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Nota de apresentação
1. Este livro reúne dezassete das comunicações que foram apresentadas à Conferência Internacional «Dois séculos de constitucionalismo
eleitoral em Portugal (1820-2020)», organizada pelo CEJEA (Centro de
Estudos Jurídicos Económicos e Ambientais) e pela Universidade Lusíada – Norte (Porto), no dia 24 de setembro de 2020, para assinalar o
bicentenário da Revolução Liberal em Portugal.
Tendo a Conferência sido inicialmente programada como um evento presencial, a pandemia do Coronavírus (COVID-19) obrigou a optar
pela sua realização à distância (em vez de um incerto adiamento), mediante a apresentação das comunicações em formato PowerPoint-Vídeo
e a sua disponibilização ao público online – cf. o site http://www.ulusiada.pt/constitucionalismoeleitoral.
2. Este evento académico integra-se na linha de investigação científica «Teoria e História Constitucional», no âmbito do CEJEA (Centro
de Estudos Jurídicos Económicos e Ambientais), unidade orgânica de
I&D das Universidades Lusíada. Por via de um protocolo acordado, no
dia 18 de julho de 2019, entre a Universidade Lusíada - Norte (Fundação Minerva) e a Câmara Municipal do Porto, a conferência passou
também a fazer parte do calendário das comemorações do bicentenário
da Revolução de 1820 promovidas pela edilidade portuense ao longo do
ano de 2020.
Tendo como cenário de fundo a evocação dos dois séculos da revolução constitucional de 1820-1822, o encontro científico ficou subordinado à temática das eleições e da representação política, desde as eleições
relativas às Cortes tradicionais (séculos XIII-XIX) até às eleições constituintes, parlamentares e presidenciais modernas (séculos XIX-XX).
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3. A escolha do tema deveu-se a duas razões fundamentais: (i) as
eleições foram ao longo de séculos e continuam a ser na atualidade o
principal instrumento da democracia representativa e de manifestação do ideal da soberania popular, sendo o seu estudo essencial para
compreender o funcionamento e a evolução dos sistemas políticos; (ii)
as eleições constituintes de 1820, em especial, marcaram uma revolução na representação política nacional, pondo fim ao antigo sistema de
convocação das Cortes medievais, substituindo a representação política
separada dos três “braços” do reino (clero, nobreza e povo) pela representação unitária da Nação, estendendo o direito de sufrágio a todo
o império luso (incluindo o Brasil e demais territórios ultramarinos)
e alargando a base eleitoral a um sufrágio (masculino) praticamente
universal.
Em 1820, Portugal entrou na era do parlamentarismo moderno!
4. Por isso, consideramos que este encontro científico deu um importante contributo para a história constitucional e política do País,
nomeadamente quanto às eleições das suas assembleias representativas
ao longo do tempo, assim como do Presidente da República na era republicana inaugurada em 1910.
Além de permitir a internacionalização do encontro, a participação
de vários académicos estrangeiros proporcionou a necessária perspetiva
comparada.
É também de assinalar a contribuição dos investigadores da UNL,
testemunhando o vigor da linha de investigação acima referida.
Embora algumas comunicações não se subordinem estritamente ao
tema das eleições, elas abordam temas conexos que ajudam a evocar o
bicentenário da Revolução de 1820.
5. A nossa última palavra é de profundo agradecimento a todos
quantos, apesar das condições adversas, contribuíram para a realização
do evento e a publicação desde livro de atas. Sem qualquer ordem de
preferência, agradecemos aos membros do comité científico, aos conferencistas, ao CEJEA, à Câmara Municipal do Porto, na pessoa do seu
presidente, o Dr. Rui Moreira, pelo acolhimento e apoio institucional e
financeiro que dispensou a esta iniciativa, e, por último, à editora da
6|
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Universidade Lusíada, pela publicação desta obra.
A todos, o nosso Bem Hajam!

