sidónio Pais, 

assumido apoiante de Brito Camacho, vai substitui-lo no Fomento.  

A pasta do Fomento tem indiscutível peso, no quadro governamental, reunindo a Indústria, 

o Comércio e a Agricultura. Brito Camacho está, claramente na base da sua indigitação 

bem como de outros nomes ministeriáveis, e quer como ministro do Fomento, alguém da 

sua inteira confiança, que dê continuidade à sua obra e não levante dúvidas ou críticas à 

sua acção.  

Cumpre dizer que o Fomento, conjuntamente com as Pastas do Interior e das Finanças 

constituem fontes privilegiadas de empregos públicos, imprescindíveis à sustentação e 

alargamento das redes de influência política. 

Sidónio Pais vai manter toda a estrutura suporte de organização do Ministério deixada por 

Brito Camacho, inclusive, o próprio chefe de Gabinete. Aliás, aquando da apresentação do 

programa do Governo, e a propósito da orientação política a seguir pelo Ministério do 

Fomento, não demonstra qualquer inibição em declarar que é sua intenção prosseguir com 

a obra iniciada por Brito Camacho, no Governo Provisório. 
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A iminente insurreição monárquica e a curta duração do 1º Governo Constitucional vão 

impedir que cumpra com aquele propósito. 

A 5 de Outubro de 1911, Sidónio Pais vai estar no Porto, em representação do Governo, 

nas cerimónias alusivas à comemoração do primeiro aniversário da implantação da 

República. 

A 7 de Novembro, o Governo reúne e apresenta a sua demissão colectiva. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nestas circunstâncias e com este diminuto tempo de exercício de funções do 1º Governo 

Constitucional, a acção ministerial é, consequentemente, pouco visível, por reduzida. O 

desempenho de Sidónio Pais, na qualidade de ministro do Fomento, naturalmente não 

foge à regra. 

No entanto, chega até nós, uma notícia do jornal A Tribuna, de 23 de Outubro, sobre as 

eternas e jamais iniciadas obras das novas instalações da Escola Industrial Brotero, 

informando, a propósito de uma visita - relâmpago de Sidónio Pais a Coimbra e à família 

que: «o sr. Sidónio Pais tenciona incluir no próximo orçamento a verba de 3.000$000 réis 

para que as obras comecem o mais brevemente possível. O edifício deve ficar construído 

dentro do prazo de 3 anos».32 

                                                           
32 Escola Industrial Brotero, A Tribuna, de 23 Outubro de 1911, apud, Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, 
vol.1, História de uma vida, ob. cit., p. 280. 

            

         Comemoração do primeiro aniversário da  República, no Porto. Sidónio Pais, Ministro do Fomento do I  
         Governo Constitucional, assina o auto de lançamento da primeira pedra do monumento comemorativo  
         da Revolução. Porto, 5 de Outubro de 1911. 

 

 

                                                             /1911/Ilustração Portuguesa, nº295 
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Por outro lado, são publicados decretos e portarias respeitantes: 

- Aos estatutos da Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do Rio de Janeiro; 

- À jurisdição por parte do Ministério do Fomento sobre o Parque da Pena de Sintra, 

exeptuando o Palácio; 

- À autorização de importação livre de direitos de azeite, face à sua escassez; 

- À alteração do regulamento sobre a venda do pão, medida atribuída a Brito Camacho e  

que poderá ter estado na origem da greve dos trabalhadores da panificação ocorrida já 

depois da queda do 1º Governo Constitucional; 

- A várias concessões para exploração de minas e patentes de invenção; 

- À aprovação oficial de estatutos de Sindicatos e Associações de Socorros Mútuos. 

De realçar, ainda, o convite pessoal efectuado por Sidónio Pais, ao seu antigo discípulo e 
fiel amigo Aureliano Lopes de Mira Fernandes, para exercer as funções de professor 

catedrático do Instituto Superior Técnico. 

A 12 de Novembro, o Presidente da República, Manuel de Arriaga, nomeia por decreto o 2º 

Governo Constitucional. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Primeira reunião do II Governo Constitucional. (da esquerda para a direita) Augusto de Vasconcelos, presidente do Conselho; Freitas 
Ribeiro, ministro das Colónias; Estevão de Vasconcelos, ministro do Fomento; Celestino d’Almeida, ministro da Marinha; Alberto da 
Silveira, ministro da Guerra; Sidónio Pais, ministro das Finanças; António Macieira, ministro da Justiça; Silvestre Falcão, ministro do 
Interior. Lisboa, 13 de Novembro de 1911. 

 

 

 

          Joshua Benoliel /1911 /Ilustração Portuguesa, nº301 
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Sidónio Pais transita do elenco do 1º para o 2º Governo Constitucional. No entanto, deixa o 

Fomento e aceita o desafio das Finanças. 

A composição do 2º Governo reflecte, agora, uma opção concentracionista, integrando 

apoiantes de Brito Camacho, Afonso Costa e de António José de Almeida. A presidir ao 

Ministério, Augusto de Vasconcelos, ministro dos Negócios Estrangeiros no 1º Governo, 

que sendo apoiante de Brito Camacho, não tem qualquer dificuldade em se relacionar no 

mundo republicano. O convite a Augusto de Vasconcelos é feito pelo Presidente da 

República, reconhecidamente considerado adepto da unidade. 

A pasta das Finanças constitue uma pesada responsabilidade, a que corresponde uma 

estrutura, que no seu topo hierárquico se mantem inalterada, desde os tempos da 

Monarquia. Inclue, em termos de serviços, e para além do gabinete do ministro e secretaria 

geral, as direcções-gerais de Contabilidade Pública, Contribuições e Impostos, Alfândegas 

e, também, a Casa da Moeda, a Caixa Geral de Depósitos, a Junta de Crédito Público e a 

Guarda Fiscal. 

De assinalar, ainda, a preparação e defesa pública de dois orçamentos de Estado, o de 

1912 e o de 1912-1913. 

Sidónio Pais apresenta as contas de 1911, no dia 15 de Janeiro de 1912, ou seja, no limite 

do prazo previsto para tal, no artigo 54º da Constituição. 

Recolhe toda a informação possível sobre organização e preparação de Orçamentos, pede 

conselho a Henrique de Figueiredo e Luciano Pereira da Silva, colegas e amigos da 

Faculdade de Matemática, coerente na procura do melhor desempenho em nova 

responsabilidade. Daqui resulta uma perspectiva inovadora em Portugal que é a de fundar 
a orçamentologia em bases de cálculo matemático e probabilístico.  

Em termos legislativos, da acção de Sidónio Pais, enquanto ministro das Finanças, 

registam-se as iniciativas seguintes: 

 A 29 de Novembro, 30 de Dezembro de 1911 e a 10 de Janeiro de 1912, uma 

sequência de portarias relativas à amoedação, apresentação de modelos para 

novas moedas e cunhagem, dando continuidade à reforma monetária de José 

Relvas; 

 A 27 de Dezembro de 1911, um diploma aprova a elaboração de um relatório 
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análise dos serviços agrícolas em Itália que se pretende suporte a uma definição do 

perfil das estatísticas Portuguesas; 

 Um Projecto-Lei tendente a corrigir a instabilidade cambial e a propria pauta de 
1892 tida por proteccionista, e tido como hostil aos interesses da Associação 

Comercial, privilegiando os interesses da Associação Industrial, que não se inibe de 

se colocar do lado do Governo, ponderados os efeitos positivos na economia 

Nacional; 

 A 12 de Fevereiro de 1912, e através de uma portaria, são louvados os oficiais e 

praças da Guarda Fiscal pelo seu desempenho repressivo durante as greves de 

29,30 e 31 de Janeiro de 1912; 

 A 15 de Março, a nomeação em Diário da República de uma comissão tendo em 

vista o estudo das alterações consideradas necessárias ao regime de fiscalização 

das sociedades anónimas. 

A 5 de Junho de 1912, Augusto de Vasconcelos, alegando falta de apoio parlamentar pede 

a demissão, sendo os membros do Governo exonerados a 16 de Junho. 

 

 

 

 

 

                     /1912/Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivos Fotográficos 

Em casa do Embaixador dos Estados Unidos da América 

(Junho de 1912) 

Recepção à Comissão Extraordinária enviada à Europa pelo Presidente dos Estados Unidos da América, William Howard Taft 

(1909-1913), a fim de confirmar aos Governos Europeus os convites para a exposição Internacional do Panamá – Pacífico, 

prevista para 1915, por ocasião da abertura do Canal do Panamá. 

(sentados, da esquerda para a direita, Sidónio Pais, Anselmo Bramcamp Freire, a embaixatriz dos Estados Unidos da América, 

Augusto de Vasconcelos, António Macieira, que tem a seu lado Bernardino Machado, de pé.)                                
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A 17 de Junho, Sidónio Pais regressa a S. Bento, ao seu lugar de deputado pelo 

Círculo de Aveiro. E volta a participar nos debates, em especial, quando o tema em 

apreço diz respeito à área de Finanças. 

A 10 de Julho, encerra-se a sessão legislativa, e os deputados entram de férias. 

Sidónio Pais vai para Coimbra e depois, eventualmente, para a Figueira da Foz, lugar 

habitual de férias com a família. Desta vez, o seu pensamento estará dividido entre o areal 

da praia da Figueira e os desconhecidos e frios lands da mittle Europe. 

Corria o processo de obtenção do agrément da Corte Imperial. António Dias e Sousa da 

Costa Cabral, condiscípulo de Sidónio Pais no Seminário Episcopal e na Universidade de 

Coimbra, é o encarregado de Negócios da Legação de Portugal em Berlim, e quem 

encaminha, a 29 de Julho, os dados biográficos de Sidónio Pais para a secretaria de 

Estado dos Negócios Estrangeiros Alemã, que por telegrama de 8 de Agosto confirma o 

agrément do Governo Imperial, ao ministro Augusto de Vasconcelos. 

A 17 de Agosto, por Decreto publicado a 22, no Diário de Governo, Sidónio Pais é 

nomeado chefe de Missão de 1ª Classe, Enviado Extraordinário e ministro Plenipotenciário 

de Portugal. 

                                              

 

Sidónio Pais, chefe de Missão de 1ª Classe, Enviado Extraordinário e ministro Plenipotenciário em Berlim. Berlim, Setembro de 1912. 

                   /1912/Museu da Presidência da República 
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Sidónio Pais fala fluentemente o Francês, entende bem o Inglês e possui conhecimentos 

de Alemão, cuja aprendizagem, através do Francês, iniciara em 1890 e continuara, a partir 

de meados de 1895.          

A 4 de Setembro, Sidónio Pais parte de Lisboa, vai parar em Paris, e chegar a Berlim a 16 

de Setembro de 1912. 

 

Juramento de Sidónio Pais, 

na qualidade de oficial do Exército Português, um mês depois de chegar a Berlim 

                                                   /1912/ Arquivo Histórico Militar 
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Na sua bagagem, leva os conselhos do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto de 

Vasconcelos, para que seja maleável, tendo sempre como objectivo primeiro, inspirar 

confiança, credibilidade, essenciais em fazer com que o II Reich aceite o Portugal 

Republicano e, muito especialmente, se desenvolvam as relações comerciais, entre os 

dois Países. 

 A indigitação de Sidónio Pais para a Legação de Berlim tem, mais uma vez, a marca da 

influência política de Brito Camacho que ambiciona ter amigos e correligionários da União 

Republicana, em lugares estratégicos, muito embora António Bessa Pais afirme que 

Sidónio Pais preferia a Legação no Rio de Janeiro e Augusto Vasconcelos, presidente do 

Ministério do 2º Governo e ministro dos Negócios Estrangeiros no 3º Governo, em carta 

enviada a João Chagas, diga que Sidónio Pais manifestara vontade em ir para Berlim. 

António Costa Cabral está há 6 anos na Legação de Portugal, em Berlim. Sidónio Pais vai 

ter nele, o apoio leal e experiente, para, mais rapidamente compreender e integrar-se na 

Sociedade Berlinense. 

A 18 de Setembro, Sidónio Pais é recebido pelo Secretário Kinderlen-Waechter. Comunica, 

de imediato, para Lisboa, a sua impressão: puramente de cumprimentos e foi muito 
amável. A entrega de credenciais fica adiada para Outubro, por ausência do Imperador. 

A 28 de Outubro, é recebido pelo Imperador e pela Imperatriz. A cerimónia, cumprindo 

todos os requintes protocolares, não vai além dos 15 minutos. 

O Auswärtiges Amt é a jóia do serviço público alemão, pela alta qualidade cultural, 

intelectual e social dos seus membros mas, não conduz a política externa, afastado que 

está Bismark, segue a regra geral – obediência completa ao Kaiser. Este, nomeia 

embaixadores sem consulta prévia aos Negócios Estrangeiros.  

Sidónio Pais, iniciado na carreira diplomática, apresentado, em Berlim, como político, é, 

por maneira de ser, pouco dado a intrigas palacianas e mais propenso à acção concreta. 

Assim, define uma estratégia de conduta e acção, tendo presentes as recomendações, à 

partida de Lisboa, e que, naturalmente, vai ser condicionada pelo eclodir da I Guerra 

Mundial. 

Em tempo de Paz, vai tentar obviar a inacessibilidade ao «coração» do Poder Alemão, 

estabelecendo relações com quadros superiores do Auswärtiges Amt que, pouco a pouco, 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

62 
 

através do bridge, vão fazendo parte de um círculo de convivas e conhecidos. A sedução, 

inata em Sidónio Pais, completa esta acção de charme. A participação em recepções, 

bailes, festas e jantares oficiais, comuns no relacionamento diplomático, converge com os 

objectivos de Sidónio Pais. 

A imprensa é o veículo privilegiado para tentar alterar a imagem negativa do novo regime 

Português. Entrevistas ao Berliner Lokal – Anzeiger, órgão Oficioso da Chancelaria Alemã 

e ao Berliner Tageblat, de grande circulação e a colocação de notícias indutoras de uma 

imagem mais positiva do País, são os meios utilizados. 

O que Sidónio Pais pretendia era organizar uma espécie de serviço de Imprensa e de 
contra-propaganda, pautado por critérios pedagógicos, ou seja, proporcionar sem violência  
ou actos ilícitos que fosse divulgada e descoberta a verdade sobre Portugal.33 
Conduziu uma campanha nos jornais e revistas para credibilizar a República, que resultou 
em frutos bem visíveis e satisfatórios.34 

Verifica-se um incremento das relações económicas entre os dois países até deflagrar a 

Grande Guerra. 

O apetite europeu em relação aos territórios africanos de Portugal, em particular, da 

Alemanha no que concerne à apetecida Angola é, no mínimo, protelado pela acção 

empenhada de Sidónio Pais, em Berlim, e Teixeira Gomes, em Londres. 
 

A eclosão da I Guerra Mundial vai, efectivamente, tornar a acção diplomática de Sidónio 

Pais, cada vez mais delicada e complexa.  

Sendo Sidónio Pais um defensor intransigente da neutralidade, pela qual se vai bater até 

ao fim, nem sempre é acompanhado por Lisboa, até porque esta, não persegue uma 

política linear. Oscila, função de conflitos entre intervencionistas e anti-intervencionistas, 

entre avanços e recuos, repercutindo-se nos Negócios Estrangeiros e traduzindo-se, no 

campo Diplomático, em actuações mais duras ou mais flexiveis, suscitando a não 

credibilidade e mesmo incidentes, dificilmente recuperáveis. 

O conflito, nas Colónias Portuguesas, declaradamente militar, agudiza-se. 

                                                           
33 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.326. 
34 Miguel Nunes Ramalho, Sidónio Pais Diplomata e Conspirador (1912‐1917), ob. cit., p. 114. 
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A agravar a dificuldade de comunicação política entre Lisboa e a Delegação em Berlim, 

Sidónio Pais vai ser confrontado com a impossibilidade de contacto directo com o 

Ministério de Negócios Estrangeiros, a partir de Agosto de 1914. 

Perante uma comunicação do Ministério, recebida através do ministro de Portugal em 

Berna, perante a qual era quase certa a entrada de Portugal na guerra, como aliado, 

Sidónio Pais envia no dia 18 de Outubro, uma carta dirigida ao ministro dos Negócios 

Estrangeiros, dando a sua opinião sobre o quadro da situação e no caso de ter de sair de 

Berlim, colocando-se à disposição do Governo Português para o posto mais arriscado com 
que o quisesse honrar.35 

Emerge a necessidade de socorrer e repatriar os portugueses, na Alemanha. 

Com a requisição de navios alemães ancorados, em portos portugueses e a consequente 

declaração de guerra da Alemanha a Portugal, a 9 de Março de 1916, termina a carreira 

diplomática de Sidónio Pais, que parte de Berlim, a 10 de Março. 

Chegado a Lisboa, a 16 de Março, apresenta-se no Ministério de Negócios Estrangeiros, 

sendo-lhe aí atribuída a condição de demorado em serviço.  

Após um período de licença, em Nice, e por portaria de 12 de Fevereiro de 1917, é-lhe 

destinada uma subchefia na Direcção-Geral dos Negócios Diplomáticos e Políticos. 

Sidónio Pais procura adaptar-se aos meandros da burocracia, e não deixa de estudar os 

tratados de Direito Público Internacional, a legislação relacionada e a sequência histórica 

dos acordos celebrados por Portugal. 

Por outro lado vai tomando consciência de todas as consequências do 13 de Dezembro de 

1916, que envolvem a prisão de Machado Santos e de seu irmão Alberto, prisão que se vai 

prolongar, sem julgamento, por longos meses. 

A conspiração irá começar a ser tecida no Centro da União Republicana e na Farmácia 

Durão. Seguir-se-á o Golpe Militar de 5 a 8 de Dezembro de 1917. 

 

 

 

                                                           
35 Documento nº5, Antologia Literária, p. 386. 
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A antiga Farmácia Durão, de António Ferreira, no Chiado. 

(recolhida em Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob. cit., p.10.) 
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Esboçada a síntese biográfica, a que nos tínhamos proposto, abrangendo 46 anos da vida 

de Sidónio Pais, vivida num período, particularmente difícil e perturbado da nossa História, 

podemos, esquematicamente identificar: 

- As suas origens burguesas, em ambiente simples e austero, à luz de valores religiosos e 

de ideais liberais; 

- O filho consciente das dificuldades familiares; 

- Os apoios que inspira e sabe reconhecer; 

- O aluno brilhante, determinado, na conseguida conciliação com o militar voluntário; 

- O professor universitário respeitado pelas elites, aberto ao futuro e defensor de uma 

profunda reforma do ensino; 

- O director escolar inovador, do ensino Técnico-Profissional, próximo das Pessoas 

comuns e das necessidades concretas do mundo empresarial envolvente; 

- O chefe de família nuclear propenso a torná-la extensa e a relações extra-conjugais que 

assume, publicamente e não confunde com os afectos familiares, que preserva; 

- A tolerância religiosa, o património cristão do lado materno de quem não professa religião 

alguma; 

- A prática de ideais da República, que não a intervenção activa, na sua implantação; 

- O Cidadão que troca o convívio familiar e a estabilidade da Academia coimbrã, pelo 

desafio da acção política exercida, em Lisboa; 

- O Português ausente, em representação do seu País, numa outra Europa, exigente e 

conturbada; 

- O cidadão do Mundo regressado ao seu País, ganho pela decepção e crescente 

indignação que não descrença num Portugal melhor, mais uma vez, disponível para aceitar 

o desafio de o alcançar, agora, na linha da frente.   
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II. TRAÇOS PARA O DESENHO DE UM CARÁCTER 

1. Factos e figuras influentes 
Ao longo dos primeiros anos da vida de Sidónio Pais, até transpor a porta férrea do Paço 

das Escolas, na Universidade de Coimbra, vão surgindo as primeiras pedras agregando 

caboucos, alicerçando um carácter. 

Registam-se factos e figuras, de algum modo influentes, na primeira fase daquele 

processo. 

A abrupta demissão/transferência do pai, e o fim, aos sete anos, de uma vida familiar 

estável e tranquila; 

As frequentes mudanças de casa, e a premência da adaptação a novos meios, novas 

caras, novas gentes; 

A morte prematura do pai, e a sua natural repercussão de índole psicológica resultante da 

perda de uma referência estruturante; 

A falta de recursos financeiros, espelhada na preocupação quotidiana da mãe viúva, 

determinando um percurso de vida e a assunção progressiva de responsabilidades 

familiares alargadas; 
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Os ambientes escolares diversos, na Escola Oficial da Sertã durante a instrução 

elementar, e a frequência do Liceu dividida entre o Liceu Nacional de Viana do Castelo e o 

Seminário Maior Episcopal de Coimbra, o ter de saber responder a diferentes graus de 

exigência e métodos de estudo; 

A vivência na Quinta da Fonte, e a importância do convívio com outras crianças, num 

ambiente desafogado e confortável, a caminho da adolescência – Claudina, o seu primeiro 

namoro; 

A mãe, Rita Júlia, matriarca por circunstância, e por o ser de facto, oriunda das melhores 

famílias burguesas de Caminha, revelou-se, na escassa documentação epistolar 
disponível, uma mulher determinada, dotada de instrução e cultura, perspicaz e activa. Na 
sua cabeça os valores religiosos, morais e cívicos estavam bem ordenados e apontavam 
no sentido de uma síntese que combinava os princípios da moral, da caridade, da 
resignação e da felicidade católicas, em que foi educada, com clara adesão à ideologia 
liberal e indisfarçável interesse pela Política.36 Não deixa, com dignidade e pragmatismo de 

pedir auxilio à família mais chegada e a pessoas amigas; 

Os avós e tios maternos, em especial, a tia madrinha cujo apoio financeiro se foi tornando 

cada vez mais fundamental;37 

 O padre João Alves Souto, e a sua importância, na formação moral e religiosa, e também 

apelando à sensibilidade artística de Sidónio Pais, ensinando-o a tocar violino, instrumento 

em que este seu aluno se revelou um exímio executante; 

O padre Francisco Lourenço Cardoso, e o seu contributo para emergência em Sidónio Pais 

da compreensão da dimensão Solidariedade com todos os sofredores, sejam eles, 

crianças, pobres, inválidos, ou doentes; 

Luciano Pereira da Silva, exemplo de uma carreira para Sidónio Pais. Efectivamente, 

Luciano Pereira da Silva após incorporação no Exército, frequenta em Coimbra os 

Preparatórios, tendo em vista o acesso à escola do Exército, para depois, regressar a 

Coimbra e licenciar-se em Matemática; 

 

                                                           
36 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.32. 
37 Documento nº 6, Antologia Literária, p. 387. 
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                                                                               D. Claudina da Silva Coelho (1843-1919) 

                                                                                         tia madrinha de Sidónio Pais 

       

 

António Tomás da Silva Coelho, estudante dos preparatórios de Medicina, é com quem 

Sidónio Pais vai partilhar, aos 13 anos, o nº5 do Largo do Hospital, em Coimbra. Seu primo 

direito, tal como a irmã Claudina; 

Durante a vida universitária, interrompida pelo curso de Artilharia e primeiros anos como 

Oficial, regressado à «sua» Universidade, Sidónio Pais vive outros acontecimentos e é 

objecto de outras influências. 

A frequência da Escola do Exército e a natural e impressiva marca, no que concerne ao 

sentido de ordem e hierarquia e a influência de um primeiro contacto com o ensino de perfil 

politécnico, com aplicação prática imediata;  

O exercício de responsabilidades pedagógicas e de gestão na Escola Industrial Brotero, 

     (reprodução de Sidónio Pais de Caminha ao Panteão Nacional, p.112) 
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resultando na dinamização e aprofundamento de um ensino técnico-profissional, 

essencialmente prático, enlaçado com a realidade sócio-económica concreta envolvente; 

A missão de estudo, em Paris, realizada em 1909 e 1910, comprovando a sintonia com 
algumas das ideias-força expendidas na Oração de Sapiência de 16 de Outubro de 1908, e 

reforçando a convicção de um ensino vivo, rigoroso, bem participado por alunos e 
professores, assente num experimentalismo actualizado era, sem dúvida, uma das 
alavancas essenciais do progresso civilizacional. 

António Dias de Sousa da Costa Cabral, «formigão» interno no Seminário Maior Episcopal 

de Coimbra, que vai ser uma preciosa ajuda para uma mais rápida integração de Sidónio 

Pais, na sociedade berlinense. Costa Cabral é, então, encarregado de Negócios, depois, 

conselheiro de Legação e, após o golpe de 5 a 8 de Dezembro de 1917, chefe do 

protocolo do Ministério de Negócios Estrangeiros; 

Brito Camacho, decisivo, no arranque e consolidação da 1ª fase da carreira política de 

Sidónio Pais. Este conhece-o enquanto médico militar, quando do tirocínio de Artilheiro, em 

Torres Novas. A relação vai manter-se durante mais de duas décadas. Brito Camacho é 

um influente republicano de antes e depois do 5 de Outubro. Fundador e director do jornal 

A Lucta, ministro do Fomento do Governo Provisório, fundador e chefe, após a atomização 

do Partido Republicano Português, da União Republicana. É o mentor de Sidónio Pais, em 

especial, até à sua ida para Berlim; 

 

                                                                                                Brito Camacho, director de A Lucta 

        (recolhida em A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, ob. cit., p.257.)                                                                                                                         
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Miguel Pinto Martins, jurisconsulto, integra as hostes progressistas no rotativismo da 

Monarquia Constitucional, tio materno de Maria dos Prazeres. Após o casamento desta 

com Sidónio Pais, vai desempenhar influente papel, como mais um patrono na continuação 

da carreira universitária de Sidónio Pais; 

António Cândido, um dos «vencidos da vida», padre e lente de Direito, em Coimbra, 

deputado, procurador da Coroa, conselheiro de Sua Majestade, faz equipa com Miguel 

Pinto Martins, de quem é amigo íntimo, no patrocinato da carreira académica de Sidónio 

Pais. A sua intervenção é inestimável, quando periga a conciliação entre as obrigações 

militares e os estudos universitários de Sidónio Pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

António Cândido 

(recolhida em Rocha Martins, Sidónio Pais, ídolo e mártir da República, ob. cit., p.455.) 

 

Henrique Figueiredo, lente e colega de Sidónio Pais na Faculdade de Matemática, que o 

acompanha, na única surtida turística, em 1903, no estrangeiro, por terras de França, 

Suíça e Itália, assim como, nas missões de estudo, em Paris, nos anos de 1909 e 1910, e 

que, fazendo equipa com Luciano Pereira da Silva, a pedido do então ministro das 

Finanças, Sidónio Pais, o aconselha na organização e preparação dos orçamentos do 

Estado de 1911 e 1912-1913. 
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António Miguel de Sousa Fernandes, abastado alentejano de Reguengos, republicano da 

primeira hora, unionista, é quem não hesitou em dar os 500 mil-réis e em se comprometer 
a arranjar mais, o que fosse necessário38 para a preparação do Golpe Militar de 5 de 

Dezembro de 1917, e a quem, nesta data, Sidónio Pais confia o cumprimento da última 
vontade, expressa sob a forma de aditamento manuscrito em papel de carta, e em 

substituição do testamenteiro Vasco de Quevedo. 

 

 

António M. de Sousa Fernandes 

(recolhida em Rocha Martins, Sidónio Pais ídolo e mártir da República, ob. cit., p.14.) 

Alguns dos autores presentes nas leituras que Sidónio Pais faz, e que, por vezes, revisita 

como Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Alexandre Herculano, Guerra 

Junqueiro, Baudelaire, Vitor Hugo, Emílio Zola e, também Proudhon, Carlyle, Comte, 

Darwin, Haeckel, Spencer. 

Brito Camacho e os seus artigos, no jornal A Lucta, são também lidos, com crescente 

regularidade e atenção. 

 

                                                           
38 Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob. cit.,p.11. 
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2.  A crescente assunção de responsabilidades 

A morte do pai, a imagem dos seus irmãos, todos mais novos. A falta de recursos 

financeiros, que a todos envolve, espelhada na luta quotidiana da mãe viúva, vão estar 

presentes em Sidónio Pais, daí em diante, na caminhada da vida que, prematuramente, o 

leva para longe dos seus, contudo, sempre próximos nas suas preocupações de mais 

«velho», procurando tornar-se ajuda, amparo, aliviar especialmente a mãe, cada vez mais, 

referência. 

Aluno universitário premiado, voluntário de uma paralela carreira de Armas, explicador nos 

poucos tempos livres, é como professor, terminados os estudos universitários, alcançada a 

vaga de lente substituto, na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, que as 

suas capacidades técnicas, pedagógicas e humanas se vão afirmar, num crescendo de 

solicitações e consequente progressiva assunção de responsabilidades. 

 

 

Joaquim Vieira (coordenação de), Fotobiografias Século XX, Circulo de Leitores, Lisboa, 2002. 

Sidónio Pais lente substituto 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

74 
 

A 8 de Fevereiro de 1899, na reunião da Congregação da Faculdade de Matemática, 

Sidónio Pais é nomeado para uma comissão encarregue pela Faculdade para propor o 

aperfeiçoamento do Ensino. Com funções de 2º secretário, Sidónio Pais passa a participar 

no debate interno das questões do Ensino Universitário. 

A 4 de Abril d 1902, requer à Direcção Geral de Instrução Pública, ser aceite a concurso 

para o lugar de professor temporário do 3º grupo das Escolas Industriais. Correspondendo 

às regras do concurso, elabora e apresenta uma dissertação subordinada ao título as 
Forças e os Movimentos, na qual e mais uma vez, demonstra a sua qualidade pedagógica. 

A 3 de Julho, toma posse na escola Industrial Brotero, como professor com assento no 

Conselho Escolar. 

Mantem, na Faculdade, todas as suas responsabilidades, bem como a regularidade na 

presença às reuniões ordinárias e à Congregação Final. 

No ano lectivo de 1903-1904, a sua acção como professor de Matemática, alarga-se ao 

mais antigo colégio de Coimbra – o colégio S. Pedro. 

A 4 de Outubro de 1905, Sidónio Pais toma posse como director da Escola Industrial 

Brotero, por proposta do director-geral, Ernesto Madeira Pinto e em substituição de António 

Augusto Gonçalves que, entretanto, se demitira daquelas funções. 

A 17 de Novembro, quando da 1ª sessão do Conselho Escolar da Escola, o director 

cessante depois de agradecer o voto de louvor, entretanto, exarado em acta, pelos 

relevantes serviços prestados à Escola e à causa do Ensino Industrial, conclui, 

congratulando-se pela escolha do seu sucessor, em cuja inteireza, iniciativa e elevadas e 
raras  faculdades  encontra  a  promessa  e  garantia  segura  d’um  período de 
engrandecimento e fecunda acção em benefício da educação do trabalho local e utilidade 
social d’esta Escola.  

Entretanto, e no colégio S. Pedro, Sidónio Pais mantem as responsabilidades inerentes ao 

desempenho como professor de Matemática. Não deixa, por outro lado, de participar ao 

reitor da Universidade, as suas novas funções, na escola Brotero. 

A 5 de Agosto de 1907, na reunião da Congregação, o decano é portador de uma 

mensagem do reitor, segundo a qual, e desejando o Governo realizar uma reforma da 

Universidade, encarrega, para este efeito, as diversas Faculdades de, separadamente, 
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procederem ao estudo das modificações organizacionais consideradas oportunas. Fica 

nomeada uma comissão para o efeito, composta por Luís da Costa Almeida, Costa Lobo e 

Sidónio Pais.  

A 27 de Outubro de 1908, na Congregação da Faculdade de Matemática, é nomeado para 

integrar uma comissão com representantes de todas as Faculdades, que tem por missão, 

estudar as reclamações oportunas sobre o decreto e regulamento da autonomia 

Universitária. 

A 10 de Novembro, em nova Congregação, é escolhido para redigir o Parecer a enviar ao 

Governo, em resposta a uma consulta deste, a propósito do critério da aprovação unânime, 

em exames. 

Na Escola Industrial Brotero, o impasse burocrático que bloqueia o arranque das 

desejadas novas instalações, não impede Sidónio Pais de inovar, em termos de soluções 

de índole pedagógica, tendo sempre em vista, estabelecer e desenvolver uma relação de 

compreensão das realidades e necessidades do meio industrial e comercial, na região de 

Coimbra. 

Da sua intensa acção, vão resultar, a abertura de um curso livre de Cerâmica, a criação do 

curso de montador - electricista e a proposta de estabelecimento do Ensino Comercial. 

A 23 de Outubro de 1910, como já referido, Sidónio Pais toma posse como vice-reitor da 

Universidade de Coimbra, por indicação de Manuel de Arriaga, entretanto, nomeado reitor. 

Em relação à paralela carreira de Armas, durante e após a conclusão do curso de 

Artilharia, em 30 de Novembro de 1892, na Escola do Exército, e promoção a oficial, a 

actividade de Sidónio Pais concentra-se, exclusivamente, no desempenho de funções de 

âmbito militar, como professor em escolas regimentais ou membro de comissões, como a 

de trabalhos balísticos, em unidades sediadas, em diversas regiões. 

Com a nomeação para lente substituto, Sidónio Pais é requisitado para o Ministério do 

Reino, deixando o quadro da Arma de Artilharia e ficando na condição de adido, desde que 

no exercício de funções de Estado. 

Em conformidade com as normas e procedimentos, na altura em vigor, é sucessivamente 

promovido até major graduado, a 18 de Março de 1916. 
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Em termos familiares, na sua dimensão nuclear e inerentes responsabilidades, bem como 

as decorrentes das relações extra-conjugais conhecidas, Sidónio Pais assume-se como se 

fosse chefe de família extensa, mantendo correspondência,39cuidados e apoios, 

particularmente com a mãe, irmãos, tia madrinha e outros familiares directos ou não. 

Com a proclamação da República, Sidónio Pais vai assumir cargos políticos deixando, em 

Coimbra, a actividade de professor catedrático e director da Escola Brotero.  

Para além de uma fugaz e pragmática intervenção na vida empresarial, na antiga 

Companhia Real dos Caminhos-de-Ferro Portugueses, na qualidade de administrador, em 

representação do Governo Provisório e do interesse público, em que não se coíbe de 

começar a desenhar o seu entendimento sobre como encarar um problema laboral, 

Sidónio Pais vai ser chamado ao exercício de responsabilidades tanto no Poder local como 

no Poder central, sucedendo-se a Presidência da Câmara, a Administração do Concelho, 

deputado eleito à Assembleia Nacional Constituinte, membro das suas comissões de 

Finanças e Obras Públicas, ministro do Fomento, ministro das Finanças, até ser nomeado 

chefe de missão de 1ª classe, Enviado Extraordinário e ministro Plenipotenciário de 

Portugal, em Berlim, que exerce de 16 de Setembro de 1912 a 10 de Março de 1916, 

contribuindo para melhorar a imagem da República, reconhecido pelas autoridades 

Alemãs, Sidónio Pais defensor da neutralidade, é confrontado com um crescendo de 

intenções beligerantes do seu Governo que, implicitamente, significam que se apagou o 
apoio, o interesse e a importância conferidas pela diplomacia de Lisboa àquela delegação 
e a Sidónio.40 

Regressado a Portugal, e muito embora integre o quadro de professores ordinários, na 1ª 

secção - Ciências Matemáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 

aceita uma obscura subchefia na Direcção – Geral dos Negócios Diplomáticos e Políticos 

em Lisboa. 

 

 

 

                                                           
39 Documento nº 7, Antologia Literária, pp. 3388‐ 401. 
40 Miguel Nunes Ramalho, Sidónio Pais Diplomata e Conspirador (1912‐1917), ob. cit., p.114. 
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Museu da Presidência da República 

Postal ilustrado “Notáveis Republicanos”, na sua maioria, integrando o 1º Governo Constitucional 
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3.  A intervenção cívica e política 

A Maçonaria como associação de elite, com carácter iniciático, em que os seus princípios 

doutrinários têm, subjacentes, a Fraternidade e a Filantropia universais, procura contribuir 

para o aperfeiçoamento intelectual e espiritual dos seus membros, ao serviço de objectivos 

sócio-económicos e culturais. 

As suas origens e primeira filiação remontam às Corporações de pedreiros medievais e daí 

promanam os seus símbolos, intimamente ligados ao trabalho planificado da pedra. 

 

 

A introdução da Maçonaria, em Portugal e em 1727, é atribuída aos ingleses. 

Os ideais maçónicos estão presentes na criação de um ambiente predisposto à 

instauração do Liberalismo no nosso País, assumindo papel de relevo na sua difusão. Vão, 

igualmente, ter uma notória influência no constitucionalismo monárquico, no alastrar do 

Republicanismo e na implantação do novo regime, em 1910. 

Este poder de influência decorre do facto de uma significativa parte da elite do País estar 

filiada na Maçonaria e da maioria dos maçons se identificar com o ideal republicano. 

Símbolos Maçónicos 
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 A História da Maçonaria e a História da Primeira República apresentam paralelos do maior 
interesse e o declínio de uma corresponde ou é, em grande parte, causador de declínio da 
outra.41 

A Loja Estrela d’Alva, nº 218 do Rito Escocês Antigo Aceite, predominante na Maçonaria 
Portuguesa, desde finais do século XIX – fundada em 1908 e extinta em 1912, tem sede 

na Avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, sendo seu venerável, o capitão de Infantaria 

Alfredo Eduardo da Cruz. 

A fundação e acção da Loja  Estrela  d’Alva  acontecem  no  período  do apogeu da 

Maçonaria, em Portugal que se inicia, em 1869, com o alcançar da unidade maçónica, 

corporizada no Grande Oriente Lusitano Unido, reunindo o 2º Grande Oriente Lusitano, o 

Grande Oriente Português, a Federação Maçónica Portuguesa e parte do Grande Oriente 
do Rito Escocês. 

Este período de apogeu na Maçonaria vai terminar, em 1914, com uma profunda cisão da 

qual resulta a formação do Supremo Conselho do Grau 33, liderado pelo general Ferreira 

de Castro, e à custa de metade dos membros do Grande Oriente Lusitano Unido, na altura, 

em que é seu grão-mestre Sebastião de Magalhães Lima (1907-1928). 

 

 

                                                           
41  A.H.  Oliveira  Marques,  História  de  Portugal,  Vol.III  ‐  Das  Revoluções  Liberais  aos  nossos  dias,  Lisboa,  Editorial 
Presença, 1998, p.296. 

                        A.H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Vol. III,  
                                                Lisboa, Editorial Presença, 1998, p.296. 

  
Sebastião de Magalhães Lima com as insígnias maçónicas de  
grão- mestre e de Soberano comendador do Grau 33 do Rito  
Escocês Antigo e Aceite 
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Aparentemente, as divergências políticas entre radicais e conservadores, com a sua 
expressão social no conflito entre grupos burgueses, introduziram-se no seio maçónico, 
levando o grupo mais à direita a constituir-se autonomamente. Este grupo vai apoiar 
Sidónio Pais, em 1917-18, enquanto o Grande Oriente é perseguido e a sua sede 
assaltada, duramente no mesmo período.42 

 

 

 

A 20 de Fevereiro de 1911, Sidónio Pais adere à Maçonaria. 

A cerimónia de iniciação, como aprendiz, realiza-se na já referida Loja Estrela d’Alva, em 

Coimbra. 

Após a chegada ao templo, seguida de um tempo de recolhimento e reflexão, o candidato 

responde, por escrito, a perguntas e procede à redação do seu testamento de iniciação.43 

Depois das respostas relacionadas com a sua identificação, Sidónio Pais afirma-se 

republicano de antes e depois do 5 de Outubro, considera como a forma de governo, mais 

perfeita, a republicana, acrescenta que a política que persiga o Bem da Comunidade terá 

sempre a sua preferência, que o Homem tem o dever de desenvolver: 

                                                           
42 A.H. Oliveira Marques, História de Portugal, Vol.III ‐ Das Revoluções Liberais aos nossos dias, ob. cit., p.297. 
43 Documento nº 8, Antologia Literária, p.402. 

                                                   João Medina, O “Presidente-Rei “Sidónio Pais, Lisboa, Livros Horizonte, 2007,p.54. 

        Grémio Maçónico “Gomes Freire” após os assaltos praticados depois da primeira tentativa de assassinato de 
        Sidónio .Postal da época, colecção António Ventura. 
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- O seu organismo, através da educação física; 

- A sua inteligência, instruindo-se o mais possível; 

- E sob o ponto de vista moral, procurar o conhecimento de si próprio, e corrigir-se pela 

auto-educação. 

É, igualmente dever do Homem, sacrificar-se pelo bem dos seus semelhantes, assumindo 

o heroísmo, no sentido mais largo do termo, como seu ideal, o sacrifício pela colectividade, 

na defesa da justiça, da verdade e do bem; 

Que o Homem deve à Pátria o seu esforço máximo, ao ponto de dar por ela, a sua própria 

vida; 

Que o traidor merece o desprezo; 

Finalmente, adopta o nome simbólico de Carlyle. 

Terminada a cerimónia de iniciação, Sidónio Pais está investido no grau de aprendiz, 

seguem-se os graus de oficial ou companheiro e mestre, que se vão sucedendo, fruto de 

um longo caminho de aperfeiçoamento individual e de anos de trabalho realizado em Loja. 

O Rito Escocês Antigo e Aceite reconhece ainda graus superiores, os altos graus com as 

respectivas iniciações. 

No entanto, não será esse o percurso do maçon Sidónio Pais, na medida em que não 

chegam até nós provas de uma sua regular actividade maçónica. 

Na realidade, passados dois meses da cerimónia da sua iniciação como aprendiz, Sidónio 

Pais vai encontrar-se em campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte, a 

que acresce o trabalho em duas das suas Comissões, o exercício de responsabilidades 

ministeriais, particularmente absorventes, no caso do Ministério das Finanças e, muito 

especialmente, o afastamento do País, em Berlim, de Setembro de 1912 a Março de 1916, 

que dificultam ou tornam mesmo inviável, no último caso, um normal e progressivo 
relacionamento com os seus irmãos da ordem maçónica. 

Não havendo, por parte de Sidónio Pais, explicação que tenha chegado até nós, para a 

sua «tardia» adesão formal à Maçonaria, esta é interpretada, por vezes, como meio de 

legitimação para o seu «tardio» republicanismo, enriquecedor do curriculum de um 

candidato a cargos políticos, a que a objectividade obriga a ter presente, a primeira versão 

conhecida, do seu testamento particular, de finais de 1909 e no qual Sidónio Pais se 
declara livre pensador, traço inscrito no ideário maçónico – filantrópico, cientista, laicista e 
anticlerical. Aliás, a sua adesão à Maçonaria surge-nos como corolário de uma linha de 

pensamento, implícita, no perfil de entrega ao ensino universitário, liceal e técnico-
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profissional e, claramente expressa na acção como dirigente do movimento de extensão 

universitária, precursor do movimento das Universidades Populares, da Universidade Livre 

para a educação popular em nada incompatíveis, por exemplo, com o «espírito» e 

objectivos perseguidos pela associação «O vintém das escolas», fundada pela Maçonaria, 

em 1901, ou com o conteúdo da Oração de Sapiência, entre aplausos e calorosas críticas 

na imprensa local e nacional, inclusivé, na Resistência, órgão do Partido Republicano 

Português, em Coimbra, que enche a primeira página e parte da segunda do número saído 
no domingo, dia 18 de Outubro de 1908, com a reprodução integral do discurso. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ao adoptar o nome simbólico de Carlyle, no seu testamento de iniciação, Sidónio Pais fica 

sujeito, por indiscrição em princípio não previsível, a conjecturas sobre os motivos que 

haviam determinado a sua escolha, tendendo a identificar a leitura do filósofo e historiador 

                            António Ventura, os Postais da Primeira República, Lisboa, Edições Tinta da China, 2010, p. 165. 

Bilhete - Postal  de «O Vintém das Escolas», uma associação fundada pela Maçonaria em 1901, com o objectivo da 
combater a Escola clerical por meio da Escola laica. 

Autor: João J. Calais Grilo 

Data: desconhecida / Lisboa / Editor: O Vintém das Escolas 
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escocês, como causa próxima e explicação para a fase ditatorial e presidencial de Sidónio 

Pais, após o golpe de 5/8 de Dezembro de 1917, o que não se coaduna com a efectiva 

razão: porque lhe pareceu ajustado ao «espírito» moralizador, humanista e filantrópico da 
Maçonaria e do novo regime.44 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
44 Documento nº9, Antologia Literária, p. 403. 

Emblema da Grande Loja Regular de Portugal 
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 A 4 de Setembro de 1911,durante a apresentação do programa do 1º Governo 

Constitucional da República, o Senador José Estêvão de Vasconcelos questiona, no calor 

do debate, a recente adesão ao Republicanismo do novo ministro do Fomento. Sidónio 

Pais reage, de imediato, lembrando os elementos biográficos por si fornecidos ao editor de 

As Constituintes de 1911 e os seus deputados, Alberto Pimentel, nos quais consta a sua 

adesão aos ideais Republicanos desde os seus quinze anos. 

Esta solene afirmação, leva-nos a Sidónio Pais que não é indiferente ao mar agitado do 

confronto de ideias políticas e filosóficas entre estudantes monárquicos e republicanos, à 

atracção por referências como Afonso Costa, que inicia o curso de Direito ou António José 

de Almeida, mais tarde, em Medicina, a exemplos cívicos que se perfilam em professores, 

como Bernardino Machado ou José Joaquim Pereira Falcão. 

Leva-nos a um tempo, em que o tempo se vai tornando cada vez mais escasso, na procura 

exigente de conciliar aulas e exames com os deveres militares e com a actividade de 

explicador.  