Coimbra e Braga, 15 de fevereiro de 2021
Os coordenadores:
Vital Moreira
José Domingues
DOI: https://doi.org/10.34628/ke01-r598
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Parliamentary representation in
early modern Scotland: concepts
and practices
Representação parlamentar no início da Escócia moderna: conceitos e práticas
Alan R. MacDonald
University of Dundee (Scotland, United Kingdom)
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3032-0086
DOI: https://doi.org/10.34628/zgdz-tj13

This communication considers how representation was understood and
articulated within the context of the two elected estates of the Scottish
parliament (the representatives of the towns and of the counties who sat
alongside the estates of peers and bishops who sat by individual right). I
will discuss the general principles by which representation was conceptualised and examine in more detail two manifestations of representation. The
first consists of the written and verbal interactions between the elected
representatives (‘commissioners’) and their electors before, during and after parliamentary sessions. The second comprises the texts of their ‘commissions’, the official documents that the elected representatives carried
with them to parliament. These documents recorded their election, acted
as their mandate and included language indicative of the electors’ understanding of their relationship with their representatives. So this paper will
consider three separate aspects of this topic: the theory of representation in the early modern Scottish parliament; how that theory operated
in practice; and political rhetoric expressed in the mandates of elected
representatives.
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1: The theory of representation in early modern Scotland
Representation in the medieval and early modern Scottish parliament
was thoroughly ‘feudal’ in the narrow sense that the king held the kingdom under God, and all of the monarch’s immediate vassals (both clerical
and lay) were bound to attend to give counsel to the monarch, to make
law, and to give their consent to grants of taxation. The membership of
parliament represented the kingdom because everyone below the king’s
tenants-in-chief had a direct or indirect relationship with all those entitled
to sit in parliament. The clerical estate consisted of thirteen bishops (two
of whom were elevated to archiepiscopal status at the end of the fifteenth
century) and around forty heads of religious houses.1 During the fifteenth
century, a system evolved where only titled nobles (parliamentary peers)
received a personal summons, while untitled nobles (who comprised the
majority of the nobility and were known as lairds) generally ceased to attend.2 Urban representation was also based on a town’s tenurial relationship with the crown: only the royal burghs, which paid a share of taxes
and enjoyed exclusive legal and economic privileges, including the right
to engage in overseas trade, were represented in parliament. Each burgh
was governed by magistrates (a provost and bailies) and a council of between ten and twenty merchants and craftsmen, with the merchants usually dominant. As the burgh’s corporate body, these men chose the burgh’s
representatives to parliament, who were known as ‘commissioners’.3 Until
the later sixteenth century, they comprised the only elected members of
parliament.
An anomaly had, however, developed by the sixteenth century. While
the untitled nobility (the lairds) had largely disappeared from parliament
1 For the bishops, see WATT, Donald and MURRAY, Athol, (2003), Fasti Ecclesiae Scoticanae Medii
Aevi Ad Annum 1638, Edinburgh, Scottish Record Society; and for the other prelates, see WATT,
Donald and SHEAD, Norman (2001), The Heads of Religious Houses in Scotland from Twelfth to
Sixteenth Centuries, Edinburgh, Scottish Record Society.
2 For details on this development, see GRANT, Alexander (1997), «The development of the Scottish
peerage», in Scottish Historical Review, 57 (1997), pp. 1-27.
3 For details of the history of the parliamentary representation of the towns, see MACDONALD,
Alan (2007), The Burghs and Parliament in Scotland, c.1550-1651, Aldershot, Ashgate; MACDONALD, Alan (2010), «The Third Estate: Parliament and the Burghs», in BROWN, Keith and MACDONALD, Alan (eds) (2010), The History of the Scottish Parliament Volume 3: Parliament in Context, 1237-1707, Edinburgh, Edinburgh University Press, pp. 95-121.
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during the fourteenth and fifteenth centuries, as tenants-in-chief of the
crown, they remained liable to contribute to taxation. Indeed, in strict
legal theory they retained the right to attend parliament, although since
there were over one thousand of them, this was clearly not practicable.