Apenas dispomos da indicação de que, aos 15 anos, terá aderido intelectualmente ao 
Republicanismo.45 

Sidónio Pais está, nestes primeiros três anos na Universidade, absorvido pelo trabalho e 

estudo. Do confronto com a realidade de uma vida intensa, vai construir, paulatinamente, 

as suas próprias ideias. 

Ao constatar a dimensão do atraso do País, revela uma profunda preocupação social, que 

o vai acompanhar sempre. 

 Adere, sem constrangimentos ao sufrágio universal, embora, e ainda, masculino. Na 

sequência de uma continuada crítica ao parlamentarismo, consequentemente caracteriza, 

com clareza, os papéis que devem incumbir ao Executivo e ao Legislativo, desde que 

persigam o rigor e a eficácia no seu exercício. E fá-lo, de acordo com a sua formação e 

carácter, perspectivando um Governo mais eficaz, na acção concreta. 

Desse itinerário, rico de diversificadas situações, assinalam-se cronologicamente, algumas 

intervenções. 

                                                           
45 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1. História de uma vida, ob. cit., p.40. 
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Em Janeiro de 1897, acontece a sua admissão precoce como viro claríssimo e socium 
permanentem no Instituto de Coimbra, consagrada associação científica. O diploma é 

assinado por Bernardino Machado e Afonso Costa. 

O ano de 1907 é pródigo em incidentes que vão determinar a paralisação da vida da 

Academia. 

Na origem dos incidentes, a vontade do licenciado em Direito, José Eugénio Dias Ferreira, 

em submeter-se ao Acto das Conclusões Magnas tendo em vista aceder ao grau de Doutor 

sem ser detentor de uma classificação final de formatura superior a 15 valores. Tendo o 

Acto sido deferido para os dias 27 e 28 de Fevereiro de 1907, espalha-se a ideia de uma 

má vontade do júri nomeado, considerada a classificação já referida. 

A sala dos Capelos, despertada a curiosidade quando ao desfecho do Acto, enche-se com 

uma clara maioria de estudantes. O resultado encontrado, é a reprovação do candidato por 

unanimidade, e um clamor crescente de condenação dos métodos de ensino da Faculdade 

de Direito, de todo o sistema, em prática na Universidade. 

À condenação verbal sucedem-se os distúrbios e acontece a intervenção policial. 

O dia 1 de Março amanhece com a recusa dos alunos de Direito em entrar nas salas de 

aula, situação que se generaliza às outras Faculdades. A perturbação alastra. 

O Conselho de decanos decide a instauração de um processo disciplinar a vários alunos. 

Os protestos dos estudantes evoluem para um movimento reivindicativo de reforma da 

Universidade. Uma representação de 300 alunos apresenta-se ao presidente do Conselho, 

em Lisboa, com o pedido formal de repetição do Acto de Doutoramento de José Eugénio 

Dias Ferreira bem como a implementação de Cursos Livres e a presidência dos Júris dos 

Actos por um não docente. 

A situação vai-se politizando, irreversivelmente. Por acórdão do Conselho de Decanos, são 

expulsos por dois anos, 7 alunos. Bernardino Machado que havia proclamado sair da 

Universidade se algum aluno fosse expulso, sai da Universidade. 

Sidónio Pais é, naturalmente envolvido nos acontecimentos da Universidade, e dele há 

registo de uma sua intervenção que chega até nós, através do depoimento de António 

Maria Rasteiro, uma das testemunhas no processo instaurado pelo Conselho de decanos a 

vários alunos. 
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O dia 1 de Março de 1907 é encarado por Sidónio Pais como um dia do calendário da 

docência a cumprir, e dá inicio à sua habitual aula de Matemática. Entretanto, um grupo de 

estudantes de diversas Faculdades, junta-se à porta da aula, com o objectivo de a 

interromper. Nisto, acerca-se o aluno do 5º ano de Direito, Luís Pinto d’Albuquerque que os 

dissuade de iniciar a manifestação, propondo-se ir convencer Sidónio Pais a sair. Assim 

fez e pouco tempo depois, regressa, informando-os do seu insucesso e do que Sidónio 

Pais lhe havia dito: nem como lente nem como militar podia deixar de dar aula. 

O grupo de estudantes, entra ruidosamente, na sala de aula, e Sidónio Pais decide, então, 

dar por finda a aula, saindo da sala, ao som de palmas. 

No processo disciplinar, atrás referido, encontra-se apensa a participação da ocorrência 

feita por Sidónio Pais ao reitor: 

- Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que não pude dar aula hoje porque depois  de 
aberta a aula entraram pela sala dentro muitos indivíduos fazendo grande ruído. Não 
havendo quem mantivesse a ordem e não sendo eu encarregado de a manter, tendo 
mesmo entrado na aula um archeiro que indicou com gestos não poder mantê-la, tive de 
sair. 

Coimbra, 28 de Fevereiro, digo, 1 de Março de 1907 

Sidónio Pais 

A 25 de Maio de 1908, reúne o Claustro Pleno da Universidade com o objectivo de solicitar 

ao Rei D. Manuel II a mercê de se declarar protector da Universidade. É aprovada uma 

proposta do lente de Filosofia Francisco José de Sousa Gomes, católico e conservador 

segundo a qual o reitor e o Conselho dos Decanos, acompanhados de professores 

apresentassem, em Lisboa e de viva voz, o pedido ao Rei D. Manuel II que se declarasse 

protector da Universidade, com os votos da Universidade pela prosperidade do seu 

reinado, solicitando também, na ocasião, a sua coadjuvação eficaz para a realização das 

reformas que a Universidade reputa necessárias. 

Sidónio Pais vota contra por considerar o protectorado real uma praxe antiquada que lhe 

lembrava homenagem do vassalo ao seu senhor e por entender que a Universidade devia 

observar sempre e em tudo completa neutralidade política. 
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A 16 de Outubro de 1908, Sidónio Pais ao proferir a sua Oração de Sapiência46 e ao 

esboçar um plano de acção reformista para a Universidade de Coimbra, identifica alguns 

defeitos que afectam a sua missão, referindo a absurda mistura do serviço de Deus e do 
serviço de Minerva suportada numa anacrónica permanência das fórmulas religiosas 
herdadas da arcaica estrutura tridentina e contra-reformista. 

Ataca todo o sistema de ensino, desde a Instrução Primária até ao nível Superior, 

afirmando: do que menos se cuida é de desenvolver a iniciativa do estudante.  

Considera como o maior crime das organizações escolares, o facto de se constituirem 

privilégio dos ricos sendo quase inacessíveis aos pobres, ficando, deste modo, à margem 

do mais elementar princípio da Igualdade e da Justiça Social. 

Propõe o combate contra o analfabetismo, nas vilas, e, sobretudo, nas aldeias, e a 

realização de cursos de extensão universitária nas cidades, particularmente, em Lisboa, 

Porto e Coimbra. 

Termina com um apelo á modernização – ou é pelo passado, pelo espírito de rotina, pela 
reacção enfim, e tem de morrer; ou é pelo progresso, pelo espírito scientífico, e pela 
liberdade e tem de buscar em si própria a potencia creadora, que há de, por uma 
transformação radical, torná-la o primeiro centro de educação da mocidade portuguesa.47 

Ainda em Outubro de 1908, a Imprensa de Coimbra traz à liça as instalações acanhadas 

da escola Industrial Brotero, impróprias para a importante acção pedagógica e social que 

ela vinha desenvolvendo sob a «batuta» do seu proficiente director e com o inestimável 

contributo do Pessoal Docente e Auxiliar.48 

Obtido o apoio da Câmara Municipal, liderada por José Ferreira Marnoco e Sousa, que 

disponibiliza os terrenos necessários para as novas instalações, importa pressionar Lisboa, 

evidenciando a reconhecida evolução do ensino Técnico-Profissional ministrado na Escola, 

em estreita ligação com o tecido industrial envolvente, ao serviço do desenvolvimento da 

Região. 

Por trás desta acção concertada de esforços, perfilam-se Sidónio Pais e o ex director da 

Escola, António Augusto Gonçalves e respeitado republicano. 
                                                           
46 Documento nº2, Antologia Literária, pp.377‐382. 
47 Ibidem, p.382. 
48 Documento nº 10, Antologia Literária, p.404. 
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A 7 de Março de 1909, acontece uma nova intervenção cívica e política de Sidónio Pais, 

relatada nas memórias de Belisário Pimenta – a homenagem ao poeta operário Adelino 

Veiga, guarda-soleiro, jornalista de A Oficina e grande defensor da emancipação da classe 

operária. 

Efectua-se uma romagem ao cemitério, com um operário e um barbeiro a proferir 

discursos, e à noite, e de acordo com o programa de homenagem, uma sessão solene 

presidida por Sidónio Pais. Vários operários discursam sobre o homenageado, com grande 
elevação e dando provas de assinalável cultura. Coube a Sidónio Pais uma breve 

intervenção de abertura, na qual e segundo Belisário Pimenta, se mostrou quasi 
republicano e, sendo militar (2º capitão de Artilharia) teve o arrojo de dizer que a reacção 
em Portugal apresenta várias formas, porque é ella que pendura à sua cinta uma cajada, 
como veste uma roupeta ou faz tilintar como ninguém o oiro sedutor. 

A 7 de Janeiro de 1911, Sidónio Pais participa, pela primeira vez, em representação do 

Governo Provisório, no Conselho de Administração da Companhia dos Caminhos-de-Ferro 

Portugueses, que aborda, logo no começo dos trabalhos, um conjunto de reclamações 

apresentado pelos operários. Louis Forquenot, Director-Geral, deixa à consideração dos 

presentes uma série de propostas que, no fundo e na sua totalidade, significam a sua 

predisposição para aceitar uma boa maioria das reclamações, ficando as remanescentes 

pendentes de um estudo mais apurado. 

Sidónio Pais, com o cuidado que o caracteriza, quando confrontado com novas realidades 

e responsabilidades, manifesta a opinião de que a aceitação de reclamações deve ser 

precedida de uma definição de princípios e, que, em sua opinião, era preferível satisfazer o 
maior número de empregados, especialmente os de condição inferior, recomendando a 

necessidade de um contacto do Director-Geral com o Pessoal, assentando as concessões 

em bases de justiça e equidade. 

A 15 de Fevereiro de 1911, o Jornal Notícias de Coimbra traz ao conhecimento da cidade o 

pedido de demissão do director da Escola Brotero, Sidónio Pais. 

A perplexidade é grande, até porque, cerca de um mês antes, a 7 de Janeiro, o mesmo 

jornal anunciara o projecto das novas e funcionais instalações da escola Industrial Brotero, 

de há muito aguardadas, sendo do conhecimento comum, quanto isso era caro ao seu 

respeitado director. 
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Não se fazem esperar as reacções. O ministro do Fomento, Brito Camacho, de cuja a 

tutela depende a concretização da obra, pressionado pelos docentes da escola para que o 
pedido de exoneração não seja aceite, o que acaba por acontecer, afirma-se claramente 

ao lado do director demissionário. 

A 20 e 21 de Abril, Brito Camacho realiza uma viagem oficial a Coimbra, e entre outras 

iniciativas, queda-se durante mais de três horas, em visita à escola Brotero e promete fazer 
uma larga remodelação, criando novas cadeiras e mandando proceder à construção do 
edifício para a mesma – anuncia o Notícias de Coimbra, na sua edição de 22 de Abril. 

A 22 de Junho, o jornal A Liberdade de Aveiro promove um inquérito subordinado ao título: 

O que será a Constituição – República Presidencial, Democrática ou Parlamentar? 

Sidónio Pais e Cunha e Costa, deputados eleitos pelo círculo de Aveiro, e de visita à 

cidade são, a propósito, entrevistados. 

Sidónio Pais deixa expressas algumas ideias sobre a República como a defesa da 
Soberania Popular, a pouca credibilidade do modelo parlamentar face à experiência de um 
passado próximo e o receio natural, em 1911, do presidencialismo americano, passível de 
degenerar, em países latinos, numa forma grotesca e retrógrada de Poder pessoal, 
autocrático e despótico.49 

A 2 de Agosto, na 36ª Sessão, propõe a supressão do segundo parágrafo do Artº 8. 

Em causa, a duração por três anos de cada legislatura do Congresso da República. 

Sidónio Pais é de opinião que uma demasiada harmonia dos órgãos do Poder legislativo e 
do Poder executivo é passível de resultar no exercício de uma ditadura disfarçada, e não 

estando ainda definido o modelo de República, urge é determinar as condições de 

exercício desses poderes e o seu relacionamento.50 

A 3 e 4 de Agosto, nas 37ª e 38ª sessões da Assembleia Nacional Constituinte, em debate, 

a existência de um Senado e sua composição. Egas Moniz defende uma segunda Câmara 

ou Câmara Alta, propondo que seja reservada à representação dos aggredados sociais, 
que, a cada Câmara devia corresponder uma das duas partes integrantes da vida social – 

                                                           
49 Documento nº 11, Antologia Literária, p. 405. 
50 Documento nº 12, Antologia Literária, p. 406. 
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os indivíduos e os aggregados sociais, uns e outros são forças a considerar e a integrar na 
vida da Nação. 

Sidónio Pais entende, que esses aggregados se formem, e que abranjam largamente as 
classes populares, o Proletariado, em vez de se ensaiar um modo de eleição que irá 
forçosamente dar preponderância às classes mais abastadas, e aggravar as condições de 
resolução da mais grave questão que hoje se ventila em todo o mundo civilizado, a 
questão social. 

 Afirma-se adepto das duas Câmaras, por razões históricas mas, eleitas por sufrágio 

directo e, também, pela convicção de que todo o poder sem limitações ter uma tendência a 
abusar e receava a ditadura de uma multidão, tão perigosa ou mais do que a ditadura de 
um déspota.  

Comentário do então cronista satírico, Braz Burity: «A Câmara escuta-o com visível 

atenção e agrado. Camacho faz-lhe olhos ternos e Vasconcellos e Sá, na carteira, solfeja 

embevecido, os heroes do mar da Portuguesa, enquanto Maia, cofiando as barbas negras, 

junto do Machado Santos, ensaia poses decorativas de Senador.». 

A 8 de Agosto, na 40ª Sessão, Sidónio Pais durante o debate do Artº. 20 respeitante às 

atribuições do Congresso da República apresenta a seguinte proposta de emenda, 

corporizada no § 4º: «nenhuma disposição que importe criação de despesa pode ser 

adoptada contra a opinião do Governo, sem que a votem dois terços, pelo menos, da 

Câmara».51Defende a sua proposta com uma longa intervenção.52 

A proposta é admitida à discussão mas, acaba por ser rejeitada, podendo-se considerar 

como subjacente à sua reprovação, a posição, então, assumida pelo deputado Goulart de 

Medeiros que se afirma: contrário à proposta apresentada pelo Sr. Sidónio Paes, pois não 
pode concordar que se restrinja a iniciativa parlamentar, o que no tempo da Monarchia 
nunca nenhuma Governo conseguiu.53 

A 5 de Outubro, quando da presença de Sidónio Pais, no Porto, em representação do 

Governo, nas cerimónias comemorativas do primeiro aniversário da Implantação da 

                                                           
51 Actas da Assembleia Nacional Constituinte, de 8 de Agosto de 1911, p.334. 
52 Documento nº 13, Antologia Literária, pp. 407‐410. 
53 Actas da Assembleia Nacional Constituinte, de 8 de Agosto de 1911, p.335. 
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República, surgem notícias de um iminente ataque a Bragança, por tropas afectas a Paiva 

Couceiro. 

Na ausência de informações, relativas a movimentos de tropas leais à República, Sidónio 

Pais tenta contactar o general Pimenta de Castro, ministro da Guerra, sem sucesso. 

Decide, então, com a concordância do seu colega no Governo, Duarte Leite, ministro das 

Finanças, também presente nas comemorações, o envio de um telegrama a João Chagas, 

presidente do Ministério, manifestando preocupação e apelando por providências urgentes, 

em defesa da República. 

João Chagas responde, de imediato, pedindo a presença de Sidónio Pais num Conselho 

de Ministros urgente, que a situação exige. 

A 8 de Outubro, o general Pimenta de Castro é exonerado e substituído pelo tenente- 

coronel Alberto da Silveira.54 

A 22 de Novembro, na Câmara dos Deputados, Sidónio Pais apresenta uma comunicação 

relativa a encargos afectos a um projecto respeitante a acidentes de trabalho. 

A 2 de Dezembro, igualmente, na Câmara dos Deputados, defende o Projecto-Lei nº 18 

sobre o lançamento e cobrança da Contribuição Predial do ano de 1911, preconizando 

para o primeiro semestre a aplicação do modelo anterior de repartição na cobrança, e para 

o segundo semestre o moderno princípio da cotidade progressiva que, segundo Barros 

Queiroz: «é a base para a reforma das Finanças do nosso País e assenta num princípio 

moral e justo, na medida em que, penaliza os grandes proprietários rurais em favor das 

classes médias e urbanas». 

A 27 de Dezembro de 1911, no Senado, e em resposta ao senador Goulard de Medeiros 

quando, em apreço, está o orçamento e deficit de 1911, Sidónio Pais aproveita para 

abordar a estrutura da Administração Pública Portuguesa, as vantagens de uma aplicação 

gradual de um plano de reformas, e as virtualidades da gestão republicana.55 

A 15 de Fevereiro de 1912, em sessão da Câmara dos Deputados, Sidónio Pais manifesta-

se contrário ao não intervencionismo económico do Estado Liberal, apontando reservas à 

liberdade dada aos capitais. 

                                                           
54 Documento nº 14, Antologia Literária, p.409. 
55 Documento nº 15, Antologia Literária, pp. 410‐411. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

93 
 

 
 

Seleccionados alguns factos, procurada a sua interpretação, alcançada uma maior 

proximidade à linha axial de conduta de Sidónio Pais, podemos, eventualmente constatar: 

- O seu republicanismo, presente no simples quotidiano; didaticamente transmitido, na 

oração de sapiência, a 16 de Outubro de 1908; vibrante, durante a homenagem popular  

ao poeta operário, Adelino Veiga, a 7 de Março de 1909; plenamente assumido, quando 

da iminente invasão couceirista, na região de Bragança, a 5 de Outubro de 1911. 

- O sentido da responsabilidade, sempre evidenciado, ao iniciar um novo cargo. Na 

Escola Industrial Brotero, ao inscrever-se em dois cursos, por correspondência, na École 
Spéciale de Travaux Publics, em Paris, frequentando-os ao longo dos primeiros três anos 

em que ali é professor, procurando melhorar e adequar os seus conhecimentos a uma 

nova realidade, a do ensino Técnico-Profissional; como deputado recém eleito à 

Assembleia Nacional Constituinte, rodeando-se de livros encomendados à livraria H. 

Dunod & E. Pinat, de Paris; ao assumir as discretas funções que lhe são atribuídas no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, mergulhando nos tratados de Direito Público 

Internacional, na legislação relacionada e na tratadística histórica portuguesa; e quando 

após a decisão de ingressar numa carreira política, adere à Maçonaria, alforbe de elites, 

de experiência e conhecimentos políticos. 

- A humildade, reflectida na capacidade de ouvir e aprender com os outros, antes de 

intervir ou participar nas decisões, ao realizar a sua primeira intervenção, como 

Deputado, na 30ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte ou no Conselho de 

Administração da Companhia dos Caminhos-de-Ferro, enquanto administrador, em 

representação do Governo Provisório, a 7 de Janeiro de 1911. 

- O sentido moral, que remonta ao tempo e influência do padre João Alves Souto, e 

persiste, ao longo de toda a sua vida profissional e política, transparecendo consequente, 

em algumas respostas no seu testamento de iniciação, no princípio de que o Homem 

deve procurar conhecer-se e corrigir-se pela auto-instrução, no sacrifício, em defesa da 

Pátria, até à morte – o herói moral de Carlyle. 
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- A lealdade, implícita na detenção por seis dias, enquanto aluno do curso de Artilharia, 

na escola do Exército. Em causa, um companheiro de curso, acusado de cometer uma 

infracção, em processo de averiguações. 

- A capacidade de liderança, que ressalta da coesão atingida pelo corpo docente da 

Escola Brotero; subjacente ao grau de organização e mobilização alcançados, na 

preparação do golpe de 5/8 de Dezembro de 1917. 

- A noção de ordem e disciplina, princípios que sendo inalienáveis da Instituição Militar, 

estão plasmados no comportamento de Sidónio Pais, na sua dupla condição de professor 

universitário e de militar. Quando, no decorrer da greve de 1907, na Universidade de 

Coimbra, a 1 de Março, Sidónio Pais responde: nem como lente nem como militar podia 
deixar de dar aula. No entanto, esta noção de ordem e disciplina fora ferida, em defesa 

da honra, a 16 de Dezembro de 1898, sexta-feira à tarde, em plena baixa de Coimbra, ao 

agredir fisicamente Santos Lucas, seu camarada de Armas e concorrente à mesma vaga 

de lente substituto. 

- A sensibilidade estética, que decorre de uma cuidada educação burguesa e, também, 

da influência do padre João Alves Souto que o ensina a tocar violino e que ressalta do 

mais íntimo pormenor, no gesto ou no próprio trajar, à civil ou como militar. 

- A incontida vaidade pessoal, que transparece de imagens colhidas, nas, mais diferentes 

situações, como lente, na companhia dos seus pares, em 1899; como ministro da 

Finanças, em perfeita pose ao lado de Anselmo Bramcamp Freire e da embaixatriz, na 

recepção em casa do embaixador dos Estados Unidos da América, em Junho de 1912; 

ou, claramente assumida, na fotografia enviada, de Berlim, a Maria dos Prazeres. 

- A capacidade de trabalho, unicamente aflorada nos seus limites, enquanto ministro das 

Finanças, no 2º Governo Constitucional e, desperdiçada no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, a partir de Fevereiro de 1917. 

- O recurso a posições neutras, desde que com suporte legal ou de normas instituídas 

mas, por vezes, no gume da navalha, como sugere o teor da participação da ocorrência 

referente ao episodio de 1 de Março, durante a greve de 1907; ou não se envolvendo na 

preparação do 13 de Dezembro de 1916.  
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NUM BANCO DO JARDIM DO MATADOURO, AGUARDANDO PELAS SEIS DA TARDE56 

 

Quando Sidónio Pais, a 1 de Setembro de 1916, requere ao ministro dos Negócios 

Estrangeiros, que lhe sejam concedidos três meses de licença, a partir do dia 10 do 

mesmo mês, e a 9 de Dezembro, o seu prolongamento por mais dois meses, por razões de 

saúde, atestadas por um médico, está a exercer um direito que lhe assiste, atribuindo a si 

próprio um tempo de descanso, de recuperação física e psíquica, muito provavelmente ir 

ao encontro de Céline Chatry mas, eventualmente e, também, afastar-se da tensão política 

vivida em Lisboa. 

Sidónio Pais tem consciência, por evidente proximidade, da revolta crescente que grassa 

nos meios militar e político da influência de Machado Santos e dos unionistas. Aliás, os 

preparativos do movimento em marcha, não são estranhos aos próprios serviços de 

informação do Ministério da Guerra. 

Sidónio Pais partilha do generalizado descontentamento social mas, discorda do momento 

escolhido para uma acção política e militar, por poder ser entendida como, claramente 

contrária à participação de Portugal, no esforço de guerra aliado, já decidido e em fase de 

planeamento. 

Sidónio Pais vai de licença para o estrangeiro e o 13 de Dezembro de 1916 salda-se pelo 

fracasso e pela prisão de seu irmão Alberto e de Machado Santos, de novo juntos, como 

no 5 de Outubro. 

Regressado de Nice, é colocado, como já referido, por portaria de 12 de Fevereiro de 

1917, na Direcção-Geral dos Negócios Diplomáticos e Políticos, funções que acumula com 

as de repórter no jornal A Lucta. 

Entretanto, após o 13 de Dezembro, o protesto social não decresce e o terceiro governo de 

Afonso Costa, empossado, a 25 de Abril de 1917, não vai conseguir evitar novos 

                                                           
56 Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob. cit., p.24. 
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confrontos com grevistas e o reacender da questão religiosa, com uma evitável interrupção 

da possibilidade de assistência religiosa aos militares, em zona de combate. 

Sidónio Pais, que mantém silêncio político, na qualidade de funcionário do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, recebe uma carta datada de 27 de Julho57, do seu irmão Alberto, 

que continua preso no forte da Graça de Elvas, transbordando revolta e desespero. 

Sidónio Pais fica fortemente chocado e indignado, cada vez mais disposto a passar à 

crítica frontal sobre a situação que se vive.  

Brito Camacho assiste à crescente vulnerabilidade do Governo e vislumbra uma 

oportunidade política. Em Agosto de 1917 promove a constituição de um comité 
revolucionário com a missão de efectuar um rigoroso balanço das forças republicanas, 
tanto no Exercito como na Armada e que se trouxessem para a União Republicana todos 
os militares que, não sendo evolucionistas ou democráticos, não fossem irredutivelmente 
monárquicos. Atingido este objectivo, o Partido estaria em condições de sair à rua, se 

necessário, para salvar a República de uma considerada iminente revolução à maneira 
russa. 

Acontece, que os militares desejados, na iniciativa de Brito Camacho, não tardaram em 

entendê-la como acção armada contra o Estado. Sidónio Pais integra o comité 

revolucionário, a convite de Brito Camacho que lhe delega a tarefa perigosa das 
aliciações.58 

Nos primeiros dias de Setembro, o jornal A Lucta caracteriza a situação vivida no País 

como de crise política, a que outros que não os unionistas, fecham a solução legal. 

A 8 de Setembro, realiza-se uma greve geral, decretada pela União Operária Nacional. 

A 18 de Setembro, Egas Moniz anuncia a constituição do Partido Centrista Republicano e, 

no dia 20, torna público o seu programa que não parte, pela primeira vez, do ideário do 
antigo programa republicano, não obstante entroncar – por via dos dissidentes 
evolucionistas - no debate que decorrera na Assembleia Nacional Constituinte e seu 
processo subsequente.59  

                                                           
57 Documento nº 16, Antologia Literária, p. 412. 
58 Teófilo Duarte, Sidónio Pais e o seu Consulado, ob, cit., p.158. 
59 Ernesto Castro Leal , Partidos e Programas. O Campo Partidário Republicano Português (1910‐1926), ob. cit., 2008. 
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A 13 de Outubro, nova aparição da Virgem aos pastorinhos, em Fátima.60 

A conspiração continua o seu caminho, de modo discreto como a normal conduta de 

Sidónio Pais que utiliza o Centro da União Republicana, e não consegue espaçar o afluxo 

de militares fardados ou não, que ali acorrem, na sua maioria alferes e milicianos, o que 

muito preocupa e desagrada a Brito Camacho que recrimina Sidónio, directamente ou 

através de Augusto de Vasconcelos, por estar a transformar o Centro da União 

Republicana num foco revolucionário. 

O líder da União Republicana escudou-se numa inevitável ambiguidade: esteve com a 
conspiração, sem estar...  

A farmácia Durão, de António Ferreira, é utilizada pelos conspiradores com frequência 

crescente, e o processo de aliciamento continua. 

Do lado dos revoltosos, vão perfilar-se os regimentos de Artilharia 1 e Infantaria 5 e 16 de 

Lisboa, o regimento de Cavalaria 7, o de Infantaria 33 de Faro, em regime de prontidão 

para França – totalizando mil e quinhentos homens, a que acrescem quatrocentos cadetes 

da Escola de Guerra e civis, das zonas pobres da cidade de Lisboa, bem como operários e 

sindicalistas. 

Do lado do Governo, vão combater a Marinha, a Guarda Nacional Republicana, a Guarda 

Fiscal, a Polícia, os regimentos de Cavalaria 2 e Cavalaria 4 de Lisboa e inúmeros civis. 

Os objectivos e as experiências do 5 de Outubro e do 13 de Dezembro estão presentes, 

bem como, o desenho táctico surge semelhante ao do 5 de Outubro.  

Não está em causa, agora, mudar um regime, mas corrigir um processo. 

No dia 5 de Dezembro, quarta-feira, o conspirador Sidónio Pais vai ao Ministério e leva a 
mesma vida de sempre. Rocha Martins, continua:61 

«De tarde veio para a baixa, tranquilamente, no eléctrico, com um funcionário do 

Ministério, deu uma audiência ao alferes Santos Ferreira, em casa do calista Costa, na 

Rua do Mundo, ordenou mais algumas coisas e encontrou-se com Feliciano da Costa, que 

lhe emprestara a farda de brim, na qual se colocaram os galões de major. No quarto do 

                                                           
60 Imagem nº1, Antologia Iconográfica,p.225. 
61 Rocha Martins, Sidónio Pais ídolo e Mártir da República, ob, cit., pp.23‐24. 
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alferes Marques, de Cavalaria 7, na Rua Gomes Freire, vestira-se, afivelara as polainas, 

que o filho, aluno da Escola de Guerra, lhe emprestara, com o capote de ordenança, a que 

se tinham cosido os distintivos da patente. Minutos depois, sentado num banco do jardim 

do Matadouro, ao lado de Teófilo Duarte e de Feliciano da Costa, aguarda a hora marcada 

para o início da revolta: as seis da tarde.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocha Martins. Sidónio Pais ídolo e Mártir da República, ob, cit., p.27. 

 

O banco do jardim do Matadouro que fica de costas para o prédio nº15 e onde Sidónio esteve com Teófilo Duarte e Feliciano da 
Costa, na tarde da revolução. 

Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob, cit., p.25. 

O quarto do alferes Marques, na Rua Gomes Freire, 137, e onde Sidónio Pais se fardou. Sobre a mesa: o colarinho e o chapéu do chefe 
revolucionário. (cliché Serra Ribeiro) 
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III. AO ENCONTRO DOS CIDADÃOS E DOS SEUS PROBLEMAS 

1.  A criação de uma personagem  

Alcançada a vitória, tomado o Poder, a Junta Revolucionária propõe-se assegurar a ordem, 

apoiar as vítimas, resolver os danos materiais para que a normalidade seja, rapidamente 

restabelecida. 

No Diário do Governo, vão sendo impressas proclamações, lei nova para um ciclo novo. 

Consolidar a República, dar corpo à República sonhada. 

As tropas continuam acampadas, no alto de Campolide.62 Estão decorridos seis dias 

depois do primeiro confronto. 

O dia 10 de Dezembro de 1917 amanhece claro, auspicioso, cheio de Sol que aquece os 

soldados e é propício à anunciada Parada da Vitória. A notícia havia corrido célere e a 

                                                           
62 Imagem nº5, Antologia Iconográfica, p.233. 
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população de Lisboa, vinda dos seus quatro cantos, vai chegando ao morro, na procura 

por cada um, pelo melhor lugar, para de todo o cerimonial militar, nada perder. 

Pelas duas da tarde, os clarins ouvem-se, dispersos, e o bulício do movimento de tropas, 

em presença, cresce, ocupa posições, previamente definidas. Artilharia1, Guarda Nacional 

Republicana, Cavalaria 7 e mais regimentos da guarnição de Lisboa. 

As bandas surgem destacadas, à frente das suas unidades e os sons da afinação dos 

instrumentos cruzam-se com os dos clarins. Aos movimentos iniciais, aparentemente 

desordenados, sucedem-se os alinhamentos. 

Chegam automóveis e carruagens, com individualidades. A multidão já ocupou todo o 

espaço disponível, não reservado.  

O silêncio cai, após o primeiro tiro de uma salva de 21 e todos se voltam para uma das 

baterias presentes. Ouvem-se cornetas e clarins, sucedem-se o apresentar armas, o Hino 

Nacional. Os seus acordes inundam toda a cena. 

Sidónio Pais e Machado Santos saiem do quartel de Artilharia 1, são acompanhados por 

oficiais do seu Estado Maior e por aclamações. Passam revista às tropas,63 em parada, e 

regressam a Artilharia 1, sob novas aclamações que se intensificam. 

Soa nova salva de tiros e o desfile inicia-se, segue, sempre ladeado pela multidão, ao 

longo da Rua Joaquim António de Aguiar, desce toda a Avenida da Liberdade, onde os 

aplausos recrudescem, passa pelos Restauradores e regressa a quartéis. 

Chega ao fim a primeira encenação do novo Poder. 

A multidão desmobiliza, escoando-se pelos mais diversos arruamentos e caminhos, o som 

das bandas dilui-se na distância e as peças de artilharia, caladas, são atreladas aos seus 

carros. 

Quando, no quarto do alferes Marques, na Rua Gomes Freire, Sidónio Pais troca o seu 

fato de civil pela farda de brim, emprestada pelo capitão Feliciano da Costa, afivela as 

polainas que, conjuntamente com o capote de ordenança, o filho, aluno da Escola do 

Exército, igualmente lhe emprestara, o militar, em Sidónio Pais, não está só a retomar o 1º 

plano, cedido, a 12 de Fevereiro de 1899, ao civil, acabado de ser nomeado para o lugar 

                                                           
63 Imagens nº9 e 12, Antologia Iconográfica, pp.236 e 237. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

103 
 

de lente substituto, como está a vestir a personagem, em construção, desde Agosto, ao 

decidir integrar o comité revolucionário, concebido por Brito Camacho. 

Constantin Stanislavski diz: «sem uma forma externa, nem a sua caracterização interior, 

nem o espírito da sua imagem, chegarão até ao público. (...) A materialização física de uma 

personagem a ser criada surge, na maior parte das vezes, espontaneamente, nos actores 

com talento».64  

Vestir uma personagem pressupõe o embeber-se numa caracterização. 

Ao voltar a vestir a farda do Exército Português, após 18 anos, Sidónio Pais é, 

simplesmente, intérprete de si mesmo. Não há dualidade actor-personagem. A decisão de 

participar no comité revolucionário decorre do estado de espírito em que ficou depois de ler 

a carta do seu irmão Alberto, datada de 27 de Julho. Sidónio Pais não pode, na altura, 

conceber o protagonismo que vai ter, a partir de Dezembro de 1917.  

Sidónio Pais é, a 10 de Dezembro de 1917, um líder revolucionário vitoriado pela 

população da capital, major graduado do Exército Português. Circunstâncias políticas, mais 

adiante referidas, vão guindá-lo a sucessivas responsabilidades, acumulando a 

Presidência do Ministério, com as funções de Ministro da Guerra e dos Negócios 

Estrangeiros. O Decreto 3.701 publicado do Diário do Governo, de 27 de Dezembro, vem 

permitir ao Presidente do Ministério assumir as funções de Presidente da República. 

Sidónio Pais não vai voltar ao seu fato civil, a não ser em ocasiões que, entende, 

simbólicas.65  

Em causa, a imagem pública do Presidente da República, enquanto instituição, último 

depositário da autoridade do Estado, símbolo sempre presente da República, dos seus 

mais elevados desígnios, chefe da Força Armada de Terra e Mar, garante da ordem e da 

segurança de cada um e de todos os Portugueses. 

Sidónio Pais vai, escrupulosamente interpretar esta personagem, cumprindo-a, até ao mais 

pequeno detalhe.  

O Diário de Governo, de 30 de Dezembro, em suplemento, traz a nomeação do cidadão 

Manuel Jorge Forbes de Bessa para secretário-geral da Presidência da República, funções 

                                                           
64 Constantin Stanislavski, A Construção da Personagem, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 2008, p.27. 
65 Imagens nº119 e 120, Antologia Iconográfica, p.235. 
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que já havia desempenhado durante a Presidência de Manuel de Arriaga. 

No mesmo suplemento, um aviso-convite, oriundo da secretaria da Presidência da 

República, que, a seguir, se reproduz, anuncia uma recepção no Palácio Nacional de 

Belém, no dia 1 de Janeiro de 1918. 

 

 

O Diário de Notícias, de 3 de Janeiro de 1918, na sua primeira página, publica uma longa 

reportagem, com fotografia, da referida recepção, da qual se transcreve o seguinte trecho: 

- «A recepção de Belém do passado dia 1 foi extraordinariamente concorrida, tanto pelo 

elemento social, como pelo particular. Oficiais de Terra e Mar, representantes da 

magistratura, do alto comércio, da indústria, da lavoura, das ciências, da política, etc. 

O Pátio dos Bichos encheu-se de carruagens. A Guarda Republicana havia formado aí com 

uniforme de grande gala, tendo à frente a sua banda de música. 

O Sr. Dr. Sidónio Pais trajava a sua farda de Ministro da Guerra, farda de campanha, e  

todos os outros ministros trajavam de sobrecasaca, à excepção do Sr. ministro do Trabalho 

que compareceu também à militar. 

A  recepção foi dirigida pelo Sr. Dr. Forbes Bessa, sendo os visitantes introduzidos pelo Sr. 

Barreto da Cruz. 

 O Sr. Sidónio Pais, desviado um pouco dos ministros, que formaram em linha, tendo à 

retaguarda os chefes de gabinete e secretários, recebia sorridente todos os visitantes que 

em bicha desfilaram pela sua frente, começando pelos magistrados. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

105 
 

Sendo materialmente impossível a menção de todas as entidades que compareceram à 

recepção, bem como os inúmeros telegramas de saudação, incluindo um telegrama do 

Chefe do Governo Britânico.».66 

Uma nova encenação do Poder, cumprindo exigências protocolares, chegava, com êxito, 

ao fim. 

 A farda cinza de campanha dos combatentes da Grande Guerra é, sistematicamente 

envergada pelo Presidente da República. 

A 27 de Abril de 1918, o Decreto nº 4:178 passa a definir o uniforme a usar pelo Presidente 

da República: 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7 de Maio, a portaria nº 1.348 determina que os oficiais às ordens, os ajudantes de 
campo e os oficiais em serviço do Presidente da República passam a usar como distintivo, 

                                                           
66 Imagens nº14 e 15, Antologia Iconográfica, pp.241 e 242. 
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cordões e agulhetas douradas pendentes do ombro direito. 

Vestir a personagem e os oficiais que a rodeiam – reforçar os símbolos. 

Voltando a Constantin Stanislavski: 67 «a plasticidade exterior baseia-se no nosso senso 

interior do movimento da energia. E, só assim, se alcança a plasticidade e o senso de 

movimento. 

O torso, o tórax, os ombros, o pescoço e a cabeça devem permanecer inabaláveis, 

serenos, completamente livres em seus próprios movimentos, como o passageiro em 

viagem num comboio de primeira classe. A espinha dorsal torna isso possível e, deixa-se 

de andar para parecer deslizar. Há um momento em que, por um segundo, a pessoa 

parece abandonar a terra, pairar no espaço.». É a sensação que temos ao olhar 

fotoreportagens da época.68 

Ainda C. Stanislavski, a propósito da contenção e controlo: «o comedimento nos gestos 

tem particular importância na caracterização.»,69 imprescindível na atitude do oficial, 

quando em parada. Ocorre-nos, nesta linha, a entrevista dada por Sidónio Pais a Filson 

Young do Daily Mail, publicada no jornal O Século, na sua edição de 27 de Fevereiro de 

1918,70 da qual se transcreve meia dúzia de linhas: 

-« Traja uma simples farda de campanha de cor cinzenta; recebe as visitas sentado à sua 

mesa de trabalho. Porém, não brinca com pena ou papel, nem se mexe. Ou esteja 

escutando ou falando, conserva-se absolutamente imóvel.  N’esta  imobilidade,  tão  longe 

dos gestos eloquentes da raça latina, em geral, lê-se o perfeito domínio que mantem sobre 

si e sobre o povo, o que dá ao seu modo uma qualidade distintamente inglesa.». 

Ao abordar o encanto cénico, Stanislavski refere: «é uma qualidade indefinível, intangível. 

É o encanto inexplicável da entidade total do actor. É um dom precioso que deve ser usado 

com prudência, bom senso e modéstia senão redunda em auto-admiração e auto-exibição. 

Actuar com educação primorosa, com polidez impecável, isto, por si só, já é atraente.». 

É um dom que Sidónio Pais, indubitavelmente, possui. 

                                                           
67 Constantin Stanislavski, A Construção da Personagem, ob. cit., p.90. 
68 Imagens nº19, 21 e 66, Antologia Iconográfica, pp.246, 247 e 283. 
69 Constantin Stanislavski, A Construção da Personagem, ob. cit., p.117. 
70 Documento nº17, Antologia Literária, pp. 413 ‐414. 
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O Presidente da República está pronto para ir ao encontro dos Cidadãos mas, Sidónio Pais 

ainda o não está. 

A rebelião de quinhentos marinheiros, na noite de 6 de Janeiro de 1918, e o êxito obtido 

com a sua rendição pelas forças governamentais, lideradas pelo próprio Sidónio, vão 

constituir o impulso que lhe falta. 

Sidónio, em lugar de confiar a repressão a qualquer general, como era costume, dirige-se 
ele próprio ao castelo de S. Jorge, chega-se aos canhões, e após alguns instantes, em que 
relembra os seus conhecimentos de artilharia, comanda: 

- Bateria, ângulo de sítio tal, elevação tal, rapazes, fogo!. 

E a primeira granada, acertando logo no «Vasco da Gama» insurrecionado, deixa 
entusiasmada a soldadesca, que propagandeia, por toda a cidade, aquilo que considera 
um prodígio.71 

À saída do castelo, o povo, com lágrimas nos olhos, as mulheres, sobretudo, agarravam-
no, aplaudiam-no, queriam beijar-lhe a mão.72 

Brito Camacho vê na revolta dos marinheiros um aviso muito sério, agoirando novos 

sobressaltos de raiz democrática, na procura de um regresso à instabilidade política, 

situação nada desejável a um recém constituído Governo. 

Convenceu-se, porém, Sidónio Pais que a fácil vitória obtida sobre a revolta dos 
marinheiros significava uma tácita adesão do exército e do povo de Lisboa ao programa 
genérico do seu governo e uma oportunidade de ir um pouco mais além do fixado nos 
objectivos programáticos iniciais.73 

A decisão da viagem ao norte acontece na sequência deste convencimento de Sidónio 

Pais, que pressente ser este o momento de ouvir os Portugueses, para além da capital, 

decorrido um mês sobre o 5 de Dezembro – tentar perscrutar qual o seu sentir sofrido mas, 

ainda crente nas palavras e intenções primeiras da propaganda republicana, e com ele, 

redobrar alento, precisar e reforçar objectivos. 

Latente, mas nítida, a necessidade de ampliar uma persistente minoria presidencialista. 
                                                           
71 Teófilo Duarte, Sidónio Pais e o seu Consulado, ob. cit.,p.248. 
72 Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob. cit., p.129. 
73 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.2, História de um caso político, ob. cit., p.65. 
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2. A importância da imagem 

Em finais de 1890, Sidónio Pais é considerado prompto para todo o serviço, após a 

inspecção militar, realizada no Hospital Permanente de Lisboa, na matrícula no 1º ano do 

curso de Artilharia, sendo assinalados como signais característicos: 1m e 68 cms de altura; 

olhos castanhos, nariz e boca regulares, cabelos castanhos e rosto oval de côr pálida.  

Sidónio Pais cultiva a sua própria imagem, quer esteja à civil ou fardado. Os tacões das 

botas, quando fardado, bem como o barrete, na altura regulamentar, fazem acrescer de 

alguns centímetros a altura, atrás, assinalada. 

 O antropologista António Aurélio da Costa Ferreira, em nota caracterológica baseada em 

análise anatomo-fisiológica observa, referindo-se a Sidónio Pais: «sendo do tipo 

respiratório, tinha a estatura, a envergadura e a forma harmónica da distribuição dos 

músculos nos membros, afusiados, e daí aquelas maneiras elegantes e aquela 

gesticulação larga e compassada, que ostentava sobretudo quando em público, bem como 

a localização de quasi toda a mímica facial no andar médio do rosto.». 

A ciência dos media devotou uma grande atenção à introdução da imprensa, mas passou 
por alto, muitas vezes, o facto de que a mudança na cultura do texto foi acompanhada por 
uma alteração radical na cultura da imagem. Os meios tipográficos foram, de forma bem 
clara, introduzidos nas xilografias e nas calcografias, muito antes de se chegar à 
impressão dos livros. (...) o retrato, enquanto imagem num quadro, existia um exemplar 
único, tal como o corpo pertencia a um corpo único. Só a reprodução fundou o estatuto de 
pessoa pública. 74 

O poder da “verdadeira  imagem” reside na sua capacidade de se substituir ao corpo que 
falta.75 

Recordando as versões da imagem de Lutero, representadas nas três gravuras–retratos da 

autoria de Lucas Cranach – nas duas primeiras, Lutero ainda de hábito de monge 

Agostinho, e na terceira, já como professor na Universidade de Wittemberg, sendo 

específicas da sua época, intervenientes na propaganda religiosa, contendo inscrições, 

ainda no latim oficial – portanto, imagem e texto, propõem-se, aparentemente atingir 

públicos–alvo de extratos sociais diferentes – as imagens, acessíveis a qualquer um, como 
                                                           
74 Hans Belting, A verdadeira imagem, Porto, Dafne Editora, 2011,pp.210‐211 
75 Ibidem, p.200. 
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um meio de comunicação de massas, o texto, em termos de justificação, dirigido a uma 

elite, à qual se queria garantir que não estava em causa um regresso às imagens de tipo 
antigo.76 

Em fins de 1917, em Portugal, a taxa de analfabetismo (população maior de 7 anos), 

ultrapassa os 65%. Nestas circunstâncias, a imagem, em termos de propaganda política, 

torna-se muito mais relevante. Aliás, o poder da imagem ensaia, por essa altura, novas 

formas para se tornar mais apetecível aos seus consumidores. 