In the early fifteenth century, an attempt to create a system by which the
lairds of each county would elect representatives was enacted by parliament but it came to nothing. However, during the sixteenth century, the
lairds began to press for a return to parliament as increasing lay literacy
led to their encroachment into significant roles in central and local administration. In 1587, after nearly three decades of lobbying, parliament revived the early fifteenth-century scheme, which stated that all lairds with
lands above a certain value should elect two of their number to parliament
from each of Scotland’s thirty counties (also known as shires).4 Thus from
1587 until its demise in 1707, the Scottish parliament included two elected
estates: the commissioners of burghs and the commissioners of shires.
Every commissioner elected to parliament was furnished with a written mandate called a commission, subscribed by a selection of the electors
and sealed with the common seal of the burgh or shire. These commissions were issued in the name of the electors (the magistrates and council
of the burgh, or the freeholders of the shire). While relatively formulaic,
these fascinating documents reveal the tension between the concept of the
commissioner as a delegate of the electors, and their mandated freedom
to act independently. All commissioners were explicitly granted plena potestas: most commissions explicitly declared that the commissioners had
‘full, free and plaine power’ to act as they saw fit.5 Moreover, the electors
usually also promised ‘to hold firm and stable whatever things our commissioner shall do’, that is to uphold all of the actions the commissioner
carried out on behalf of the electors.6 Nevertheless, commissions might
often remind their bearers that, while they possessed this freedom to act,
they should always hold the interests of their entire estate and of their

4 GOODARE, Julian (2001), «The admission of lairds to the Scottish parliament», in English Historical Review, 116, 1103-33.
5 See, for example, National Records of Scotland [NRS], Commission for the Burgh of Renfrew,
1639, PA7/25/90/1.
6 NRS, Commission for the Shire of Fife, 1612, PA7/25/14/1.
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constituency prominently in their minds.7 This was often emphasised with
a reminder that, when in parliament, the commissioners should remember
to do whatever they believed their electors would have done, had they been
‘personally present’ themselves.8
2: The Practice of Representation
Having set out the basic principles and accepted norms relating to the
elected representatives in the early modern Scottish parliament, we will
now move to considering the operation of those principles. An exploration
of the behaviour and interactions of the elected with their electors enables
us to obtain a clearer understanding of the true nature of the relationship
between the two. In this context, the tensions between the principles of
delegation and freedom to act can be revealed.
One thing that reveals the fact that parliamentary commissioners
were seen by electors as their delegates was the almost universal adherence
throughout the sixteenth and seventeenth centuries to the requirement
for commissioners to have a stake in their constituencies. Burgh commissioners were required to be active, resident merchants. On the rare occasions when an unqualified commissioner was elected by a burgh, the rest
of the estate would take action to exclude that person from participation
in parliament.9 Similarly, shire commissioners had to be qualified to vote in
the shire they represented, a fact that occasionally led to disputes at election time over whether a particular individual was entitled to be elected.10
‘Carpet-bagging’ (the common practice in England of an outsider representing a constituency for their own political advancement) was virtually
unknown in Scotland.
Another indicator of that close relationship is that commissioners’ expenses were routinely paid by their constituencies, again in contrast with
the practice in England where the payment of MPs’ wages had died out

7
8
9
10
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NRS, Sheriff Court of Linlithgow, SC41/1/11, fo.149r.
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during the sixteenth century.11 Burgh commissioners set out with a purse
of money from the town’s treasurer and when they came home they returned any unspent money left or were reimbursed for ‘superexpenses’.12
While shire commissioners appear to have been more reluctant to accept
expenses, perhaps due to aristocratic pride in relation to their duty of service to the crown and the kingdom, there were mechanisms by which their
expenses could be paid, and parliament set standard rates for this.13
Commissioners might also receive written instructions and, after their
return, they were expected to give an account of their conduct. At the
election of Linlithgowshire’s commissioners in 1646, the outgoing commissioners left the room to allow the electors to discuss how well they had
performed. Happily for them, their conduct was approved and they were
thanked for their diligence, then formally discharged from the obligations.14 By contrast, in the same year, the commissioner for the burgh of
Inverness was admonished for failing to carry out his parliamentary duties
properly. He was fined and ordered to ‘confess his error and crave pardon’
from the burgh council.15
The delegate nature of the system is also shown in the practice of electing substitutes. It was normal for electors to appoint someone to replace
their commissioners if they were taken ill or were otherwise unable to attend. Such a person might be appointed in advance as an ‘assessor’ to the
commissioners to accompany them to parliament to provide advice and,
if need be, to stand in for them.16 The goal, indeed the underlying concept
embodied in this practice, was the representation of the constituency in
parliament, rather than the appointment of a particular individual to represent it. Sometimes a whole committee of ‘assessors’ might be appointed to assist a burgh’s representatives, both before and during sittings of
parliament, an approach most commonly seen in and around Edinburgh,
11 DEAN, David and JONES, N.L. (eds) (1990), The Parliaments of Elizabethan England, Oxford,
Oxford University Press, pp. 139-63.