Ser visto é um acto político importante. Sobretudo no início do século XX, em que era difícil 

a um governante dar-se a conhecer, ainda sem dispor de todos os meios de comunicação 

de massas que mais tarde fariam parte integrante da acção política. Sidónio Pais não 

deixou de recorrer à imprensa, percebendo a importância da imagem fotográfica, e chega- 

-se mesmo a utilizar o cinema.77  

Joshua Benoliel, o precursor do fotojornalismo, a máquina fotográfica da Nação vai 

acompanhar o percurso político de Sidónio Pais, desde Dezembro de 1917 até fins de 

Novembro de 1918, altura em que suspende a sua actividade de fotógrafo e emigra. 

Joshua Benoliel e Sidónio Pais estão separados por meia dúzia de meses, em termos 

etários e este facto não vai deixar de ter importância na excepcional popularidade de 

Sidónio Pais enquanto Presidente da República. 

Sidónio Pais, naturalmente que se apercebe da importância do trabalho de Joshua 

Benoliel, como o mais influente dos fotorepórteres, em todo o País. 

Existe uma imagem78 que ilustra bem a compreensão atingida entre Sidónio Pais e Joshua 

Benoliel que embora com funções muito distintas, convergem num objectivo: fazer chegar 

às Pessoas a imagem do Presidente da República: 

- A 9 de Maio de 1918, dia da proclamação como Presidente da República, Sidónio Pais 

chega à varanda dos Paços do Concelho. A Guarda Nacional Republicana está perfilada, 

no Largo do Pelourinho. A multidão assiste, apinhada, em toda a volta e nas ruas afluentes. 

Sidónio Pais corresponde à saudação da Guarda e, voltando-se, ligeiramente, para a sua 

                                                           
76 Hans Belting, A verdadeira imagem, ob. cit., p. 201. 
77 Maria Alice Samara, Fotobiografias Século XX, Sidónio Pais, Círculo de leitores, 2002,p.86. 
78 Imagem nº80, Antologia Iconográfica, p. 297. 
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esquerda, encara a objectiva de Joshua Benoliel, sem desfazer a continência, envolvendo, 

assim, todos os Portugueses não presentes. 

A mútua compreensão é, aqui, praticamente, cumplicidade. 

...A fotografia tem muito a ver com a música (nas escolhas interpretativas do negativo) e 
com a escultura (pelo carácter tátil e pela maneira como brinca com a luz) mas, também 
tem uma forte afinidade com o teatro. Sim, há um fotógrafo em cena - aliás, dois -, e o 
protagonista.79 

Na viagem ao norte do País, Sidónio Pais tem a oportunidade de verificar, no terreno, a 

actuação da secção cinematográfica do exército Francês, que filma aspectos da sua visita 

à cidade do Porto. 

 A 13 de Abril de 1918, decide criar, na qualidade de ministro da Guerra, a Secção 

Fotográfica e Cinematográfica do Exército.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Jorge Calado, A Tabela Periódica – Ela a fotografia, Lisboa, Revista do “Expresso”, 2011. 
80 Documento nº18, Antologia Literária, pp.415‐417. 
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Os ícones eram imagens para serem adoradas. Hoje, a palavra “icónico” é sobreutilizada 
para os paradigmaticamente famosos.81 

É preciso alguma coisa mais para uma Pessoa se tornar num ícone – ser-se assassinado 

(Kenedy, “che” Guevara)  é  algo  significante  para  um  eventual  nascimento  de  um  ícone, 

                                                           
81 Donald Sassoon,Making a Splash, Literary Review, edição de Outubro de 2011. 
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mas não mais do que isso: é necessário um complexo processo histórico e cultural para 
transformar uma imagem num ícone.82 

O termo promana do grego eikón, e significa imagem. A sua origem remontará aos retratos 

funerários do Egipto romanizado, está presente na arte bizantina e chega até nós em 

países da Europa central e oriental. A cristandade ortodoxa oriental é responsável pela 

produção de retratos em massa, na sua grande maioria religiosos. Aliás, a Virgem, os 

santos e os anjos constituem os temas predominantes. 

Hoje, segundo Martin Kemp, em Christ to Coke: how image becomes icon, um ícone 

significa uma  imagem  que  “atingiu  níveis  totalmente  exepcionais  de  reconhecimento 

alargado e passou a transportar em si uma abundante série de associações variadas para 

um grande numero de pessoas através dos tempos e das culturas.” 

No entanto, para estabelecer a razão pela qual se tornou num ícone, precisamos de seguir 
o rasto da história da sua difusão desde então,83 procurando não  incorrer em qualquer 

determinismo retrospectivo. 

“che”  Guevara é um ícone mais óbvio no sentido em que a popularidade da imagem 
transcende a sua política.84 

Para alguns ele é um herói – “  a  personificação  romântica  do  idealismo  juvenil  e  da 

rebelião apaixonada”,  para  Paul  Berman,  o  culto  de  Guevara  “  é  um  episódio  de 

insensibilidade  moral  dos  nossos  tempos”.  Martin  Kemp,  concentra-se na natureza da 

imagem  (a  aparência,  o  cabelo)  e  no  elemento  de  sorte  que  rodeou  uma  tão  “grande 

chapa”.  Para Kemp,  as  imagens  tornam-se famosas e, consequentemente, icónicas, em 

grande parte devido à sua natureza intrínseca. 

As imagens reproduzindo acontecimentos, tornando-os representáveis para quem neles 

não participou, cumprindo a sua natureza documental, que se vai alterando, a tal ponto, 

que a própria imagem é o acontecimento. 

A multiplicação da imagem de Sidónio Pais pela imprensa e por postais ilustrados, alarga a 

sua relação de proximidade com os Portugueses. 

                                                           
82 Donald Sassoon,Making a Splash, Literary Review, edição de Outubro de 2011. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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[...] e não era só em Lisboa que esse fenómeno se dava; em Sintra, onde o tinham visto, 
foi impossível esquecê-lo, mas essa apaixonada maneira de lhe querer irradiara até a 
província, onde o seu retrato andava espalhado exuberantemente.85 

Jamais, desde D. Miguel, uma efígie de político penetrava num oratório; Sidónio teve, 
nalguns, as honras dum santo.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
85 Rocha Martins, Sidónio Pais ídolo e Mártir da República, ob.cit., p.180. 
86 Ibidem, p.168. 
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3. O carisma e os símbolos do Poder 

Partindo da noção Bíblica, do termo grego Charisma, etimologicamente derivado da raiz 

Charis («graça»), reforçada pelo sufixo ma, chegamos ao dom gratuito de Deus de Paulo, 

dons de Espírito concedidos a alguns cristãos em ordem à edificação da Igreja e do Bem 
comum, genericamente entendidos como dons e à contraposição entre carisma e 

instituição, ordem carismática e estrutura hierárquica. 

Tendo presente Max Weber quando se refere aos três tipos puros de Poder: o Poder 

«tradicional», o «legal» e o «carismático», alheando-nos da multiplicidade de combinações 

possíveis entre eles, focando-nos no «poder carismático», vamos encontrá-lo associado à 

ideia da vocação, ou seja, o Poder em virtude da entrega dos obedecentes ao «carisma» 

puramente pessoal do «chefe». 

Não existe costume ou legislada hierarquia quando as Pessoas, enquanto obedecentes 

seguem uma personalidade invulgar, fazem-no porque acreditam nela, nas qualidades que 

nela vêem, qualidades extraordinárias que ultrapassam o entendimento, algo que 

transcende o humano. 

João Medina considera que a análise Weberiana se quadra perfeitamente a Sidónio Pais, o 
Presidente-Rei que exerceu um carisma sobre um Povo messiânico, fervoroso, sentimental 
e entusiasta. 

Quando Sidónio Pais, de borla e capelo, na sala Grande dos Actos, inicia a sua Oração de 
Sapiência, numa voz algo nasalada, mas audível e vivaz, e o seu discurso consegue a 

proeza rara de ser, por vezes, interrompido com aplausos e a imprensa local e regional 

manifesta interesse pelo seu conteúdo, reproduzindo-o na íntegra, Sidónio Pais não tem 

ainda a percepção de que é possuidor de um dom mas, pressente-o. 

Quando, mais tarde, realiza o impacto que o seu pedido de demissão de director da Escola 

Brotero tem, na região de Coimbra e no próprio Poder central e, a partir de Agosto de 

1917, na preparação do 5 de Dezembro, conforme Teófilo Duarte lembra: «Sidónio 

conversou com alferes, sargentos, simples praças, etc., que lhe eram levados por civis 

amigos, por oficiais demitidos, por quem quisesse, enfim, contribuir para o bom sucesso da 

empresa.», mobilizando-os para uma acção, implicando o risco de vida     ganha forma, em 

Sidónio Pais, o pressentimento de um dom. 
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Quando, após a rendição de 500 marinheiros sublevados, a 8 de Janeiro de 1918, Sidónio 

Pais decide ir em visita ao norte e ao sul do País, visitas que resultam em triunfo, 

marcadamente  pessoal, o presentimento, em Sidónio Pais, transforma-se em convicção. 

É um tempo de crise e de angústia social. De crise de subsistências de que os 

açambarcadores se aproveitam, de falta de assistência pública, por exaurida de meios, ou 

religiosa, pelo esvaziamento das ordens religiosas, de surtos epidémicos sucessivos – tifo, 

pneumónica e varíola, de uma emigração, demograficamente devastadora que, 

conjuntamente com a guerra, desmembram famílias. 

Acresce a pouca propensão dos líderes políticos em confrontarem-se com a realidade do 

País, com o clima social, as circunstâncias em que vivem as populações. O não 

surgimento, planeado ou não, de uma nova classe dirigente burguesa e urbana, 

interlocutora com os trabalhadores e os seus sindicatos. Um exército abalado, após o 5 de 

Outubro, e não inteiramente convergente com os desígnios e acção política vigentes. 

É deste Exército que emerge a, por vezes, designada Revolução dos Alferes e, com eles, 

Sidónio Pais vai ao encontro dos cidadãos e dos seus problemas. 

As aparições de Fátima e com elas, a esperança de algo salvador para este estado de 

coisas. 

Sidónio Pais torna-se no primeiro chefe de estado da República a viajar intensamente pelo 
país, uma prática política legitimadora totalmente nova no regime implantado em 1910, 
verdadeira fonte do carisma que tanto praticou. (...) a verdade é que o sidonismo foi antes 
de mais, uma forma nova de governar, de tornar realmente popular, o novo regime 
republicano. (...) percorrendo o país de lés a lés, o que lhe permitia contactar directamente 
com as populações, que pela primeira vez viam chegar um dirigente nacional às suas 
cidades, às suas terras87 e, com, ele, a esperança de ultrapassar, vencer as dificuldades 

crescentes do dia a dia. 

(...) Beija crianças, aperta mãos, saúda afectuosamente todos, sobretudo as mulheres que 
afluem em multidão, faz-se popular como ninguém em Portugal alguma vez o terá sido, 
pelo menos até D. Pedro V, com o qual a comparação acabaria por se impor. 

                                                           
87 João Medina, o “Presidente‐Rei” Sidónio Pais, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, p.27. 
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Ele foi sinceramente festejado e amado pelo povo que o vinha ver e aclamar.88  

 

Sidónio Pais que, sistematicamente, se apresenta em público ou em privado com a farda 

cinza de campanha do corpo expedicionário português, acompanhado de oficiais às ordens 

e ajudantes de campo ostentando, como distintivo, cordões e agulhetas douradas, 

pendentes do ombro direito. Trajes militares que sendo decisões do próprio Sidónio Pais, 

têm claramente uma carga simbólica, um sentido, corresponder à dignidade, importância e 

relevo único que se pretende emprestar à função de Presidente da República. 

Presente está também em Sidónio Pais, o sentido estético da política do novo século, com 

o aprumo impecável dos seus desfiles militares, sob os aplausos do Povo. 

- Desfiles militares, eles próprios, constituem actos simbólicos na encenação do poder, em 

que a figura de Sidónio Pais, a cavalo, é protagonista marcante.89 O mesmo acontece, em 

itinerários escolhidos, percorridos a cavalo, acompanhado por comitivas, entre a curiosida-

de e aplausos de populares, a caminho de locais de realização de exercícios.  

                                                           
88 João Medina, o “Presidente‐Rei” Sidónio Pais, ob. cit., p.30. 
89 Imagem nº105, Antologia Iconográfica, p. 319. 
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(...) Estes passeios a cavalo90 repetiram-se durante o regime sidonista, como se o novo 
líder português quisesse dar alguma germânica importância e teatralidade às suas 
aparições públicas castrenses, fardando-se a preceito, o que reforçava a sua faceta varonil 
a que emprestava pequenos tiques, como a sua maneira abrupta de tirar a capa que o 
cobria.91 

(...) Lembra-me também do dia em que a muito custo obtive um camarote para dois 
teatros, esperando ver em algum o senhor presidente. 

Foi no Trindade que o vi entrar e, aí, mais ainda se acentuou a minha admiração, porque a 
maneira de entrar no camarote e tirar o capote militar, deixando-o cair nas mãos de um dos 
ajudantes, marcavam atitudes de uma elegância que lembrava um príncipe, criado e 
educado para a representação de um alto papel mundial.92 

Ao longo do ano de 1918, outros símbolos vão sendo personificados, em Sidónio Pais ou 

que, transversalmente, a população vai identificando com ele: 

- A saudação militar93 com que, invariavelmente, corresponde a quem o cumprimenta ou 

aclama e que, com alguma frequência, faz acompanhar com um sorriso; 

- A espada, e a firmeza com que a maneja,94 sempre presente, em desfiles militares 

comemorativos; 

- A utilização, praticamente, em todas as ocasiões de carro aberto ou carruagem, o que lhe 

permite ser visto e vêr, estar mais próximo das Pessoas, olhá-las nas ruas ou janelas, 

saudá-las, de acordo com as normas militares mas, com afabilidade, dar-se a conhecer a 

todos, de forma aberta, deixar que jovens lhe possam passar pelos ombros as suas capas 

de estudante; 

- A casaca que se torna símbolo, no Presidente da República enquanto Cidadão, que 

exerce o seu direito de voto, na 3ª secção de Belém, a 28 de Abril de 1918;  

 

                                                           
90 Imagem nº107, Antologia Iconográfica, p. 320. 
91 João Medina, o “Presidente‐Rei” Sidónio Pais, ob. cit.,p.30. 
92 Documento nº19, Antologia Literária, pp. 420‐424. 
93 Imagem nº78, Antologia Iconográfica, p. 296. 
94 Imagem nº99, Antologia Iconográfica, p. 315. 
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- A tarja constitucional e o colar da Torre e Espada que ostenta, na Basílica da 

Estrela,95durante o Te-Deum, em acção de graças pelo triunfo das forças aliadas, a 24 de 

Novembro de 1918, pese embora o ter condenado a exibição pública de medalhas e 

condecorações, na 30ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, a 25 de Julho de 

1911; 

- O cavalo Alter,96 em que, com evidente prazer, assiste a exercícios de unidades militares, 

participa em desfiles ou passeia na serra de Sintra, quando em férias, no verão de 1918. 

Aliás, entre os valores especulativos, sociais, políticos e estéticos, estes últimos são 

predominantes, em Sidónio Pais. O gosto pelas diversas manifestações artísticas inclue o 
fascínio pela beleza física apurada no desporto, nomeadamente equestre, isto, apesar de, 

durante o curso de Artilharia, nas suas componentes teórica e prática, esta última, incluir, 

entre outras actividades, a esgrima, ginástica, equitação e natação, tendo, no entanto, sido 

adiada a sua frequência pelas dificuldades financeiras de, então, não tendo sido 

identificada a altura em que inicia a prática da equitação; 

- Sidónio Pais, a 6 de Agosto de 1918, suspensa a actividade parlamentar, utilizando uma 

prerrogativa presidencial de poder residir oficialmente  n’um  palácio  de  Estado  e  poder 
dispor para seu recreio e lustre das suas elevadas funções, de mais dois prédios do 
Estado, um no campo e outro à beira-mar, escolhe o palácio da Pena, em Sintra, de 

celebradas belezas e, por ser próximo do centro do poder. Embora de férias, não 

interrompe a sua relação de proximidade com a população, ao presidir a inaugurações, no 

âmbito da obra de Assistência 5 de Dezembro, a uma festa, de sua iniciativa e dedicada a 

crianças pobres, a participar em passeios e, a marcar presença num rally-paper e outras 

iniciativas de carácter social. Fá-lo sem alijar o peso das suas responsabilidades de 

Estado, nem prescindir de qualquer detalhe no cerimonial quotidiano presidencial, 

acrescido, agora e em férias, com mais um acto simbólico    o hastear de um pendão 

verde, com monograma (SP), no palácio da Pena, durante o período de férias, pormenor 
majestático observado mordazmente pelo ministro francês Émile Daeschner. 

 

 

                                                           
95 Imagem nº90, Antologia Iconográfica, p. 305. 
96 Imagem nº96, Antologia Iconográfica, p. 316. 
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Acontece que, segundo Rocha Martins:97 

-Sidónio Pais, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros – ao começo do seu governo 
– fora obrigado, em certa noite, a dormir no palácio das Necessidades e, ao entrar no 
quarto, quedara-se, a meditar. No tecto, nos ângulos das paredes, entre festões, duas 
letras se destacavam: «S.P.».  

Que queriam dizer ali, naquele palácio de reis, as iniciais do seu nome e apelido: Sidónio 
Pais? Stephanie e Pedro!... a rainha e o rei que ali tinham dormido; os soberanos da bom- 

dade, mas ambos, mortos tão cedo, tão estranhamente... 

- A prova da «sopa dos pobres» da obra de Assistência 5 de Dezembro98 

A obra de Assistência 5 de Dezembro, iniciativa semi-oficial, é uma alternativa à 

assistência pública – projecto de Machado Santos e, converge, na sua acção assistencial, 

com a secretaria de Estado do Trabalho que, entretanto, absorvera os serviços de 

Previdência Social. 

Os seus fundamentos decorrem de uma reunião informal, presidida por Sidónio Pais, na 

qual, este manifesta o desejo do surgimento de uma instituição que tivesse como razão da 

sua existência, o apoio a todos aqueles afectados por comprovada condição de miséria ou 

sujeitos às gravosas consequências de esforço de guerra. 

Nomeada uma comissão central composta, na sua maioria, por militares próximos do chefe 

de Estado, que é, posteriormente dividida em 3 sub-comissões: organização e 

administração, propaganda e angariadora de donativos. 

A sub-comissão angariadora de donativos obtem, por sua vez, a colaboração voluntária de 

um grupo de senhoras, na gestão do movimento crescente do correio. 

A primeira festa de angariação de fundos realiza-se a 5 de Junho de 1918, no Éden Teatro 

e, passa a constituir o grande lançamento da obra de Assistência 5 de Dezembro, que 

entre outras acções, vai atingir milhares de sopas, diariamente distribuídas, preparadas em 

dezenas de cozinhas, espalhadas pelas zonas urbanas mais populosas. 

                                                           
97 Rocha Martins, Sidónio Pais ídolo e mártir da República, ob. cit., p.181. 
98 Imagem nº47, Antologia Iconográfica, p. 264. 
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A sua marcada diferença relativamente à política de assistência anterior e, entretanto, 

abandonada, está consubstanciada na sua autonomia organizacional, integrando o vector 

assistencialista de perfil laico do 5 de Dezembro, sem qualquer envolvimento da Igreja 

Católica mas, animada por um voluntariado feminino de evidente raiz católica, que tem 

como mentor e referência – um republicano ou como Miguel Bombarda diz, alheia a 

ensotainamentos malsãos, avessa ao estigma da esmola. 

As inaugurações das sopas revelam-se, a breve trecho, como acontecimentos públicos 

anunciados e relatados pela imprensa, reunindo, transversalmente, os residentes locais. 

A figura de Sidónio Pais está-lhes associada, desde a primeira hora. A sua invariável 

presença nas inaugurações, a que preside, é especialmente notada pela dignidade que 

Sidónio Pais deliberadamente confere ao acto da prova da sopa, imagem que as pessoas 

retém, terminado o cerimonial. 

Os actos tornam-se símbolos que os contextos determinam. 

- Símbolo da reconciliação do Estado com a Igreja católica, apaziguador da família 
lusitana. 

Sidónio Pais assiste, a 15 de Maio de 1918, na Sé de Lisboa, a uma cerimónia religiosa 

por alma dos militares Portugueses mortos, em França, na primeira Guerra Mundial. 

À entrada, no espaço fronteiro, são-lhe prestadas honras militares, por um corpo da 

Guarda Nacional Republicana, com banda. A multidão ocupa todo o espaço permitido 

disponível bem como as janelas dos prédios envolventes.  

O Chefe de Estado, fardado, ladeado pelos seus ajudantes e por alguns membros da 
comissão central de assistência religiosa em campanha, sobe a escadaria atapetada.99 

No interior do templo, Sidónio Pais vai ocupar lugar na capela-mór, tribuna da epístola, em 

tempos reservada ao rei de Portugal e família. 

Depois dos ofícios, troca cordiais cumprimentos com o cardeal Belo. 

(...) ele foi, desde a queda da realeza, o primeiro chefe de Estado republicano a entrar num 
templo católico, inovação que lhe traria um expressivo capital de simpatias. (...) esta 

                                                           
99 Imagens nº86‐89, Antologia Iconográfica, pp. 303 e 304. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

122 
 

política de reconciliação com a Igreja traria ao sidonismo os benefícios políticos e sociais 
esperados, mas seria também um valioso elemento basilar no reforço do mito pessoal do 
próprio líder, tomado doravante como apaziguador da família lusitana.100 

- A utilização do próprio Presidente da República, enquanto símbolo, na defesa persistente 

do princípio da autoridade. 

(...) estive dias antes com o Sr. Presidente no “rally paper”, em que S. Exª se fez esperar 
pelos oficiais que tomaram parte na festa, fazendo assim uma linda entrada no campo,101 
recorda a condessa de Ficalho.  

Esta encenação não é esporádica, tem uma frequência programada, sequenciando a 

presença do Presidente, em visitas a unidades militares, inaugurações no âmbito da obra 

de Assistência 5 de Dezembro e, em espectáculos públicos como concertos, saraus, 

récitas de gala, peças de teatro que são, sistematicamente anunciadas na imprensa e, 

depois do acontecimento, comentadas. 

A presença, entre os cidadãos, do Presidente da República fardado, é um facto 

inquestionável, ao longo de todo o ano de 1918, não se verificando e, só, quando em 

viagem pelo País mas, também, no quotidiano da vida urbana.  

O convergir de pontos de luz no camarote presidencial, à chegada do Presidente ou 

mesmo a interrupção do espectáculo, os acordes do hino, o alinhamento dos actores à 

boca de cena, juntando os seus aplausos aos aplausos prolongados da plateia, de pé, 

constituem uma ocasião imperdível, para um exercício de reconhecimento da autoridade 

de que o Presidente é símbolo e, também, uma oportunidade para uma partilhada 

sensação de ordem estabelecida. 

A sua acção foi notável no campo da ordem (...) a sua acção em defesa do princípio da 
autoridade  foi  verdadeiramente salutar. E sem a defesa d’esse princípio não há governo 

que mereça esse nome.102 

                Na página seguinte, duas cópias de notícias impressas, transcrita uma delas, por não oferecer  

                a nitidez suficiente e, retiradas de uma recolha, cronologicamente organizada em jornais, res- 

                peitante ao ano de 1918 

                                                           
100 João Medina, O “Presidente‐rei” Sidónio Pais, ob. cit., p.23. 
101 Documento nº 19, Antologia Literária, pp.418‐422. 
102 Egas Moniz, Um ano de política, Lisboa, Imprensa de Manuel Lucas Torres,1918, p.86. 
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Quinta-feira 21 de Novembro de 1918 
Ano 54º. – nº. 18:045 

A Srª marquesa de Penafiel esteve ontem de manhã 
cumprimentando o Sr. Presidente da República. 
O Sr. Dr. Sidónio Pais assistiu ontem à representação da 
opereta «Miss Diabo», no Politeama. 
O Chefe do Estado chegou àquele teatro pelas 22.30, 
acompanhado dos seus ajudantes, sendo alvo ao entrar no 
camarote de uma grande manifestação de simpatia, 
interrompendo-se o espectáculo e executando a orquestra 
a «Portuguesa». 
O Sr. Dr. Sidónio Pais assistiu até final do espectáculo 
repetindo-se as manifestações na sala e na rua, executando 
a orquestra novamente a «Portuguesa». 
O Sr. governador civil também assistiu ao espectáculo. A 
guarda de honra foi feita por uma força da Guarda 
Republicana.  
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Consumada a deserção de aguerridos defensores da República, por receosos de uma 

hipotética revolução à maneira russa, Sidónio Pais continua em frente e conduz à vitória os 

revoltosos de Dezembro de 1917; 

Perante o iminente vazio do Poder, dadas as sucessivas recusas ao risco do seu exercício, 

Sidónio Pais continua em frente, assume a liderança do Governo Provisório e a 

Presidência da República e, decide ir ao encontro dos Cidadãos e dos seus problemas. 

Neste seu caminho, sem regresso, podemos começar a divisar: 

- O despontar de uma encenação do Poder, no vestir da personagem que Sidónio Pais 

havia incorporado desde Agosto de 1917, ao decidir integrar o comité revolucionário, a 

convite de Brito Camacho; 

- O vector militar, que se vai tornar uma constante, no processo iniciado, a 5 de Dezembro 

de 1917, e a que se irá juntar, mais tarde, o vector assistencialista; 

- O primeiro acto público conseguido de encenação do poder, a 10 de Dezembro – a 

Parada da Vitória, Sidónio Pais, líder revolucionário, vitoriado pela população da capital; 

- Uma nova encenação do poder, agora, minuciosamente preparada – a recepção do Ano 

Novo, no palácio de Belém; 

- A construção por Sidónio Pais de uma relação de proximidade com os Portugueses, quer 

através de banhos de multidão quer através da objectiva dos mais reputados fotógrafos, 

multiplicada pelos meios de comunicação disponíveis ou, para o efeito, criados; 

- A imagem de Sidónio Pais viajando do quadro para a fotografia, da fotografia para o 
cinema – a imagem em movimento, com vida, e para a caricatura, com ironia; 

- O progressivo emergir de um «poder carismático» que Sidónio Pais exerce sobre um 
povo messiânico, fervoroso, sentimental e entusiasta, e que este não deixa, naturalmente 

de contrapor ao poder de uma outra elite que manda e não se expõe, incapaz de fazer 
convergir a vontade de poucos com a vontade popular;  

- A importância crescente dada por Sidónio Pais aos símbolos do poder, exteriorizando os 

já quase esquecidos, os que vai institucionalizando e aqueles com que vai sendo 

identificado. 
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IV. A LIDERANÇA POLÍTICA 

1.  A acção política 

1.1. A evolução da situação 

Consumado o golpe militar de 5-8 de Dezembro de 1917, criada uma nova situação, o 

regime político que dela resulta vai caracterizar-se, ao longo de um ano, por duas fases: 

A primeira, designada por Dezembrismo – a refundação da República, de Dezembro de 

1917 a meados de Março de 1918; 

A segunda fase, mais conhecida por Sidonismo – a República Nova, a partir de Março de 

1918. 

Durante 1918, constata-se uma progressiva e acidentada mudança no contexto político, de 

contornos que se podem divisar na composição dos sucessivos Governos e remodelações. 
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Mas antes, num breve olhar sobre as primeiras reações internacionais, vamos tentar 

acompanhar o evoluir da imagem de Portugal, nos países amigos e aliados: 

- O general N.N.Barnardinston, adido militar da Legação da Inglaterra em Lisboa, ao 

aceitar o convite do major João Casqueiro, seu oficial às ordens, para visitar as posições e 

o acampamento no Parque, não está só a satisfazer a curiosidade de um profissional das 

Armas, em colher informação e detalhes tácticos, que tivessem sido determinantes no êxito 

operacional do Golpe Militar de 5-8 de Dezembro - pairava na Europa o receio de 

proliferação de acontecimentos similares aos recentemente ocorridos, na longínqua 

Rússia. 

No planeado encontro com Sidónio Pais e, visita guiada por este, às forças em presença, 

quando ao sabor de números e, outras informações de índole estritamente militar, Sidónio 

Pais tem oportunidade de afirmar o carácter da revolução, enquanto movimento puramente 
republicano, perseguindo uma política pró-aliados, respeitadora de todos os compromissos 

diplomáticos, em especial, daqueles que decorrem da secular aliança com a Inglaterra. 

Sidónio Pais está a dar o primeiro passo, em termos de clarificação quanto à origem e  

objectivos do Golpe, a representantes dos países das Forças aliadas, ainda  e só, no 

âmbito militar e, fá-lo, muito oportunamente e em primeiro lugar, a um respeitável e 
respeitado súbdito de sua majestade britânica. 

A fotoreportagem de Joshua Benoliel fixa as imagens do encontro, ampliando o seu 

impacto, junto da opinião pública nacional e internacional.103 

O general Barnardinston redige um circunstanciado relatório sobre esta visita e encontro, 

com data de 11 de Dezembro. 

Sidónio Pais irá ter um novo contacto com o general, ainda no decorrer do mês de 

Dezembro, já na condição de ministro da Guerra e, a propósito da cessação do transporte 

marítimo para as nossas tropas, promovido pela Inglaterra e, suspenso desde Setembro, 

impedindo o refrescar e rotação do Corpo Expedicionário Português, na Flandres. 

Estes encontros e teor das conversas havidas, reportadas para Londres, surgem como 

contraponto às notícias veículadas pela imprensa conotada com o Governo deposto, 

rotulando o Golpe de raíz monárquica e germanófila. Acontece que os monárquicos 

                                                           
103 Imagem nº13, Antologia Iconográfica, p. 238. 
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Portugueses eram tidos em Londres, enquanto organização, como germanófilos e, o seu 

tão pronto apoio ao novo Governo Português liderado por Sidónio Pais, considerado como 

sinal de muito mau agoiro. 

O ministro dos Negócios Estrangeiros Inglês, Arthur James Balfour, torna-se destinatário 

de abundante informação oriunda das Legações de Madrid e de Lisboa, canalizando 

relatos, entrevistas, resenhas da imprensa lisboeta e análises da situação vivida em 

Portugal pós-golpe e, o seu progressivo optimismo àcerca dos reais desígnios do novo 

Governo Português vai esbatendo os receios, até certo ponto generalizados em Inglaterra. 

Não serão, também, alheias à mudança operada, tanto nos meios oficiais como até na 

própria opinião pública inglesa, a acção do novo ministro de Portugal em Londres, Augusto 

Vasconcelos, bem como a iniciativa, a partir de Fevereiro de 1918, de Francisco Homem  

Cristo Filho, director dos serviços de informação e propaganda da República Portuguesa 

nos países amigos e aliados , ao induzir a publicação na imprensa inglesa de artigos não 

só favoráveis ao novo Governo de Lisboa como críticos da acção governativa anterior. 

Sobrevivia a esta crescente receptividade ao novo estado de coisas em Portugal, a 

necessidade de uma mais conseguida claridade, no respeitante ao posicionamento de 

Portugal relativamente à guerra; 

- O coronel Thomas Birch, embaixador dos Estados Unidos da América, em Lisboa, vai 

também evoluir de uma posição céptica inicial, eventualmente, por influência do seu 

colega, o ministro francês Émile Daeschner, convicto este de que a maioria esmagadora 

dos oficiais liderados por Sidónio Pais, no golpe de 5-8 de Dezembro, seriam 

manifestamente contrários à intervenção de Portugal na guerra, para e, ainda no decurso 

do mês de Dezembro de 1917, após observação do desenvolvimento da situação no 

terreno, consolidar a impressão que embora fosse incontestável a existência de opositores 

ao esforço de guerra, isso não significaria uma atitude pró-alemã mas, sim, uma oposição 

política ao Governo anterior sem pôr em causa a cooperação com os aliados. Contudo,tal 

não impedia que o embaixador americano não considerasse que a sobrevivência de 

qualquer Governo Português dependesse da solução a dar à falta de géneros de primeira 

necessidade com que o País se debatia, situação só por si suficientemente grave, para 

além da iminência de bancarrota; 
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- A análise da situação Portuguesa efectuada pela Legação Francesa, em Lisboa, vai partir 

de uma grande reserva inicial, para o reconhecimento de facto, a 17 de Dezembro e, 

quedar-se numa discreta ainda que progressiva hostilidade, a que não são alheias a 

contra-propaganda de Bernardino Machado e João Chagas exilados e solidariamente 

acolhidos em França, bem como dos relatórios do ministro Francês, em Lisboa, Émile 

Daeschner que faz, sistematicamente uma avaliação negativa do novo regime; 

- A Santa Sé, através do seu secretário de Estado, cardeal Gaspari, é informada por 

telegrama de 11 de Dezembro de Benito Masella, auditor da Nunciatura de Lisboa, sobre o 

carácter anti-afonsista do movimento liderado por Sidónio Pais, permitindo a percepção de 

agrado pela evolução da situação, em particular, perante as declarações de Machado 

Santos, em entrevista, a 16 de Fevereiro ao jornal Opinião, afirmando o propósito do 

Governo Provisório em reformar a lei da separação. Em prespectiva, o desanuviar do 

contencioso com o Estado Português, indiciando o restabelecimento das relações 

diplomáticas com a Santa Sé; 

- A imprensa alemã não se prende com conjecturas, regista os factos e dá à estampa as 

declarações de intenção dos vencedores do Golpe; 

- A 16 de Maio de 1918, a República Nova é reconhecida de jure; 

- A 27 de Maio, a Inglaterra declara o seu desejo de acreditar um embaixador em Portugal 
bem como de receber um representante diplomático português com a categoria de 
embaixador na corte de St. James; 

- A 9 de Maio, Washington recebe, igualmente, um parecer claramente favorável e, no 

mesmo sentido, do seu representante, em Lisboa, coronel Thomas Birch que, aliás, irá 

manter e reforçar as mais favoráveis impressões sobre Sidónio Pais e o seu Governo; 

- De referir, ainda, por não ser completamente alheia a esta evolução positiva da imagem 

de Portugal, a acção tanto na América do Norte como na do Sul da agência Fast e do seu 

director, Francisco Homem Cristo Filho, ao veicular, persistentemente informação sobre 

Portugal, propiciando à imprensa local a sua regular reprodução; 

- Em França, Francisco Homem Cristo Filho, aqui, na qualidade de director dos serviços de 

informação e propaganda da República Portuguesa, sediados em Paris, converge com a 

acção diplomática do ministro Português, em Paris, Bettencourt Rodrigues, conseguindo 
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atenuar mas, não irradicar a incisiva contra-propaganda de João Chagas e Bernardino 

Machado, ao ponto de a França embora reconhecendo formalmente a República Nova não 

deixar de manter reservas e uma velada hostilidade; 

- O reconhecimento formal da República Nova vai estender-se a Cuba, Espanha, Uruguai, 

Bélgica, Noruega, Holanda e China; 

- O retomar das relações com o Vaticano vai demorar o seu próprio tempo, no entanto, a 

revisão da lei da separação e a presença, sem precedentes na I República, de Sidónio 

Pais, na Sé Patriarcal de Lisboa, a 15 de Maio de 1818, em cerimónia religiosa por alma 

dos militares Portugueses mortos em combate, vão ajudar ao bom clima negocial, 

entretanto, atingido. Os princípios e os termos do acordo são gizados até ao final de Julho. 

A nomeação do capitão José Feliciano da Costa Júnior, como enviado extraordinário e 

ministro plenipotenciário de Portugal junto da Santa Sé, em 2 de Agosto, não se vai revelar 

uma boa decisão, só ultrapassada com a sua substituição, a 11 de Novembro, por Manuel 

Jorge Forbes de Bessa. 

A 29 de Julho, o encarregado de negócios Benito Masella presta notícia, oficialmente que 
as relações diplomáticas entre a Santa Sé e a Nação Portuguesa foram felizmente 
reatadas, e que S. E. Rev.ma Monsenhor Achilles Locatelli, arcebispo de Thessalonica foi 
nomeado Núncio Apostólico em Portugal.104 

 

                                                           
104 Nunziatura Apostolica di Lisbona, Posizione XIV, Corrispondenze col’Episcopato sulla nomina e sull  arrivo del nuovo 
Nunzio  Apostolico  S.E.  Mgr.  Achilles  Locatelli,  29  de  Julho  de  1918  (Archivio  Segreto,  Vaticano),  apud,  Armando 
Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo vol. 2 História de um caso Político, ob. cit.,p.204. 
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Evolução da composição governamental - 11.12.1917 a 08.10.1918
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1- Secretarias de Estado, 2- Secretários de Estado e, 3- Presidência da República, a partir de 15 de maio de 1918. 
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Rocha Martins conta que Sidónio Pais, ainda sob forte irritação, depois de receber uma 

carta de Brito Camacho, pedindo-lhe que não levasse mais conspiradores à sua redacção, 

decide mostrá-la a Bettencourt Rodrigues que o aconselha a não responder, a não fechar 

uma porta que mais tarde pode precisar aberta. Sidónio Pais lança-lhe, então, o desafio: 

- Bettencourt, vá gizando os seus planos para ser o presidente do conselho e governar 
amanhã quando vencermos105... ao que o prestigiado psiquiatra, republicano desde 

sempre e, defensor das ideias presidencialistas, responde que (...) a quem da política tão 
arredado andava, era impossível aceitar tal desafio. 

Sidónio Pais não desiste e, numa noite, em casa de Bettencourt Rodrigues, na rua das 

Chagas, no meio de uma conversa, volta ao assunto, insiste: 

- Eu fico de fora a garantir a ordem e o Bettencourt vai governar... obtendo como resposta: 

- Mas você não vê, Sidónio, que quem sai vencedor de uma revolução é quem ganha o 
prestígio para as multidões, é nesse que elas confiam, a quem se entregam, é a esse que 
desejam como chefe, sob cuja acção directa querem viver.106 

Passados dias, na farmácia do Ferreira, Sidónio Pais insiste, mais uma vez e, obtida uma 

recusa considerada formal de Bettencourt Rodrigues, exclama: 

- Bom, nesse caso faça-me um favor... meta-se num automóvel, que ponho à sua 
disposição e, vá já a Alpiarça e peça ao José Relvas para ser ele o chefe do Ministério.107 

Bettencourt Rodrigues responde não ser necessário fazê-lo, na medida em que não se 

considerando a pessoa indicada, não deixara de pensar noutras e, sabendo que José 

Relvas estava, em Lisboa, no Hotel Durand, tomara a decisão de lhe falar sobre o assunto, 

tendo José Relvas respondido: 

- «Sim. Não há dúvida, isto não pode continuar assim mas, eu não me sinto com forças...» 
e, numa confidência dolorosa: «Bettencourt, eu perdi a fé...».108 

                                                           
105 Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob. cit., p.100. 
106 Ibidem,p.101. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
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No dia 9 de Dezembro de 1917 (ou dia 10, durante a manhã, porque pelas 15 horas estava 

prevista a realização da Parada da Vitória) Egas Moniz procura, no Parque Eduardo VII 

Sidónio Pais, a solicitação deste.  

Egas Moniz recorda: (...) O Dr. Sidónio Pais, que ainda não tinha dormido desde o ínicio da 
luta, apresentava um ar fatigadíssimo. (...) pediu-me que o auxiliasse109. Entretanto, a 

conversa é interrompida pela chegada do general Barnardinston, que Sidónio Pais vai 

acompanhar, numa visita às tropas estacionadas. 

Terminada a visita, reatada a conversa, Egas Moniz acrescenta: 

- (...) à despedida, falou-me na organização do novo Ministério. Respondi-lhe que 
pertencendo a um grupo ainda em formação, não lhe podia dar um auxilio que lhe 
bastasse, devendo, portanto, procurar no Partido Unionista a base de apoio indispensável 
à estabilidade do novo governo. 

(...) À noite do dia seguinte, se a memória não me falha, procurei o Sr. Dr. Brito Camacho e 
expus-lhe a necessidade que havia de um entendimento entre os dois antigos 
correligionários. 

O chefe unionista estava também n’essa orientação e tanto assim, que foi com o seu apoio 

que se fez a transformação da Junta Revolucionária, formada pelo Dr. Sidónio Pais, o Sr. 
Machado Santos e Sr. Feliciano da Costa, no Governo definitivo. 

Nêle entraram revolucionários, unionistas e amigos meus. 

Fui convidado a indicar dois nomes. Falei no Sr. capitão Tamagnini Barbosa e no Sr. Dr. 
Alfredo de Magalhães, que imediatamente foram aceites.  

Organizou-se o Ministério.110 

Sidónio Pais vitoriado, mantem a posição de não querer assumir responsabilidades, a nível 

ministerial. É confrontado com a inviabilidade de um governo camachista, com a recusa do 

próprio Brito Camacho, de vários camachistas, a indisponibilidade pessoalmente assumida 

de Machado Santos e, muito particularmente de Sousa Fernandes alegando aspectos 

morais, por envolvimento no financiamento do Golpe. Sidónio Pais está perante o risco de 

                                                           
109 Egas Moniz, Um ano de política, ob. cit., p.82. 
110 Ibidem, pp.83‐84. 
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deixar de conduzir um processo que, ele próprio, não deixara cair. Um sonho sonhado, 

agora, por muitos mais tido como realidade alcançável e, sendo facto, a existência de 

influências de políticos, alheios ao risco da organização do Golpe mas, também a 

influência do núcleo militar, seus oficiais, alferes e cadetes da primeira hora, terá sido 

Sidónio Pais, numa inesperada e ainda pouco explicada determinação, a decidir a 

composição final do 15º Governo, a 11 de Dezembro de 1917, concentrando em si próprio, 

a presidência do Ministério e da República que acumula com os Negócios Estrangeiros e 

Guerra, ministérios críticos, no contexto pós-golpe. Consegue reunir, à sua volta, 

personalidades oriundas de vários quadrantes, naquele momento, solidárias com os 

objectivos axiais dezembristas: 

- Machado Santos no Ministério do Interior e Xavier Esteves no Comércio perfilam-se como 

republicanos históricos; 

-Aresta Branco na Marinha, Santos Viegas nas Finanças e Moura Pinto na Justiça 

constituem a presença unionista; 

- Tamagnini Barbosa nas Colónias e Alfredo de Magalhães, na Instrução Pública da 

corrente centrista; 

- Feliciano da Costa, no Trabalho é a presença revolucionária corporizada dos civis, dos 

cadetes e oficiais participantes, no Golpe Militar. 

Sidónio Pais vai pairar sobre tendências partidárias, para além de promover o 

reconhecimento internacional da nova realidade Portuguesa e, gerir o esforço de guerra. 

O modelo governativo adoptado não oferece alterações significativas face a governos, 

imediatamente anteriores. Mantém-se o chefe de gabinete e um secretário particular, em 

cada Ministério. A gestão administrativa e consequente controlo do exercício do Poder, 

continua a residir nos directores-gerais. Verifica-se, sim, a redução do número de 

subsecretários e, a novidade, em governos republicanos, da presença de personalidades 

representando interesses do Porto: 

- O professor de Medicina, Alfredo de Magalhães, como ministro da Instrução Pública, 

responsabilidade que vai manter nos Governos de Sidónio Pais e, no ministério do 

Comércio, Xavier Esteves, republicano histórico, figura conhecida da indústria nortenha, 

colaborador próximo de Sidónio Pais e, futuro relator do projecto da Constituição. 
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Assiste-se e, é relevante assinalar, a uma progressiva concentração da informação 

administrativa e de carácter geral, da iniciativa da presidência do Ministério e da 

presidência da República, utilizando sucessivas alterações funcionais que têm, subjacente, 

o reforço do chamado poder executivo embora e, ainda, com incidência bipolar: 

- A Presidência, a que incumbe a coordenação de todo o Ministério e o estudo dos 

dossiers; 

- A máquina burocrática ou administrativa, gerida pelos serviços e direcções- gerais, lenta 

e pesada, indiferente às reformas de há muito exigidas, seu verdadeiro obstáculo, incapaz 

de acompanhar o sentido inovador ou transformista dos projectos ideológicos-políticos. 

Presos Augusto Soares, no forte da Graça, em Elvas e, Afonso Costa, primeiro, no presídio 

da Trafaria e, depois, transferido para Elvas, aonde, vai permanecer sob controlada 

vigilância até 30 de Março de 1918, a acção do Governo tem como objectivo central, 

segundo Machado Santos: consolidar a República.  

Acabar com os ódios. Retomar a construção da República. Incluir nesta, em igual plano de 

acção e entusiasmo, os conservadores e os indiferentes, refundar o 5 de Outubro. 

No entanto, (...) Sidónio Pais abandonaria provisoriamente os desejos políticos iniciais de 
reorganização conservadora da República demoliberal, o que polarizou a nova classe 
dirigente entre os segmentos presidencialistas e os segmentos parlamentaristas 
defensores do princípio da dissolução do Congresso da República pelo Presidente da 
República, admitindo também a representação dos interesses sociais no Senado.111 

A remodelação de 7 de Março de 1918 resulta deste confronto inicial com a exoneração 

dos três ministros da União Republicana solidários com o líder, Brito Camacho, que dando 

um passo em frente, deixa pelo caminho um número apreciável de dissidentes, alguns dos 

quais se aproximam do dezembrismo e de um emergente presidencialismo. 