12 MACDONALD, The Burghs and Parliament in Scotland, pp. 83-88.
13 For discussion of this, see MACDONALD, Alan (2015), «Scottish Shire Elections: Preliminary
Findings in Sheriff Court Books», in Parliamentary History, 34, pp. 279-94.
14 NRS, Sheriff Court Book of Linlithgow, SC41/1/14, fo.104r.
15 MACKAY, W and BOYD, H.C. (eds) (1911-24), Records of Inverness, 2 vols, Aberdeen, Spalding
Club, vol. 2, 191-2.
16 Aberdeen City Archives, Aberdeen Council Records, CR1/52/1, 591-2.
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where parliament normally met.17 Occasionally there were even instances
of commissioners seeking their electors’ advice during parliamentary sessions. This became more common from the 1640s onwards, as the duration
of parliamentary sessions grew from under two weeks to several months at
a time, and a number of burgh council minutes record letters to and from
their commissioners and even some return visits by the commissioners of
burghs situated close to the capital.18
3: The rhetoric of representation
Having outlined the principles upon which representation was based
and some aspects of how it operated, the final section of this paper, looks
in more detail at an interesting aspect of the representatives’ commissions,
the mandates they carried with them to parliament to prove their credentials. Few commissions survive from before the late 1630s and we do not
have a complete set of commissions for every parliament until after 1660.
It is, however, clear from those that do survive that they were systematically and deliberately preserved at the time. The loss of most of the
pre-1639 commissions was probably the result of substantial quantities
of the Scottish records that were taken to England after the Cromwellian
conquest in 1651 being lost at sea during their return.19 Fortunately almost
all of the commissions issued by electors for the parliament of 1639-41 survive (from 52 burghs and 29 shires), while a scattering of commissions survives from before that date which enable us to set these ones in a broader
context.20
The parliament of 1639-41 was particularly significant as it was the
first to meet after the revolution of the Covenanters against Charles I,
through which the political community had seized the initiative and sought
to drive through fundamental constitutional change. Indeed, through a
range of legislative measures, this parliament asserted its sovereignty as

17 See Edinburgh City Archives, Edinburgh Council Minutes, SL1/1/10, fo.90v, SL1/1/15, fo.96r;
NRS, Linlithgow Sheriff Court Book, SC41/1/12, fo.65v.
18 Fife Council Archives, Dysart Council Minute Book, 1/10/01, 30 Oct. 1646.
19 STEVENSON, David (1971), «The English and the public records of Scotland, 1650–60», in Stair
Society Miscellany One, Edinburgh, Stair Society, pp. 156-70.
20 NRS, Supplementary Parliamentary Papers, PA7/25.
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superior to that of the king, even redefining treason as a crime against the
state rather than the monarch.21 The commissions for the representatives
were therefore drawn up in the context of constitutional upheaval and
their language could be strikingly infused with political rhetoric.
Most of the surviving parliamentary commissions from before 1639
contain a statement of what might be termed the fundamental purpose
of the commissioners. Generally, they required the commissioners to act
in a way that promoted ‘the glory of God, our sovereign lord and the honour and weal of this his majesty’s kingdom’.22 In many commissions, this
clause took on new significance in the context of the revolution against
Charles I at the end of the 1630s. Many burghs and shires adapted it into a
means to convey their political sentiments to a wider audience. About one
third (seventeen) of the fifty-one burgh commissions retained what could
be described as a neutral tone for this clause but the others chose explicitly
to take a side, with twenty-four supporting the revolution and only eleven
opposing it. More of the shire commissions were neutral (thirteen out of
twenty-nine) but there was also a strong majority in favour of the revolution among the others, with eleven supporting it and five opposing.