« (...) os unionistas e os socialistas (o conselho geral do Partido Socialista Português 

decidiu a 8 de Março pelo abandono dos seus delegados das comissões administrativas 

camarárias) aproximaram-se então dos evolucionistas e dos democráticos.»112 

                                                           
111  Ernesto  Castro  Leal,  A  República  Nova,  no  catálogo  da  exposição  Viva  a  República  1910‐2010,  Lisboa,  Imprensa 
Nacional‐Casa da Moeda, 2010, p.182. 
112 Ibidem. 
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Isolado o Governo sidonista do espectro político histórico republicano, estão criadas as 

condições para o surgimento de um partido de perfil frentista, reunindo as elites que, 

entretanto, foram aderindo ao projecto presidencialista e, todos aqueles que corporizam a 

esperança na figura carismática de Sidónio Pais. O Partido Nacional Republicano vai 

pretender ser esse partido e, tem como primeira missão organizar as listas de candidatos 

sidonistas às eleições de 28 de Abril de 1918. 

Estava consumada a fractura republicana. 

 O Governo de 15 de Maio de 1918 - o 16º Governo significa o fim do período ditatorial e 

corporiza a opção presidencialista. Com esta, cai a figura do Presidente do Conselho e, 

consequentemente o Conselho de Ministros, em termos funcionais. Reforçada, a 

Presidência da República, que agrega a plena titularidade do executivo e a quem reportam 

os secretários de Estado, desaparecidos que estão os ministros. Persistem, contudo, as 

áreas de responsabilidade ministerial. 

Constata-se, em termos da rede sócio-política de apoio, a crescente importância de Egas 

Moniz. Assinala-se a significativa presença de técnicos de reputada competência. 

Sidónio Pais, ao deixar de acumular as «pastas» dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 

passa a usufruir de mais tempo disponível para poder corresponder ao elevado grau de 

exigência que a função de coordenação da acção governativa pressupõe bem como de 

todas as tarefas inerentes à representação do Governo e do Estado. 

Os casos da greve e das acções, nos caminhos-de-ferro e, as demissões que deles 

decorrem, durante o mês de Junho, vão ser resolvidos através de acumulação de 

titularidades de secretarias de Estado, evitando uma remodelação por, políticamente 

inconveniente, passados que estão cerca de 15 dias sobre a posse do 16º Governo. A 

excepção é Alfredo de Magalhães que, depois de acumular a Secretaria de Estado da 

Instrução Pública com a da Marinha, é substituído, nesta última, pelo almirante Canto e 

Castro, nos primeiros dias de Setembro, mantendo-se nessas funções, na remodelação de 

8 de Outubro. 

 A remodelação de 8 de Outubro de 1918, a última do último governo de Sidónio Pais, 

acontece, a pretexto, de não ser desejável o prolongamento, por mais tempo, de situações 

de acumulação de responsabilidades. A atmosfera que, então, se vivia prenunciava a 

iminência de problemas, que um refrescar de elenco governativo podia amenizar. Contudo, 
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a remodelação não vai implicar alterações nos procedimentos e políticas em curso, mas 

um crescendo da participação de militares na composição governamental. 

Armando Malheiro da Silva refere: 

- (...) esta notória influência do núcleo militar e ordeiro na situação sidonista foi crescendo 
na razão inversa do apoio das forças históricas do campo republicano, de uma parte da 
opinião pública e do movimento operário encabeçado pela União Operária Nacional. 

O ano de 1918, com os governos de Sidónio Pais e, apesar da turbulência política, surge-

nos como o de maior produção legislativa, depois do governo provisório. 

O Ministério/Secretaria de Estado da Instrução Pública é o único, de Dezembro de 1917 a 

Dezembro de 1918,que mantem, inalterada, a liderança, a do professor Alfredo de 

Magalhães, coadjuvado por Fidelino de Figueiredo, chefe de gabinete e João de Barros, 

secretário-geral, pesem embora os pedidos de exoneração de Alfredo de Magalhães, em 

Abril/Maio e Julho de 1918, retirados, após insistentes apelos de Sidónio Pais. 

Do seu intenso labor reformista, e a título de exemplo, permitimo-nos assinalar: 

- A habilitação, com os meios necessários, da comissão administrativa especial para a 

construção do novo edifício da Escola Industrial Brotero; 

- A criação de escolas primárias com cantinas para a alimentação dos alunos, gratuita para 

os pobres, em todo o País, bem como a remodelação dos serviços de sanidade escolar, 

que teriam de ser exercidos por médicos escolares colocados nos estabelecimentos de 

ensino, à excepção das Universidades; 

- A regulação de todo o ensino secundário particular; 

- A reorganização pedagógica e institucional das escolas normais e superiores das 

Universidades de Coimbra e de Lisboa, tendo em vista a preparação do professorado dos 

ensinos primário e secundário; 

- A aprovação e consagração do estatuto universitário tendente à plena efectivação da 

autonomia dos institutos de instrução superior; 

- A aprovação dos regulamentos internos da Biblioteca Popular de Lisboa, da Biblioteca da 

Ajuda e da Academia das Ciências de Lisboa. 
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Evolução da composição governamental - 11.12.1917 a 08.10.1918

Ministérios

Presidência

Guerra

N. Estrangeiros

Interior

Justiça 
e Cultos

Marinha

Comércio

Finanças

Colónias

Instrução
Pública

Trabalho

Subsistências
e

Transportes

Agricultura

Abastecimentos

1

2

Actividade Profissional

15º Governo 16º GovernoRemodelação RemodelaçãoAcumulações

Lente/Militar

Lente/Militar

Lente/Militar

Lente/Militar

Lente/Militar

Lente/Militar Director Geral
do Ministério

Militar

Militar

Militar Militar Militar

Militar

Militar Militar

Militar Militar

Militar

Lavrador Lavrador Lavrador

Militar

Militar Militar

Militar

Bacharel Lente

Lente

Lente

Lente Lente Lente Lente

Juiz Juiz

Militar MilitarEngenheiro
Militar

Engenheiro
Militar

Engenheiro
Militar

Engenheiro
Militar

Engenheiro
Militar

Engenheiro
Militar

Médico
Naval

Médico
Naval

Engenheiro
Militar

Engenheiro
Militar

Militar

Médico

Médico

Lente/Militar Lente/Militar

11.12.1917 07.03.1918 15.05.1918 08.10.191801/27.06.1918

 
1- Secretarias de Estado e, 2- Presidência da República, a partir de 15 de Maio de 1918. 
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Evolução da composição governamental - 11.12.1917 a 08.10.1918

Ministérios

Presidência

Guerra

N. Estrangeiros

Interior

Justiça 
e Cultos

Marinha

Comércio

Finanças

Colónias

Instrução
Pública

Trabalho

Subsistências
e

Transportes

Agricultura

Abastecimentos

1

2

Área Política

15º Governo 16º GovernoRemodelação RemodelaçãoAcumulações

Unionista

Unionista

Unionista

Unionista

Unionista

Unionista

Republicano
presidencialista

Republicano
presidencialista

Republicano
presidencialista

Centro
reformista

Centro
reformista

Centro
reformista

Centro
reformista

Centro
reformista

Centro
reformista

Republicano
presidencialista

Republicano
presidencialista

Independente Independente Independente Independente

Monárquico Monárquico Monárquico

Independente

Monárquico
integralista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Centrista

Republicano

Republicano

Republicano

Monárquico

Monárquico

Monárquico

Independente

Republicano
histórico

Republicano
histórico

Republicano
histórico

Republicano
histórico

Monárquico

Monárquico Centrista

Centrista Centrista

11.12.1917 07.03.1918 15.05.1918 08.10.191801/27.06.1918

 

 
1- Secretarias de Estado e, 2- Presidência da República, a partir de 15 de Maio de 1918. 
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1.2. A utilização dos meios de comunicação e propaganda 

A palavra escrita é, na Idade Média, um evidente canal de comunicação. A sua impressão 

exponencia-lhe a influência. Quando a notícia impressa, ocasional, incidental se torna 

periódica dá suporte à informação de actualidade ou jornalismo e ao jornalismo de opinião, 

como grandes meios de comunicação convencional. 

A imprensa «um extraordinário acto de graça de Deus» segundo Lutero, ao permitir-lhe 

uma nova eficácia na difusão das suas teses, suplantando, assim, a contra-reforma da 

Igreja Católica, que persiste na repressão e no recurso à imagem religiosa. 

A imprensa, no seu processo, ao multiplicar o texto notícia, por números inviáveis se 

notícia manuscrita, converte-a em documento, confere-lhe credibilidade, acrescenta-lhe 

valia como instrumento de persuasão e de propaganda. 

A persuasão, sendo também um processo comunicativo, tem como, finalidade ou objectivo 

– a influência. 

A propaganda é um fenómeno mais complexo, na medida em que sendo um processo de 

persuasão, no seu fundamento, ao implicar a criação, reforço ou modificação da resposta, 

não deixa de ser, também, um processo de informação, em especial, no que se refere ao 

controlo do fluxo de informação. 

A origem do termo propaganda está ligada à instituição da «sacra congregatio de 

propaganda fide»113 pelo Papa Gregório XV, em 1622, com o objectivo que já vem do Papa 

Gregório XIII, cinquenta anos atrás, de combater a reforma, objectivo alargado pelo Papa 

Urbano VIII, ao promover a expansão do catolicismo em «terras de missão». 

A palavra «propaganda» rejeitada ou apenas utilizada com uma conotação negativa pelo 

mundo Protestante, por associada à sua origem papista, ganha uma carga pejorativa, após 

a primeira guerra mundial. O propagandista surge então como interessado e beneficiário, 

enquanto fonte de uma mensagem que pretende alterar o equilíbrio do Poder. 

A propaganda enquanto conceito é um «processo comunicativo que dissemina, dá a 

conhecer, promove ideias». O que distingue a propaganda da publicidade é que a «coisa» 

                                                           
113 Alejandro Pizarroso Quintero, História da Propaganda Política, Lisboa, Planeta Editora, 2011, p.19. 
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que a propaganda dá a conhecer «é algo de carácter ideal, conceptual», são ideias com o 
fim de atrair adeptos. 

A revolução francesa ou a eclosão da propaganda114 tem subjacente uma imprensa 

periódica desenvolvida, uma cultura impressa de grande difusão veiculando e ajudando a 

arreigar ideias numa burguesia urbana considerável mas, também, no seio do clero e 

aristocracia. Proliferam pequenos jornais, relativamente baratos, (muito mais que os 

ingleses) que vêm o preço de cada seu exemplar ainda mais reduzido, com a crescente 

existência de clubes de leitura. As leituras públicas, em salões, esbatem o analfabetismo. 

O processo de mudança é de tal magnitude que só é viável apoiado por uma ampla acção 

propagandística. Assim, assiste-se: 

- Ao início da propaganda de feitos; 

- Ao uso de símbolos negativos como a Bastilha e, de identidade como a Guarda Nacional, 

sob o comando de La Fayette e o seu emblema tricolor – as cores da cidade de Paris: 

vermelho e azul e, o branco dos Bourbons, convertendo-se em bandeira da revolução; 

- À utilização, da Instrução Pública, do Exército como instrumentos de propaganda – a 

própria presença do Exército, os seus desfiles, os seus símbolos procurando suscitar a 

confiança na revolução; 

- Ao cerimonial revolucionário continuando e aumentando o uso propagandístico deste tipo 

de actos, no antigo regime, tanto pela Monarquia como pela Igreja; 

- À tentativa deliberada de engrandecimento de figuras centrais, de modo, a que junto das 

massas possam revestir um valor emblemático, propiciando o desenvolvimento de uma 

espécie de “culto da personalidade”; 

- À progressiva melhoria da estrutura organizacional capaz de promover uma propaganda 

que não sendo intuitiva ainda mão é a propaganda científica do século XX; 

- À sistematização da propaganda exterior, por iniciativa de Napoleão e, depois de 1792, à 

promoção pelo governo francês, de agências de propaganda, com atribuição de orçamento 

próprio; 

                                                           
114 Alejandro Pizarroso Quintero, História da Propaganda Política, ob,cit., p.90. 
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- Ao estabelecimento de uma hierarquia de informação: notícias totalmente censuradas; 

notícias difundidas, através do boato; notícias ensaiadas nalgum pequeno jornal da 

província para aferir da reação pública; 

Napoleão, considerado como um dos maiores propagandistas está consciente da 

importância da opinião pública e de que, no campo da informação, a censura é uma 

actividade de muitos enquanto a propaganda, para ser eficaz, é uma actividade de 

coordenação, portanto, centralizada e mais controlável. 

A propaganda concentra-se num homem, herói carismático, salvador e fundador. Estimula 

o culto da personalidade. Desaparece o apelido. 

É propaganda revolucionária mas já não é propaganda de ideias, doutrinas ou instituições. 

Na revolução americana, a propaganda apresenta, um carácter liberal, independentista e 

revolucionário. Pela primeira vez, assiste-se ao triunfo de uma propaganda revolucionária, 

em que a liberdade de expressão surge como um dos conteúdos essenciais, a consagrar 

no Estado. 

Entre os seus grandes propagandistas perfilam-se Thomas Paine – primeira figura da 

propaganda da revolução americana; Benjamim Franklim e Samuel Adams, criadores das 

bases da propaganda dos colonos; Thomas Jefferson e a correlação entre uma imprensa 

livre e uma sociedade livre. 

As ideias fluem através da palavra impressa, de grande difusão em opúsculos ou folhetos 

político-propagandísticos. Os seus símbolos – a serpente de Franklim, símbolo gráfico 

mais característico e a legenda «unidade ou morte». 

O mundo da comunicação desenvolve-se, é ingrediente essencial do fermento 

revolucionário. 

Na vizinhança da conferência de Berlim como de um seu prelúdio se tratasse, regista-se 

um interesse inusitado e crescente pelas viagens e explorações africanas. A iniciativa é 

inglesa. É o tempo de David Livingston, dos aventureiros e dos exploradores cientistas 

franceses, alemães, ingleses e, também portugueses como Serpa Pinto, Hermenegildo 

Capelo ou Roberto Ivens que têm na Sociedade de Geografia de Lisboa o seu principal 

polo dinamizador. São os novos bandeirantes, agora em África, tentando balizar, 

apressadamente os direitos da presença portuguesa. 
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Berlim, 25 de Fevereiro de 1885 – final da Conferência: 14 nações europeias tomam o 

direito de ocupar terras e Povos africanos. Os designados direitos históricos cedem aos 

direitos de efectiva ocupação militar dos territórios africanos. Portugal participa na 

conferência e na partilha. Igualmente presente na qualidade de observadora, a América do 

Norte, com Stanley como conselheiro de delegação. 

Ausentes, os Africanos sem direito algum, porque já submetidos ou em vias de o ser. 

Nasce um novo Império – o da «etnia branca europeia». 

O mapa côr-de-rosa enquanto ambição e projecto está ligado a dois tratados celebrados, 

em 1886, com a França, em Maio e, com a Alemanha, em Dezembro, afronta decisões da 

conferência de Berlim e colide com planos coloniais ingleses. 

As ameaças àquele projecto provêem do ultimato contínuo de Salisbury, no qual, a nota de 

11 de Janeiro de 1890 não é mais que atitude vísivel de pressões e traições, ao longo do 

tempo, como é o caso dos acordos de 1898 e de 1913115 – suporte para o entendimento 

secreto entre Londres e Berlim, tendo em vista dividir, entre si, o espólio de África que a 

Conferência intereuropeia atribuíra a Portugal. 

A Europa atravessa um período convulso, patente a avidez de vários Estados na procura 

de matérias primas, de novos mercados. 

O «scramble for África» vai desenrolar-se desde a Conferência de Berlim e a guerra de 

1914-1918. 

O mundo da Comunicação alarga-se, é transcontinental. A revolução da informação 

mergulha as suas raízes na revolução industrial. As tiragens na imprensa periódica 

disparam, tornando-a mais acessível, mais popular. A sua audiência é, cada vez maior e, 

transversal à sociedade. A «opinião pública» decorre, cada vez menos, da opinião de 

minorias, bem situadas na área do Poder. 

No último terço do século XIX, primeiro do século XX, desenha-se um sistema de 

dimensão internacional que racionaliza a circulação da informação. São as grandes 

agências telegráficas de notícias que vão alimentar o fluxo constante dessa informação 

disponível. 

                                                           
115 Documento nº20, Antologia Literária, pp. 423‐ 424. 
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A imprensa local, regional ou nacional consome-a e os Estados, atentos, utilizam-na como 

instrumento do Poder. Despontam as primeiras estruturas administrativas que anunciam os 

ministérios da informação do século XX: 

Presentes as grandes agências de notícias surgidas, ao longo da primeira metade do 

século XIX: 

- A Havas, em 1832, que atinge o monopólio da informação por telégrafo, em França, na 

terceira República; 

- A Associated Press, em 1848, que reúne os 6 maiores jornais de Nova Iorque numa 

actividade de perfil cooperativo; 

- A Wolff, em 1849 e em Berlim, que com Bismarck adquire, na prática, uma condição 

estatal; 

- A Reuters, em 1851, que evolui dos iniciais serviços de informação financeira para a 

informação política e que embora com menor dependência governamental, cresce em 

influência com a expansão do império britânico; 

- A United Press, em 1907, com principal impacto na América Latina. 

A Havas, a Wolff e a Reuters convergem, em sucessivos acordos de regularização da 

troca de informação e de definição das áreas de influência. Junta-se-lhes a Associated 
Press, em 1870, com os mesmos propósitos. 

A Europa caminha para a era das massas. Emergem novos meios de comunicação, como 

o cinematográfico. No entanto, este movimento de mudança e inovação não envolve toda a 

Europa. Não é «europeu», pese embora a existência de aspectos comuns, sobrevivem 

flagrantes diferenças em que o nível cultural dos Povos e a capacidade económica dos 

Estados são determinantes e tal, é tanto mais visível quando da utilização da propaganda 

política ou militarista função de apetites coloniais ou territoriais, na própria geografia 

europeia, aonde pretendem marcar posições dianteiras a França a Grã- Bretanha e a 

Alemanha. 

O século XX é «o século da propaganda», sendo esta, indelevelmente associada à 

conquista e ao exercício do Poder. 
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«A propaganda é polimórfica e usa recursos quase infinitos» segundo Jean Marie 

Domenach. A propaganda política manifesta-se através da imprensa, da palavra falada, da 

imagem-fotografia, cinema, símbolos, pintura, escultura, arquitectura, entre outros, 

enquanto formas ou meios nos quais é possível estabelecer, claramente uma 

intencionalidade propagandística mas, também, através da literatura transmissora de 

ideologias, portadora de críticas ou, até, de uma determinada moda no vestir, convertida 

em símbolo. 

Recordando alguns factos ocorridos, durante o ano de 1912: 

- Sidónio Pais chega a Berlim com a missão de fazer com que o II Reich aceite o Portugal 

Republicano; 

- O príncipe Carlos Max Lichnowsky, que se encontrava aposentado desde 1904, é 

chamado ao serviço e destacado, em Londres, onde vai negociar com os ingleses o acordo 

colonial anglo-alemão de 1913, que tem, em vista a partilha das colónias africanas 

portuguesas; 

- O Dr. Friedrich Rosen, vindo de Bucareste, passa a representar o governo alemão, em 

Lisboa, participando, activamente no atrás referido acordo anglo-alemão, através de 

circunstanciados relatórios de índole financeira, sobre a situação portuguesa; 

- O major Norton de Matos é nomeado governador-geral de Angola, dando início à sua 

primeira acção governativa nesta colónia, onde se vai afirmar como um dos mais 

importantes políticos e ideólogos do colonialismo Português, na I República. Anglófilo, 

declarado anti-germânico, seguindo o pensamento liberal humanístico oitocentista e 

embora sob a influência do «Darwinismo social» adopta uma prespectiva mais etnocêntrica 
do que racista, fundada na superioridade da civilização europeia, e já não na superioridade 
biológica da raça branca116. Participa no impulso final da ocupação efectiva e, dá início à 

passagem do sistema de administração militar para o de administração civil, bem como do 

sistema baseado no comércio de trânsito de produtos expontâneos recolhidos no interior 

da colónia para um outro centrado já na economia de plantação e na exploração mineira. 

Chegado a Berlim, Sidónio Pais define um plano estratégico, em que nos dois primeiros 

objectivos, a Imprensa surge como meio de comunicação privilegiado. 
                                                           
116  Valentim  Alexandre,  Velho  Brasil  Novas  Áfricas‐Portugal  e  o  Império  (1808‐1975),  Porto,  Edições  Afrontamento, 
2000, p. 161. 
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- «Controlar com redobrada atenção e minúcia as comunicações da imprensa alemã, 

amiúde coberta de imagens negativas sobre a República e Portugal, forjadas pelos 

correspondentes, em Lisboa; 

- Reagir pelo protesto formal junto do Governo alemão e pela propaganda junto dos 

principais periódicos – o Berliner Lokal Anzeiger, o Berliner Tageblatt, o National Zeitung, o 

Hamburger Nachrichten e o Frankfurter Zeitung (...)»117 

Neste espirito, concede entrevistas a estes periódicos de grande circulação, promove a 

colocação de notícias indutoras de uma imagem mais positiva do País e, exerce a sua 

reconhecida capacidade de sedução, na construção de uma crescente rede de contactos, 

imprescindível na acção diplomática. 

O que Sidónio Pais pretendia era organizar uma espécie de serviço de imprensa e de 
contra-propaganda, pautado por critérios pedagógicos, ou seja, proporcionar sem violência 
ou actos ilícitos que fosse divulgada e descoberta a verdade sobre Portugal118. 

António Macieira substitui Augusto Vasconcelos como ministro dos Negócios Estrangeiros 

e, Sidónio Pais, de Berlim, recomenda-lhe uma acção persuasiva sobre os 

correspondentes da Imprensa alemã, em Lisboa, eventualmente aqui sediados, desde o 

tempo da Monarquia e, insiste na convicção da indispensabilidade da Legação, em Berlim, 

poder dispor de comunicação telegráfica, cobrindo os acontecimentos relevantes 

registados no País, acentuando, que os custos daí inerentes, gerariam compensadores 

resultados. 

Sidónio Pais vai ter que saber conviver, ao longo da sua missão em Berlim, com a 

variabilidade da política externa portuguesa, uma vezes mais neutral outras mais 

beligerante dos sucessivos governos e ministros dos Negócios Estrangeiros. Destes, o 

coronel de engenharia Freire de Andrade do Governo liderado por Bernardino Machado, 

empossado a 9 de Fevereiro de 1914, é com quem Sidónio Pais mantem um notório e 
efectivo entendimento, em especial, no referente à neutralidade de Portugal face à 
iminente grande guerra. 

Sidónio Pais envia-lhe uma exposição que, no essencial, reproduz a sua reflexão, contida 

                                                           
117 Documento nº21, Antologia Literária, p.425. 
118 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.326. 
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em carta confidencial, de 2 de Maio de 1914119, ao seu amigo e mentor político Brito 

Camacho, a propósito, do propalado acordo anglo-alemão, em curso de negociações sobre 

a partilha das colónias portuguesas e, na qual, refere: 

(...) É  tempo  de  definir  d’uma  maneira  clara  a  nossa  política  externa,  que  não  pode 

continuar a viver “au jour le Jour”, e fazer acompanhar esta orientação firme d’uma política 
de fomento colonial adequada, procurando interessar por uma larga propaganda colonos e 
capitais portugueses, sem dispensar os capitais estrangeiros que se ofereçam sem 
perigos. 

(...) Em troca nós tomaríamos obrigações dignas d’uma nação independente que  tirassem 
à aliança o carácter d’um protectorado, não somente indecoroso mas incerto. 

Sidónio Pais conduz, efectivamente uma campanha em jornais e revistas que pode 

configurar uma acção de propaganda branca, com fonte identificada e mensagem precisa, 

demonstrável pelos resultados obtidos que transparecem: 

- No incremento das relações económicas entre os dois Países, até ao deflagrar da Grande 

Guerra; 

- No sucessivo protelar da assinatura do acordo anglo-alemão para a partilha das colónias 

portuguesas, em que, indirectamente converge com a premente acção de Teixeira Gomes, 

em Londres, pese embora o empenhamento do príncipe Lichnowsky e dos relatórios 

oriundos de Lisboa do Dr. Friedrich Rosen; 

- No lento esvaír do apetite europeu em relação aos territórios africanos de Portugal, em 

particular, da Alemanha no que concerne à apetecida Angola, que após o combate de 

Naulila, em 18 de Dezembro de 1914, não conhece mais conflitos de índole militar, 

substituídos pelo interesse em investimentos nos caminhos-de-ferro e cedência de mão-

de-obra. 

Sidónio Pais defende o desenvolvimento dos territórios africanos portugueses, em 

particular, Angola, através do investimento português e estrangeiro, sem prejuízo da 

manutenção da soberania portuguesa, bem como apoia, no que diz respeito à intervenção 

na Grande Guerra, a neutralidade ao abrigo de uma aliança anglo-lusa defensiva. 

                                                           
119 Documento nº22, Antologia Literária, p.426. 
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Norton de Matos apoia, inequivocamente a beligerância e, é contrário ao investimento 

estrangeiro, em Angola, concretamente no caso dos caminhos-de-ferro e cedência de 

mão-de-obra, claramente do interesse directo do Sudoeste Africano e, por tal, poder 

evidenciar a incapacidade financeira de Portugal em fazer desenvolver os seus territórios 

africanos. 

O Governo, em Lisboa, ao dar suporte à linha de pensamento de Norton de Matos sem 

proceder, em simultâneo, a uma clarificação da sua política de relações exteriores junto 

das embaixadas, pertinentemente envolvidas, está voluntária ou involuntariamente a criar 

dificuldades acrescidas aos seus representantes, em especial, à missão diplomática, em 

Berlim, ignorando, por completo, as orientações dadas a Sidónio Pais, quando da sua 

nomeação para aquele cargo. Estamos em fins de 1914, princípios de 1915. 

Em Janeiro de 1918, após a sua nomeação para as funções de Presidente da República, a 

27 de Dezembro de 1917, Sidónio Pais toma a decisão de ir ao norte do País, ao encontro 

das autoridades locais, das suas elites mas, principalmente, do Povo. 

A viagem é preparada ao pormenor, estando planeado desenrolar-se  ao longo do litoral, 

de Lisboa a Caminha. 

 Programada a utilização preferencial do comboio mas, também, articuladamente com as 

ligações previstas, o uso do automóvel aberto ou da caleche. 

A partida, convenientemente escolhida para uma manhã de sábado, dia 12 de Janeiro de 

1918, acontece na estação do Rossio. Sidónio Pais faz, a pé, o percurso desde o Hotel 

Avenida Palace. É acompanhado por colaboradores próximos e, por elementos do seu 

gabinete. 

A Imprensa, em peso, está presente. Aliás, vai acompanhar Sidónio Pais em todas as suas 

deslocações, iniciativas e actos públicos, ao longo do ano de 1918. 

A comitiva presidencial integra, também e oportunamente, ministros de origem nortenha, 

bem como Carlos Jacques, dos Correios e Telégrafos, o Dr. Fidelino Figueiredo e Armando 

Osório de Barros. A cobertura jornalística é permanente, exaustiva. A fluidez da informação 

é ininterrupta, durante todo o programado itinerário. Nas paragens previstas, Osório de 

Barros envia telegramas relatando o entusiasmo das populações. 
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A recepção à chegada ao Porto e, no percurso até ao Grande Hotel, ultrapassa em calor 

humano, todas as expectativas. À noite, durante a récita de gala oficial, realizada no Teatro 

Sá da Bandeira, o primeiro acto da opereta Susi é interrompido, à chegada do Presidente 

da República ao seu camarote, para dar lugar a uma ovação que se prolonga por cerca de 

quinze minutos com o Dr. Sidónio Pais, de pé, inclinado sobre o parapeito, conservando 
um irrepreensível garbo militar, descreve O Primeiro de Janeiro, de 13 de Dezembro. 

Os seis dias que se vão seguir, vertiginosos, na sucessão de cidades e localidades 

visitadas por Sidónio Pais – Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Famalicão, Barcelos, 

Caminha (aonde tem a oportunidade de abraçar, pela última vez, a sua mãe, D. Rita Júlia) 

e Gaia, constituem, também, autênticos banhos de multidão, em que Sidónio Pais, fulcro 

de todas as atenções e homenagens, se revela, perfeitamente, à vontade, correspondendo 

a todas as saudações, afável, sorridente embora sem perder o aprumo, imperturbável, na 

sua farda.120 

O impacto da presença de Sidónio Pais, na bem organizada sequência de eventos de 

carácter político, social, militar ou simplesmente popular, não deixa e, só, um rasto de 

esperança pelo planificado trajecto, é levado a todo o País, através dos meios de 

comunicação disponíveis, em que a fotografia, multiplicada pelas edições da imprensa, 

assume particular importância numa popularidade nascente.  

Em Coimbra, no dia 17, já no regresso a Lisboa, Sidónio Pais é recebido na Universidade, 

em sessão solene na Sala dos Capelos, a que se segue um banquete, no Hotel Avenida. 

Na apoteose do regresso a Lisboa, no dia 18, à chegada à estação do Rossio, ressaltam a 

preparação cuidada das autoridades militares e civis, designadamente, da comissão 

administrativa da Câmara Municipal de Lisboa presidida por José Carlos da Maia, das 

Associações Comercial e de Logistas mas, principalmente, o entusiasmo com que a 

População recebe, na sua cidade, o Presidente da República, aclamando-o, ao longo das 

ruas até ao largo do Município, onde uma sessão solene de boas vindas o aguarda.121 

António Ferro, redator principal de O Jornal, expressa como viu e sentiu esta recepção a 

Sidónio Pais: 

                                                           
120 Imagens nº18‐25, Antologia Iconográfica, pp. 246‐249. 
121 Imagens nº26‐28, Antologia Iconográfica, pp. 250‐251. 
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- «A sua chegada a Lisboa é uma das maiores emoções da minha vida. O momento em 

que ele chegou à porta da Estação do Rossio foi um momento enorme, quase divino – um 

ondular de corpos, uma tempestade de corpos, uma tempestade de almas... o trem que o 

levava dava a ilusão de que ia aos ombros da população: era um andor. Dir-se-ia que o 

queriam erguer até ao céu, esconde-lo lá, libertá-lo da morte inevitável...». 

O acolhimento proporcionado ao Presidente da República pela cidade de Lisboa, epílogo 

da primeira viagem de Sidónio Pais pelo País, é demonstração irrefutável do êxito dos 

meios de comunicação utilizados, da eficácia das mensagens transmitidas do norte do 

País, durante a semana anterior, mensagens recebidas e compreendidas pelos seus 

destinatários, entre eles – a População de Lisboa que reage, transbordante de esperança. 

Quando da presença de Sidónio Pais, na cidade do Porto, desenhava-se já o êxito popular 

da viagem ao norte do País, Francisco Homem Cristo Filho, jornalista e director da agência 

de notícias Fast, residente em Paris, que tomara a iniciativa de ir ao encontro do recém 

nomeado Presidente da República, acompanhado, a seu pedido, pelo jornalista Paulo 

Strozzi, do jornal Matin consegue contactar Sidónio Pais e, oferecer-lhe a sua 

disponibilidade, na área da informação e da propaganda. 

Sidónio Pais que, entretanto, acedera a ser entrevistado por Paulo Strozzi, encaminha 

Homem Cristo para Bettencourt Rodrigues, desde há dias, por si nomeado ministro de 

Portugal, em Paris, primeiro, por este se situar na sua linha de pensamento e, por Paris ser 

o epicentro da campanha anti-governamental, a que não são alheios, Bernardino Machado, 

João Chagas e Norton de Matos. 

Num segundo contacto, agora, por carta e de Paris, Francisco Homem Cristo Filho, 

propõe-se liderar daquela cidade uma campanha de propaganda nacional com incidência 

em todos os Países aliados, na Europa, na dependência directa do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e não da Legação portuguesa, em Paris.  Sidónio Pais aceita, de 

pronto, a ideia e o plano de acção e, Homem Cristo toma posse, no final de Janeiro de 

1918, como director dos serviços de Informação e Propaganda da República Portuguesa 

nos Países amigos e aliados, com sede declarada, na rua Anatole de la Forge, número 

nove, em Paris. Francisco Homem Cristo Filho tem total liberdade de acção e concepção, 

de qualquer modo, em articulação com a acção pessoal de Bettencourt Rodrigues que não 
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lhe vai regatear elogios, aliás, retribuídos por Francisco Homem Cristo Filho nos seus 

relatórios.122 

A reacção de Sidónio Pais à oferta de colaboração de Francisco Homem Cristo Filho 

surge-nos como, obviamente natural. 

Sidónio Pais não necessita de ser sensibilizado para a importância do papel da informação 

e da propaganda na gestão do quotidiano político ou do próprio exercício do Poder. Sabe-

o, tem disso consciência, por experiência própria. 

A existência e acção de uns serviços de informação e propaganda da República 

Portuguesa nos Países amigos e aliados é, portanto, tida como necessária e oportuna, 

tanto mais quando, estrategicamente sediados, em Paris. 

A viagem do Presidente da República ao Sul do País vai significar um novo êxito de 

comunicação com as populações.123 Iniciada a 14 de Fevereiro, igualmente, a partir da 

Estação do Rossio, segue o mesmo modelo e, permite assinalar alguns episódios: 

- No dia 15, a paralisação do trabalho nas fábricas, em Vila Real de Santo António, 

decidida pelos industriais que oferecem um «copo de água»; 

- No dia 16, em Lagos, a visita ao Regimento de Infantaria 33 e à Escola Industrial, onde é 

oferecido chá e bolos; 

- No dia 18, à partida do Barreiro, já no vapor «Estremadura», o capitão Eurico Cameira, a 

pedido de Sidónio Pais, convida os jornalistas presentes em toda a viagem, para um breve 

encontro.(...) apertando a mão a todos, o Sr. Dr. Sidónio Paes agradeceu-lhes, em frases 
armabilíssimas, todas as atenções, felicitando-os igualmente pela maneira como haviam 
reproduzido as suas impressões.»124 

O Terreiro do Paço aproxima-se. Sidónio Pais, ao regressar a Lisboa, tem à sua espera, 

mais um banho de multidão. 

A viagem ao Sul do País continua um ciclo de intervenções e discursos de Sidónio Pais, 

mais adiante recolhidos e abordados. 

                                                           
122 Documento nº23, Antologia Literária, pp.427‐432. 
123 Imagens nº29‐38, Antologia Iconográfica, pp. 252‐256. 
124 Jornal O Século, nº 12.999, 19 de Fevereiro de 1918. 
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A 24 de Fevereiro, nova viagem ao Porto, desta vez não planeada meticulosamente mas, 

determinada pelo agravamento da epidemia de tifo. Uma fotoreportagem, utilizando, por 

vezes, ângulos intimistas, vai levar a todo o País, a imagem do Presidente da República, 

rodeado por médicos, debruçado sobre vítimas de tifo acamadas. Ausente, em Sidónio 

Pais, qualquer indício de constrangimento.125 

 A 3 de Março, é a vez de Santarém acolher, entusiasticamente, Sidónio Pais que depois 

de ser recebido na Camara Municipal, é homenageado com um banquete no Governo 

Civil.126 

Abril está próximo e, com ele, nas intervenções politicas, a crescente alusão à importância 

do exercício do direito e dever de participação no processo eleitoral. 

A utilização cuidada e planificada dos meios de comunicação e propaganda, em particular, 

da palavra impressa e da imagem, vai continuar a trazer até nós uma sequência de 

acontecimentos, alguns, politicamente relevantes, suscitando, sempre, a exaltação da 

figura carismática de Sidónio Pais, Presidente da República, dos quais se assinalam: 

- No dia 9 de Maio, quinta–feira, decretado feriado nacional, Lisboa acorda como sempre 

vaidosa dessa luz inigualável que a vai desvendando e definindo, hoje, especialmente 

garrida nas bandeiras com as côres das nações aliadas, enlaçadas como para a vitória. O 

costumeiro crescendo do bulício citadino é agitado pela movimentação de tropas. A cidade 

prepara-se para a proclamação da República Nova. 

O percurso do cortejo presidencial previsto e, previamente divulgado, do Palácio de Belém 

à Praça do Município, vai estar, duas horas antes do horário indicado, literalmente ocupado 

por milhares de pessoas. 

Sidónio Pais vestindo o novo uniforme, num landau aberto, corresponde com a infatigável 

saudação militar, às intermináveis ovações, durante todo o trajecto. 

Chegado o cortejo à Praça do Comércio, Sidónio Pais só a muito custo consegue sair do 

landau e transpor a entrada da Câmara Municipal. O entusiasmo de uma praça inteira 

vencera todas as barreiras de segurança. 

                                                           
125 Imagens nº52 e 53, Antologia Iconográfica, p. 268. 
126 Imagens n39 e 40, Antologia Iconográfica, p. 257. 
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Lida a acta do apuramento eleitoral e proferido o discurso presidencial, Sidónio Pais dirige-

se, simbolicamente à mesma varanda da proclamação da República, retoma o contacto 

com a multidão e, com esta em delírio, festeja, agitando o seu boné na mão trémula, 
exclamando: 

- Povo de Lisboa! Tu és o digno representante de Portugal e a ti está confiada a guarda 
sagrada da Pátria e da República. Viva a Pátria! Viva a República Nova! Vivam os 
Aliados!127. 

De novo, no landau aberto, segue pela rua do Ouro, Rossio até aos Restauradores, 

sempre envolto pela multidão que o aguarda há horas. Deixa o landau, monta o seu cavalo 

Alter, desembainha a espada e, irrompe a galope pela Avenida da Liberdade, levando à 
frente dois oficiais e atrás os seus ajudantes até alcançar a Rotunda, onde passa revista às 

tropas em parada, prontas para o desfile. Terminada a revista, Sidónio Pais, regressa, a 

cavalo, aos Restauradores, onde acompanhado pelo seu Estado-Maior e, com a presença 

das missões militares aliadas, vai assistir ao desfile. 

A encenação do Poder novo, através do seu vector militar, corporizado nas tropas da 

Guarnição de Lisboa, em que se concentram oficiais da confiança de Sidónio Pais e que 

ao regressarem simbolicamente à Rotunda, volvidos 5 meses após a Parada da Vitória e 8 

anos após o 5 de Outubro, representam o Exército que se pretende regenerado e parte 

integrante do espírito republicano. 

O corpo de tropas da Guarnição de Lisboa, criado pelo Decreto nº 3.960 de 20 de Março, 

desfila sem perda de garbo e brilho, sob uma chuva rala que não neblina, por isso, não 

diluindo o perfil carismático do seu Presidente, por entre os calorosos aplausos do Povo e 

o olhar atento e experiente das missões militares aliadas.128 

Depois do jantar, realizado no Palácio de Belém, participado por todo o Governo, pela 

componente militar adida à Presidência da República e pelo coronel Eduardo Sarmento, 

comandante do corpo de tropas da Guarnição de Lisboa, Sidónio Pais vai assistir, no 

Coliseu a uma récita de gala, onde é recebido com uma prolongada ovação e ainda vai 

dispôr de tempo para se deslocar ao teatro de S. Carlos, onde é, igualmente aclamado. 

                                                           
127 Feliciano de Carvalho, Sidónio Pais um ano de ditadura, Lisboa, Lusitana Editora, 1924, p.59. 
128 Imagens nº77‐84, Antologia Iconográfica, pp. 295‐299. 
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No Domingo, dia 12 de Maio, terminada uma tourada de gala, acontece algo não previsto 

no cuidado planeamento das deslocações do Presidente. O público, de pé, eterniza os 

seus aplausos até a saída de Sidónio Pais:129 

- (...) Mas, depois, Sidónio Pais, saindo do espetáculo, tornou-se enlevo dos que o 
seguiam, sem deixarem caminhar o seu automóvel. Atrás desse carro iam os outros, uma 
centena, que a custo se movia, porque quatro mil pessoas rodeavam o veículo do 
Presidente.130 

E o improvisado cortejo com Sidónio Pais, de pé, no carro, vai chegar ao Rossio, já noite 
fechada com luzes acesas, pelas nove horas. 

A noite, no entanto, só vai terminar para Sidónio Pais, em S. Carlos, com Tito Schipa e a 

Manon. 

- No dia 5 de Junho, Lisboa assiste, no Éden Teatro ao grande lançamento da obra de 
Assistência 5 de Dezembro que promove o estabelecimento de cozinhas económicas, 

adequadas à confecção de sopas e, numa prevista segunda fase, ao chamado prato do 
meio. A obra abrange, também, outras iniciativas de carácter social, como a constituição 

de creches e asilos. 

Convergem nestes objectivos o Governo, através da atribuição de subsídios e, muito 

especialmente, o auxílio voluntário feminino, elo dinâmico entre o Estado e a Sociedade 

Civil. 

Na raíz da ideia, Sidónio Pais que, ao recuperar o assistencialismo, confere-lhe uma feição 

laica e autonomia organizacional. 

Este vector assistencialista da acção governativa, constituindo-se num concreto combate à 

fome, vai permitir a Sidónio Pais intensificar e diversificar a natureza dos contactos, no 

âmbito da sua desejada relação de proximidade com as Populações e os seus mais 

instantes problemas. 

A presença sistemática de Sidónio Pais, nas festejadas inaugurações, bem como da 

Imprensa e Fotoreportagem, não só emprestam dimensão e divulgam a obra, 

                                                           
129 Imagem nº85, Antologia Iconográfica, p. 300. 
130 Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob,cit.,pp.211 e 212. 
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popularizando e engrandecendo a figura do Presidente da República, como constituem, no 

fundo e, subtilmente, um acto de propaganda. 

- No dia 22 de Julho, Lisboa participa, entusiasticamente na abertura solene do Congresso 

da República Portuguesa, enchendo as ruas e assomando às janelas, em todo o percurso 

do cortejo presidencial, desde o Palácio de Belém ao Parlamento. 

(...) saíra da carruagem à “Daumont” entre aclamações; passara nas ruas ao som de vivas 
e de palmas, escoltado pelas Cavalarias 2,4 e 7, levando os sargentos em batedores e o 
coronel Silva Pereira, que tomara o comando do corpo de tropas, pela saída de Eduardo 
Sarmento, à estribeira, (...) Sidónio entrava em passos graves e medidos, lentos, a mão 
nos copos da espada, seguido pelos ajudantes: Cameira e o comandante Milheiro ficaram 
nos degraus, ele subira ao estrado. Calara-se a música.131 

Lida a sua mensagem (...) retirou-se com o mesmo cerimonial; não soou um viva dentro da 
sala; todos acompanhámos o Presidente pelos corredores, ao som da “Portuguesa”. 
Aquela oração fora um pretexto para o contacto; nada dizia dos seus planos, iniciava os 
segredos do Presidencialismo e Cunha Leal, tomando-lhe o braço, exclamava: - foi o 

discurso da coroa!132 

Outros diriam: ao estilo americano, à moda do presidente Wilson. 

A encenação do Poder é evidente e, neste caso, surge-nos, particularmente cuidada e 

minuciosa, ao olhar para o programa da sessão solene que, a seguir, se transcreve: 

Programa da sessão solene do Congresso da República Portuguesa, no dia 22 de Julho de 1918,  

pelas 15 horas, para recepção de S. Exª o Sr . Presidente da Republica, a saber : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Imagens nº92‐94, Antologia Iconográfica, pp. 309 e 310. 
132 Rocha Martins, Sidónio Pais Ídolo e Mártir da República, ob. cit., pp.258,260 e 261. 

 Nesta solenidade será observado o seguinte programa: 

1º Uma hora antes da marcada para o acto solene de que trata êste programa, estando reunidos na  

sala da Câmara dos Deputados os membros das duas casas do Parlamento e o Governo, o Sr. Presi- 

dente do Congresso, ocupando o lugar da Presidência, secretariado pelo 1º Secretário do Senado e  

pelo 1º Secretário da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado e dez Senadores que, junta- 

mente com o Sr. Presidente do Congresso e o Govêrno aguardará no vestíbulo do edifício a chega- 

da de S. Exª o Sr. Presidente da República, acompanhando-o até à sala das sessões. 

2º Abrirá o cortejo, formando duas alas, o pessoal menor da sala das sessões, devidamente 

uniformizado. 
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                    Palácio do Congresso da República, 21 de Julho de 1918. – O Presidente do Congresso.133 

 

- A partir de 6 de Agosto e, através dos meios de comunicação, o País acompanha Sidónio 

Pais, em Sintra, de férias embora sem impedir a sua presença na inauguração de cozinhas 

económicas e numa festa dedicada às crianças pobres, iniciativas no âmbito da obra de 

assistência 5 de Dezembro.134 

- De 22 a 27 de Setembro, Sidónio Pais realiza uma viagem ao Alto Douro e Trás-os-

Montes. 

Os meios de transporte utilizados continuam os mesmos: comboio especial e carro aberto. 

Vai estar presente no Pocinho, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Pedras Salgadas, 

Bragança, Mirandela, Vila Flor, Gaia, Porto, Mesão Frio e Régua. 

Profere intervenções e discursos. Visita o quartel de Infantaria 15, em Vila Real e inaugura 

uma cozinha económica, em Gaia. 

O calor das recepções sente-se por todo o lado embora toldado pelo flagelo epidémico da 
bronco-pneumonia de propagação rápida e dizimadora. 

Os representantes da Imprensa que, como sempre, acompanham as deslocações do 

Presidente da República, transmitem às suas redações o êxito e impacto da presença de 

Sidónio Pais e, também a descoberta e desmantelamento do chamado complot de 
Lamego. 
                                                           
133 Diário do Congresso, sessão nº24, em 22 de Julho de 1918. 
134 Imagens nº43 e 45, Antologia Icnográfica, pp. 259 e 260. 

Os Deputados e Senadores tomarão no cortejo lugar imediato ao pessoal menor. 

À direita de S. Exª o Sr. Presidente da República irá o Sr. Presidente do Congresso, e à esquerda o 

Sr. Presidente do Senado, seguindo na retaguarda a comitiva presidencial, os Secretários de Estado, 

seus chefes de gabinete, secretários particulares e oficiais de serviço fechando o cortejo. 

3º Ao entrar o cortejo na sala das sessões, e depois de ocuparem os seus lugares os Deputados, 

Senadores e membros do Govêrno, S. Exª o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, lerá a sua 

saudação ao Congresso, declarando aberta a sessão legislativa. 

4º Seguidamente, e encerrada a sessão solene, o cortejo acompanhará S. Exª o Sr. Presidente da 

República até ao vestíbulo. 

5º O pessoal menor que fizer parte do cortejo tomará lugar em pé, dum e doutro lado, junto ao 

estrado da Presidência. 
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Avizinham-se os acontecimentos de 12,13 e 16 de Outubro. 

- No dia 6 de Dezembro, em cerimónia realizada no Comando Central das Defesas 

Marítimas, em Belém, Sidónio Pais condecora o tenente Ferraz, com o colar da Torre e 

Espada, último dos condecorados, heróis do Augusto Castilho. Após os cumprimentos de 

despedida, Sidónio Pais dirige-se para o automóvel descoberto que arranca, em 

velocidade reduzida, rodeado pela multidão que não cessa de aplaudir e, ao atravessar a 

linha férrea, Sidónio Pais é alvo de uma tentativa de atentado, que só não é consumado, 

por eventual defeito mecânico do revólver empunhado por Luís Maria Baptista, de 18 anos, 

praticante de piloto, que, por 3 vezes, tentara o disparo.135 

O automóvel, sem interromper a sua marcha, segue com destino ao Palácio de Belém. 

Sidónio Pais que avisara o seu ajudante Eurico Cameira, dizendo-lhe ter visto um homem 
com revólver na mão, continua a corresponder aos aplausos. 

Nos dias seguintes, vão suceder-se manifestações de repúdio ao atentado e actos de 

represália, contra eventuais seus autores morais que, colhem generalizada reprovação. 

Sidónio Pais recebe inúmeras felicitações vindas de todo o País e estrangeiro, por ter 
saído ileso do atentado. De entre estas, muitos católicos viram nesse sucesso o dedo 
milagreiro da Providência. 

A imagem de Sidónio Pais mártir começa a ganhar definição. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Imagens nº121 e 122, Antologia Icnográfica, p.339. 
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A primeira viagem de Sidónio Pais ao Norte do País. Extractos da imprensa diária. 
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Sidónio Pais em viagem pelo Sul do País. Extractos da imprensa diária. 
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Sidónio Pais, em visita inesperada ao Porto. Extractos da imprensa diária. 
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Sidónio Pais visita Santarém. Extractos da imprensa diária. 
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Extracto do relatório de Francisco Homem Cristo Filho, Director dos Serviços de Propaganda e 
Informação de Portugal nos países amigos e aliados. Paris, 15 de Outubro de 1918. 
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Cópia do convite e da fotografia do estrado, respeitantes à conferência realizada na Sociedade 

de Geografia de Paris, no dia 3 de Outubro de 1918 
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1.3. Os Discursos. 

Num comentário, na Imprensa,136 sobre o filme “O discurso do Rei” e, a propósito do poder 

da fala, é reproduzido o guião de uma cena do filme em que o rei Jorge V explica ao filho 
Albert, lamentando-se, que os tempos modernos obrigam que os membros da casa real se 
tenham tornado “nas mais baixas das criaturas – actores”. Albert, já entronizado monarca 
após o irmão ser forçado a abdicar por insistir em casar com uma americana divorciada, há 
de pôr a questão noutros termos, afirmando que, uma vez que a Constituição não o deixa 
governar nem sequer decidir quem governa, o único poder que lhe resta é o de falar à 
Nação e em nome dela. 

(...) O grau de capacidade para falar ao Mundo em nome de um Império que se estende 
por uma parte substancial da Humanidade, declarando guerra à Alemanha nazi, não é uma 
questão formal, é uma força ou uma fraqueza pelo grau de liderança e de determinação 
que transmite. 

Sidónio Pais, numa rara conversa mais intimista, com a condessa de Ficalho, 

confidencia:137 

 - (...) quando era rapaz, via os outros falar com facilidade, pensava que não tinha o dom 
da palavra e não me entristecia; só me dava vontade de, pelo meu esforço, suprir essa 
deficiência. 

Sidónio Pais não é um tribuno.  

Quando, na Universidade de Coimbra, na sua Oração de Sapiência comete a proeza de 

ser interrompido com aplausos, não é o poder da palavra do orador que está a ser 

reconhecido, a voz algo nasalada, mas audível e vivaz mas, principalmente o conteúdo do 

seu discurso, uma crítica acerada ao estado do Ensino, em Portugal, que colhe os meios 

republicanos quando reproduzida, na íntegra, na imprensa local e regional. 

Sidónio Pais fala, enquanto professor, sendo, inquestionavelmente considerado e 

respeitado, nos meios do ensino universitário, técnico-profissional e privado, da cidade de 

Coimbra. 

                                                           
136 Revista Actual, semanário Expresso, 12 de Fevereiro de 2011. 
137 Documento nº 19, Antologia Literária, p. 421. 
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Os discursos proferidos por Sidónio Pais Presidente, nas mais diversas circunstâncias, de 

norte a sul do País, laboriosamente preparados ou de improviso, solenes ou quase 

coloquiais e de fácil compreensão apresentam, em geral, uma construção lógica, atinente à 

sua condição de matemático. Despidos de preocupações literárias, evidenciam alguma 

evolução, ao longo de 1918, no seu conteúdo e mensagem transmitida sem, contudo, se 

vislumbrar concepção política própria ou claramente assumida, a não ser o progressivo 

emergir de um populismo que se vai afirmar uma constante, intensa      na cerimónia da 

sua proclamação, a 9 de Maio, como Presidente da República, matriz     na mensagem ao 

novo Congresso, a 22 de Julho. 

No entanto, os discursos de Sidónio Pais Presidente são sempre potenciados, em termos 

de acolhimento, na heterogeneidade dos auditórios,138 pela força persuasiva da voz, do 
olhar, do sorriso, do gesto intenso, de uma mediana e aprazível figura corporal, irradiando 
o magnetismo do «iluminado» que em nome de um desígnio especial congrega ao seu 
redor miríades de vontades.  

O processo carismático e o poder da imagem, ao serviço da palavra. 

Durante a viagem ao norte do País, os discursos presidenciais veiculam apelos ao fim dos 

ódios, à união de todos os Portugueses, à necessidade de manutenção da ordem, 

interagindo com a receptividade entusiasta do Povo anónimo e de notáveis, republicanos e 

monárquicos, leigos e clérigos perseguidos, no aprofundar do processo de transfiguração 
política e mítica de Sidónio Pais. 

No sul do País, Sidónio Pais vai estar cada vez mais consciente do impacto da presença 

do Chefe de Estado junto das Populações, ávidas de esperança e, mais confortável com 

essa proximidade e empatia crescente. Excertos das suas intervenções: 

- Em Évora,139 (...) é necessário formar um partido constituído por todos e para realizar a 

obra da República: 

- Em Beja, 140 (...) O regímen parlamentar já deu todas as suas provas durante os 80 anos 
de constitucionalismo monárquico e as provas são negativas. Em pleno século XX não é 
possível o regímen absoluto tendo-se portanto que optar pelo regímen republicano; mas 

                                                           
138 Imagens nº 58,75,76 e 92, Antologia Iconográfica, pp. 271,291,300 e 309. 
139 Feleciano de Carvalho, Um ano de ditadura, ob.cit.,p.49. 
140 Ibidem, p.50. 
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para isso é necessário que o Paíz se pronuncie sobre a forma de regímen que deve 
adoptar: se parlamentar, se presidencialista. 

O primeiro faliu; o segundo é a Ideia Nova! 

Este assomo de clareza política vai custar-lhe um artigo, fortemente crítico, saído no jornal 

A Lucta, em edição do dia seguinte, verberando o conteúdo da sua intervenção e 

rompendo com a política do Dr. Sidónio Pais. 

Em Santarém, no dia 3 de Março e, na Câmara Municipal, Sidónio Pais regressa ao 

discurso de Beja, ao dizer: 

- (...) É necessário formar-se um partido, o dos homens de bem para servir a Pátria.141 

O Partido Nacional Republicano pretende ser esse partido, com directório efectivo, em 

Abril de 1918. Herda a estrutura do Partido Centrista Republicano e a sua acção não irá 

muito além da organização das listas sidonistas para as eleições de 28 de Abril. 

Sidónio Pais, na mensagem ao novo Congresso da República, em 22 de Julho de 1918: 

- (...) era mistér canalizar essas forças desorientadas, para evitar a anarquia evidente. Ou 
se fazia a coordenação d'essas energias dispersas ou viria o cáhos. Não só a Pátria 
estava em perigo. Se elementos republicanos não encarnassem em si as aspirações do 
Paíz a revolução poderia vir a apresentar a forma d'uma restauração monárquica. Era 
mistér actuar rapidamente. 

Quiz interessar um partido inteiro n'esse movimento. Se o não consegui, foi possível 
apesar d'isso garantir o caracter republicano da revolução. 

No discurso inaugural da cozinha, em Algés, da Obra de Assistência 5 de Dezembro, em 

29 de Julho de 1918: 

- (...) ao contrário do que muita gente julga o partido nacional republicano não é 
actualmente o único partido do Governo. 

 É certo que o partido nacional republicano acompanha o Governo na sua política 
altamente nacional e patriotica. Mas o Governo não se apoia n'ele como não se apoia 

                                                           
141 Feleciano de Carvalho, Um ano de ditadura, ob.cit.,p.51. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

176 
 

n’outro qualquer pois não dispensa dedicações e apoios de gente de bem e sente que tem 

de procurar o verdadeiro apoio no sentir e na opinião quasi unanime do Povo Português. 

Armando Malheiro da Silva refere,142a propósito: 

- (...) preferia (Sidónio Pais), pois, um modelo diverso, uma espécie de partido de ideias, 
que sugeria, afinal, a fase idealista da propaganda republicana. Um partido de ideias, de 
todos os homens de bem (das direitas e das esquerdas), partido nacional (republicano) 
que não era um partido único, nem necessariamente a antevisão de unicidades futuras, 
mas o retorno nostálgico e pragmático ao passado glorioso da partido republicano 
português. 

Alguns discursos de Sidónio Pais,143 imediatamente seguidos de um comentário 

jornalístico144,abrangendo as viagens efectuadas pelo Presidente da República, durante os 

meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1918. 

 

 
                                                           
142 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol. 2, História de um caso político, ob. cit., p.74. 
143 Feliciano de Carvalho, Um ano de ditadura, ob. cit.,pp.64‐90. 
144 Nobre Martins, jornal O Século, 38ºano. 
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O Século 
38º Ano – Nº 12:964 
Segunda-Feira,14.01.1918 
-Comentário ao discurso de Sidónio Pais 
quando da entrega solene no Palácio da Bolsa 
à Associação Comercial do Porto. 
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O Século 
38º Ano – Nº 12:965 
Terça-Feira,15.01.1918 
-Alusão a algumas palavras de Sidónio Pais 
na Câmara de Braga. 
  O Século 

38º Ano – Nº 12:966 
Quarta-Feira,16.01.1918 
-Na Câmara Municipal de Viana do Castelo. 
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O Século 
38º Ano – Nº 12:995 
Sexta-feira,15.02.1918 
-Na Câmara Municipal de Évora, Sidónio Pais 
agradece as palavras do Presidente da 
Câmara, Dr. Varela Lopes, do Governo Civil 
(também em nome do Visconde da Esperança, 
Decano dos Republicanos de Évora) e do 
Conselheiro José Soares, em nome da 
Agricultura do Alentejo. 
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O Século 
38º Ano – Nº 12:998 
Segunda-feira,18.02.1918 
-Na Câmara Municipal de Beja, em resposta às 
boas vindas do Presidente da Comissão 
Administrativa, Dr. Cândido Penedo. 
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O Século 
38º Ano – Nº 13:012 
Segunda-feira,04.03.1918 
-Na Câmara Municipal de Santarém, em 
resposta ao discurso de boas vindas do 
Presidente da Comissão Administrativa. 
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O Século 
38º Ano – Nº 13:012 
Segunda-feira,04.03.1918 
-No Governo Civil de Santarém, em resposta 
às boas vindas do Governador Civil, do velho 
republicano Professor Ginestal Machado e do 
padre Dr. Formigão. 
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Extractos, cronologicamente coligidos, dos discursos proferidos por Sidónio Pais, 

nas inaugurações das cozinhas económicas, no âmbito da obra de Assistência 5 de 

Dezembro.145 

- 11 de Junho de 1918, Campo de Ourique - (...) é necessária a cooperação de todas as 

dedicações para o cumprimento da alta função revolucionária do 5 de Dezembro; 

- 24 de Junho, Beato - (…)  nunca  se  pode  dar  assistência  senão  àqueles  que  dela 

necessitam.  (…)  os  que  podem  trabalhar  teem não  só  o  dever moral  de  o  fazer, mas 

também o de repartir um pouco com  aqueles que não podem pelo trabalho obter os 

meios de sustento. Toda a obra de assistência que não assente nesta base é falsa e está 

condenada a naufragar; 

- 24 de Junho, Sacavém - (…) é principalmente no meio do Povo que eu me sinto bem. 

(…) mas, muitas palavras são desnecessárias, de obras, de obras é que se precisa; 

- 29 de Julho, Algés - (…)  o Governo é do Povo e para o Povo.  (…)  A  escolha  de 

qualquer lugar deve ser feita no sentido de ser nomeado o mais competente e não o mais 

apadrinhado; 

- 04 de Agosto, Sintra - (…)  a política do Governo é apenas esta: procurar a felicidade 

do povo Português, considerando como povo Portuguez todos os Portuguezes; 

- 05 de Agosto, Santa Marta - (…) não se pretende fazer um Governo melhor do que os 

outros, pretendeu-se chamar à união todos os Portuguezes e fazer levantar a Pátria; 

- 12 de Agosto, Mercês - (…) acho mesmo que o chefe do Estado deve procurar entre o 

Povo as indicações precisas para saber se os seus actos são bem ou mal acolhidos, 

indagando ao mesmo tempo das necessidades imperiosas que é preciso satisfazer; 

- 24 de Agosto, S. Pedro de Sintra - (…) quando se trata de uma bela obra, de dar apoio 

a uma ideia grande, o povo Portuguez encontra-se sempre; 

- 26 de Agosto, Chelas - (…) o Governo não quer perseguir ninguém, só quer manter a 

ordem; para isso é necessário que todos os cidadãos respeitem a lei e as autoridades (…). 

-26 de Agosto, Penha de França - (...) eu estive no Parque Eduardo VII combatendo pela 

                                                           
145 Feleciano de Carvalho, Um ano de ditadura, ob. cit., pp.64‐90. 
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causa da Pátria. Se for necessário lá voltarei a arriscar a vida pelo bem comum; 

- 26 de Agosto, S. Paulo - (…) o actual Governo é um Governo Nacional. Não desprezo o 

apoio monárquico, porque o julgo patriótico e o momento não é para se desprezar as 

dedicações; 

- 02 de Setembro, Mouraria - (…) vejo com prazer que os  laços que me prendem aos 

Portuguezes são cada vez mais fortes. É preciso que todos trabalhem para o 

ressurgimento da Pátria, todos, porque não pode haver ninguén que seja inútil; 

- 15 de Setembro, Carnide - (…) nunca me cansarei de afirmar que a obra da revolução 

de 5 de Dezembro precisa do apoio de todas as classes e da coadjuvação de todas as 

pessoas honestas para frutificar e manter em Portugal o regimen da ordem tão necessária 

à sua existência; 

- 23 de Setembro, Queluz - (…) o momento é eriçado de deficuldades mas o Governo 

está agora forte, mais do que nunca, e o Paiz pode estar seguro de que eu vélo, não 

duvidando de, se preciso fôr, sacrificar a propria vida para o bem da Pátria; 

- 02 de Novembro, Santa Engracia - (…)  a  sopa  aqui  distribuida  não  é  uma  esmola 

porque o Estado tem obrigação de conservar a vida de todos, não sustentando ociosos, 

mas velando por aqueles que devido á sua má sorte não teem bens para conservar a 

vida. 

- 11 de Novembro, Quartel dos Paulistas – sopa dos aliados - (…) desde a primeira hora 

em que tomei sobre os meus ombros a pesada tarefa de governar apenas tenho tido um 

único fito a nortear-me: ser útil á minha Pátria e não desmerecer da confiança que o povo 

em mim depositou. Se ela me faltasse nem mais um momento estaria no logar que ocupo; 

(…) que todos os cidadãos tenham em primeiro logar a rigorosa noção dos seus deveres 

para afirmarem os seus direitos depois. 

No lançamento da 1ª pedra para uma creche: 

- 05 de Agosto de 1918, Sacavém - (…)  um  só  homem  vale  pouco,  mas  todas  as 

vontades reunidas valem muito. (…) a obra da assistência se fôr bem compreendida, não 

ficará pertencendo ao 5 de Dezembro mas sim ao Povo Português.  
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Assim a creche para a qual se vai lançar a primeira pedra não ficará sendo obra da 

Assistência 5 de Dezembro mas sim de todo o povo de Sacavém. 

Trechos de discursos de Sidónio Pais que, de algum modo, podem indiciar a evolução 

do seu pensamento 

14 de Janeiro de 1918, no Quartel de Infantaria 20, em Guimarães: 

- (...) tive sempre a opinião de que se devia dar apoio aos Aliados e afirmo mais uma vez 
que o Exército cumprirá o seu dever. Dois contingentes de tropas partiram já, e outros se 
seguirão. 

15 de Janeiro, no almoço do Hotel Central de Viana do Castelo: 

- (...) no programa do Governo cabem todas as ideias generosas. Aceito todos os homens 
honestos e bem intencionados sem olhar aos seus credos políticos ou religiosos. 

15 de Fevereiro, nos Paços do Concelho de Évora: 

- (...) a rotina dos partidos é um mal. É necessário formar um partido constituído por todos 
e para realizar a obra da República assim se deve fazer. 

17 de Fevereiro, nos paços do Concelho de Beja: 

- (...) mas para isso é necessário que paiz se pronuncie sobre a forma de regimen que 
deve adoptar: se parlamentar, se presidencialista. 

O primeiro faliu; o segundo é a Ideia Nova. 

9 de Maio, na sua Proclamação na Câmara Municipal de Lisboa:146 

-(...) Povo Português! Sinto-me orgulhoso de ser o teu Presidente eleito e procurarei, 
quanto em minhas forças caiba, corresponder à confiança que em mim depositaste, sendo 
o teu amigo de todas as horas e interpretando o teu sentir e a tua vontade soberana, única 
a que me curvarei, e a quem ninguém poderá desobedecer sem passar por cima de mim. 

31 de Maio, no Quartel da Guarda Nacional Republicana, no Carmo: 

- (...) é n'um Exército disciplinado que assentam as bases de uma sociedade que quer 
viver para o trabalho em boa paz e com ordem. 
                                                           
146 Documento nº26, Antologia Literária, pp.458‐ 462. 
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20 de Junho, na abertura da Exposição Pecuária , em Elvas: 

-(...) não sirvo apenas para ser o guarda temporário do Paíz, mas sê-lo-hei por tempo 
ilimitado, como Presidente enquanto o Parlamento o marcar e como Português até à 
morte. 

28 de Setembro, em Santa Marta de Penaguião, durante a viagem ao Alto Douro e Trás-

os-Montes: 

- (...) a importância que até hoje se tem ligado ás Juntas de Freguezia é nula, ou quasi 
nula, é necessário que tal deixe de acontecer e que em cada Freguezia as pessoas 
capazes façam parte da Junta, afim de bem cuidarem dos interesses daqueles que os 
rodeiam e que constituem a sua Freguezia. 

30 de Novembro, na Universidade de Coimbra, após a Oração de Sapiência e durante o 
banquete. 

-(...) aproveitai da tradição as pedras que possam servir de alicerces às construções 
modernas, e firmando sobre elas caminhai para a frente, olhos fitos no ressurgimento da 
nossa Pátria  e no progresso da humanidade. 

-(...) o 5 de Dezembro foi um movimento feito por um grupo de homens alheios a partidos 
políticos e, por isso, eu tenho hoje a hostilidade declarada das esquerdas ao mesmo tempo 
que a falta do poio das direitas. 

- (...) se as direitas, cujo apoio leal até hoje ha que reconhecer, tentassem qualquer 
conduta revolucionária, eu, que não tive escrupulos em me unir a elas, não os teria 
egualmente para as punir. 

O Governo actual é um Governo para o Povo e felizmente o Povo assim o tem 
compreendido; todavia não se governa só com o Povo, mas também com as elites, e 
essas elites estão aqui. É do apoio delas que necessita a situação. 

No dia em que tiver o apoio das elites, cuja grande parte aqui está eu terei confiança nos 
destinos do Paiz. 

5 de Dezembro, no aniversário da Revolução, na Câmara Municipal deLisboa 
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- (...) é inutil querer convencer os políticos de que devem pôr acima dos partidos os 
interesses da Pátria; pois para eles só ha unica e exclusivamente os seus partidos. 

Para eles o Exército, a Marinha, a Guarda Republicana, a Polícia, o Comércio, a Industria, 

o Povo não são nada; para eles só há os partidos a que pertencem. 

6 de Dezembro, após a primeira tentativa de atentado, depois de discursar na Câmara 

Municipal, já no Parque Eduardo VII, tendo o Povo invadido o recinto vitoriando-o, Sidónio 

Pais faz menção de que  quer falar e diz: 

- «O Povo tomou o Parque; o Parque está bem entregue!». 

Presente, a continuada apetência de Sidónio Pais pela soberania popular. 

Distante, a contenção e prudência dos tempos da Constituinte. 

Das reticências a um presidencialismo americano e aceitação pragmática de uma solução 

de perfil semi-parlamentar, temperada por um desejado executivo forte, à construção e 

aprofundamento de um presidencialismo populista, plebiscitado, em permanência. 

Persiste o livre-pensador, o republicano da geração nacionalista de 90. 

 

 

. 
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Sidónio Pais sente, pela primeira vez, o calor dos aplausos da população de Lisboa, a 10 

de Dezembro de 1917, na Rotunda, quando da Parada da Vitória. Liberta a angústia 

popular, contida de há muito, vazada num clamor de boas vindas a um major 

desconhecido, que vai ecoar de norte a sul do País, atingir o auge, desaparecido o 

apelido, no dia da sua proclamação como Presidente da Republica e, prolongar-se para 

além do cerimonial minuciosamente encenado da sessão solene de abertura do novo 

Congresso da República. 

Entretanto, verifica-se uma progressiva dificuldade em obter consensos, o estreitamento 

da base de apoio político à governação sidonista, a que se contrapõe o continuado apoio 

popular, reconhecimento de uma nova imagem do Presidente da República, crescendo da 

aura que envolve Sidónio Pais. Assim e, neste contexto, podemos assistir: 

- À evolução da composição governamental, ultrapassada a relutância de Sidónio Pais em 

aceitar qualquer cargo de responsabilidade política, imediatamente antes e depois do 

Golpe militar, por ele liderado; 

- Ao aprofundamento da encenação do poder que atinge o detalhe, presente, tanto nos 

acontecimentos políticos formais, emprestando-lhes maior impacto, como na acção 

governativa quotidiana, em especial, nos seus vectores militar e assistencialista; 

-  À utilização sistemática e consequente dos meios de comunicação e propaganda; 

- À confirmação das qualidades de Sidónio Pais, no campo diplomático, reflectidas na 

rapidez alcançada no reconhecimento da República Nova e na convergência de esforços 

dos diplomatas destacados, do director da Fast e dos serviços do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, mais tarde, secretaria de Estado; 

- À surpreendente capacidade de liderança militar de Sidónio Pais, já evidenciada no 

Golpe de 5-8 de Dezembro e, no 8 de Janeiro, continuada, agora, no Ministério da 

Guerra, promovendo a reorganização e regeneração do Exército, a convergência da 

Marinha nos mesmos propósitos, acção suportada num pessoal e premente 

acompanhamento da situação, quase Unidade a Unidade; 
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- À não propensão de Sidónio Pais em cerzir consensos políticos e, consequente 

distanciamento das elites; 

- À evidente facilidade com que se relaciona com as Populações, sabendo criar uma 

empatia, raramente até aí atingida; 

- À conseguida utilização do poder da imagem, ao serviço da palavra; 

- Ao despontar de Sidónio Pais mártir, após a tentativa frustrada do primeiro atentado, a 6 

de Dezembro de 1918. 
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2.  A  actuação política à luz das doutrinas da época e posteriores 

A existência de Assembleias políticas verifica-se, ao longo dos tempos, em todos os 

regimes com excepção das monocracias puras. No entanto, só o Parlamento inglês vai 

sobreviver e ter continuidade no tempo contemporâneo, sendo determinante a sua 

influência na edificação da instituição parlamentar tanto nos países da Europa ocidental 

como no novo mundo. 

A soberania nacional e a «separação de poderes» são alicerces dessa construção que 

está intimamente ligada ao constitucionalismo. Assim e, em Portugal, a designação de 

Cortes sobrevive com as Constituições de 1822, 1826 e 1838. No Brasil, surge a 

Assembleia Geral com a Constituição Imperial de 1824 e o Congresso com as 

Constituições Republicanas brasileiras e a portuguesa de 1911. 

O Parlamento é o epicentro da vida política, em conjugação com um Governo e um Chefe 

de Estado, configurando o sistema de governo parlamentar, que não o sistema  

convencional, pois e continuando a ter como referência Jorge Miranda: 

 - (...) o Parlamentarismo requer desconcentração e equilíbrio do Poder e pluralismo de 
forças políticas (maioria e oposição). Distingue-se do Presidencialismo essencialmente 
pela responsabilidade política do Governo perante as Câmaras e pela identificação ou 
integração entre a maioria parlamentar e Governo. Saído empíricamente da prática, nele 
se verificam: 

a) Formação do Governo de harmonia com os resultados das eleições parlamentares; 

b) Gabinete ou Ministério chefiado por um Primeiro-Ministro ou Presidente do Conselho e 
com membros recrutados entre os parlamentares; 

c) Tomada de decisões políticas a partir do Parlamento ou no seu seio; 

d) Sujeição do Governo aos votos de confiança ou moções de censura das Câmaras; 

e) Demissão colectiva em caso de perda de confiança; 

Desenham-se, entretanto, dois tipos de sistema parlamentar: 

- O inglês ou de gabinete, assente no bipartidarismo e no direito de dissolução; 
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- O francês ou de assembleia, com multipartidarismo, governos de coligação (ou, 
excecionalmente, minoritários), frequentes crises ministeriais, ausência de dissolução e 
efectivo predomínio do Parlamento.147 

O modelo inglês, Montesquieu com o seu De l’Esprit des Lois (1748) consagrando a 

«separação dos poderes» e a evolução das circunstâncias regionais europeias estão 

subjacentes ao surgimento das monarquias constitucionais da Europa Ocidental. 

No entanto, este parlamentarismo pós revolução francesa e Napoleão vai ficando distante 

do modelo inglês. Enquanto este segue uma via, progressivamente mais democrática, 

impulsionado por sucessivas reformas eleitorais, no Continente, persiste, ainda, 

largamente remanescente, o Poder dos reis. 

A Monarquia Constitucional Portuguesa apresenta um parlamentarismo de perfil 

orleanista, em que é marcante a intervenção política do rei. Este continua a deter o poder 

de nomear e demitir os ministros, o que vai acontecer até D. Carlos, embora e, 

tendencialmente, a prática parlamentar e o jogo dos partidos indiciem a efectivação da 
responsabilidade ministerial perante as câmaras. 

O rotativismo não vai impedir o nítido distanciamento do sistema inglês. 

Em 1871, nasce a primeira República parlamentar, em França. Em 1911, nasce a 

segunda, em Portugal. 

Recuando à Assembleia Nacional Constituinte e a Sidónio Pais que, como sempre e, 

antes de assumir uma nova responsabilidade, decide preparar-se, estudando matérias 

relacionadas com o novo cargo de deputado constituinte, consultando projectos de 

Constituição e lendo obras sobre constituições e direito constitucional. 

A 2 de Agosto de 1911, na 36ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, durante o 

debate do Artº 8 sobre a duração por três anos de cada legislatura do Congresso da 

República, Sidónio Pais, ao propor a suspensão do segundo parágrafo, faz a seguinte 

intervenção:148 

 

                                                           
147 Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pp. 167‐168. 
148 Actas da Assembleia Nacional Constituinte, de 2 de Agosto de 1991. 
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Joaquim Madureira (Braz Burity),em A forja da Lei resume: «armem-se primeiro os 

rodizios em que hão-de girar os poderes e depois se dirá como eles funcionam». 

No programa republicano de 11 de Janeiro de 1891149, comum às várias tendências 

ideológicas compreendidas no Partido Republicano Português, em 1910, podem divisar-    

se como seus traços axiais: a influência municipalista, a laicização social e a democracia 

política e económica. Nesta última e, segundo Marcelo Caetano:150 

-« (...) no delineamento das instituições democráticas era manifesta a influência exercida 

pelo exemplo da Suíça. O Partido defendia o sufrágio universal e a eleição directa das 

Assembleias Legislativas. O Poder executivo não deveria ser mais do que delegação 

temporária do Legislativo, e a acção presidencial só era especificada para as relações 

gerais do Estado. 

(...) Proclamada a República, foi nomeado revolucionariamente um Governo Provisório 

que concentrasse todos os poderes até à elaboração da nova Constituição política e que 

exerceu a ditadura desde o dia 5 de Outubro de 1910 até 19 de Junho de 1911, data em 

que pela primeira vez reuniu a Assembleia Nacional Constituinte. 

                                                           
149 Documento nº 28, Antologia Literária, pp. 467‐473. 
150 Marcelo Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 1963,pp.386‐389. 

Ainda não fixámos a forma da nossa Republica, e se a independencia dos poderes é um principio 
fundamental nas constituições presidenciaes, como a dos Estados-Unidos da América do Norte, e outras, 
o mesmo não sucede quer nas Republicas parlamentares, quer mesmo na constituição da Republica 
Democratica Suissa. 

E emquanto á harmonia dos poderes eu não sei, Sr. Presidente, se é pela completa harmonia ou acordo 
d’esses poderes que se garante a effectividade da Constituição. A este propósito eu aponto á Camara dois 
factos da nossa historia, bem recentes, onde o acordo dos poderes não serviu senão para calcar aos pés as 
poucas garantias contitucionaes que havia. 

A ditadura franquista não podia ter a acção que teve se não fosse o assentimento do poder judicial; e o 
simulacro de parlamento a que se chamou solar dos barrigas, é um exemplo de como a demasiada 
harmonia dos órgãos do poder legislativo e do poder executivo poder servir para o exercício de uma 
ditadura disfarçada. 

Mas é principalmente pela sua inutilidade que este período do artigo em discussão deve ser eliminado. 

É, com efeito, inútil afirmar que é pela independencia e harmonia dos poderes do Estado que se garante a 
effectividade da Constituição. 

O que é necessário é fixar as condições do exercício d’esses poderes e as relações que devem existir entre 
elles, mas esse é o objecto das secções seguintes e não desta. 
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(...) Logo no dia seguinte elegeu uma comissão encarregada de elaborar um projecto 

único (de Constituição), susceptível de discussão, e de que foi relator o deputado 

Sebastião Magalhães Lima. O projecto desta comissão procurou cingir-se, quanto 

possível, ao programa do Partido, e inspirava-se confessadamente na Constituição 

Brasileira de 1891 e na Democracia Suíça, embora também seja patente a influência 

exercida pela fórmula usada, em 1871, em França, para a investidura de Thiers na chefia 

do Poder executivo. 

(...) O Congresso, titular da Soberania Nacional, delegava o Poder executivo num chefe 

do Poder executivo, que teria o título de Presidente da República Portuguesa. 

(...) O Presidente da República nomeava livremente os ministros, que lhe competia 

orientar e dirigir, não podendo estes comparecer às sessões do Congresso. As relações 

entre o Poder executivo e o Congresso estabeleciam-se através de mensagens 

presidenciais. 

(...) A Assembleia Nacional Constituinte rejeitou a orientação presidencialista deste 

projecto e a comissão teve de remodelá-lo no sentido de o acomodar ao sistema 

parlamentar, tomando por fontes as Constituições Portuguesas anteriores (sobretudo as 

de 1822 e de 1838) e a Constituição da República Brasileira de 1891, esta, aliás, 

presidencialista.». 

Os deputados constituintes, recusado o projecto da Comissão, vão acabar por aprovar o 

sistema parlamentar e, deste modo, a responsabilidade solidária dos ministros e a 
existência de um Ministério ou Governo (Arts.51º a 53º da Constituição de 1911) e 

submeter o Presidente da República ao Congresso (Arts. 26º e 46º), o que associado à 

atomização partidária, gera um Governo de Assembleia, uma crescente instabilidade, 

resultando numa sequência de 44 governos, em 16 anos. 

Rocha Martins, cerca de 7 anos após a intervenção de Sidónio Pais de 2 de Agosto de 

1911, considera Bettencourt Rodrigues, médico eminente «republicano desde a 

mocidade, tendo vivido a notabilizar-se dia a dia no Brasil, em São Paulo, embebendo-se 

nas ideias presidencialistas» como mentor da via presidencialista assumida por Sidónio 

Pais e por este proposta como a Ideia Nova, no discurso de Beja, a 17 de Fevereiro de 

1918. 
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 (...) Sidónio sabia bem que à legitimidade revolucionária tinha de juntar a legitimidade 
eleitoral para empreender essa mudança institucional, impondo novos mecanismos no 
sistema eleitoral e novas formas de representação nacional, que vieram a ter 
personalidade jurídica pelos Decretos nº 3907,de 11 de Março, e nº 3997, de 30 de Março 
de 1918151. 

Martinho Nobre de Melo, professor de Ciências Políticas na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, ministro da Justiça e Cultos, desde 7 de Março de 1918, em 

substituição de Moura Pinto, é o autor dos decretos acima referidos e que constituem a 

Lei Eleitoral.152 

(...) Consagrava-se, pela primeira vez, o sufrágio universal directo masculino, de maiores 
de vinte e um anos, sem distinção de literacia, mas com algumas restrições (praças de 
pré do Exército e da Armada, alienados, falidos, vadios, pronunciados judicialmente); 
revia-se a forma de eleição do Presidente da República (eleição directa, uninominal e 
universal), tendo obtido Sidónio aproximadamente 513.960 votos, onde não houve 
candidatos opositores; alterava-se a forma de composição do Senado, com a 
representação provincial do continente, ilhas e colónias e a representação profissional 
(agricultura, indústria, comércio, serviços públicos, profissões liberais, artes e ciências), 
mantendo-se a Câmara dos Deputados como Câmara da representação política 
directa.153 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Ernesto Castro Leal, A República Nova, ob. cit., p.180. 
152 Documento nº 24, Antologia Literária, pp.433‐452. 
153 Ernesto Castro Leal, A República Nova, ob. cit., p.181.  
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Carta de Martinho Nobre de Melo para Sidónio Pais, Presidente da República, enviando o 

relatório e projecto do Decreto Eleitoral.154 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 

PT/MPR/ASP/Cx027/0071 
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Marcelo Caetano, ao abordar as revisões e reformas da Constituição de 1911 e, depois 

de se referir à primeira revisão, consubstanciada na Lei Constitucional nº 635, de 28 de 

Setembro de 1916, restaurando as condecorações por feito cívico ou acto militar e 

permitindo a pena de morte, desde que em caso de guerra com País estrangeiro, no 

teatro de operações, continua, dizendo: 

- « (...) Em seguida à Revolução de 5 de Dezembro de 1917 o Governo publicou, 

ditatorialmente e sob condição de posterior revisão constitucional pelo Parlamento a 

eleger, o Decreto nº 3997, de 30 de Março de 1918, que, retomando a solução do 

primeiro projecto de Constituição Republicana, estabeleceu o sistema presidencialista (...) 

de acordo com este Decreto, que se apresentava como simples Lei eleitoral, foi eleito o 

presidente Sidónio Pais».155  

Sidónio Pais, no dia 22 de Julho de 1918, na sala de sessões do Palácio do Congresso da 

República quando do acto de abertura solene do Congresso e, ao iniciar a leitura da sua 

mensagem:156 

 

 

 

 

 

 

O  presidencialismo ou sistema  de governo presidencial  segundo Jorge Miranda, envolve: 

- a) Separação de poderes entre um presidente, órgão singular, investido do poder 
executivo, e um parlamento, encarregado do poder legislativo; 

- b)  Colaborando, no entanto, no exercício das suas funções, através da participação em 
actos dos procedimentos próprios de cada um (direito de veto presidencial das leis; 

                                                           
155 Marcelo Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, ob. cit., p. 393. 
156 Documento nº 25, Antologia Literária, pp. 453‐457. 

Senhores Deputados e Senadores 

Eleito e proclamado o Presidente da República e constituído o Congresso, entra o País em plena 

normalidade constitucional. 

A Constituição Política da República Portuguesa, com as alterações decretadas durante a ditadura 

revolucionária,  regula até que o Congresso faça a sua revisão, as funções dos três poderes do 

Estado: legislativo, executivo e judicial independentes e harmónicos entre si. 

Chefe da Revolução de 5 de Dezembro sinto vivo prazer em ter podido conduzir o País com a 

colaboração de todos os que tomaram parte no movimento revolucionário ... 
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autorizações e aprovações parlamentares relativas a tratados, nomeações de 
funcionários, créditos, etc.): 

- c) Atribuição ao presidente, sobretudo, de capacidade de impulsão ou iniciativa de 
decisões políticas (donde os termos governo presidencial ou presidencialismo) e ao 
Parlamento, sobretudo, de actividades de fiscalização; 

- d) Independência recíproca dos titulares dos dois órgãos, ambos eleitos (por sufrágio 
directo ou, raramente, indirecto e por períodos diversos), com incompatibilidade de cargos 
e nem respondendo politicamente o Presidente perante o Parlamento nem podendo este 
ser dissolvido por aquele. Trata-se, em suma, de realização do princípio da separação de 
poderes, em termos de equilíbrio e divisão, de interdependência por coordenação, de 
“Cheks and Balances”, de freios e contrapesos.157 

O presidencialismo é, geralmente designado perfeito, quando o Presidente, enquanto 

Chefe de Estado, detém também o Poder executivo, em que os secretários de Estado têm 

apenas funções coadjuvantes e administrativas – é o caso dos Estados Unidos da 

América e imperfeito, quando sobrevivem ministros com funções políticas – é o caso do 

Brasil. 

O presidencialismo nasce com a Constituição dos Estados Unidos da América de 17 de 

Setembro de 1787. A sua fonte histórica repousa em Montesquieu, no livro XI, capítulo 6º, 

do seu tratado De l’Espirit des Lois. No entanto, existe opinião diversa que pretende que a 

Constituição de Filadélfia intente reproduzir o sistema inglês «tal como ele se apresentava 

aos olhos de um observador da segunda metade do século XVIII». 

(...) Na Constituição de Filadélfia encontra-se efectivamente a fórmula de especialização 
dos órgãos e de recíproca limitação dos poderes preconizada por Montesquieu. O 
Congresso, bicamaral, faz as leis mas não superintende no Governo, embora o Senado 
possa impedir a nomeação de certos funcionários e a celebração de tratados. O 
executivo, confiado a um só homem, tem plenos poderes para actuar, contando que o 
faça de acordo com as leis, em cuja elaboração não participa mas que pode obrigar a 
rever e ponderar pelo Congresso antes de as promulgar. Os tribunais são independentes 

                                                           
157 Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, tomo I, ob. cit., pp. 151‐153. 
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mas podem anular os actos ilegais do Executivo e os actos inconstitucionais do 
Legislativo.158 

Marcelo Caetano, ao abordar as origens da teoria da separação de poderes: 

- O primeiro autor que nos tempos modernos formulou a teoria da separação dos poderes 
do  Estado  foi  o  filósofo  inglês  Locke  na  obra  célebre  “Two  treatises  of  Government” 

aparecida em 1690. (...) teve enormíssima influência no posterior desenvolvimento das 
instituições Britânicas, nas Constituições Norte Americanas e no Movimento Liberal 
Europeu do princípio do século XIX bem como nas obras de Montesquieu e de Rousseau, 
sendo mesmo quase nula a originalidade deste.159 

A explicação para o surgimento do presidencialismo perfeito da Constituição de 1787 

pode também ser encontrada no alinhamento de outros factores, como: 

- O tempo colonial e, com ele, a experiência vivida de lideranças de governadores 

nomeados pela Côroa Britânica bem como a de Assembleias electivas; 

- A ideia do Presidente, à imagem do Rei, que decorre da tradição monárquica europeia; 

- A implícita determinação nos autores da Constituição em evitar tanto o poder de um 

homem só como os vícios das Assembleias soberanas. 

O sistema de Governo presidencial, no caso americano, vai fazer o seu caminho, 

confrontado com a dificuldade de realização e efectivo exercício, por implicar dois centros 

de Poder, reconhecendo-se-lhe a capacidade de adequação ao evoluir dos problemas 

suscitados pela União. 

Ao aumento dos poderes presidenciais na política internacional e militar, corresponde o 

aprofundamento da acção das comissões de inquérito. 

Na América Latina regista-se a tentativa de seguir o modelo presidencialista, nem sempre 

com os melhores resultados que, por vezes, oscilam entre a degradação e o desequilíbrio 
em favor do Presidente, não raro, conduzindo a ditaduras. 

                                                           
158 Marcelo Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, ob. cit., pp. 156‐157. 
159 Ibidem. 
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As razões apontadas sugerem diferenças de perfil sociológico, caciquismo, caudilhismo 
militar e pulverização de partidos. 

O Brasil com a Constituição imperial de 1824, vive uma monarquia representativa, onde o 

Imperador nomeia e demite os ministros. 

A partir de 1835-1840, emerge uma tendência parlamentar, com alternância partidária no 

Poder, mantendo D. Pedro II, forte influência no desenho dos Gabinetes. 

A Constituição de 1891 vai legitimar federalismo e presidencialismo, centrar no Presidente 

um Poder forte, em causa, a garantia da unidade do País. Os ministros acedem ao 

estatuto constitucional e a competências para referendar os actos do Presidente. 

O sistema vai persistir nas Constituições que se vão seguir, com duas exepções: 

- A Constituição de 1937, de Getúlio Vargas, que confere ao Presidente o poder de 

dissolver a Câmara dos Deputados e de fazer decretos-leis; 

- O acto adicional de 1961 que aponta para um parlamentarismo, expediente destinado a 
permitir a posse do vice-presidente Goulard, após a renúncia de Jânio Quadros. 

O Governo presidencial vai continuar a afirmar-se, na vida política brasileira. 

Nos países da Ásia e de África, com constituições semelhantes às dos Estados Unidos, o 

presidencialismo vai ser afectado pelas mesmas dificuldades verificadas em países da 

América do Sul. 

Na Europa, exceptuando a II República Francesa, não se registam exemplos de 

presidencialismo mas formas semi-presidencialistas, com dupla responsabilidade do 

Governo perante o Chefe de Estado e o Parlamento: 

-Na Finlândia, na Alemanha de Weimar com a Constituição de 11 de Agosto de 1919, 

tentativa de conciliação da existência de um chefe de Estado forte e dum Parlamento 

plenamente soberano, instituindo uma regra de dupla responsabilidade política do 

Governo, nos seus artigos 52º e 54º; 

- Na V República Francesa com o general De Gaulle, assumindo traços sui generis após 

a revisão Constitucional de 1962. 
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«”A República Nova” corporizou, de facto, a primeira tentativa político-institucional durante 

a I República Portuguesa de exercício da autoridade do Estado através de um modelo de 

presidencialismo republicano, que oscilou entre uma matriz democrática e uma matriz 

autoritária, para equilibrar a Nação Republicana e a Nação Monárquica.».160 

Presentes nos decretos de 11 e 30 de Março de 1918, a designada «Constituição de 

1918», linhas doutrinárias do presidencialismo republicano, dos corporativismos católico e 

do Integralismo lusitano. 

A última versão do projecto de Constituição161revista ainda pelo próprio Sidónio Pais no 

mês de Dezembro de 1918, irremediavelmente atrasada a sua discussão e aprovação 

pelos acalorados debates parlamentares sobre outros temas, formaliza um sistema de 

Governo presidencial, bicameral de base democrática. 

A ideia da necessidade de formar um partido constituído por todos, lançada por Sidónio 

Pais, a 15 de Fevereiro de 1918, em Évora, retomada a 4 de Março, em Santarém,é posta 

em causa, por Sidónio Pais, a 29 de Julho, em Algés, ao dizer: (...) e sente (o Governo) 
que tem de procurar o verdadeiro apoio no sentir e na opinião quasi unanime do Povo 
Portuguez. 

É com a existência de um partido único que acontece a grande novidade das ditaduras 

modernas. É na Europa dos últimos anos do primeiro quartel do século XX que a ideia da 

ditadura vai fervilhar em regimes de autoridade ou ordem. Com o surgimento de regimes 

de partido único procura-se ultrapassar a concepção liberal do Estado e inerente 

organização do Poder substituindo-o por um Estado forte. 

Na passagem do pluralismo para o monismo partidário, o que, efectivamente muda é o 

sistema e não o partido. Já não é o sistema partidário mas o sistema partido- Estado e as 

virtualidades do seu relacionamento. 