There was no particular need for any of them to add a partisan statement to these documents, so those who drew up the commissions in 1639
were making a deliberate choice to embellish them documents with politically-charged language. Indeed, this makes it hard to avoid the conclusion
that there was some sort of performative aspect to these documents at the
point at which the arriving commissioners presented them for registration
immediately before the parliamentary session. Why go to the effort of
deviating from the standard phraseology if almost nobody is going to read
it, or hear it read aloud?
Broadly speaking, the commissions can be classed as ‘royalist’ and
‘covenanting’. The royalist commissions do not explicitly mention, let
alone condemn, the revolution that was going on around them. Instead,

21 For a recent account of the revolution, see STEWART, Laura (2016), Rethinking the Scottish
Revolution: Covenanted Scotland 1637-51, Oxford, Oxford University Press; for the parliament of
1639, see SCALLY, John (2005), «The Rise and Fall of the Covenanter Parliaments, 1639-51», in
BROWN, Keith and MANN, Alastair (eds), The History of the Scottish Parliament Volume 2: Parliament and Politics in Scotland, 1567-1707, Edinburgh, Edinburgh University Press, pp. 138-62.
22 NRS, Commission for the Burgh of Brechin 1633, PA7/25/43/1.
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their ideology is expressed in the ways in which they refer to King Charles
I himself. A number cite ‘obedience to the king’ as something that commissioners should promote.23 Others refer to Charles in especially reverential
terms: the commission for the burgh of Lauder refers to ‘his majesty’s
sacred will’, Nairnshire’s commission calls Charles ‘his sacred majestie our
dread sovereign’, while Renfrewshire’s is the most elaborate, describing
him as ‘our dread sovereign lord the king’s most excellent majesty Charles
by the grace of God king’.24
On the other hand, many of those favouring the revolution do not mention the king at all, or only mention him in passing because of his formal
role in summoning parliament. Commissions from twenty-seven burghs
and twelve shires do not mention the king at all in the key clause that sets
out the principles that commissioners should uphold, while others place
him much further down the list than was previously customary, and some
even explicitly make their obedience to the king conditional on his proper
conduct. The commissions that favour the revolution are, however, much
more overt in their expressions of that support, through such things as
emphasising the primacy of statute as the basis of their privileges, including statements of constitutional principle that challenge royal absolutism,
or making special mention of the Reformed church.
The citation of statute is especially prominent in shire commissions,
specifically the legislation of 1587 that created their estate in the first
place.25 This is significant because, in doing this they were asserting the
legal right of the lairds of every shire to hold annual elections regardless
of whether a parliament had been summoned by the king or not. Burghs
could elect their commissioners at short notice because burgh councils met
at least weekly, but the lairds did not form a corporate body like a burgh
council so shire elections were to be held one of the few times that they
did gather, the annual Michaelmas ‘head court’, to ensure that, whenever
a parliament was summoned, there would be shire commissioners ready
and waiting. The citation of this statute in the commissions from 1639 was
23 For example, NRS, Commission for Glasgow 1639, PA7/25/64/1.
24 NRS, Commission for Lauder, 1640, PA7/25/79/2; Commission for Nairnshire 1639, PA7/25/24/1;
Commission for Renfrewshire 1638, PA7/25/28/1.
25 BROWN, Keith et al. (2007-2021) The Records of the Parliaments of Scotland to 1707, St Andrews.
https://www.rps.ac.uk/ (Date accessed: 30 January 2021).
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thus a declaration, albeit an oblique one, that their right to elect commissioners did not depend on the whim of the monarch but was a legal right
that could not be taken from them except by parliament.
As well as explicitly citing or just alluding to the statute of 1587, a
number of commissions deliberately adopted what could be described
as constitutionalist language. The commission for Kincardineshire references the need for its commissioners to uphold the ‘fundamental laws’ of
Scotland, while others cite the ‘laws and liberties’ or the ‘laws, liberties
and privileges’ of the kingdom. The commissions for Jedburgh and for
Roxburghshire empower their commissioners to engage with any business
‘competent to a free parliament’.26 This was a particularly striking phrase
as it was a touchstone expression of the revolution, and an assertion of the
idea that parliament should not be constrained by the king.
One of the most significant words in the foundational document of the
revolution, the National Covenant of 1638, was the simple preposition ‘in’.
The signatories to the document that kicked off the revolution and set in
train the process that would lead to all three kingdoms of Scotland, England and Ireland being immersed in civil war, pledged themselves to ‘the
defence of our dread sovereign … his person and authority in the defence
and preservation of true religion, liberties and laws of the kingdom’. Just
as the phraseology of laws and liberties is common to the National Covenant and these parliamentary commissions, it is surely no coincidence that
the commissions from Whithorn and Wigtownshire enjoined their bearers
to act ‘In so far as may concerne the glorie of God, the gude of our religioun, the preservatioune of our soverane Lord in the maintenance of the
samyne and the weill and standing of this kingdome’.27
Just as the more royalist commissions added reverential emphasis to
the way in which they referred to the king, many of those which favoured
the revolution augmented the customary references to God and the church.
The burgh of Dumbarton’s commission enjoined its commissioner to work
for ‘the glorie of God, the advancement of the kingdome of Chryst [and]
the good of religioun’, while that from St Andrews listed its priorities as
26 NRS, Commission for Jedburgh 1639, PA7/25/71/1, Commission for Roxburghshire 1639,
PA7/25/30/2.
27 NRS, Commission for Wigtownshire 1641, PA7/25/34/2, Commission for Whithorn 1641,
PA7/25/99/1.
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‘the glorie of God, the propagating of the trew religioun and the weill of
the said kingdome and republict therof ’.28
While most acknowledged the constitutional role of the king in so far
as the parliament to which commissioners were being elected had been formally summoned in the king’s name, many of them omit any mention of
him from the clause that outlines the fundamental purpose to which the
commissioners should dedicate themselves. The burgh of Dundee’s instruction to its commissioner to work for ‘the glorie of God and weill of this
kingdome according to the lawes liberteis and privilegis thairof ’ is typical.29
Just under half of all the surviving commissions omit any reference to the
king from this clause. Even those that pay lip service to him in that part of
the document often emphasise other things either through more elaborate
phraseology or by pushing the king down their list of priorities.
I will end by having a closer look at the commissions produced by just
one constituency, the Highland shire of Argyll on Scotland’s west coast.
Its commissions for the parliament of 1639-41 are without question the
most radical of all the commissions from this time. Unusually two commissions survive because one of the commissioners was replaced, probably
because of his royalist sympathies.30 The fact that we there are two provides an opportunity to see how sentiment could become more entrenched
over time. The commission from 1639 empowered the county’s commissioners to meet in the forthcoming parliament and also in all other ‘parliaments, generall conventions and lawfull meetings with his majesty or
his highness’ commissioner’. While that particular phraseology was not
a radical departure from tradition, the document then went further by
empowering the commissioners to meet ‘in all other lawful meetings and
conventions of the estates of this realm to be held amongst themselves’.
During the winter of 1637-8, controversy had raged over the legitimacy
of informal meetings between leading members of the nobility and people styling themselves ‘commissioners’ of shires and burghs because these
meetings had not been sanctioned by the crown. The response of the electors of Argyll was to empower their commissioners to participate in such
28 NRS, Commission for Dumbarton, 1639, PA7/25/53/1, Commission for St Andrews, PA7/25/93/1.
29 NRS, Commission for Dundee 1639, PA7/25/56/1.
30 NRS, Commission for Argyll, 1639, PA7/25/3/1, Commission for Argyll, 1641, PA7/25/3/2. The following quotes are all drawn from these two documents.
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meetings, even including those that had not been authorised by the crown.