Em oposição ao Estado neutro do Liberalismo, os regimes de partido único vão dar vida 

aos conceitos de Estado ético (Mussolini), Estado- mundivência (Hitler) e Estado classe   

                                                           
160 Ernesto Castro Leal, A República Nova, ob. cit., p.179. 
161 Documento nº 27, Antologia Literária, pp. 463‐466. 
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(Lenine/Trotsky). O Estado torna-se partido: é o Estado-partido ou Estado de partido 

único.162 

«a contradição dualista do Estado Liberal-dualismo de Estado/indivíduo-encontra uma 

solução triádica: a mediação do partido-movimento entre o Estado e o Povo» (Carl 

Schmitt). 

Consumada, no segundo atentado, a morte anunciada de Sidónio Pais, «Presidente-rei» 

para o Poeta, mártir para o Povo. A organização do préstito 163não esquece representação 

vinda de perto ou de longe. Lisboa torna-se capital do luto.164 

Com a morte de Sidónio Pais, factor determinante de coesão, morre o sidonismo. No 

entanto, o ano de 1918, surge-nos como um período charneira. Depois dele já não é 

possível o ressurgimento da República Velha ainda que com a roupagem de uma Nova 
República. 

O Estado persiste na sua incapacidade de assegurar a ordem pública e de assumir, 

concretizar reformas de há muito ansiadas. 

A reflexão dos católicos, vivida a lei da separação do Estado das Igrejas, amenizada pelo 

“decreto  de  Moura  Pinto” vai permitir uma gradual autonomia da Igreja Católica, 

mantendo-se, praticamente incólume a hegemonia do catolicismo face à emergência de 

alguma diversificação religiosa. 

A União Operária Nacional e o Movimento Operário Português, após a tentativa de uma 

greve geral nacional, a 18 de Novembro de 1918, ganha experiência e novo impulso, 

atingindo maior dimensão na acção, nos anos que se vão seguir. 

A encenação militar do Poder, concebida e protagonizada por Sidónio Pais, leva à ribalta 

as forças armadas como instituição suprapartidária de referência. 

Radicalizado o sistema liberal, aprofunda-se a sua contestação e as soluções autoritárias 

perfilam-se, cada vez mais, na Europa. 

                                                           
162 Manuel Braga da Cruz, O Partido e o Estado no Salazarismo, Lisboa, Editorial Presença, 1988, p.17. 
163 Documento nº 29, Antologia Literária, p.474. 
164 Imagens nº123‐136, Antologia Iconográfica, pp. 340‐347. 
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A marcha sobre Fiúme do poeta-ditador Gabriele d’Annunzio, a 12 de Setembro de 1919, 

lidera não só o protesto que pretende ser de toda a Itália contra a «vitória mutilada» assim 

entendida face ao resultado das negociações de Paz em Versailles como é, em si, o 

anúncio antecipado de 3 anos da «era de Mussoluni» e do triunfo do Fascismo, na Itália. 

A 15 de Setembro de 1923, o Rei de Espanha investe como chefe do Governo o capitão- 

general da Catalunha, Primo de Rivera, que inicia a primeira fase da ditadura que se vai 

prolongar até ao final de 1925. O Exercito está no cerne da mudança do sistema político. 

Na Turquia, o general Mustapha Kémal, impõe um regime ditatorial republicano, a partir 

de 1924. 

Na Constituição Portuguesa de 1933 estão presentes: o Corporativismo, a influência do 

Integralismo Lusitano, a doutrina social da Igreja e a Constituição de Weimar. 

O sistema de governo sendo militantemente antiparlamentar, não é presidencial nem de 

«presidencialismo bicéfalo», na designação de Marcelo Caetano que prefere referir-se-lhe 

como «presidencialismo de primeiro ministro» é, segundo Jorge Miranda um sistema 
representativo simples dada a concentração de poderes no Chefe do Estado. Sistema de 
Chanceler porque quem, efectivamente governa é o Governo, investido para tal de 

competência própria – pela primeira vez no Direito Constitucional Português – aqui, as 

afinidades estão com a Constituição Imperial Alemã de 1871. 

Na prática, o que se assiste é a uma paulatina e progressiva concentração do Poder no 

Presidente do Conselho, à demissão fiscalizadora da Assembleia Nacional ao Governo, 

actuando como sua caixa de ressonância, à evidente subalternização do Presidente da 

República ao Presidente do Conselho, com violação dos limites e da separação de 

poderes, e desrespeito dos direitos, liberdades e garantias individuais. 
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Analisado, à luz das doutrinas da época e posteriores, o enquadramento do fenómeno 

político que o perfil carismático e populista de Sidónio Pais representa, a sua acção e 

actuação política, deliberadamente expostas ao escrutínio permanente da opinião pública 

em que, unicamente se apoia, distante das elites, numa irreprimível atracção por 

messiânico destino, terminado o seu tempo político, presumimos ser possível concluir: 

- 1. Que a República Nova sob a liderança de Sidónio Pais, entendida como experiência 

política, constitui um período charneira na história da Primeira República Portuguesa: 

- Ao estabelecer uma ponte com o passado das preocupações sociais primeiras, do tempo 

da propaganda, antecipa a centralidade da política social;  

- Ao promover a encenação militar do Poder, contribuie para o ressurgimento simbólico das 

Forças Armadas, instituição suprapartidária; 

- Ao esteticizar a política, exteriorizando os símbolos do Poder como ninguém o havia feito 

na Primeira República, antecipa o Futuro; 

- Ao fazer publicar a Lei Eleitoral, configurada nos decretos de Março de 1918, tornando 

secundária a polémica da dissolução, está: 

 A recuperar a antiga promessa republicana, instituindo o sufrágio universal directo 

masculino, de maiores de vinte e um anos, sem distinção de literacia;  

 A estabelecer o presidencialismo do primeiro projecto de Constituição republicana, 

rejeitado nos debates da Constituinte; 

 A rever a forma de eleição do Presidente da República – eleição directa, uninominal e 

universal, conferindo-lhe autoridade própria;  

 A alterar a forma de composição do Senado, com representação provincial e 

profissional emprestando-lhe um perfil «corporativo», presente no integralismo e no 

pensamento de republicanos de relevo, como Machado Santos e Egas Moniz. 

- 2. Que o primeiro governo de Sidónio Pais, empossado a 11 de Dezembro de 1917, não 

possui um programa próprio. Tem como referência e, para seu cumprimento, as 

promessas do tempo da propaganda, consubstanciadas no manifesto-programa 

republicano de 11 de Janeiro de 1891, assumido pelo Partido Republicano Português, em 

1910, antes da sua atomização.  
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A acção governativa caracteriza-se por um processo de construção contínua, na procura 

da solução para os problemas mais candentes, à medida que se apresentam.  

Sidónio Pais redige e assina a proclamação da vitória do Golpe Militar, a 8 de Dezembro 

de 1917. Outras proclamações se seguem, agora, em nome da Junta Revolucionária, 

incluindo a proclamação do novo Governo. Contêm os naturais apelos à calma, ao 

regresso ao trabalho, garantias do império da lei, do respeito pelas vidas, propriedades, e 

manutenção dos compromissos e pactos contraídos em nome da Nação. No entanto, em 

nenhuma das proclamações, incluindo a do Governo, se assinala uma síntese, uma linha 

programática. 

Teófilo Duarte, ainda no mês de Dezembro, ensaia, através de uma carta a Sidónio Pais, 

uma primeira crítica, no âmbito do funcionamento burocrático do Ministério da Guerra:« V. 

Exª  vive  pois  n’uma  athmosfera  d’incerteza  e  mystificação  provocada  pela  falta  d’uma 

direcção única e enérgica. Que dê ordens e as faça cumprir rápida e integralmente (...)». 

Machado Santos, enquanto ministro do Interior, cerca de um mês depois, e também, por 

carta, concretiza uma segunda crítica, desta feita, com carácter mais amplo: « (...) estou 

descontente, muito descontente mesmo, pelo inglório mês administrativo que já decorreu 

sob a nossa gerência, encontrando-se  hoje  o  Governo  ainda  sem  plano  d’acção  de  

conjunto, tanto no que interessa à política interna como externa e no que respeita  à vida 

económica, financeira e social do Paiz (...)». 

- 3. Fernando Pessoa, em “Sentido do Sidonismo”, referindo-se à maravilhosa intuição do 
Presidente Sidónio Pais, escreve: « (...) buscando apoio no Exército, procurando-o nas 

classes extra-políticas e esforçando-se por que vingasse a República presidencialista!». 

O primeiro governo de Sidónio Pais, constituído sob pressão e, com a convergência 

política possível, reúne competências reconhecidas, vontades determinadas e genuínas, 

mas não, talentos governativos, políticos e Sidónio Pais não é um «político» e sendo essa 

uma das suas vantagens, é, em Dezembro de 1917, Janeiro de 1918, conjunturalmente um 

problema. 

No entanto, é tido como de Sidónio Pais, o desenho final do seu primeiro Governo, não se 

apresentando como estranha a acumulação das «pastas» da Guerra e dos Negócios 

Estrangeiros, obviamente consideradas como áreas nevrálgicas. 
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Da Guerra, face ao emergente prestígio, rapidamente adquirido junto dos jovens oficiais e 

cadetes e, também, de oficiais de patente superior, que o 5 de Outubro não soubera 

cativar para os ideais republicanos. 

Dos Negócios Estrangeiros, ponderada alguma experiência e provável natural apetência 

de Sidónio Pais.  

Egas Moniz, dirá mais tarde que, em ambas, Sidónio Pais deixou superiormente vincada a 

sua passagem. 

- 4. Sidónio Pais, Presidente do Ministério e acumulando com as já referidas «pastas», 

entende a coordenação do Governo, numa perspectiva de delegação de 

responsabilidades, que faz e espera assumidas com êxito.  

Inicia o seu dia cedo, reservando parte da manhã para receber os ministros se fôr caso 

disso e outras pessoas, previamente confirmada a sua presença. Lê tudo e estuda o que 

se lhe apresenta como importante. 

Durante a tarde, sai em visitas de trabalho que o ocupam, normalmente, até à noite. Não 

se deita antes das três da manhã. 

Homem de acção, está mais no campo, do que no gabinete.  

Faz um acompanhamento preventivo, premente, de tudo o que possa desviar o corpo de 

tropas da Guarnição de Lisboa da sua missão -  garante da ordem na região. 

Decide, mais animado e confiante na «sua» Guarnição de Lisboa, após o sucesso do 8 de 

Janeiro, viajar do norte ao sul do País, ao encontro da sua realidade, das autoridades 

locais e das pessoas, dos seus problemas. 

- 5. Sidónio Pais e o seu Governo são confrontados, em 11 de Dezembro de 1917, com 

encargos financeiros decorrentes da intervenção militar na Flandres e em África, 

desmedidos para a dimensão do País e de que este não tinha a noção precisa da sua 

extensão, num tempo de crise profunda e angústia social.  

Assumido o presidencialismo – a Ideia Nova, consciente da empatia criada com a 

População, reflectida no êxito sem precedentes em que se constituíram as suas viagens 

pelo País. Terminada uma segunda visita à cidade Porto, não planeada, e para localmente 

se informar da marcha da epidemia do tifo, Sidónio Pais parece definir uma estratégia de 
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acção imediata, em que a Presidência da República tem o papel mais visível e 

determinante, articulado em três vectores de intervenção: 

 Vector militar - Aprofundando a regeneração do Exército e da Marinha, nobilitando-

os em todos os actos públicos, suscitando, ao mesmo tempo um sentimento de 

ordem e autoridade estabilizados, numa encenação militar do Poder; 

 Vector religioso - Constatada a continuada sensibilidade das populações à questão 

religiosa, de importância relevante e factor perturbador e de divisão, continua a 

aproximação à Igreja Católica, iniciada a 24 de Dezembro de 1917, com a 

suspensão da pena de interdição de residência, a ministros da religião, decorrente 

de processo disciplinar, através do «decreto Moura Pinto» amenizando o 

radicalismo da Lei da Separação do Estado das Igrejas. 

A inédita presença do Chefe do Estado, na Primeira República, em significativos 

actos religiosos, indicia um reatamento das relações com o Vaticano; 

 Vector assistencialista - Consciencializada a exiguidade dos recursos disponíveis, 

exaurido o Fundo Nacional de Assistência, «o direito à assistência pública» jazendo 

na letra da Constituição de 1911, com uma mortalidade crescente, rondando os 

70.000 mortos ocasionados pela epidemia e pela guerra a que se junta uma 

emigração envolvendo 500.000 portugueses, esvaindo o País da sua população 

masculina dos 20 aos 50 anos, e a consequente mais elevada taxa de feminilidade 

da Europa. Sidónio Pais promove um assistencialismo que não sendo, formalmente 

público, também não enferma de caridade pública, conferindo-lhe uma feição laica e 

autonomia organizacional. 

A obra de assistência 5 de Dezembro vai desenvolver iniciativas de carácter social, 

envolvendo um empenhado voluntariado feminino credor de direitos de cidadania 

que tardam, na tentativa de minorar os grandes problemas básicos com que a 

População se defronta. 

Não se trata de uma ideia, de um plano político para o País mas, de acções concretas  de 

carácter imediato, auscultado o clima e a premência dos problemas vividos pela 

População. A precedência das soluções relativamente aos problemas políticos. 

A progressiva concretização desta estratégia vai conduzir ao desenvolvimento de um 

populismo, também ele encenado. No entanto, um populismo mais passional, romântico e 
obsessivo que meramente demagógico ou oportunista. 
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- 6. Sobrevive a interrogação sobre a eventual existência de um Gabinete, alguém que, nos 

bastidores, encene a superior interpretação de Sidónio Pais, no papel de Presidente da 

República. Não se localiza até à presente data, testemunho ou registo que o comprove. 

No entanto, não nos parece verosímil, considerado o lastro de experiência vivida por 

Sidónio Pais, que este tenha descurado uma acção de informação e propaganda interna, 

após o acolhimento dado à proposta de Homem Cristo para acção similar, no plano 

externo. Até porque, nada parece acontecer com significado político que envolva o 

Presidente da República que não mereça a presença atempada e atenta de representantes 

da Imprensa. 

Nestas circunstâncias e tendo presente o evidente cuidado com a divulgação direcionada 

da imagem do Presidente, a invariável encenação militar envolvente, a valorização 

atribuída aos símbolos do Poder, em presença, leva-nos a considerar como crível que a 

coordenação seja do próprio Sidónio Pais, ponderada a sua invulgar capacidade de 

trabalho, com o apoio de alguém do seu círculo mais estrito, porventura, entre: 

-António Costa Cabral, «formigão» em Coimbra, seu colaborador em Berlim e chefe do 

protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na altura; 

-Capitão Ramos, responsável pela subcomissão de propaganda da obra de assistência 5 

de Dezembro; 

-Alferes Botelho Moniz, primeiro integrando o gabinete de Sidónio Pais e, depois, como 

director do jornal  A Situação, que tem como fonte a agência de notícias Fast, propriedade 

de Francisco Homem Cristo Filho. 

-7. Max Weber considera que, para o político, são, particularmente decisivas três 
qualidades: paixão, sentido de responsabilidade e cálculo a olho. 

Paixão como serviço, entrega total a uma «causa», tendo como orientação decisiva da 

acção, o sentido de responsabilidade para com a «causa» e, para tanto, necessita de 

distância em relação às coisas e aos homens. 

A «força» de uma «personalidade» política reside na posse dessas qualidades. 

Paixão e sentido de responsabilidade são indubitáveis e, em elevado grau, em Sidónio 

Pais. 

Distância em relação às coisas e aos homens não se relaciona com a personalidade de 

Sidónio Pais.  

O político, em razão disso, tem que vencer, a cada dia e a cada hora, um inimigo muito 
trivial e demasiado humano: a vulgaríssima vaidade, inimiga mortal de toda a dedicação 
pragmática e de toda a distância – neste caso, da distância em relação a si próprio. 
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Sidónio Pais é possuído de uma vaidade incontida. 

Nesta perspectiva, Sidónio Pais não é político e, como tal, sendo um Líder carismático não 

é um Líder político.  

Com Sidónio Pais acontece a «autoridade do encanto», a entrega ao «carisma» puramente 
pessoal do chefe. 

Os anos de 1917 e 1918 são de profunda crise e angústia social, em que, a Guerra e 

epidemias ferem de morte milhares de famílias, atingidas, também, na sua estrutura 

nuclear, por uma emigração, demograficamente devastadora. A presença de 50.000 

portugueses, na Cova da Iria, a 13 de Outubro de 1917, é sinal do clima social que se vive, 

esperança última de um «milagre» nacional, de uma salvação, contexto propício ao 

surgimento de um mito, no inconsciente colectivo.  

- 8. Sidónio Pais: 

-Militar voluntário, a Líder de um Golpe Militar, artilheiro exímio, no 8 de Janeiro de 1918;  

-Professor e director de escola, a mentor dos «seus» cadetes e oficiais, às ordens; 

-Deputado prudente, a Presidente do Ministério, responsabilidade política que não queria, 

bruscamente assumida, delineando, mais uma vez, a estratégia que considera adequada, 

para melhor a levar a cabo; 

-Diplomata iniciado, em Berlim, a ministro dos Negócios Estrangeiros; 

-Pupilo do padre Francisco Lourenço Cardoso, na compreensão da dimensão 

solidariedade com todos os sofredores, a Presidente-protector dos pobres, dos doentes e 

das crianças.  

Sidónio Pais, gerador involuntário de equívocos, em que católicos e monárquicos 

projectam os seus problemas, as suas angústias.  

Sidónio Pais, António Ferro de si mesmo ou mais, rigorosamente, do Presidente da 

República, tal como o idealizou. 

«(...) Jacobino, positivista, cientista e republicano (...)», na análise de Armando Malheiro da 

Silva;  

« Homem cheio de virtudes e extraordinárias qualidades que um desvario messiânico 

perdeu.», segundo Egas Moniz. 

«(...) a continuar a divertir e a alimentar a população, muito dificilmente os seus 

adversários, sob estrita vigilância, podem derrubar o regime a não ser pelo recurso ao 

atentado pessoal.» - Émile Daeschner, embaixador de França, em Portugal. 

Sidónio Pais mito e mártir. 
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ANTOLOGIA ICONOGRÁFICA 

 

IMAGENS: 

Nº5-13        NA ROTUNDA – “HONRA OU GLÓRIA”      231 

Nº14-15      NO PALÁCIO DE BELÉM – A RECEPÇÃO DO ANO NOVO   239 

Nº16-46     “PRESIDENTE – REI”        243 

Nº47-59      PRESIDENTE – PROTECTOR       261 

Nº47-50      Dos Pobres          263 

Nº51-55      Dos Doentes          265 

Nº56-59      Das Crianças          269 

Nº60-65      NO MEIO DA MULTIDÃO        273 

Nº66-75      ENTRE AS MULHERES        281 

Nº76-77      A IMAGEM E O PODER DA PALAVRA      289 

Nº78-86      NO DIA DA PROCLAMAÇÃO       293 

Nº87-92      A RECONCILIAÇÃO DO ESTADO COM A IGREJA CATÓLICA  301 

Nº93-95      NA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO NOVO CONGRESSO  307 

Nº96-108    OS SÍMBOLOS DO PODER E DA ORDEM     311 

Nº96-105    O uniforme, a espada, o cavalo, a saudação militar, o carro aberto  313 

Nº106-108  Desfiles, paradas e exercícios militares      319 

Nº109-121  O PRESIDENTE MAIS FOTOGRAFADO      231 

Nº109-116  Retratos Fotográficos        323  

Nº117-119  Retratos a Óleo         331 

Nº120-121  À Civil           335 

Nº122-137  A MORTE TRÁGICA  DE SIDÓNIO PAIS      337 

Nº138-160  A POPULARIDADE DE UM PRESIDENTE POR UM ANO   349 

Nº161-186  IMAGENS DE UM TEMPO FUTURO       363 
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Aspectos do Povo ajoelhado e orando no momento de descobrir o Sol e de se dar o 
fenómeno que tanto impressionou a multidão. (...) raros foram os que ficaram insensíveis à 

grandeza de semelhante espectáculo, único entre nós e de todo o ponto digno de 
meditação e de estudo... 

 

 

(Cerca de 50.000 Portugueses acorrem à Cova da Iria, no dia 13 de Outubro de 1917) 

 
Fonte: Ilustração Portuguesa nº 610 de 29 de Outubro de 1917 / Centro de  
Documentação e Informação – Diário de Notícias 

 

Joshua Benoliel/1917/IL 
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Sidónio Pais é o Presidente mais fotografado da I República. 

A 13 de Abril de 1918, Sidónio Pais assina o Decreto nº 4:214, criando a Secção 

Fotográfica e Cinematográfica do Exército, e complementa a imagem fotográfica, o postal e 

o recurso ao cinema, com a sua presença carismática, ao percorrer o País de Norte a Sul, 

num crescendo de popularidade. 

A imagem de Sidónio Pais viajando do quadro para a fotografia, tornadas desnecessárias a 
impressão ou a pintura, da fotografia para o cinema, a imagem em movimento, com vida, e 
para a caricatura, com ironia. 
A selecção de imagens para o presente trabalho, naturalmente inclui nomes conceituados 

do mundo da fotografia, nos anos de 1917 e 1918, dos quais emerge Joshua Benoliel, o 

precursor do fotojornalismo. 

Uns meses mais velho que Sidónio Pais, a máquina fotográfica da Nação, segundo A 
Manhã, torna mais acessível ao cidadão comum a imagem cuidada do Presidente–Rei, 
contribuindo seguramente para a sua excepcional popularidade. 
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Autoria:  (A) Benoliel,1873 -1932                  Data:      1918, 9 de MaioFonte:    (A) Arquivo Municipal de Lisboa- Arquivos Fotográficos              (B)  Arquivo Histórico MilitarÉ dia da proclamação do Presidente da República.Sidónio Pais atento à máquina e ao Fotógrafo. Em 2º plano, Missões dos Exércitos Aliados.O cavalo, ao baixar a cabeça, dá espaço à deusa alada que da base do monumento aos Heróis da Restaura-ção, estende uma coroa de louros.A imagem e a sua importância para uma população que na sua grande maioria não sabe ler nem escrever.Lisboa, 9 de Maio de 1918.

Joshua (B) Não identificada

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

(A) (B)   Joshua Benoliel,/1918 / AML - AF

 / 1918 / PT/ AHM /album cave A1/262
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NA ROTUNDA - “HONRA OU GLÓRIA”
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

  /1916 /ILAlmeida R. Saraiva

Autoria:   Data:      1916, 22 de NovembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 619, de 31 de Dezembro de 1917 Assinalado com  X, o local onde as tropas revolucionárias acamparam em 5/8 de Dezembro de 1917.«Vista tirada d’um aeroplano a 450 metros, em 22 de Novembro de 1916, sendo o aparelho pilotado pelo aviador Alferes Sr. Lelo Portela, que está em França há 10 meses, pelo distinto amador e obsequioso colaborador da Iustração Portuguesa, Sr. Dr. Almeida Ribeiro Saraiva, Tenente Médico». Lisboa, 31 de Dezembro de 1917. 

Almeida Ribeiro Saraiva
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Autoria:  Benoliel,1873 - 1932 Data:      1917, 6 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917 Sidónio Pais liderando as tropas, em Campolide, a caminho da posição da artilharia. Segue-o, o seu ajudante, alferes de Engenharia Forbes Bessa. Lisboa, 6 de Dezembro de 1917.

Joshua 
 Benoliel /1917 /ILJoshua 
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Autoria:  Não identificada                                                      Data:     1917Fonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos /Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917 No que é hoje o Parque Eduardo VII, armas em descanso - ensarilhadas, e pés batendo no chão de soldados com frio, aguardando ordens. Lisboa, 5/8 de Dezembro de 1917.

/1917 /AML - AF 
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/1917 /AML - AF Autoria:  Não identificada                                                  Data:      1917Fonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos /  Sidónio Pais assina uma proclamação ao País. Está rodeado maioritáriamente por civis, e também, por militares. Todos de cabeça coberta, mais atentos ao Fotógrafo do que ao acto. Lisboa, 5/8 de Dezembro de 1917.
Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917
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Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932                                                Data:     1917,10 de Dezembro Fonte:   Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917 Sidónio Pais e  Machado Santos, em revista a forças da Marinha. Lisboa,10 de Dezembro de 1917.

Joshua Joshua Benoliel /1917 /IL 

Joshua Benoliel /1917 /AML - AF Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                                      Data:     1917Fonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos / Sidónio Pais falando com o unionista Moura Pinto, que o ouve, atentamente, de mãos cerradas de frio. Lisboa, 5/8 de Dezembro de 1917. 

Joshua 
Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917
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Joshua Benoliel /1917 /IL Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932                                                Data:     1917 Fonte:   Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917 Sidónio Pais em conversa com Machado Santos, na parada do quartel de Artilharia 1. Lisboa, Dezembro de 1917.

Joshua

Joshua Benoliel /1917 /IL Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932                                                Data:     1917, 10 de Dezembro Fonte:   Ilustração Portuguesa nº 617, de 17 de Dezembro de 1917 A parada militar, com a Marinha em 1º plano, e o Exército em 2º. Lisboa, 10 de Dezembro de 1917.

Joshua
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Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                                      Data:      1917Fonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais, na Rotunda, usando o capote do seu filho mais velho, em conversa com o General Barnardiston, chefe da Missão Militar Inglesa. O resto da farda fora emprestada pelo capitão Feliciano da Costa. Lisboa,5/8 de Dezembro de 1917.

Joshua 

Joshua Benoliel /1917 /AML - AF 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “
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NO PALÁCIO DE BELÉM- A recepção do Ano Novo 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “





Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Autoria:                                        Data:     1918, 1 de JaneiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 621, de 14 de Janeiro de 1918 À saída da recepção do Ano Novo, no Palácio de Belém. Depois de se inscreverem, esgotando o livro de cumprimentos, na Sala das Bicas,algumas das numerosas individualidades que compareceram à cerimónia, vão formando grupos e iniciando conversas, sob um Sol promissor. Lisboa,1 de Janeiro de 1918.

Não identificada

 /1918 /IL 
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Autoria:                                        Data:     1918, 1 de JaneiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 621, de 14 de Janeiro de 1918 Brito Camacho (+) conversa com o coronel Massano d’Amorim. Entre eles e em 2º plano, o general Gomes da Costa. Em 1º plano e à direita, Augusto de Vasconcelos, ministro de Portugal em Espanha.Lisboa,1 de Janeiro de 1918.

Não identificada
 /1918 /IL 
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“PRESIDENTE-REI”

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “





Em viagem pelo País, D. Carlos vem saudar as pessoas que na estação aguardavam passagem do comboio Real.pela 

Em viagem pelo País, Sidónio Pais vem saudar as pessoas que na estação aguardavam  passagem do comboio Presidencial.pela

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “
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Autoria:  Não identificada            Data:      1918,13 de JaneiroFonte:     Arquivo Particular de Sidónio PaisEntre a Marinha e o Exército, no Regimento de Artilharia 6. Porto,13 de Janeiro de 1918. 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /APSP

/1918 /SPAutoria:  Não identificada                      Data:      1918,13 de JaneiroFonte:     Colecção Sidónio Freitas Branco Pais No quartel da Serra do Pilar - uma pausa para olhar para o Porto.Vila Nova de Gaia, 13 de Janeiro de 1918. 
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Autoria:   Lusitânia Film               Secção  Cinematográfica do Exército Francês           Data:      1918, 13 de JaneiroFonte:     Fotogramas extraídos do filme “ Viagem ao Norte do Presidente Sidónio Pais”, 5’. Aspectos da visita de Sidónio Pais ao Porto. A Guarda de Honra,  no largo dos Leões. Porto, 13 de Janeiro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Coleção Cinemateca Portuguesa - Museu Do Cinema

 Coleção Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema(A)   (B)
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Autoria:  Invicta Filmes                                  Data:     1918, 13 de JaneiroFonte:    Centro Audio Visuais do Exército, fotograma extraído do filme “ Viagem ao Porto do Presidente               Sidónio Pais”.  Em 1º plano, elementos do Exército, manifestamente, interessados nas filmagens. O eléctrico, rodeado pela multidão, tenta passar . Porto,13 de Janeiro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 25A / 2176 - U - 1ª

Silva Monteiro /1918 /Os Ridículos - CMLHAutoria:  Monteiro                     Data:     1918, 14 de JaneiroFonte:    Os Ridículos / Câmara Municipal de Lisboa - Hemeroteca Visita a Braga. Sidónio Pais saúda a multidão da varanda à esquerda acima da porta de entrada.Braga, 14 de Janeiro de 1918.

Silva
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Autoria:  José Carlos Simões de Almeida                                  Data:     1918, 14 de JaneiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 624 de 4 de Fevereiro de 1918  A população aguarda a chegada de Sidónio Pais. Guimarães,14 de Janeiro de 1918.

 J. C. Simões de Almeida / 1918/ IL

Autoria:  José Carlos Simões de Almeida                                  Data:     1918, 14 de JaneiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 624 de 4 de Fevereiro de 1918  A cidade desceu à rua para aclamar Sidónio Pais. Guimarães,14 de Janeiro de 1918.

 J. C. Simões de Almeida / 1918/ IL
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Autoria:  Secção Fotográfica do Exército Português                    Data:     1918, 18 de JaneiroFonte:   Ilustração Portuguesa nº 624 de 4 de Fevereiro de 1918     Manifestação de apoio, à entrada da estação do Rossio, quando do regresso de Sidónio Pais da sua primeira viagem ao Norte do País. Lisboa, 18 de Janeiro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Secção Fotográfica  do Exército Português /1918 /IL
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Autoria:  Secção Fotográfica do Exército Português                    Data:     1918, 18 de JaneiroFonte:   Ilustração Portuguesa nº 624 de 4 de Fevereiro de 1918     O cortejo Presidencial passando pelo Rossio. Lisboa, 18 de Janeiro de 1918.

Secção Fotográfica  do Exército Português /1918 /IL

Autoria:  Secção Fotográfica do Exército Português                    Data:     1918, 18 de JaneiroFonte:   Ilustração Portuguesa nº 624 de 4 de Fevereiro de 1918    No Largo do Pelourinho, aguardando pela chegada do Presidente da República. Lisboa, 18 de Janeiro de 1918.

Secção Fotográfica  do Exército Português /1918 /IL
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Autoria:  Benoliel, 1973 - 1932                             Data:     1918, 14 de FevereiroFonte:   Ilustração Portuguesa nº 627 de 25 de Fevereiro de 1918 Visita a Évora, com o cortejo Presidencial diluído na multidão. Sidónio Pais, confortável, de capa estudantil aos ombros, dirige mais uma saudação militar às varandas engalanadas e apinhadas de gente que quer ver o Presidente. Évora,14 de Fevereiro de 1918.          

Joshua 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Benoliel /1918 /ILJoshua 
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Autoria:  Benoliel,1873 - 1932 Data:     1918,15 de FevereiroFonte:    Arquivo de Fotografia de Lisboa - Centro Português de Fotografia Sidónio Pais, em Olhão, a caminho da Câmara Municipal, rodeado de notáveis da localidade, de botas esapatos polidos, e precedido pela miudagem de botas cardadas ou pés descalços. Olhão,15 de Fevereiro de 1918.

Joshua

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Benoliel  /1918 /AFL - CPFJoshua 

 Benoliel /1918 /ILJoshua 
Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                             Data:     1918,15 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 628 de 4 de Março de 1918Da varanda do Grande Hotel Faraense, confrontado com a dimensão do acolhimento da População. Faro,15 de Fevereiro de 1918.         

Joshua
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Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                             Data:     1918, 16 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 628 de 4 de Março de 1918  De carro aberto, entre alas da População. São Brás de Alportel,16 de Fevereiro de 1918.

Joshua 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Benoliel /1918 /ILJoshua 

 Benoliel /1918 /IL - CPJoshua 
Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                             Data:     1918,16 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa / Colecção particularDescendo a escadaria de acesso à Câmara Municipal. Silves, 16 de Fevereiro de 1918.         

Joshua 
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Benoliel /1918 /ILJoshua 

 Benoliel /1918 /ILJoshua 

Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                             Data:     1918, 17 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa / Colecção particular Rodeado pela multidão, quando o cortejo Presidencial está a chegar à Câmara Municipal. Beja, 17 de Fevereiro de 1918.

Joshua

Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                             Data:     1918, 16 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 628 de 4 de Março de 1918 Chegada de Sidónio Pais a Vila Nova de Portimão. Portimão, 16 de Fevereiro de 1918.

Joshua
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Autoria:                Data:     1918, 18 de Fevereiro Fonte:    Ilustração Portuguesa nº 628 de 4 de Março de 1918 A. A chegada de Sidónio Pais ao Terreiro do Paço B. Ainda no vapor, Sidónio Pais despedindo-se dos jornalistas que o acompanharam na visita ao sul do País.  Atrás do Presidente, o alferes Forbes Bessa, governador civil de Lisboa, e o capitão Eurico Cameira  C. Na ponte da estação dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste do Terreiro do Paço, Sidónio Pais rodeado pela multidão que o aclama.Lisboa, 18 de Fevereiro de 1918.

 Joshua Benoliel,1873-1932
 

 Benoliel /1918 /ILJoshua 
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Autoria:  Não identificada            Data:     1918, 3 de MarçoFonte:    Ilustração Portuguesa, nº 629 de 11 de Março de 1918 Sidónio Pais, acompanhado por estudantes do Liceu, junto à Parada de Artilharia 3. Santarém, 3 de Março de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /IL

 /1918 /APSPAutoria:  Não identificada                                Data:     1918, 3 de MarçoFonte:    Arquivo Particular de Sidónio PaisSidónio Pais ouve esclarecimentos sobre as alfaias agrícolas expostas. Santarém, 3 de Março de 1918.                      257
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Autoria:  Álvaro Martins            Data:     1918, 17 de MaioFonte:    Ilustração Portuguesa, nº 641 de 3 de Junho de 1918 Sidónio Pais, em nova visita ao Porto, chega ao asilo de mendicidade de  Vilar. Porto ,17 de Maio 1918.

 Àlvaro Martins /1918 /IL

Autoria:  Álvaro Martins            Data:     1918,18 de MaioFonte:    Ilustração Portuguesa, nº 641 de 3 de Junho de 1918 Sidónio Pais acompanhado pelo Secretário de Estado do Interior e de outras individualidades, assiste à inauguração de uma sopa económica, na Rua de S.Victor.  Porto, 18 de Maio de 1918.

 Àlvaro Martins /1918 /IL
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Autoria:  Não identificada            Data:     1918, AgostoFonte:    Arquivo Particular de Sidónio Pais  Em Sintra, Sidónio Pais encontra refúgio no Palácio da Pena, para uma pequena pausa no seu ritmo vertiginoso. É tempo de uma conversa com turistas. Agosto de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /APSP
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

/1918 /AHM

Autoria:  não identificada            Data:     1918, AgostoFonte:    Ilustração Portuguesa, nº 652 de 19 de Agosto de 1918 Sidónio Pais chega ao largo fronteiro do Palácio da Vila. É dia da inauguração de uma «sopa dos pobres» em instalações do Palácio, no âmbito da obra da Assistência 5 de Dezembro. Sintra, Agosto de 1918.

Autoria:  não identificada            Data:     1918, AgostoFonte:    Arquivo Histórico Militar Terminada a cerimónia de inauguração, as escadarias que dão acesso ao Palácio da Vila estão cheias de pessoas que querem ver a partida de Sidónio Pais. Sintra, Agosto de 1918.

/1918 /IL
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PRESIDENTE - PROTECTOR- Dos Pobres- Dos Doentes- Das Crianças

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “





Autoria:  1873 - 1932 Data:     1918, AgostoFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos FotográficosSidónio Pais, na Mouraria - Rua da Guia, ao inaugurar uma «sopa dos pobres». De carro aberto, saúda quem está nas janelas e varandas enquanto esvoaçam chapéus, aclamando-o. Lisboa, Agosto de 1918.   
Joshua Benoliel,

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Joshua Benoliel /1918/AML-AF
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Autoria:  1873 - 1932 Data:     1918, AgostoFonte:    lustração Portuguesa nº 652  de  19 de Agosto de 1918 É tempo de prova da «sopa dos pobres». Sidónio Pais, e a dignidade do acto. À  direita, tabuleiros com pães.  À esquerda, solícito, um empregado, eventualmente, cedido por um restaurante de nomeada. Como  pano defundo, circunspectas, senhoras de chapéu. De chapéu na mão, empoleirados, rapazes espreitam a cena. Sintra, Agosto de 1918.

Joshua Benoliel,

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Joshua Benoliel /1918 /IL

Joshua Benoliel /1918 /AHM
Autoria:  1873 - 1932Data:     1918Fonte:    Arquivo Histórico Militar / Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos FotográficosSidónio Pais, em Lisboa, na rua D. Maria Pia, visita um asilo, também ele, obra da Assistência 5 de Dezembro.De uniforme, uma fileira de rapazes. Atrás, em 2º plano, discreto, um grupo de mulheres assiste, de lenços na cabeça.                                                   

Joshua Benoliel,
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Autoria:  Não identificada           Data:      1918, 30 de OutubroFonte:    Diário de Notícias nº 19:025 de 31 de Outubro de 1918 Sidónio Pais saindo do Instituto de órfãos dos epidemiados, anexo ao Hospital da Cruz Vermelha. Junqueira, 30 de Outubro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /DN
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Autoria:  Não identificada           Data:     (A) (B) 1918Fonte:    (A) (B)  Arquivo Particular de Sidónio Pais (A) Sidónio Pais trajando, excepcionalmente, à civil, ao terminar uma inspecção a uma ambulância destinada ao rastreio nacional à epidemia de tifo.(B) A imagem sugere, terminada a inspecção, a dinâmica de uma reunião de trabalho improvisada na estrada, e aqueci-da por um «baunilhas» de que Sidónio Pais é um consumidor inveterado.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /APSP

 /1918 /APSP

(A)   (B)  /1918 /APSP
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Autoria:  Não identificada           Data:     1918, 24 de FevereiroFonte:    Arquivo Particular de Sidónio Pais Sidónio Pais, rodeado por médicos, e com estes, atento a uma das vítimas de tifo. Porto, 24 de Fevereiro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /APSP

Autoria:   Não identificada          Data:      1918, 24 de FevereiroFonte:     Arquivo Particular de Sidónio Pais Sidónio Pais debruça-se sobre uma vítima de tifo. Da janela, a luz do dia inunda a cena despida de constrangimentos. Porto, 24 de Fevereiro de 1918.

 /1918 /APSP
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 Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932                             Data:     1917, JaneiroFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais rodeado de crianças, umas calçadas outras descalças. Algumas, temerosamente curiosas do fotógrafo, em zona degradada de Lisboa, e sinais flagrantes de pobreza. Lisboa, Janeiro de 1918.

Joshua 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Benoliel /1917 /AML - AFJoshua 

 Benoliel /1918 /IL Joshua Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                             Data:      1918, SetembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 657 de 23 de Setembro de 1918  Sidónio Pais, distribuindo pratos de arroz doce pelas crianças, durante uma festa, que lhes é dedicada, no Parque da Pena. Sintra, Setembro de 1918.        

Joshua 
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Anselmo Franco /1918 /IL
Autoria:                               Data:      1918, 5 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 669 de 16 de Dezembro de 1918  São 40 mesas alinhadas em filas de 8, na esplanada do coreto do Jardim Zoológico. É a festa dedicada às crianças que, por momentos, desviam os olhos das guloseimas, para olhar a objectiva do repórter fotográfico. O lanche e a maioria das roupas utilizadas são iniciativa da obra da Assistência 5 de Dezembro. A banda da Guarda Republicana abrilhanta o evento.  Sidónio Pais, do alto do coreto, assiste. Lisboa, 5 de Dezembro de 1918.        

Anselmo Franco
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Autoria:  Franco                                      Data:     1918, 5 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 669 de 16 de Dezembro de 1918 Comemorando o 5 de Dezembro, no Jardim Zoológico, com distribuição de brinquedos, e de roupas an-gariadas pela Associação 5 de Dezembro. Lisboa, 5 de Dezembro de 1918.

Anselmo 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Anselmo Franco /1918 /IL 

Autoria:  Brandão                                       Data:     1918, 5 de DezembroFonte:    Arquivo de Fotografia de Lisboa - Centro Português de Fotografia Depois da festa e de algumas palavras que não são ouvidas só pelas crianças, Sidónio Pais saúda todos os presentes. Lisboa, 5 de  Dezembro de 1918.

Alberto Marçal Alberto Marçal Brandão  /1918 /AFL - CPF 
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NO MEIO DA MULTIDÃO

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “





Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932           Data:     1918, 18 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 628 de 4 de Março de 1918 / Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais no meio de uma manifestação de apoio, no dia do seu regresso da viagem ao Alentejo e Algarve. Lisboa , 18 de Fevereiro de 1918.

Joshua 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Benoliel /1918 /AML - AFJoshua 
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Autoria:  Não identificada Data:     1918, NovembroFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Festeja-se a vitória aliada, Sidónio Pais está à vontade no meio da multidão. Lisboa, Novembro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /AML - AF
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Autoria:  Lusitânia Film / Secção  Cinematográfica do Exército Francês           Data:      1918, 9 de MaioFonte:    Fotograma extraído do filme “Proclamação do Presidente da República”, 13’, estreado no               Cinema Eden (Lisboa), no dia 5 de Junho de 1918. Distribuidor: Lusitânia Film. Sidónio Pais, a cavalo, na Avenida da Liberdade, saúda a multidão que o rodeia e aclama, após o desfile militar comemorativo do dia da sua proclamação como Presidente da República. Lisboa, 9 de Maio de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Colecção Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema

 Benoliel  /1918 /AML - AFJoshua Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932 Data:     1918, 9 de FevereiroFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Diluído na multidão, Sidónio Pais na Estação Fluvial Sul e Sueste, no regresso de mais uma visitapresidencial. Lisboa, 18 de Fevereiro de 1918.

Joshua
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Autoria:  Não identificada           Data:     1918, 6 de DezembroFonte:    Arquivo particular de Sidónio Pais Sidónio Pais presente na chegada dos sobreviventes do caça-minas Augusto de Castilho. Lisboa,6 de Dezembro de 1918.

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /APSP
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Autoria:  Não identificada           Data:     1918Fonte:    Arquivo Histórico Militar Sidónio Pais, em qualquer parte do País, suscita a curiosidade, a curto trecho, transformada em receptividade e aplauso. 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /PT/AHM CAVE A 1/Nº
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ENTRE AS MULHERES

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “





   Autoria:  (A) 1873 -1932Data:      (A)(B) 1918Fonte:    (A)(B)  Arquivo Particular de Sidónio Pais/Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos FotográficosSidónio Pais, em Lisboa, por ruas e calçadas, abrindo mais uma «sopa dos pobres» ou visitando outras obras de Assistência.Rodeado pela multidão anónima, da miudagem em corrida aos magotes de mulheres carregando cestas de vime, ou debruçadasàs janelas, para quem o Presidente não deixa de olhar, sorrindo, sem abrandar o passo marcial.

(B) Joshua Benoliel, 

(A) (B)

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Joshua Benoliel /1918 / APSP

Joshua Benoliel /1918 /AML-AF

283

66

65



Autoria:  1873 - 1932           Data:     1918, 14 de FevereiroFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos As mulheres, de todas as idades, descem à rua com filhos ao colo, participam nas mani-festações. Estão presentes. Évora, 14 de Fevereiro de 1918.

Joshua Benoliel, 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 /1918 /AML-AFJoshua Benoliel 

 Colecção Cinemateca Portuguesa - Museu Do CinemaAutoria:  Lusitânia Film              Secção Cinematográfica do Exército Francês           Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Fotograma extraído do filme “ Proclamação do Presidente da República”, 13’, estreado no Cinema Eden (Lisboa), no dia 5 de Junho de 1918. Distribuidor: Lusitânia Film. Sidónio Pais em continência, na varanda central, rodeado por personalidades políticas e militares. As duas varandas laterais estão cheias de público feminino que se debruçapara melhor ver o cerimonial e o Presidente, agora, formalmente proclamado.Lisboa, 9 de Maio de 1918.284
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Autoria:  Joshua Benoliel, 1873-1932                                      Data:     1918, SetembroFonte:   Ilustração Portuguesa ,nº 647 de 23 de Setembro de 1918  Ainda na festa das crianças, no Parque da Pena, Sidónio Pais tem a seu lado, as Condessas de Ribas e de Ficalho, os Secretários de Estado da Instrução e da Guerra, e o Capitão Cameira. Sintra, Setembro de 1918

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Joshua Benoliel/1918 /IL 

Joshua Benoliel /1918 /IL
Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                    Data:     1918, SetembroFonte:     Ilustração Portuguesa nº 647 de 23 de Setembro de 1918 Sidónio Pais, no Parque da Pena - Sintra, acompanhado pelas organizadoras da festa e colaboradoras da obra da  Assistência 5 de Dezembro. Sintra, Setembro de 1918.

Joshua 
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

Joshua Benoliel /1918 /ILAutoria:  Benoliel, 1873 - 1932                    Data:     1918, SetembroFonte:     Ilustração Portuguesa nº 657 de 23 de Setembro de 1918 Preparativos para a festa das crianças, no Parque da Pena. A Condessa de Ficalho, varrendo. Sintra, Setembro de 1918.

Joshua 
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Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932                    Data:     1918, 24 de AgostoFonte:    Arquivo Histórico Militar Sidónio Pais preparando-se para a prova da «sopa dos pobres». Integrada na Assistência 5 de Dezembro, res-posta de organização feminina a um apelo do Presidente, torna-se numa iniciativa cada vez mais popular, face à crise de subsistências. Sintra, 24 de Agosto de 1918.

Joshua 
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 Benoliel  /1918 /AHM Joshua 

287

72



Autoria:  Benoliel,1873 - 1932                    Data:     1918, 3 de MarçoFonte:    Arquivo Fotográfico de Lisboa - Centro Português de Fotografia Sidónio Pais deixa a tribuna, com uma presença feminina marcante, para se acercar das alfaias agrícolas em demonstração. Santarém, 3 de Março de 1918 .

Joshua 
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Joshua Joaquim Leito-res, Lisboa,2002 Benoliel  /1918 /AFL - CPF,apud, Vieira, Fotobiografias Séc.xx, Círculo de 

 Joshua Benoliel/1918 /ILAutoria:  Joshua Benoliel, 1873-1932                              Data:      1918, AgostoFonte:    Ilustração Portuguesa nº 652 de 19 de Agosto de 1918 Uma colaboradora da Assistência 5 de Outubro serve a «sopa dos pobres» a Sidónio Pais, na freguesia da Pena.  Sintra, Agosto de 1918 .288
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Autoria:  (A)   Joshua Benoliel, 1873-1932         (B)  Silva Monteiro                             Data:      (A) (B) 1918Fonte:    (A) Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos           (B)  Ilustração Portuguesa  Os discursos de Sidónio Pais, em boa parte de construção lógica  e prática, proferidos nas mais variadas circuns-tâncias, são sempre potenciados, em termos de acolhimento na heterogeneidade dos auditórios, pela irradianteimagem do orador e irrepreensível aprumo militar.  

(A) (B)  Joshua Benoliel /1918 /AML-AF

 Silva Monteiro /1918 /IL
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Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

 Joshua Benoliel /1918 /AML - AFAutoria:  Benoliel, 1873 -1932           Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais acompanhado por Manuel Jorge Forbes Bessa chega ao largo do Pelourinho. É dia da Proclamação de Sidónio Pais como Presidente da República.  Lisboa, 9 de Maio de 1918. 

Joshua 
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Autoria:  Joshua Benoliel, 1973 -1932                    Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Arquivo Fotográfico de Lisboa - Centro Português de Fotografia Sidónio Pais de pé na caleche, ao chegar aos Paços do Concelho, saúda sorrindo, a população apinhada, no Largo do Pelourinho. Lisboa ,9 de Maio de 1918. 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

  Joshua Benoliel /1918 /AFL - CPF

 Joshua Benoliel /1918 /AML - AFAutoria:  Benoliel, 1873 - 1932           Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos À entrada dos Paços do Concelho, entre fieis de primeira hora e figuras de relevo, tem à sua direita Forbes Bessa, Secretário - Geral da Presidência da República, e futuro Presidente do Senado.  Lisboa, 9 de Maio de 1918.

Joshua 
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Autoria:  Benoliel,1873 - 1932           Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Na varanda dos Paços do Concelho, Sidónio Pais corresponde à saudação da Guarda Nacional Republicana, perfilada no Largo do Pelourinho, sem deixar de estar atento à objectiva de Joshua Benoliel envolvendo, assim, todos os Portugueses não presentes.Lisboa ,9 de Maio de 1918.

Joshua 
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 Benoliel /1918 /AML - AFJoshua 
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Autoria:                      Data:      1918, 9 de MaioFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais, na varanda dos Paços do Concelho, olha e é visto pelo Povo. Lisboa, 9 de Maio de 1918.

Joshua Benoliel, 1873 - 1932
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 /1918 /AML - AFJoshua Benoliel 

 Benoliel  /1918 /AML - AFJoshua Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932           Data:      1918, 9 de MaioFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos A Guarda de Honra suscita a curiosidade da população que, àvidamente, procura ummelhor ângulo de visão. É o regresso aos tempos em que acontecimentos desta natureza significavam espectáculo, dia festivo, partilhado pelo Povo. Lisboa ,9 de Maio de 1918. 

Joshua 
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Autoria:  Lima          Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos O cortejo Presidencial, após a cerimónia de proclamação, atravessa as ruas de Lisboa. Desde o Largo do Pelourinho a população de Lisboa não quer perder nada do desfile. Ao chegar ao largofronteiro da Estação do Rossio, Sidónio Pais não resiste em levantar-se para melhor ser visto, eassim, retribuir as aclamações. Lisboa ,9 de Maio de 1918.

Alberto Carlos 
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  Lima /1918 /AML - AF Alberto Carlos 

 Coleção Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema
Autoria:  Lusitânia Film              Secção  Cinematográfica do Exército Francês           Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Fotograma extraído do filme “Proclamação do Presidente da República”, 13’, estreado              no Cinema Eden (Lisboa), no dia 5 de Junho de 1918. Distribuidor: Lusitânia Film. Em frente ao cinema Condes, na Praça dos Restauradores, acompanhado pelo Estado Maior doExército, Sidónio Pais aguarda pelo desfile das tropas da Guarnição de Lisboa, e das respectivasBandas. Lisboa, 9 de Maio de 1918. 299
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 Benoliel  /1918 /ILJoshua 
Autoria:  Benoliel, 1873 - 1932           Data:      1918, 12 de MaioFonte:     Ilustração Portuguesa nº 639 de 20 de Maio de 1918 É Domingo, são decorridos 3 dias depois da cerimónia da  proclamação, Sidónio Pais preside na Praça do Campo Pequeno a uma tourada de gala . A praça está esgotada e apresenta-se ornamentada. No final da corrida, os aplausos vão transbordar a praça e acompanhar o trajecto do carro presidencial, que levou cerca de duas horas a chegar ao Rossio. Lisboa,12 de Maio de 1918.  

Joshua 
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Autoria:  (A)                Data:      (A) (B) 1918, 15 de MaioFonte:    (A) Ilustração Portuguesa nº 640 de 27 de Maio de 1918           (B)Arquivo Histórico Militar  (A) (B) Sidónio Pais, à entrada da Sé de Lisboa, onde vai assistir a uma cerimónia religiosa por alma dos Militares Portugueses mor- tos em França na 1ª Guerra Mundial. No topo das escadas, à direita e de costas o Alferes Padre Avelino de Figueiredo.Lisboa, 15 de Maio de 1918.  

 (B) Joshua Benoliel, 1873 - 1932  110 / A11/ PQ / 34 / 4

 Benoliel / 1918/ ILJoshua (A)   (B)
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Autoria:  (A) (B) Joshua Benoliel  1873 -1932           Data:     1918, 15 de MaioFonte:    (A) (B) Arquivo Histórico Militar   As despedidas, à saída da Sé de Lisboa, após os Ofícios Religiosos. Sidónio Pais despede-se do cónego Mendes Dias, após se ter despedido de José Carlos da Maia, secretário de Estado da Marinha.No interior do Templo, Sidónio Pais ocupara lugar na Capela-Mór, tribuna da Epístola, em tempos reservada ao Rei de Portugal e família. Depois dos Ofícios trocara cordiais cumprimentos com o cardeal Belo. Lisboa, 15 de Maio de 1918.  

 110 / A11/ PQ / 34 / 2  110 / A11/ PQ / 34 / 3

(A)                                                                                                                                  (B)
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 Benoliel / 1918/ ILJoshua 

 Benoliel / 1918/ ILJoshua 

Autoria:   Joshua Benoliel  1873 -1932           Data:     1918, 24 de NovembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 667 de 2 de Dezembro de 1918   Sidónio Pais, ostentando a Banda azul e o Colar da Torre e Espada, sai da Basílica da Estrela, após o TE-DEUM em acção de graças pelotriunfo das forças aliadas. Lisboa, 24 de Novembro de 1918.  

Autoria:   Joshua Benoliel  1873 -1932           Data:     1918, 24 de NovembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 667 de 2 de Dezembro de 1918  Terminado o TE-DEUM em acção de graças pelo triunfo das forças aliadas, os participantes anónimos aban-donam a Basílica da Estrela. Lisboa, 24 de Novembro de 1918.  
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NA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO NOVO CONGRESSO
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 Benoliel / 1918/ ILJoshua 
Autoria:   Joshua Benoliel, 1873 -1932           Data:      1918, 22 de JulhoFonte:     Ilustração Portuguesa nº 649 de 29 de Julho de 1918  Sidónio Pais na inauguração solene do novo Congresso, perante senadores, deputados, corpo diplomático e muito público que enche as galerias. Lisboa, 22 de Julho de 1918.  
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 Benoliel / 1918/ ILJoshua Autoria:   Joshua Benoliel  1873 -1932           Data:      1918, 22 de JulhoFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos  Sidónio Pais, em desfile pelas ruas de Lisboa, no dia em que o novo Congresso o acolhe, com a maiorsolenidade, para ouvir a sua mensagem. Lisboa, 22 de Julho de 1918.  

 Benoliel / 1918/ AML-AFJoshua Autoria:   Joshua Benoliel  1873 -1932           Data:      1918, 22 de JulhoFonte:     Ilustração Portuguesa nº 649 de 29 de Julho de 1918  Mais um ângulo da cerimónia solene, a que Sidónio Pais preside. A tradição retomara o seu lugar nos tra-balhos do Parlamento. Lisboa, 22 de Julho de 1918. 
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- O uniforme, a espada, o cavalo, a sauda-ção Militar, o carro aberto- Desfiles, paradas e exercícios militares
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Fotografias tiradas, a 26 de Agosto de 2009, durante a Exposição “Sidónio Pais: Presidente da República Portuguesa”, na galeria da Câmara Municipal de Caminha. 
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Fotografias tiradas, a 26 de Agosto de 2009, durante a Exposição “Sidónio Pais: Presidente da República Portuguesa”, na galeria da Câmara Municipal de Caminha. 
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Autoria:  Não identificada                    Data:     1918, 9 de MaioFonte:    Arquivo particular de Sidónio Pais No dia da Proclamação Presidencial, em frente ao cinema Condes, antes da parada militar comemorativa. Lisboa, 9 de Maio de 1918. 

 /1918 /APSP
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Autoria:  Não identificada                              Data:     1918Fonte:    Arquivo Particular de Sidónio Pais Sidónio Pais, a cavalo, sempre disponível para os fotógrafos.
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 /1918 /APSP
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 Benoliel /1918 /AML - AFJoshua 

Autoria:  Benoliel, 1973 - 1932           Data:      1918, 18 de JaneiroFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Manifestação de apoio no regresso da visita ao Norte do País, na Praça do Município. Lisboa, 18 de Janeiro de 1918.

Joshua 
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Autoria: Benoliel, 1973 - 1932                             Data:     1918, 16 de FevereiroFonte:    Ilustração Portuguesa / Colecção particular Visita a Loulé. Aclamado por uma multidão que o rodeia, retribui com a saudação militar. 16 de Fevereiro de 1918.

Joshua 
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 Benoliel /1918 /IL - CPJoshua 

Autoria:   Benoliel, 1873 - 1932                                                Data:      1917Fonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos  Com a vitória já assegurada, Sidónio Pais visita as tropas na Rotunda e em Campolide. Lisboa 5/8 Dezem-bro de 1917.

Joshua Joshua Benoliel /1917 /AML - AF 
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Autoria:  Benoliel,1873 - 1932           Data:      1918, 9 de MaioFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais, em caleche, após a sua proclamação Presidencial, ao sair do Rossio, à entrada do largo fron-teiro da estação do Rossio. Lisboa, 9 de Maio de 1918. 

Joshua  Benoliel/1918 /AML - AFJoshua 

Autoria:  Benoliel,1873 - 1932           Data:      1918, 9 de MaioFonte:     Ilustração Portuguesa  Sidónio Pais passando revista a um destacamento da Guarda Nacional Republicana, em farda de gala, per- filados, na Avenida da Liberdade. Lisboa, 9 de Maio de 1918. 

Joshua  Benoliel/1918 /ILJoshua 
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Autoria:            Data:      1918, Fonte:     Ilustração Portuguesa nº 660 de 14 de Outubro de 1918  Sidónio Pais atento aos exercícios militares realizados na Serra da Carregueira. À sua direita, encoberto, o secretário de Estado da Guerra,  Amilcar Mota, e à esquerda, com a mão direita a fazer de pala, o comandante do corpo de tropas da Guarnição de Lisboa. As forças sob o comando do tenente-coronel Pimenta de Castro, haviam estabelecido bivaque, na quinta do Senhor da Serra. Serra da Carregueira, Outubro de 1918. 

Alberto Carlos Lima

Autoria:            Data:      1918, AgostoFonte:     Ilustração Portuguesa nº 650 de 5 de Agosto de 1918  Sidónio Pais a caminho do hipódromo de Belém, para assistir a mais uns exercícios militares. Belém, Agosto de 1918.

Joshua Benoliel, 1873 / 1932

 /1918 /ILAlberto C. Lima

Joshua Benoliel / 1918 /IL
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 PT/ AHM /DIV/3/10/P33A  SIDÓNIO PAIS /2544Arquivo Histórico Militar
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 PT/ AHM /DIV/3/10/P33A  SIDÓNIO PAIS /3887Arquivo Histórico Militar
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 PT/ AHM /DIV/3/10/P33A  SIDÓNIO PAIS /16623.5Arquivo Histórico Militar
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 PT/ AHM /DIV/3/10/P33A  SIDÓNIO PAIS /16623.19Arquivo Histórico Militar
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CARLOS VASQUES / 1918 / COLECÇÃO PARTICULAR, apud,  VIEIRA (Direcção de), FOTOBIOGRAFIAS SÉC XX, CIRCULO DE LEI-TORES, 2002JOAQUIM LISBOA, 327
112
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 / 1918 / APSP, apud,  VIEIRA (Direcção de), FOTOBIOGRAFIAS DO SÉC. XX,  CÍRCULO DE LEITORES, 2002JOAQUIM LISBOA,
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COLECÇÃO SIDÓNIO FREITAS BRANCO PAIS, apud,  VIEIRA (direcção de), FOTOBIOGRAFIAS DO SÉC. XX,  CÍRCULO DE LEITO-RES, 2002JOAQUIM LISBOA, 329
114
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GARCIA NUNES / 1918 / AML - AF, apud,  VIEIRA (direcção de), FOTOBIOGRAFIAS SÉC XX,  CIRCULO DE LEITORES, 2002 JOAQUIM LISBOA,
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EM DEPÓSITO NO MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, apud, CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO SIDÓNIO PAIS, C. MUNICIPAL CAMINHA,2009

SIDÓNIO PAISRETRATO A ÓLEO S/ TELA, DA AUTORIA DE MÁRIO AUGUSTO (1936)

331

116



Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

COLECÇÃO PARTICULAR,apud, CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO SIDÓNIO PAIS, C. MUNICIPAL CAMINHA,2009

SIDÓNIO PAISRETRATO A ÓLEO S/ TELA, DA AUTORIA DE ROMANO ESTEVES (1919)
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 DIOGO GASPAR (Coordenação geral), MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2006  SIDÓNIO PAIS  FOTOBIOGRAFIA, LISBOA,  

SIDÓNIO PAIS, PRESIDENTE DA REPÚBLICARETRATO A ÓLEO S/ TELA, DA AUTORIA DE HENRIQUE MEDINA (1937)
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Autoria: Joshua Benoliel, 1873-1932           Data:     1918, 28 de AbrilFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos Sidónio Pais, à civil, acaba de votar na 3ª Secção de Belém. Lisboa, 28 de Abril de 1918.

Autoria:  Joshua Benoliel, 1873-1932           Data:     1918, 28 de AbrilFonte:    Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos FotográficosSidónio Pais retribui a saudação de um cidadão, sem quebrar a passada larga, marcial. Lisboa, 28 de Abril de 1918.
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 Joshua Benoliel/1918 /AML - AF

 Joshua Benoliel/1918 /AML - AF
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Autoria:  Não identificada                    Data:     1918, 6 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa  nº669 de 16 de Dezembro de 1918 Sidónio Pais conversando com o 2º tenente M.Ferraz, na homenagem aos sobreviventes do caça-minas “Augusto Castilho”. Lisboa, 6 de Dezembro de 1918. 

Autoria:  Não identificada                    Data:     1918, 6 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa  nº669 de 16 de Dezembro de 1918Terminada a cerimónia de homenagem aos marinheiros do “Augusto de Castilho”, Sidónio Pais, já no automóvel, a instantes de ser vítima do 1º atentado contra a sua vida, perpetrado por JúlioBaptista. Lisboa, 6 de Dezembro de 1918.  

  /1918/IL

  /1918/IL
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António Ventura, Os postais da Primeira República, Edições Tinta da China, Lisboa, 2010, pág.153

Editor: Monteiro/ 1918/ Porto, apud António Ventura, Os postais da Primeira República, Edições Tinta da China, 2010, Lisboa, pág.154

Na estação do Rossio, Sidónio Pais acaba de ser atingido, mortalmente, por José Júlio da Costa . Lisboa ,14 de Dezembro de 1918.

Homenagem a Sidónio  
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  catálogo da Exposição Viva a República! 1910-2010, edição CNCCR, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,2010
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Autoria:  Anselmo Franco                    Data:     1918, 17 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 670 de 23 de Dezembro de 1918 No palácio de Belém, as pessoas esperam pela sua vez para subirem a rampa que dá acesso ao Pátio dos Bichos. Lisboa ,17 de Dezembro de 1918.

Anselmo Franco /1918 / IL

Autoria:  Anselmo Franco                    Data:     1918, 17 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 670 de 23 de Dezembro de 1918Esperando , no Pátio dos Bichos, para poder entrar no palácio Presidencial, e desfilar perante os restos mor- tais de Sidónio Pais, Presidente da República. Lisboa ,17 de Dezembro de 1918.

Anselmo Franco /1918 / IL

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “
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 Autoria:  Brandão           Data:      1918, 21 de DezembroFonte:    Centro Português de Fotografia O cavalo de Sidónio Pais, no Largo do Pelourinho, aguardando pela saída do funeral. Lisboa, 21 de Dezembro de 1918.  

Alberto Marçal 

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

  Brandão / 1918 / CPFAlberto Marçal 
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Autoria:  Invicta Filmes                                 Data:     1918, 21 de DezembroFonte:    Centro  Audio Visuais do Exército, fotograma extraído do filme “ O Dever que mata” - Presi-              dente Sidónio Pais, 5’  A urna de Sidónio Pais rodeada de flores enquanto os turnos de vigília se revezam entre os militaresde Terra e Mar. Lisboa, 21 de Dezembro de 1918.
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26A / 2177 - U - 1ª

26A / 2177 - U - 1ªAutoria:  Invicta Filmes                                 Data:     1918, 21 de DezembroFonte:    Centro  Audio Visuais do Exército, fotograma extraído do filme “ O Dever que mata” - Presi-              dente Sidónio Pais, 5’  O cortejo fúnebre está a sair do Largo do Pelourinho, e vai percorrer as ruas da baixa lisboeta até ao   Mosteiro dos Jerónimos. Lisboa, 21 de Dezembro de 1918.344
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Autoria:  Não identificada                    Data:      1918, 21 de DezembroFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos A urna do presidente Sidónio Pais, saindo da Câmara Municipal de Lisboa, aos ombros de alguns dos seus companheiros e colaboradores mais próximos. Lisboa, 21 de Dezembro de 1818.
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  / 1918 / AML - AF

26A / 2177 - U - 1ªAutoria:  Invicta Filmes                                 Data:     1918, 21 de DezembroFonte:    Centro  Audio Visuais do Exército, fotograma extraído do filme “ O Dever que mata” - Pre-              sidente Sidónio Pais, 5’ Os carros com flores sucedem-se, em representação de Colectividades, Freguesias e Municípios.A multidão está presente em todo o percurso. Lisboa, 21 de Dezembro de 1918. 345
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Autoria:  Não identificada                    Data:      1918, 21 de DezembroFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos FotográficosLentes em representação da Universidade de Coimbra integram o cortejo fúnebre no Terreiro do Paço. Lisboa, 21 de Dezembro de 1818.

  / 1918 / AML - AF

Autoria:  Não identificada                    Data:      1918, 21 de DezembroFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos O cortejo fúnebre ao passar, no Rossio, pelo teatro nacional D. Maria II. Lisboa, 21 de Dezembro de 1818. 
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Autoria:  Guedes           Data:      1918, 21 de DezembroFonte:     Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivos Fotográficos O cortejo fúnebre ao atravessar a Praça Duque da Terceira (Cais do Sodré). A multidão invadiu a praça e as ruas que nela desaguam. Não há janela ou varandim que não esteja ocupado. Lisboa,21 de Dezembro de 1918.
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  Guedes /1918 / AML - AF Paulo 

  Anselmo Franco /1918 / Autoria:  Anselmo Franco                   Data:      1918, 21 de DezembroFonte:    Ilustração Portuguesa nº 671 de 30 de Dezembro de 1918 A urna do Presidente Sidónio Pais envolvida de coroas de flores, nos Jerónimos. À cabeceira, a coroa de flores do Presidente Wilson. Aos pés, as coroas da mãe, esposa, filhos e mais família, dos lados, as coroas do Presidente e Governo Francês, do Rei de Espanha e do corpo diplomático. Lisboa, 21 de Dezembro de 1918. 347
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 PT/ MPR/APSP/ Cx 017/048

Postal ilustrado, enviado da Suiça, por uma admiradora anónima           Data:      1918, 24 de AbrilFonte:     Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais Imagem benta da “Sagrada Família” para o Presidente estar sempre protegido. 
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 PT/ MPR/APSP/ Cx 017/047

Postal ilustrado, enviado da Suiça, por uma admiradora anónima           Data:      1918, 24 de AbrilFonte:     Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais Imagem  da “Virgem de Lourdes” salvação de todos os perigos. 
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Autoria:  Rocha Vieira                    Data:     1918Fonte:   O Século Cómico de 4 de Fevereiro de 1918/ Hemeroteca Municipal De Lisboa

Autoria:  Silva Monteiro                   Data:     1918Fonte:  Os Ridículos   de 29 de Junho de 1918/ Hemeroteca Municipal de Lisboa 

Rocha Vieira/ 1918/ HML, apud, Osvaldo Macedo de Sousa, As caricaturas da Primeira República, Lisboa, Edições Tinta da China, 2010, pág.163

Silva Monteiro/ 1918 / HML, apud, Osvaldo Macedo de Sousa, As caricaturas da Primeira República,Lisboa, Edições Tinta da China, 2010, pág.167
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Autoria:  Não identificada                    Data:     1953, 14 de DezembroFonte:    Museu da Presidência da República Cerimónia de transladação dos restos mortais do Presidente Sidónio Pais para a Sala do Capítulo do Mosteiro dos Jerónimos, no 35º ani- versário do seu assassínio.Mais tarde, durante as comemorações do 40º aniversário do  Estado Novo, Sidónio Pais encontra a sua última morada, no recentemente acabado Panteão Nacional, na companhia de Teófilo Braga, Manuel de Arriaga e de Óscar Carmona. Li sboa, 14 de Dezembro de 1953.
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Autoria:  Não identificada                    Data:      1953, 14 de DezembroFonte:     Arquivo do Diário de Notícias Os restos mortais do Presidente Sidónio Pais a caminho da  Sala do Capítulo do Mosteiro dos Jerónimos. Lisboa, 14 de Dezembro de 1953.                      

Sidónio Pais e a encenação do Poder durante a “República Nova “

  / 1953 / DN

366

161



Autoria:  Não identificada                    Data:     1953, 14 de DezembroFonte:    Arquivo do Diário de Notícias Altas individualidades do Estado Novo ( Salazar 1º à esquerda ) na homenagem solene dos Jerónimos a Sidónio Pais.Lisboa, 14 de Dezembro de 1953.                      
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  / 1953 / DN

Panteão Nacional, túmulo de Sidónio Pais, apud, www. google.com/homepage.mac.com
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Fotografias tiradas, no dia 7 de Junho de 2011

Na sala III do Panteão Nacional, os túmulos de Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, Óscar Carmona e Sidónio Pais, este último, o único, em todo o Panteão, com floreiras.

Teófilo Braga Manuel de Arriaga Sidónio Pais Óscar Carmona
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Documento nº 1 -  Despacho nº 195, de Émile Daeschner, embaixador de França em Portugal a 
Stephen Pichon, ministro dos Negócios Estrangeiros Francês. 10 de Dezembro de 1918.1 

 

                                                           
1 Z. Europe, 1840 Portugal, Ambassadeur Français à Lisbonne, nº 195, 10 de Dezembro de 1918, (Archives 
du Ministère des Affaires Etrangères) 
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Documento nº2 - Oração de sapiência, proferida por Sidónio Pais, na Sala Grande dos Actos da 
Universidade de Coimbra, no dia 16 de Outubro de 1908, e publicada no Anuário de 1908-1909. 

 

Excellentissimo Prelado, 

Minhas Senhoras 

e Meus Senhores: 

 

O primeiro dever de quem falla é dizer o que pensa. Torcer as suas ideias para as ajustar ás do auditório, procurando 

agradar, é servir um fim utilitário, egoísta. 

Pode calar-se, mas se falla tem de dizer o que está de harmonia com a sua consciência. 

E tendo escolhido para assumpto a grave questão do ensino universitário, eu acho que soou a hora de se dizer toda a 

verdade; impõe-se o dever cívico de arrostar com as opiniões contrárias, mesmo correndo o risco de alienar as 

sympathias dos que ouvem. 

Mas eu creio, além disso, Senhores, que uma assembleia tão distincta, para quem o amor da verdade é com certeza um 

culto, não me perdoaria se as minhas palavras não fossem a expressão sincera e desinteressada do meu modo de ver. 

A todos peço desculpa do tempo que lhes roubo. Que fazer, porém? Não podia, sem desprimor rejeitar a honra que a 

faculdade de matemática me deu e que deste lugar agradeço. 

Mas só contrafeito aceitei tão pesado encargo, porque sabia que não podia desempenhar-me bem delle. 

Do que a universidade precisa neste momento não é de palavras, é de obras. 

Envolve-nos, senhores, uma atmosfera insalubre de desconfiança, de descrédito e de hostilidade. 

É certo que o systema das instituições pedagógicas não inspira confiança ao país. É certo mesmo que clamores gerais 

se têm levantado contra os erros da organização escolar, por que é responsável o Estado, contra os defeitos do ensino 

dentro dessa organização, imputados aos professores e até contra o mau aproveitamento dos alumnos debaixo dessa 

dupla tutela do Estado e do professor, pelos vícios da educação recebida no lar e no meio social, de que é culpada a 

família e a sociedade. 

Mas os ataques dirigem-se de preferência e atingem a maior violência contra a universidade. O centro do alvo é aqui. 

Não se ouve nem se lê uma palavra a favor e o descrédito da universidade, merecido ou injusto, tende a propagar-se por 

toda a parte. 

Este é o facto impressionante: a Universidade de Coimbra, a única Universidade portuguesa, que devia ser o primeiro 

centro de instrução e de educação do país, perde rapidamente o seu antigo prestígio e começa a ser olhada como uma 

instituição anachronica e perniciosa! 

Que este juízo da opinião pública corresponda a uma phase real de decadência da Universidade ou não, é o que importa 

mais. 

Mas de passagem deixae-me notar que elle representa sempre um entrave, e difícil de vencer, para o êxito do ensino. 

Não é que a escola se despovoe. A Universidade não corre esse risco, primeiro porque é a única para certas profissões e 

depois porque o aluno entre nós busca, em geral, infelizmente, a facilidade do diploma e não a excellencia do ensino. 

Ora com este critério, e em igualdade das outras condições, a Escola mais desacreditada póde ser e será muitas vezes a 

mais frequentada. 

A Universidade continuará, pois, a receber alumnos, mas eles trarão no seu espírito a opinião preconcebida da má 

orientação do ensino, às vezes a persuasão até de que é nocivo trabalhar sob tal direcção. 

Com o descrédito da Escola, os professores não terão só de formar a vontade do alumno para o trabalho, o que é difícil, 

mas deverão desfazer a resolução que ele traz de não estudar, o que é impossível. Ora contra a inércia do discípulo todo 
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o esforço do mestre se reduz a zero, como uma força que passa por um ponto fixo. Mas não é só fora do recinto 

universitário que se julga urgente uma reforma da universidade. 

Os estudantes ainda há pouco mais de um anno manifestaram essa aspiração num movimento impetuoso de revolta, em 

que os poderes públicos não viram senão uma questão de disciplina. 

E finalmente por parte dos professores muitas vezes se têm formulado reclamações de largas reformas, anceios de vida 

nova; e há annos que a Oração de Sapiência é a prova mais eloquente d’esta situação dos espíritos. 
Se alguém pensa ainda que a Universidade satisfaz plenamente a sua alta missão educativa, esse alguém que reflicta 

um pouco no isolamento do seu modo de ver e que medite nas causas determinantes desta corrente geral de opiniões. 

Pela minha parte encontro, entre outros, três defeitos fundamentais na organização desta Escola. O primeiro é peculiar a 

ella: é a subsistência das velhas fórmulas da sua primitiva estructura religiosa e clerical. 

O segundo, de certo o mais grave de todos, é uma doença comum a toda a nossa instrução pública e resume-se na – 

anullação da iniciativa do alumno. 

O terceiro enfim – a estreiteza do círculo em que se projecta a luz da instrucção, - é não só um mal da nossa organização 

escolar e um problema para resolver ainda em muitos países civilizados, mas é mesmo uma das faces da questão social. 

Esboço apenas estas questões, na esperança de que a Universidade, convencida de que tem de inaugurar uma época 

trabalhosa de rejuvenescimento, há de pensar nellas, bem como em muitas outras, estudá-las profundamente, debatê-las 

em reunião plena dos seus professores e finalmente resolvê-las. 

Eu respeito, Senhores, todas as crenças sinceras, e avalio a benéfica influencia que as religiões tiveram na educação 

moral das sociedades, sem desconhecer a tendência das oligarchias para abusar dellas como instrumentos de 

dominação do povo. Porém sciencia e religião têm esferas separadas. Ambas têm um corpo de doutrinas, mas os 

conhecimentos scientificos emanam só da razão e as verdades religiosas apoiam-se na revelação, que é uma palavra 

que não tem sentido em sciência. Nestas condições a Escola, para ser livre, tem de ser neutral em matéria religiosa. É a 

doutrina que se contém nestas bellas e  insuspeitas palavras do grande Pasteur:” Quando entro no  laboratório, deixo à 

porta todas as minhas crenças; quando saio, retomo-as”. 

Assim o parece ter comprehendido o Estado português que não exerce influência religiosa, nem a deixa exercer, na 

maior parte dos seus estabelecimentos de instrução. 

Subsistem apenas duas excepções inexplicáveis: 

A primeira é na escola primária, onde se ensina ainda a doutrina christã, mas este ensino não é obrigatório para os 

alumnos cujos paes pertençam a outras religiões.  

A segunda é na Universidade de Coimbra. 

Refiro-me, Senhores, às obrigações de carácter religioso que são impostas aos alumnos e professores da Universidade e 

a esta mistura do serviço de Deus e do serviço de Minerva, que me deixa perplexo sobre se foi a Escola que se instalou 

na Igreja ou se foi a Igreja que invadiu a Escola. 

É ver no Annuario, publicação official, o calendário ecclesiastico e académico por que começa, onde se detalham e 

distribuem ao mesmo tempo lições e missas, festas e feriados, a cor dos paramentos e as insígnias dos professores, as 

horas das aulas e as horas das rezas. 

Todas as festas académicas são conjugadas com solemnidades religiosas. 

Poderá haver alguma festa de capella que não tenha o carácter académico, mas todas as funções académicas têm uma 

feição religiosa. 

Na aula subsiste o púlpito, no exame a oração, nos graus a bênção e a missa. 

Obrigam-se os estudantes a juramento religioso na sua primeira matrícula; os professores todos os anos neste dia. 

Antes do exame o alumno reza uma oração latina em que invoca o auxílio da divindade. 

O grau de bacharel é imposto em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. 

O grau de licenciado é conferido na capella, e o de doutor é precedido de missa, e tem um cerimonial que é um 

verdadeiro rito. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

379 
 

O simples enunciado destas práticas mostra o seu absurdo. Quem hoje teria força para introduzir em qualquer escola tal 

regímen? 

E todavia elle mantém-se na Universidade pela força da tradição e o seu enraizamento é tão profundo que é considerado 

arrojo fallar em publico nestes assumptos. 

Enumerei só aquellas disposições que têm um carácter reaccionário, restrictivo da liberdade de pensar, mas outras 

velharias se conservam, que chocam pela sua inadaptação à vida moderna. 

Sirva de exemplo o traje clerical de estudantes e lentes, cuja supressão há tanto tempo debalde se reclama. 

Lentamente tem evolucionado a Universidade, e como um organismo que no decorrer dos séculos em gerações 

sucessivas se transforma conservando certos órgãos embora atrophiados que já não correspondem a nenhuma função, 

assim aqui sobrevivem estas fórmulas anachronicas, vestígios mais ou menos extensos duma estructura de outras 

épocas. 

Purifique-se a atmosphera destas poeiras seculares, deixem-nos respirar a plenos pulmões o ar puro e vivificador da 

liberdade de pensamento. 

Como a mulher de César, que devia não só ser honesta, mas parecê-lo, a Universidade não deve só ser moderna, mas é 

preciso que não pareça velha. 

O segundo defeito, a que vou referir-me, é um vício de que enferma toda a nossa instrução. 

Eu creio, senhores, que em todos as nossas Escolas desde a instrução primária até à superior, do que menos se cuida é 

de desenvolver a iniciativa do estudante. 

Durante muito tempo ensinar teve o sentido de – facilitar a acquisição de sciencia feita. 

O grande ideal em matéria de instrução era ser um erudito. 

Ora a vida é uma lucta e é necessário marchar, progredir, porque alguém marcha, progride. Parar é morrer, a erudição 

não póde, pois, ser o ideal. 

O encyclopedismo tornou-se mesmo uma impossibilidade. E até certo ponto succede em sciencia como em literatura: se 

a erudição mata a inspiração, a preocupação de saber muito tira o tempo e a disposição para descobrir. Á força de ser 

guiado, não se pode dar um passo só. 

Por isso as reclamações do mundo civilizado sobre o ensino são no sentido de educar a mocidade principalmente a 

investigar. 

Ensinar será assim educar a vontade e a inteligência para a conquista da verdade. Mas não há nada então que aprender 

do que está feito? Há de certo; os princípios fundamentaes de cada sciencia, e para cada ponto que se deseja descobrir, 

para cada verdade que se ignora, o estudo profundo do que póde immediatamente relacionar-se com ella. 

O que se passa porém, na nossa Escola? Vejamos primeiro a Escola infantil. 

Deante do professor a personalidade do alumno diminue, apouca-se, reduz-se quase a zero. 

Passivamente o discípulo offerece, como que em sacrifício, o cérebro, que o professor modela como o barro de uma 

estátua ou a cera molle de um molde. 

Sob o jugo do professor o alumno pensa, mas é um hypnotizado, falla, mas é um phonographo, move-se, mas é um 

autómato. 

Ao contrário eu julgo que é necessário deixar desabrochar livremente a inteligência e a vontade da creança. 

O papel do professor será o do jardineiro intelligente que prodigaliza cuidados às suas plantas, ajuda o seu 

desenvolvimento, fornecendo-lhes adubo, regando-as, abrigando-as das intempéries, destacando as folhas velhas, 

podando-as mesmo para dar força às flores, mas sem as deformar, conservando nas suas linhas gerais a belleza da 

forma natural. 

Ao pensar no vinco que, talvez para toda a vida, se faz na alma da creança, eu chego a julgar preferível no seu exagero a 

expansão turbulenta anarchica da Escola de Tolstoi, onde a disciplina é precária, mas o espírito se desenvolve, ao 

formalismo rígido e deformante da nossa escola primária, onde a ordem é perfeita, mas o cérebro se atrophia. 
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Se a submissão do alumno não é tão completa no lyceu e na escola superior, se o domínio moral do professor não é tão 

profundo, a paralyzação da actividade do alunmo subsiste para o efeito da instrucção. 

O melhor professor entre nós é o que explica melhor. Fazer a lição, é expor com a máxima clareza um assumpto de 

maneira que o alunmo o comprehenda sem o menor esforço. 

Por sua vez o melhor alumno é aquelle que mostra ter apreendido com mais facilidade e com mais exactidão os mais 

subtis e delicados raciocínios da exposição do professor. 

Se este é pouco claro – recurso a um explicador supplementar. Ás vezes há ainda a explicação escripta – a sebenta. E à 

porta da aula há novos explicadores – os ursos.  

A grande tarefa consiste em não perder uma palavra do mestre. 

O ideal da nossa pedagogia é poupar o trabalho de compreensão do nosso estudante. Em compensação avulta o 

trabalho de memória. Explicada a lição, o estudante terá de a decorar para a expor de novo. 

Que elle não pense um segundo em questão alguma e passe annos inteiros, faça o curso sem resolver um problema, 

sem ter feito um único esforço pessoal de investigação, apenas com o trabalho de decalque do que outros pensam. 

E eu compreendo por fim, depois de meditar nisto, esta grande desgraça nacional, que fere profundamente o nosso 

orgulho, a raridade dos espíritos inventivos e dos espíritos de iniciativa em Portugal. O erro é da educação. 

E não ceio, Senhores, que o curso livre no ensino superior, como se entende entre nós, resolva esta questão. 

É talvez uma forma mais aperfeiçoada ainda de não se fazer esforço útil. 

Com efeito, se é certo que desta maneira o alumno conquista durante o anno a sua liberdade de acção, como poderá elle 

usar della, habituado como vem do ensino secundário a não ter actividade? 

Durante o ano a inacção. Ouvir o professor, colher apontamentos, compilá-los quando muito. É a escolha e a disposição 

do typo para a impressão. 

No fim do anno o trabalho de memória para o exame. É a passagem do rolo de tinta e a impressão typographica. 

Eis o curso livre! 

Que fazer, pois? 

Temos de modificar totalmente os nossos processos de ensino e os nossos critérios de julgamento. 

A preocupação do professor deve ser de crear o gosto do alumno pelo trabalho, desenvolver-lhe o espírito de iniciativa, a 

curiosidade de descobrir, a originalidade. 

Dar o abalo inicial e deixar marchar a onda, repetir a impulsão tantas vezes quantas for necessário. 

No estudo da sciencia feita, empregar o método de redescoberta (rediscovery) de que tão bom proveito tiram os norte-

americanos. Cada conhecimento, quando possível, será achado de novo pelo alumno. Variar os exercícios, graduá-los, 

até chegar a crear aptidão para investigar e o gosto de vencer dificuldades. 

O professor trabalha com o alumno, está em contacto com elle todo o anno, avalia-o pelos exercícios que elle faz, pelo 

esforço que empregou e utilizou. 

O exame torna-se assim uma inutilidade e uma impossibilidade. 

Terá de ser suprimido. 

É isto pouco? Mas o que é que, como diz o professor Giard da Faculdade de Sciencias de Lille: ”Não há pedagogia no 

ensino superior, ou antes toda a pedagogia consiste no exemplo do mestre trabalhando sob os olhos dos alumnos e 

iniciando-os nos esforços do seu pensamento creador sem nada lhes esconder das suas previsões, das suas dúvidas e 

até dos seus desfallecimentos”. 

E libertando o alumno, para quem o professor, nesta maneira de conceber o ensino, apparece como um companheiro de 

trabalho, mais experiente apenas, que aconselha e guia, deixando-os elle próprio às vezes conduzir também, desfasem-

se os prejuízos que nos desunem e, conhecendo-nos melhor, aprenderemos a estimar-nos e a respeitarmo-nos mais. 

Destruída a barreira que separa professores e alumnos, a Universidade para ser um verdadeiro foco de instrução e 

educação nacional precisa ainda de alargar a sua zona de actividade e procurar attingir as camadas profundas da 

população. Expandindo-se assim a Universidade, ganhará as sympatias perdidas, conquistará o amor do povo que lhe 
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dará um sólido apoio para as suas reclamações, que será uma fonte perenne de vida forte, e desempenhará a sua mais 

nobre função social. 

Na verdade para mim, senhores, o maior defeito, direi mesmo, o maior crime das organizações escolares do mundo 

inteiro está em que a educação intelectual constitue  um privilégio dos que têm dinheiro. 

A sociedade acha-se dividida em dois estratos horisontaes cuja superfície de separação é de aço duro, impenetrável. 

Os seres que pertencem à camada inferior rastejam na terra, sofrem o peso e a pressão formidável da formação 

sobreposta, nem o céu podem ver e, enquanto não são esmagados, tudo o que se lhes consente é que se afundem cada 

vez mais no inferno da sua miséria, intelectual e moral! 

O filho do  operário,  a  quem,  na  phrase  do  poeta,  “para  ganhar  um  pão  é  preciso  um dia”,  terá  de  ser,  como  o  pae, 

operário  também. Desde o nascimento  lhe está  tolhida  toda a possibilidade de vida melhor, a não ser…a outra vida e 

ainda é preciso acreditar nela! 

O mundo tem pensado um pouco neste monumental problema e, entre todas as nações, os Estados-Unidos têm 

conseguido avançar grandemente a sua resolução. Ahi é já possível alguém, que nasce humilde, instruir-se e educar-se. 

As Escolas, as Bibliotecas, os Museus pullulam por toda a parte. A entrada é livre e gratuita. Free to the peolpe. 
Os livros, o papel, a tinta, numa palavra todo o material escolar indispensável ao alumno é dado pela escola. Os que 

precisam de trabalhar de dia encontram à noite classes e conferencias sobre todos os ramos do saber humano, para 

fazer a sua instrução em qualquer direcção desde o mais baixo grau até ao mais alto. 

Mas noutros países onde este estádio de civilização ainda não  foi attingido, ás classes proletárias é já assegurada a 

instrução primária com mais ou menos desenvolvimento e facultada em larga escala a instrução technica para os officios 

e profissões. 

Mais: um grande movimento, a chamada extensão universitária, se realiza há bastantes annos a esta parte em todos os 

países civilizados. 

Plêiades de professores das Universidades e dos Lyceus, de bacharéis e de estudantes consagram uma parte do seu 

trabalho e dedicam-se alguns mesmo inteiramente, à vulgarização dos conhecimentos pelo povo, por todas as classes 

que para viver tinham de renunciar à instrução. 

Uma vezes sob a forma de conferências isoladas, sem laço que as una, outras vezes em cursos seguidos, regulares, 

com as mesmas vantagens e prerrogativas que os cursos universitários, tendo em França, por exemplo, sob o nome de 

universidades populares, o cunho duma obra de propaganda social, conservando em Inglaterra e na América o seu 

primitivo carácter, meramente instrutivo, o certo é que esta instituição tem tomado um desenvolvimento assombroso e 

produzido os mais inesperados resultados. 

A importância e a necessidade da extensão universitária reconheceu-a e consagrou-a o terceiro congresso internacional 

do ensino superior de 1900, o qual foi mesmo mais longe nas suas conclusões. Emittindo o voto de que as universidades 

organizassem, ao lado dos outros ensinos existentes, cursos de vulgarização. 

Acceito, Senhores, que para as populações das nossas villas e sobre tudo das aldeias, seja ainda cedo, attenta a pouca 

diffusão do ensino primário, para quem possam ter sucesso as missões que a extensão universitária realiza noutros 

países. 

Ahi o atraso é tão grande ainda que urge mobilizar um exército de professores de instrução primária para combater o 

analphabetismo e extingui-lo. 

Mas nas nossas cidades, e em especial nas três primeiras Lisboa, Porto e Coimbra, a extensão universitária encontraria 

evidentemente classes numerosíssimas a quem aproveitaria e para quem mesmo é já hoje uma necessidade. 

Porque não há de, pois, a nossa Universidade, pela associaçõa de professores e alumnos, ensaiar uma tentativa deste 

género entre a população tão intelligente e ávida de saber da cidade de Coimbra? 

Assim estreitaríamos os laços intellectuaes e moraes que devem unir professores, estudantes e o povo, e prepararíamos 

pela união das ideias a cooperação das vontades para a grande obra de regeneração que urge levar a cabo no país. 
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MEUS SENHORES: 

Uma vibração salutar percorre o systema nervoso do povo português , que começa a ter consciência da tremenda crise 

que asfixia a nação. 

À habitual apathia das suas classes pensantes substitue-se uma viril actividade, ainda febril e desordenada, que pretende 

a todo o transe impedir o movimento de decomposição geral, suster a derrocada. 

À medida que diminue a confiança na capacidade protectora do Estado, crescem as iniciativas individuaes, fundam-se 

sociedades de propaganda, ligas de educação, centros de instrução, realizam-se congressos, multiplicam-se as 

conferências, surgem além forças isoladas, aqui esforços convergentes, as energias buscam, para se associarem, uma 

mesma forma e pressente-se que, encontrada ella, se há de conjurar o perigo, no dia em que haja a serenidade bastante 

para o encarar de frente. 

A Universidade de Coimbra precisa de tomar partido – ou é pelo passado, pelo espírito de rotina, pela reacção enfim, e 

tem de morrer; ou é pelo progresso, pelo espírito scientífico, e pela liberdade, e tem de buscar em si própria a potência 

creadora, que há de, por transformação radical, torná-la o primeiro centro de educação da mocidade portuguesa. 
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Documento nº3 – Nota do registo disciplinar de Sidónio Pais, respeitante a uma infracção 
cometida, em 3 de Março de 1892, durante o curso de Artilharia.2 

 

                                                           
2 Fotocópia extraída do processo individual de Sidónio Pais – Arquivo Histórico Militar. 
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Documento nº4. Comunicação do despacho que determina a repreensão do tenente de 
Artilharia Sidónio Pais, na presença de oficiais de graduação não inferior à sua. Lisboa, Direcção 
Geral da Secretaria da Guerra, 9 de Janeiro de 1899.3 

 

 

 

 

                                                           
3 Arquivo Histórico Militar 
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Documento nº5. Cópia de uma carta de Sidónio Pais, enquanto Enviado Extraordinário e 
ministro plenipotenciário em Berlim, dirigida ao ministro dos Negócios Estrangeiros, em Portugal. 
Berlim, Alemanha, 18 de Outubro de 1914.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais 
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Documento nº6 - Carta de Sidónio Pais à sua tia madrinha Claudina da Silva Coelho.5  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Armando Malheiro da Silva e António Júlio Limpo Trigueiros, Sidónio Pais de Caminha ao Panteão Nacional: Retalhos 
Ideológico‐ Políticos, Histórico‐Biográficos e Genealógicos da Memória, Viana do Castelo, Centro de Estudos Regionais, 
1999, p. 272. 
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Documento nº7 – Correspondência familiar de Sidónio Pais6 

- Telegrama de Sidónio Pais a sua mãe Rita da Silva Cardoso Pais, convidando-a para passar 
uns dias na sua companhia. 

 

 

 

    
PT/MPR/APSP/Cx017/014 

                      

 

 

 

                                                           
6 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

389 
 

- Carta–resposta de Rita da Silva Pais, agradecendo o telegrama de seu filho, Sidónio Pais, e 
relatando a morte do irmão deste, Aureliano da Silva Pais, entretanto, falecido no Hospital do 
Conde Ferreira, no Porto.     

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PT/MPR/APSP/Cx017/014 

 

6 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 
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- Carta de Maria dos Prazeres para Sidónio Pais, seu marido, felicitando-o pelo 1º aniversário da 
Revolução, e ansiando por o ver, no dia 14 de Dezembro. 

  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           PT/MPR/APSP/Cx028/0020 

6 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 
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- Carta de Mi SI (Maria Sidónio Pais) para Sidónio Pais, seu pai, felicitando-o pelo 1º aniversário 
da Revolução e por ter saído a salvo do atentado de que foi alvo. 

 

 

 
 

 

 

    PT/MPR/ASP/Cx028/0021 

6 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 
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Carta de Rita Pais dirigida ao seu irmão Sidónio Pais, felicitando-o pela revolução que capitaneou, 
e da qual saiu vitorioso. Caminha, 10 de Dezembro de 1917. 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

PT/MPR/APSP/Cx017/084 

6 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 
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- Carta de Claudina Cardoso, tia madrinha do Presidente da República, Sidónio Pais, felicitando-o 
por ocupar aquele cargo. Caminha,14 de Dezembro de 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

PT/MPR/APSP/Cx 017/037 

6 Museu da Presidência da República. Arquivo PR Sidónio Pais. 
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Documento nº8 - Testamento de iniciação de Sidónio Pais. 

 

 

Testamento de iniciação7 
 

Qual é o vosso nome? Sidonio Bernardino Cardoso da Silva Paes 

Idade? 38 annos. 

Estado? Casado. 

Profissão? Professor da Universidade. 

Naturalidade? Caminha. 

Residencia? Coimbra. 

Que religião professais? Nenhuma. 

Que politica tendes? (na acepção mais elevada do termo) A forma de Governo mais perfeita que conheço 

actualmente é a republicana. Por isso sou e sempre fui republicano. A politica que preferirei sempre é aquella 

que tender ao bem da humanidade. 

Qual o dever do Homem para consigo mesmo? (sob os pontos de vista physico, intelectual e moral). Sob 

o ponto de vista physico = o desenvolvimento do seu organismo, pela educação physica, sob o ponto de vista 

intellectual = o desemvolvimento da sua inteligência instruindo-se o mais possível. Sob o ponto de vista da 

moral = procurar conhecer-se e corrigir-se pela auto-educação. 

Qual o dever do Homem para com os seus semelhantes? Sacrificar-se pelo bem d’elles. O heroísmo, no 

sentido mais largo do termo, deve ser o seu ideal. (N.B. Este sentido é para mim o do sacrifício pela 

collectividade na defeza da justiça, da Verdade e do Bem). 

Que deve o Homem à Pátria? O seu esforço máximo, até ao ponto de dar por ella a sua vida. 

Que merece o traidor? O desprezo. 

Que nome symbolico desejais adoptar? Carlyle. 

Data Coimbra, 20 de Fevereiro de 1911. 

Nome Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Paes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 João Medina, História de Portugal, vol.XI, Amadora, Ediclube, 1993, p. 56‐58, apud, Armando Malheiro da Silva, 
Sidónio e o Sidonismo, vol.1. História de uma vida, ob. cit., p.223. 
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Documento nº9 – A adopção do nome simbólico de Carlyle8. 

 

                                                           
8 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit.,pp.223‐224. 
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Documento nº10 – A Imprensa coimbrã apoia a acção desenvolvida na Escola industrial 
Brotero.9 

 

 
                                                           
9 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit.,pp.149‐150. 
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Documento nº11 – Entrevista a Sidónio Pais, efectuada pelo jornal A Liberdade de Aveiro.10 

   

                                                           
10 O jornal A Liberdade, de 22 de Junho de 1911, apud, Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História 
de uma vida, ob. cit., p.243. 
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Documento nº12 – Intervenção de Sidónio Pais, na Assembleia Nacional Constituinte.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11  Actas  da Assembleia Nacional  Constituinte,  de  2  de Agosto  de  1911,  apud,  Armando Malheiro  da  Silva,  Sidónio  e 
Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.253. 

Ainda não fixámos a forma da nossa Republica, e se a independencia dos poderes é um 
principio fundamental nas constituições presidenciaes, como a dos Estados-Unidos da América 
do Norte, e outras, o mesmo não sucede quer nas Republicas parlamentares, quer mesmo na 
constituição da Republica Democratica Suissa. 

E emquanto á harmonia dos poderes eu não sei, Sr. Presidente, se é pela completa harmonia 
ou acordo d’esses poderes que se garante a effectividade da Constituição. A este propósito eu 
aponto á Camara dois factos da nossa historia, bem recentes, onde o acordo dos poderes não 
serviu senão para calcar aos pés as poucas garantias contitucionaes que havia. 

A ditadura franquista não podia ter a acção que teve se não fosse o assentimento do poder 
judicial; e o simulacro de parlamento a que se chamou solar dos barrigas, é um exemplo de 
como a demasiada harmonia dos órgãos do poder legislativo e do poder executivo poder servir 
para o exercício de uma ditadura disfarçada. 

Mas é principalmente pela sua inutilidade que este período do artigo em discussão deve ser 
eliminado. 

É, com efeito, inútil afirmar que é pela independencia e harmonia dos poderes do Estado que 
se garante a effectividade da Constituição. 

O que é necessário é fixar as condições do exercício d’esses poderes e as relações que devem 
existir entre elles, mas esse é o objecto das secções seguintes e não desta. 
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Documento nº13 – Intervenção de Sidónio Pais, na Assembleia Nacional Constituinte.12 

 

O Parlamentarismo tem sido muito criticado, e as criticas mais justas que lhe teem sido dirigidas são sobre o 

abuso do direito de iniciativa. 

O direito de iniciativa é hoje um dos pontos mais importantes de direito constitucional. Embora eu seja leigo 

no assunto, vou apresentar à Assembleia o resultado dos meus estudos, chamando para elle a sua attenção. 

É necessário, a meu ver, estabelecer no projecto da Comissão quaes as condições em que se há de exercer 

a iniciativa parlamentar e a iniciativa governamental. 

A questão é extremamente complicada. 

 No que diz respeito aos impostos está reconhecido que se não pode excluir a iniciativa governamental. Na 

fixação das despesas também a iniciativa governamental deve preponderar sobre a iniciativa parlamentar. A 

revisão da Constituição é um assunto que tem de ser objecto do concurso de duas iniciativas: parlamentar e 

governamental. 

 Quanto á iniciativa das varias propostas é claro que os governos, compostos de pessoas competentes, 

estão mais nos casos de poder avaliar as necessidades do país, que os membros do poder legislativo, que 

lutam com difficuldades para colher elementos de estudo com que possam formar o seu juízo acêrca das 

reclamações dos povos. Ao poder legislativo o que compete é exercer a fiscalização dos actos do poder 

executivo. 

Em questões financeiras estão todos de acordo em que a iniciativa parlamentar deve ser restringida, bem 

como na criação de novas despesas. 

Na distribuição dos impostos e sua criação, a iniciativa parlamentar tem de restringir-se muito, portanto a 

alteração de qualquer d’estas leis é ponto importantíssimo para o equilíbrio orçamental. 

Se os governos são os responsáveis pela boa administração do país, ao Parlamento cumpre nunca aumentar 

as despesas e simplesmente contribuir para as diminuir. 

No estrangeiro há hoje uma grande tendência para restringir a iniciativa parlamentar. Em França existe até 

uma corrente neste sentido, tendo-se introduzido no Regimento da camara uma disposição para limitar a 

iniciativa parlamentar. 

Nos Estados Unidos da América do Norte existe a preponderância da iniciativa parlamentar, mas as 

propostas, apresentadas nas câmaras, vão a um comité para serem apreciadas e elle é que resolve se 

devem vir á discussão. 

                                                           
12 Actas da Assembleia Nacional Constituinte, de 8 de Agosto de 1911, pp. 334‐335. 
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Na Suissa, onde existe a constituição mais democrática, na pratica, quem tem maior iniciativa é o Governo, 

pois os projectos dos Deputados passam pela mão dos Governos, que dão a sua opinião, para depois 

voltarem á Câmara. 

Por tudo isto entendo que se deve introduzir na Constituição um principio tendente a restringir a iniciativa 

parlamentar, medida esta que está de harmonia com a teoria, experiencia histórica, e a necessidade urgente 

que temos de fazer entrar a ordem nas finanças, e fazendo com que o equilíbrio orçamental se mantenha, 

através de todas as difficuldades. 

Nesta Assembleia todos desejam remediar o mais possível as desgraças que affligem a Patria, pois  a 

primeira condição fundamental, culminante, para que a Pátria possa progredir, é estabelecer o equilíbrio 

orçamental. 
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Documento nº14 – Intervenção de Sidónio Pais, face à incursão de couceiristas sobre 
Bragança.13 

 

 

  

                                                           
13 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., pp. 277‐278. 
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Documento nº15 – Intervenções de Sidónio Pais, no Senado.14 

Sr. Presidente: o ilustre Senador que acaba de falar, fazendo a crítica do Orçamento, começou por acentuar 
que as duas cousas principais da administração pública são a questão financeira e a questão da instrução. 
Estou absolutamente de acordo com S. Exª.. 
Acho que a questão financeira é fundamental para o desenvolvimento da instrução pública; mas a questão 
financeira tem dificuldades muito grandes entre nós, pela herança que coube da monarquia. 
Todos sabem que a nossa dívida, flutuante ou consolidada, é importantíssima. 
 A soma das duas dá-nos encargos muitíssimos grandes, que constam do Orçamento. 
É só por si razão suficiente para que nós reformemos os nossos costumes e a nossa maneira de administrar 
(Apoiados). 
Sr. Presidente: na ocasião de apresentar êste Orçamento à Câmara dos Deputados, disse claramente a 
minha opinião a êsse respeito. 
Disse a traços ligeiros qual a nossa situação financeira, e os perigos que havia em não prover de remédio a 
essa situação difícil. 
Que me parecia que haveria vantagem, embora o Govêrno não julgasse essa questão essencial para a sua 
vida administrativa, em discutir minuciosamente este Orçamento. 
Não era um pedido de duodécimos que vinha aqui trazer. 
Não tenho responsabilidade da oportunidade da apresentação deste Orçamento. 
O Govêrno tomou conta das finanças do estado apenas há um mês. 
Não podia em menos tempo ter feito a revisão rápida do Orçamento, de maneira a apresentar o mais 
conscienciosamente possível êste diploma à Câmara. 
Daí resulta que não tem responsabilidade no retardamento que houve na apresentação do Orçamento. 
O Govêrno não ousou pedir duodécimos. Apresentou a questão como estava. 
Há vantagem em que este Orçamento se discuta? Sim. 
Durante o tempo que decorreu de 5 de Outubro até à abertura das Constituintes, o Govêrno Provisório fez 
largas reformas, muitas das quais, nos seus traços fundamentais, terão de permanecer, mas sem dúvida 
nenhuma, e creio que todos estarão de acordo comigo, nesta parte, muitas trouxeram aumento de despesa. 
(Apoiados) 
Disse o Sr. Senador Goulart de Medeiros que o Govêrno Provisório não apresentou às Constituintes o 
Orçamento porque, dizia-se nessa ocasião, uma das razões fundamentais era esse Orçamento trazer um 
deficit muito grande. 
Disse-se também que havia desaparecido o deficit da monarquia e aparecera o deficit da República. 
O Govêrno Provisório aumentou algumas despesas, é certo. Mas é também certo que fez obras de benefício 
para todos os serviços públicos; fez uma obra de reforma muito produtiva, e é claro que essa reforma não 
podia deixar de vir acompanhada de aumento de despesa. Isto não significa de forma nenhuma crítica aos 
actos do Governo Provisório; isto significa simplesmente a verdade. 
É certo que o Govêrno Provisório cortou despesas improdutivas da monarquia; mas sem dúvida os novos 
serviços que criou trouxeram também encargos novos. 

                                                           
14 Diário das Sessões da Câmara dos Deputados, de 27 de Dezembro de 1911. 
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Acabou-se o deficit da monarquia, mas criou-se o deficit da República. 
Eu disse na Câmara dos Deputados que me parecia conveniente a discussão deste Orçamento; mas nunca 
combati fundamentalmente as reformas do Govêrno Provisório. O que combati foi oportunidade de as 
executar duma só vez. 
Eu entendia que esses decretos, essas leis se deviam ir executando lentamente, de maneira que os 
encargos que traziam para o Estado fôssem compensados pelos recursos do Tesouro. 
Esta era a minha opinião a este respeito, e creio que nesse momento era também a opinião do Govêrno. 
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Documento nº16 – Carta de Alberto da Silva Pais a seu irmão Sidónio – 27 de Julho de 1917.15 

 

                                                           
15 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., pp. 410‐411. 
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Documento nº17 – Sidónio Pais e as entrevistas. Extractos da imprensa. 
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Documento nº18 -  Criação da Secção Fotográfica e Cinematográfica do Exército – Decreto 
nº 4:214 de 13 de Abril de 1918 
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Documento nº 19 – Carta da condessa de Ficalho a uma pergunta de J. Rocha Martins. 

 

Perguntei um dia á Senhora Condessa de Ficalho as suas impressões acerca de Sidónio 
Pais. Respondeu-me com a carta que segue, tornando-se assim minha colaboradora. 
Melhor do que ninguém a grande fidalga podia definir aquele com quem tanto convivera. 

Diz a Senhora Condessa: 16 
 
No dia 8 de Dezembro, no dia da parada das forças na Rotunda, fui entusiasmada para ver Sidónio Pais, de quem já 
todos falavam, mas ele modestamente furtou-se à nossa admiração, não descendo a Avenida. Só consegui vê-lo, pela 
primeira vez, à volta do Norte, no meio da mais extraordinária manifestação de entusiasmo, que o Presidente agradecia 
em pé na carruagem, firme e sereno, como se conservou até à morte. 
Mandei nessa ocasião pedir ao Senhor Presidente para me assinar um retrato que tinha comprado e no qual escrevi 
«Com profundo reconhecimento e sincera admiração», assinando «Condessa de Ficalho». 
Por espírito talassa, de que dificilmente abstraímos, pus data «8 de Dezembro», que era a que insensivelmente 
desejávamos ver adoptada, para comemorar a revolução libertadora, mas o Presidente assinou e datou do dia em que 
escreveu o seu nome, evitando assim diplomaticamente a escolha da data. 
Lembra-me também do dia em que a muito custo obtive um camarote para dois teatros, esperando ver em algum o 
Senhor Presidente. 
Foi na Trindade que o vi entrar e, aí, mais ainda se acentuou a minha admiração, porque a maneira de entrar no 
camarote e tirar o capote militar, deixando-o cair nas mãos de um dos ajudantes, marcavam atitudes de uma elegância 
que lembrava um príncipe, criado e educado para a representação de um alto papel mundial. Assim foi também numa 
das récitas de gala em que o Senhor Presidente, absolutamente no seu lugar e à vontade, no camarote presidencial, 
recebeu o ministro de Inglaterra; eu não perdi um gesto dessa entrevista, que foi um assombro de correcção e dignidade. 
Fui apresentada ao Senhor Presidente, na Exposição das Rosas, pelo Dr. Fernandes de Oliveira, então já ministro da 
Agricultura; por estar rodeado de gente, só consegui chegar ao Senhor presidente e ser-lhe apresentada na escada, à 
saída, e quase às escuras. 
Ao ouvir o meu nome, S. Exª disse imediatamente: «Ah!... Tenho que agradecer à senhora condessa as palavras 
amáveis que pôs no meu retrato.» Este dom que eu sempre lhe notei, de dizer a palavra agradável de simpatia pessoal, 
era um dos dons naturais do Presidente, que se ensina aos príncipes destinados a reger as nações mas que nem todos 
sempre aprendem. 
Com pretexto de um requerimento que queria entregar ao Presidente, pedi uma audiência, que me foi marcada para dali 
a dias. Cruzou-se no Largo de Belém o automóvel em que eu ia com o Dr. Baltasar Cabral, em que vinha a condessa de 
Moçâmedes e filhas, uma delas a mulher deste, que acabavam de ser recebidas, para fins de caridade, por S. Exª. 
Nessas recepções tudo era pensado e previsto com o máximo cuidado, porque sendo o Senhor Presidente de si modesto 
e simples, não dispensava uma das cerimónias que ele julgasse pertencia ao Chefe do Estado. Assim, quando cheguei 
ouvi o António Pais, então secretário do pai, perguntar a um dos criados: «a senhora condessa vem só? - percebi a razão 
depois, porque junto à mesa do Senhor Presidente estava uma cadeira para mim, para que nem ele, sendo Presidente, 
nem eu, uma senhora, tivéssemos de a ir buscar; nunca o Senhor Presidente fumou diante de mim (ele, que fumava 
sempre), porque nem queria pedir licença para fumar, nem fumar sem ela. 
Ao mesmo tempo que tinha estas delicadezas guardava o seu lugar. 

                                                           
16 José Rocha Martins, Sidónio Pais, Ídolo e Mártir da República, Lisboa, Bonecos Rebeldes, 2008,pp.169‐179. 
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Uma vez, estando eu a brincar com uma pulseira, deixei-a cair no chão e, sem um gesto para a apanhar, o Senhor 
Presidente tocou a campainha, para que viesse o seu ajudante, e indicou-lha. Em coisas tão pequenas mostrava sempre 
o que era nas grandes: tinha a firmeza de carácter e o domínio completo dos seus nervos. 
Ofereci-lhe uma casa minha para armazém regulador de preços, como ele estabeleceu alguns em todos os bairros, casa 
que S. Exª depois aproveitou para a Sopa 5 de Dezembro, destinada aos pobres da freguesia das Mercês, sopa que foi 
inaugurada pelo Senhor Presidente a 10 de Agosto e que continuei sempre a fiscalizar e a visitar, onde tantas vezes ouvi 
bem-dizer o seu nome e onde ainda agora conservo o seu retrato, retrato do «pai dos pobres», como as minhas 
velhinhas lhe chamam. 
Usava sempre uma maneira especial de distinguir as pessoas. Nuns exercícios de brigada, que se fizeram no antigo 
hipódromo de Belém, que por sinal foram uma maravilha, o Senhor Presidente viu-me e mandou-me o capitão João de 
Mendonça, que, a cavalo, estacou diante de mim fazendo a continência; «- Vossa Excelência é a Senhora Condessa de 
Ficalho?; o Senhor Presidente deseja falar-lhe, mas vem por aqui.» 

Momentos depois, o Presidente, que tinha dado umas voltas no campo, voltou o cavalo e, seguido do seu estado-maior, 
veio falar-me: disse-me uma frase sem valor, só para me dar a importância que ele julgava conveniente mostrar-me 
naquele momento. 
Foi depois, mais tarde, em Sintra, que o Senhor Presidente se convenceu de quanto eu desejava trabalhar, e aproveitou 
todo o esforço que tão sinceramente lhe oferecia. 
Na festa da Pena, um dos seus grandes triunfos de bondade, perseverança e tacto, foi-me dado ajudá-lo, e tenho a 
íntima satisfação de ter reconhecido a tempo o que um homem assim podia ser para a nossa Pátria. No limitadíssimo 
campo de acção que o Senhor Presidente me destinou, fiz tudo que ele solicitou. Era bem pouco, mas ele sabia que 
podia contar comigo, que para isso empregaria toda a minha actividade. Na véspera da festa, foi a comissão das 
senhoras à Pena levar os bolos e bonecas que deviam ser distribuídas às 1500 crianças entrajadas de novo. Quando 
entrámos na sala já ali se encontravam muitos brinquedos, alguns lindíssimos e de muito valor, mandados pela condessa 
de Valenças. As bonecas baratas, que as senhoras da primeira sociedade de Sintra se tinham esmerado em vestir da 
maneira mais interessante, alguns poemas de elegância e gosto, foram quase uma a uma examinadas pelo Senhor 
Presidente, que dizia: «Isto representa muito amor pelos pobres», e, com um sorriso dos dele: « Por mim também.» 

Em seguida foi o Senhor Presidente, com as senhoras, escolher, no Parque, o sítio aonde seriam armadas as diversas 
barracas, descendo até aos lagos connosco. Ofereceu-nos o seu automóvel, e como, agradecendo, disséssemos que 
vínhamos a pé: «Então, eu também vou.» descemos a Estrada do Sindicato, falando sempre o Senhor Presidente nos 
seus projectos de bem para todos, da sua creche, de que já tinha os planos, dos bairros operários, de tanta coisa a fazer 
para o seu povo, desenvolver o «sport», etc. Falando depois de música, de que era apaixonado amador, disse-nos que 
haveria ópera. Quis saber se todos iriam, pois era preciso que fossem. Pareceu-nos um instante aquela descida até à 
vila, onde o Senhor Presidente, despedindo-se de nós, entrou para o automóvel, que o seguia, para subir para a Pena.  
Essa festa das crianças foi um verdadeiro delírio. O Senhor Presidente proporcionou-lhes todos os divertimentos; 
mandou vir um carrossel, um camelo e carros dos póneis do Jardim Zoológico. Os pratos do arroz-doce para a merenda, 
feitos de propósito para as crianças guardarem como recordação, tinham escrito: «Por tanto vos amar.» Os fatinhos não 
eram distribuídos como esmola, por uma atenção do seu lindo coração, eram dados na véspera, quase às escondidas, só 
para se apresentarem bem no dia seguinte, sem sacrifícios das famílias, as crianças que o Senhor Presidente queria 
divertir e que ele mesmo passeou pelo Parque no seu automóvel. 
Estive dias antes com o Senhor Presidente no Rallie Paper, em que S. Exaª se fez esperar pelos oficiais que tomavam 
parte na festa, fazendo assim uma linda entrada no campo. Quando eu lamentava que se tivesse adiado a festa da Pena, 
receando chuva para o domingo seguinte, disse-me o Senhor Presidente: 
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- Domingo que vem não chove! - mas como reparasse que alguém nos podia ter ouvido e que desejasse chuva, tendo-se 
prolongado a seca, e fazendo a água muita falta, com o seu bom coração e preocupação de não melindrar ninguém, 
acrescentou, afirmando: 
- Mas chove antes. 
E efectivamente choveu. 
Em qualquer coisa que dizia, tinha o Senhor Presidente sempre um fim. Era um educador, e como eu lhe disse um dia: 
um dominador. Via-se ao falar com os rapazes oficiais às ordens, que o acompanhavam, que não perdia uma ocasião de 
lhes formar o espírito. Uma vez que esperava para ser recebida pelo Senhor Presidente, que estava em conferência com 
o ministro da Marinha, Canto e Castro, foi o Bernardo de Albuquerque mostrar-me a capela e o claustro da Pena, falando 
de arte como quem conhece perfeitamente o assunto, não só pela educação que tinha como convivência com grande 
espírito culto que era o Presidente. 
Algumas vezes percebi que as peças de teatro a que assistiam e os méritos literários e morais de cada uma eram 
discutidos em Belém pelo Senhor Presidente com a gente nova que o rodeava, e para a qual as suas opiniões eram 
dogmas. 
À volta de Sintra, na ocasião da pneumónica, e quando o Senhor Presidente quiz organizar o serviço das senhoras, nas 
diversas freguesias, fui chamada a Belém. Por ter sido decidido num daqueles repentes de energia do Presidente, não 
tive tempo de prevenir outras senhoras; fui a única que assistiu à reunião no quartel dos Paulistas, em que o Senhor 
Presidente nos declarou o que queria feito. 
- Foi o que eu organizei para a minha freguesia (era a Ajuda), em que todos os doentes têm sido socorridos; os meus 
filhos Afonso e Pedro fizeram as visitas a todas as casas e sabem o que é preciso. Deixo cá o Pedro para mostrar o que 
eu quero feito 

Combinei com o Pedro estar com ele às dez horas, no dia seguinte, para visitar a Bica Grande e Pequena, o centro mais 
pavoroso de miséria. Pois às dez horas, quando lá cheguei, já o Pedro Pais tinha o serviço organizado, já sabia de todos 
os doentes, já tinha trepado a terceiros e quartos andares, tinha a nota de quem devia ter médico, caldos ou leite, camas 
ou cobertores. Obedecendo à vontade do pai, que não receava do contágio para o seu próprio filho, um pequeno de 16 
anos, tinha feito o que muita senhora de caridade com muitos anos de prática, não saberia ter feito. 
Dizia-me depois o Pedro, com lágrimas nos olhos: 
- Tenho pena dos meus doentes da Ajuda, que já os conhecia todos, mas ficou lá o Afonso! 
A única manifestação pública de carinho feita aos mutilados da guerra foi o jantar que o Senhor Presidente quis no 
programa das festas aos Aliados e que ele expressamente desejou que fosse servido pelas senhoras. Nós não 
consentimos que nem um só prato fosse posto diante daqueles humildes heróis sem ser por nossas mãos. E o que os 
nossos soldados apreciavam o nosso carinho, que por fim era só a bondade do Presidente, que nós servíamos, servindo 
os que heroicamente tinham servido a Pátria! 
Vieram as festas do dia 5 de Dezembro; a não ser uma récita de gala no Teatro de S. Carlos, o Senhor Presidente só 
quis festas para o povo. Decidiu vestir 3000 crianças; para isso era preciso um trabalho intenso, faltavam 15 dias! Não 
importa, há-de fazer-se; tratou-se com uma grande fábrica. As operárias tinham de trabalhar de noite e de dia. E era em 
Dezembro; fazia muito frio! 
«as senhoras que vão para lá ajudar as operárias e animá-las», e fomos. Até às três da manhã muitas noites lá ficámos, 
nos próprios dias de festas. Em lugar de irmos a qualquer teatro, íamos distribuir o café e bolachas que o Senhor 
Presidente nos mandava, e como o frio era muito tomávamos café, sentadas em cima das mesas de costura, pelas 
mesmas canecas das operárias. Contramestras e caixeiras, porque todas queriam trabalhar, radiantes, entusiasmadas, 
conversavam connosco, davam-nos os requerimentos para os fatinhos das crianças e eu recomendava-as às senhoras 
de cada freguesia que estavam encarregues de verificar as circunstâncias de pobreza e necessidade de cada família. 
«Peço para informarem com boa vontade porque são pedidos das operárias, que mais do que ninguém têm direito de 
serem atendidas!» 
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Que linda concepção de igualdade e de fraternidade a daquela alma, que dispunha das nossas vontades e empregava 
todo o seu esforço para nos levar; nós as classes altas, ao encontro da miséria e do trabalho. Far-se-ia nas suas mãos, 
se lhe tivessem dado tempo, a verdadeira união da família portuguesa, que  ele tanto queria e sabia que se podia 
realizar; pregando amor e caridade de cima para baixo e nunca revolta e ódio debaixo para cima. 
Tenho vivido com muita gente, porque sou velha; nasci no meio que se chama de «gente fina»  e tenho o dom de 
observação bastante grande que cultivo; pois nunca vi uma alma maior e mais bela que a alma do Presidente Sidónio 
Pais, via-se lhe na cara, resplandecia-lhe no sorriso. Depois de nos  fazer  trabalhar  tanto  quanto  podíamos…e 
mais…dizia: 
- Estou-lhe muito, muito grato! – e esquecia-se todo o cansaço; estava tudo pago com um sorriso. 
Naturalmente, o Senhor Presidente mantinha sempre a linha da mais extraordinária correcção. Quando fui a Sintra 
assistir à inauguração da Sopa dos Pobres, em São Pedro, estavam várias senhoras que o Senhor Presidente convidara 
para ficarem à sombra , num recinto que lhe tinha sido reservado. Era eu uma das primeiras. 
O Senhor Presidente dirigiu-me algumas palavras; em seguida estavam a mulher e irmãs de Luís Freitas Branco, a quem 
S. Exª falou depois, e como fosse mesmo ao pé de mim e um assunto que me interessou, sobre o Castelo da Pena e as 
diversas épocas em que tinha sido construído e reparado, meti-me na conversa. O Senhor Presidente parou um instante, 
respondeu-me com um sorriso, e continuou a dirigir-se às outras de maneira a cortar por completo a falácia geral, o dize-
tu-direi eu à vontade, que ele, talvez só instintivamente, não achava protocolar. 
Ficou-me de emenda e nunca mais tentei senão manter a linha da mais absoluta correcção. Fosse onde fosse que o 
Senhor Presidente me visse, esperava para que eu lhe fosse falar. Não dava um passo, estendia a mão e eu 
naturalmente fazia-lhe uma mesura de corte, e se por acaso alguém que não sabia de praxes lhe abanava a cabeça ou 
cumprimentava sem cerimónia chocava-se, como duma falta de etiqueta. 
Não se admire de tudo que lhe conto; se penso, sinto e vivo tanto com esta saudade! e que o tenho tão presente como 
há  três anos…  três anos,  já!, parece  incrível!, em que o Senhor Presidente passava pela casa em que eu estava em 

Sintra e me dizia como sempre: 
- Estou muito, muito grato! 
E nós éramos-lhe gratas do bem que ele nos proporcionava fazer. 
Ele queria o trabalho das senhoras em tudo que era caridade, porque era acima de tudo, justo. Senti-lhe sempre a ânsia 
do bem, a vontade firme de acertar, e ao mesmo tempo nunca vi uma teimosia nem um ímpeto da sua vontade, antes 
mais depressa uma humildade, sincera e espontânea, em aceitar uma opinião contrária à sua, desde que se lhe provasse 
ser um meio de alcançar o Bem. 
Falando de si, o Senhor Presidente parecia tratar de outra pessoa; via-se que analisava os seus sentimentos. 
Conversando comigo sobre inveja, disse-me: - Eu cheguei ao primeiro lugar do meu país sem nunca ter tido inveja de 
ninguém. Quando era rapaz, via os outros falar com facilidade, pensava que não tinha o dom da palavra e não me 
entristecia; só me dava vontade de, pelo esforço, suprir essa deficiência. 
A saudade que temos dele e a falta que nos fez só se explica pela sua imensa bondade, bondade que toda a mulher 
portuguesa, infalível no seu instinto, soube sentir e apreciar. 
Era uma alma de uma rara beleza e dum poder de sugestão que chegava a ser fantástico. Dele tudo era lendário. Surgiu 
como uma revelação do dia 5 de Dezembro, revelação que não foi só para nós, que o não conhecia-mos, como para 
todos que com ele viveram, antes de ser Presidente, e que concordam em dizer que completamente mudara. 
Aquela fé nos destinos da Pátria em que ele falava na carta que me mandou dias antes da sua morte! 
A expressão de sofrimento sublimado, que era o dos últimos dias da sua vida, que foram o martírio moral mais intenso 
que se pode imaginar, de que ele tão sentidamente me agradecia a compreensão no dia 5 de Dezembro! 
Não contente de me escrever aquela carta, o Senhor Presidente mandou-me chamar ao seu camarote e disse-me: - 
Como sabe sempre o que eu sinto e como sabe dizer as palavras que devem ser ditas! 
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Eu tinha simplesmente mandado um lindíssimo ramo de cravos cor-de-rosa, a flor predilecta do Senhor Presidente, ramo 
que estava em Belém à hora em que o iam acordar, e que o Pedro foi levar ao pai. Tinha hesitado em mandar as flores 
porque sabia quantos dissabores o Presidente tinha naquela ocasião, mas fugindo de uma longa carta, tinha só escrito: 
«Que esta lembrança, de profundo reconhecimento, o compense da reles ingratidão de alguns.» 
Lendária parecia essa figura que nos aparecia sempre onde havia uma desgraça a socorrer, um bem a praticar. Para ele 
corriam as crianças e os animais: o maior sinal de predestinação. Vejo-o sempre no Parque da Pena, ao chegar aos 
lagos, quando os cisnes, com um grito rouco, levantavam voo para lhe irem ao encontro, e ele explicava, sereno: - 
Fazem-me sempre isto…  
- Morreu há pouco em Coimbra o cão preto, o «Fiel», ao qual ele dava um olhar quando saía do paço todos os dias, e 
que em paga nunca o abandonou depois de morto. 
 Linda figura quase imaterial, Parsifal ou Lohengrin, vindo para nos salvar, herói místico invulgar e quase sublime de 
abnegação por Portugal e pelo Povo! 
É e será sempre um culto para os nossos corações, um ponto de comparação, um exemplo para o nosso sacrifício. 
Ámen! 
 
 Condessa de Ficalho 
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Documento nº 20 – Carlos Max Lichnowsky,  A minha missão em Londres 1912-1914.17 

 

 

 

                                                           
17 João Medina, História de Portugal Contemporâneo – Político e Institucional, Lisboa, Universidade  Aberta, 1994, pp. 
414‐415. 
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Documento nº 21 – Plano estratégico delineado por Sidónio Pais, ao iniciar funções, em 
Berlim.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História de uma vida, ob. cit., p.318. 
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Documento nº 22 – Excerto de uma carta confidencial, a 2 de Maio de 1918, de Sidónio Pais 
para Brito Camacho.19 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Arquivo de Brito Camacho – correspondência, apud, Armando Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo, vol.1, História 
de uma vida, ob. cit., p.314. 
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Documento nº 23 – Relatório de Francisco Homem Cristo Filho, director dos Serviços de 
Propaganda e Informação de Portugal nos países amigos e aliados. Paris, 15 de Outubro de 
1918.20 

 

 

 

                                                           
20 Arquivo histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
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Documento nº 24 – Lei Eleitoral, Decretos nº 3:907 e 3:997, respectivamente, de 11 e 30 de 
Março de 1918. 

 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

434 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

435 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

436 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

437 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

438 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

439 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

440 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

441 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

442 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

443 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

444 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

445 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

446 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

447 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

448 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

449 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

450 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

451 
 

 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

452 
 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 

 
 

453 
 

Documento nº 25 – Mensagem de Sidónio Pais, na sessão solene de abertura do novo 
Congresso da República Portuguesa. 

Senhores Deputados e Senadores:   

Eleito e proclamado o Presidente da República e constituído o Congresso, entra o País em 

plena normalidade constitucional. 

A Constituição Política da República Portuguesa, com as alterações decretadas durante a 

ditadura revolucionária regula até que o Congresso faça a sua revisão, as funções dos três 

poderes do Estado: legislativo, executivo e judicial independentes e harmónicos entre si. 

Chefe da Revolução de 5 de Dezembro sinto vivo prazer em ter podido conduzir o País 

com a colaboração de todos os que tomaram parte no movimento revolucionário e o 

apoiaram após oito meses de dificuldades inúmeras e de áspera luta de todos os dias 

contra a demagogia, tendo sempre assegurado a ordem e a respeito pelas liberdades 

públicas e pelos direitos individuais, a uma situação perfeitamente normalizada, em que a 

soberania nacional se exerce por intermédio dos seus legítimos órgãos. 

Foi para o Povo que se fez a revolução de 5 de Dezembro, segundo as nobres aspirações 

dos que a levaram a efeito. 

Foi com os olhos sempre fitos no Povo que governei durante o período ditatorial. 

É tão grosseiro o erro que se comete supondo a Revolução de 5 de Dezembro reacionária 

como supondo-a demagógica. 

Nunca uma verdadeira revolução, e foi-o aquela, que o Povo português na sua quase 

unanimidade consagrou, pode deixar de ser guiada por uma ideia de progresso. 

Pela parte que me toca, só quem desconhece o meu passado e ignora a persistência do 

meu carácter, pode apodar-me de reacionário. Tão pouco poderia associar-me a uma obra 

improgressiva. 

Fui sempre e sou republicano; por isso procurei manter e consolidar a República. 

Atravessa-se, na época em que começou a organização revolucionária, um período crítico 

em que os desmandos e a corrupção do poder perturbavam as consciências.  

Em cada peito se gerava um fundo ressentimento de revolta. Era mister canalizar essas  



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

454 
 

forças desorientadas, para evitar a anarquia evidente. Ou se fazia a coordenação dessas 

energias dispersas ou viria o caos. Não só a Pátria estava em perigo. Se elementos 

republicanos não encarnassem em si as aspirações do País a revolução poderia vir a 

apresentar a forma duma restauração monárquica. Era mister actuar rapidamente. 

Quis interessar um partido inteiro nesse movimento. Se o não consegui, foi possível apesar 

disso garantir o carácter republicano da revolução. Haverá quem pense que a revolução 

visara a introduzir no estatuto fundamental o princípio da dissolução. 

Quem poderia congregar as dedicações, até ao máximo sacrifício, que a organização do 

movimento encontrou, se ideais mais altos e mais amplos não inflamassem a alma dos 

revolucionários? 

Não é para simples modificação de um artigo da Constituição, por mais importante que 

possa ser a sua influência, nem mesmo para a execução dum programa delimitado de 

reformas políticas que uma Revolução se põe em marcha. 

De muitos males enfermava a Sociedade Portuguesa. 

Raça de heróis, com altíssimas qualidades, que através da sua história tanta vez se tem 

afirmado, em todos os ramos da actividade humana, e que, durante mais de meio século, 

chegou a ser um dos mais intensos focos de civilização, não sou optimista, crendo 

firmemente, como continuo a crer, que esses males são curáveis e que provêem 

principalmente de educação. 

A revolução propunha-se combater os erros e os processos viciosos que minavam os 

regimes anteriores e os conduziu à sua queda. 

A chama que ardia nos corações dos revolucionários eleva-se até aos Céus, numa 

inspiração de Justiça, de Verdade e de Beleza, que os inspirava, vaga talvez na forma da 

realidade, mas firme e definida na intenção mais pura de salvar a Pátria e de buscar a 

felicidade do Povo. Foi para esses elevados fins que o Governo conduziu sempre a sua 

politica interna e internacional. 

A obra ditatorial vai se submetida ao vosso esclarecido critério. É vastíssima e desisto, por 

isso, de a expor aqui. As suas imperfeições têm alguma desculpa na canseira do Governo 

para manter e assegurar a ordem pública. Vós a julgareis na mais completa liberdade, e, 

tenho a certeza, com perfeita imparcialidade.  
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Alguns esclarecimentos só quero dar-vos, sobre a política de relações. Por dois inflexíveis 

princípios guiamos a nossa política externa desde a primeira hora da revolução de 

Dezembro: a nossa dignidade de Povo livre, e a perfeita lealdade para com os nossos 

amigos e aliados. 

À nossa lealdade corresponderam em breve afirmações de amizade que os factos, dia a 

dia, traduziam na prática. 

Ao nosso respeito pelas normas invariáveis em matéria de reconhecimento internacional 

corresponderam, logo após a sanção legal do País, o reconhecimento do Chefe do Estado 

pelas potências estrangeiras. 

Ao valor dos nossos soldados, à sinceridade da nossa cooperação e a nossa fidelidade 

aos laços contraídos tem correspondido, invariavelmente, a secular aliada, com repetidos 

testemunhos de apreço, que ela sabe sempre tributar nossas qualidades e que tão 

publicamente patenteou, pela elevação da sua representação diplomática em Portugal. 

Com a Inglaterra tratamos em confiada e franca harmonia os nossas mais vitais interesses 

mais do que nunca ligados aos seus tanto nas colónias como na Europa. Com ela 

estudamos, neste momento, no campo diplomático e também entre os técnicos, a 

resolução de um problema que tanto interessa as necessidades militares, como ao nosso 

sentimento; a substituição, tão justa quanto merecida, dos bravos soldados que já há longo 

tempo honram em território estrangeiro o nome português. As necessidades mais instantes 

da guerra, as dificuldades do momento presente, têm obstado a que a substituição tenha 

podido fazer-se em larga escala mas confio que dentro em breve poderemos realizar esse 

desejo que é uma aspiração nacional. 

Mantemos com todos os nossos Aliados a nossa cordialidade de relações; de todos eles 

tenho recebido provas de amizade pela nossa Pátria; da Bélgica mártir, como da heróica 

França, da nobre e bela Itália, como dos Estados Unidos, exemplo grandioso de poder e 

elevação aos altos ideais. 

Com os neutros não tem nas nossas relações surgido dificuldades, e de Espanha, a nossa 

irmã peninsular, recebemos a cada instante novas demostrações da sua amizade. 



Sidónio Pais 
e a encenação do Poder durante a “República Nova” 
 

456 
 

Devo ainda dizer-vos que estão definitivamente restabelecidas as relações diplomáticas 

entre Portugal e a Santa Sé, justa aspiração das consciências católicas, e facto que por 

demais recebeu a sanção da opinião para ser necessário exaltá-lo neste momento. 

Senhores Deputados e Senadores: 

Pela minha parte posso assegurar-vos que outro desejo não tenho de que ver manter-se a 

harmonia que deve existir entre os diversos poderes do Estado. Por isso aqui venho, 

Senhores Deputados e Senadores, retribuir-vos do fundo do meu coração as saudações 

que me fizeste. 

Elas são as manifestações do vosso empenho de colaborar lealmente com o poder 

executivo na tarefa grandiosa do ressurgimento da nossa Pátria. Seja-me permitido ao 

pronunciar este nome querido, ajoelhar em espírito, com respeito e a admiração que se 

deve ter pelos heróis, perante as campas dos nossos soldados mortos em campanha, na 

luta pela defesa da Liberdade e da independência dos Povos ao lado dos nossos Aliados. 

O primeiro Congresso saído da Revolução não achará também estranho que eu evoque 

neste momento na mais compungida e saudosa comemoração a memoria dos queridos 

companheiros de armas que viram o poente derradeiro nos dias da Revolução combatendo 

heroicamente pelos seus nobres ideais. 

Curvo-me também, respeitosamente, perante a sepultura dos que, embora adversários, 

morreram no cumprimento do que se lhes afigurava um dever. 

Não posso esquecer aqueles que alheados da contenda, por impossibilidade ou por 

incompreensão, tombaram pela fatalidade do tufão revolucionário. 

Iguais todos perante o túmulo, são vidas que, ou foram, ou poderiam ser úteis à Pátria e à 

Humanidade. 

Tenho a certeza que é com vivo prazer que vos associareis à saudação veemente que em 

nome de todo a Povo português dirijo ao Exército e à Marinha portuguesa que 

heroicamente se têm batido e continuarão a bater-se em terras de França e nas nossos 

colónias pela causa sagrada da Pátria e da Humanidade. 
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Senhores Deputados e Senadores: 

A melhor recompensa que podemos dar a esses bravos, enquanto nos não cabe a honra 

de irmos verter como eles o nosso sangue pela Pátria, será o dedicarmos todos os nossos 

esforços e votarmos a nossa vida à causa do felicidade do Povo português de quem eles 

são nobres representantes na formidável luta mundial. 

Está aberta a sessão. 

Sidónio Pais a 22 de Julho de 1918. 
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Documento nº 26 – Discurso de Sidónio Pais, na Câmara Municipal de Lisboa, no dia da sua 
proclamação como Presidente da República.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Feleciano de Carvalho, Um ano de Ditadura, ob. cit., pp. 55‐59. 
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Documento nº 27 – Projecto de Constituição Política da República Portuguesa – Dezembro 
de 1918 
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Documento nº 28 – Manifesto – Programa do Partido Republicano Português22 

 

 
 

 

                                                           
22 Ernesto Castro Leal, Partidos e Programas. O Campo Partidário Republicano Português (1910‐1926), ob. cit., pp. 143‐
149. 
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Documento nº 29 – Organização do préstito que se há-de encorporar no funeral do Sr. 
Presidente da Republica, Dr. Sidónio Pais.23 

 

 

 
 
 1.º-Representação dos teatros e associações de educação e recreio. 
  2.º-Associações operarias, cooperativas, sindicatos, socorros mutuos e outras agremiações populares. 
  3.º-Montepio Geral e instituições bancarias. 
  4.º-Associações comerciais e industriais. 
  5.º-Associações de agricultores e sindicatos agricolas. 
  6.º-Academias cientificas, universidades, escolas, liceus e escolas primarias de Lisboa e provincias.  
  7.º-Funcionarios publicos do Estado e dos corpos administrativos. 
  8.º-Oficiais do exercito e da marinha que não tenham situação nas forças da guarnição. 
  9.º-Tribunais judiciais e do contencioso administrativo e magistrados do ministerio publico. 
10.º-Senado e Camara dos Deputados. 
11.º-Camara Municipal de Lisboa, junta geral do distrito e corpos administrativos das províncias. 

 

                                                           
23 Diário de Notícias Ano 54º ‐ nº 19:073 de 20 de Dezembro de 1918,p.1. 
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