The lairds of Argyll took things even further in 1641 when they empowered their commissioners, as before, to meet in all parliaments called
by the king or his commissioner, but also in any parliaments held ‘by the
estates among themselves in absence of his majesty or his highness’ commissioner’. This is a striking departure which is a clear indication of the
shifting constitutional position. All previous parliaments had been summoned by the king and had met with the king or his appointed representative (his commissioner) in attendance. A key context for this is the fact
that, in the summer of 1640, in an attempt to prevent parliament from
meeting, Charles I had ordered his commissioner, the earl of Traquair, not
to attend, and had sent the Lord Advocate, Sir Thomas Hope of Craighall,
to prorogue the session. The assembled estates responded by electing their
own president and carrying on with the session regardless.31 By empowering its commissioners to participate in a parliament at which neither the
king nor his commissioner was present, the commission issued by Argyll in
1641 was confidently underlining the legitimacy of that position.
Conclusion
Given the modifications made to some of their key clauses in the context of revolution, we can see that Scottish parliamentary commissions
were more than mere formalities. They were self-consciously fashioned to
convey ideological messages, which were probably read aloud to the assembled commissioners as they gathered ahead of the parliamentary session.
While there was undoubtedly national coordination of the revolution by
the leadership in Edinburgh, the diversity of the ways in which political
ideas were expressed in these documents suggests something much more
organic was going on across Scotland as the political nation confronted the
consequences of rising up in defiance of their monarch. The commissions
show that ideas about the nature of sovereignty and political legitimacy
were circulating freely and seeping into the thinking of grass-roots political actors in the localities.
31 STEVENSON, David (1973), The Scottish Revolution 1637-44: The Triumph of the Covenanters,
Newton Abbot, David and Charles, pp. 192-3.
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Resumo:
As primeiras Cortes Constituintes portuguesas implicaram, desde o momento de adoção da sua base legal, que acabou por ser adaptada a partir
da Constituição espanhola de 1812, um processo eleitoral pluricontinental
longo e complexo, que se prolongou durante dois anos consecutivos (18201822) e se estendeu por países de quatro continentes (Europa, América do
Sul, África e Ásia), que faziam parte do império lusitano do século XIX.
Este trabalho tem por objeto, apenas, as eleições constituintes às Cortes de
Lisboa dessa época realizadas na província de Mato Grosso (Brasil), no ano
de 1821. Os atos eleitorais desta província ficaram marcados por uma acesa
disputa entre as cidades de Mato Grosso e Cuiabá, reivindicando ambas a
qualidade de capital da província de Mato Grosso. Esta liça implicou uma
duplicação, primeiro, quanto à nomeação da Junta Provisional da Província e, depois, quanto à eleição do deputado de Província a enviar às Cortes
de Lisboa.
Palavras-chave:
Revolução 1820; Constituição; Brasil; Mato Grosso; Relações políticas.
Indíce
Introdução. 1. Contexto político e governativo no Brasil. 2. Conjuntura política e governativa na província de Mato Grosso. 2.1 A tentativa de
afirmação do poder da Junta Provisória Governativa da Cidade de Mato
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Grosso em Lisboa. 2.2 A Estratégia da Junta Provisória Governativa de
Cuiabá em Lisboa. Conclusão.
Abstrat:
The first Portuguese Constituent Courts implied, from the moment of
adoption of their legal basis, which was adapted from the Spanish Constitution of 1812, a long and complex pluricontinental electoral process,
which lasted for two consecutive years (1820-1822). In addition, it was
extended to countries of four continents (Europe, South America, Africa
and Asia), which were part of the Lusitanian empire of the 19th century.
This work has for main goal the constituent elections to the Cortes de Lisboa of that time held in the province of Mato Grosso (Brazil), in the year
1821. The electoral acts of this province were marked by a heated dispute
between the cities of Mato Grosso and Cuiabá, where both claimed the
quality of “capital of the province” of Mato Grosso. We can say that this
fight implied a duplication, first of all regarding the appointment of the
Provisional Board of the province, and then with respect to the election of
the deputy of the province to send into the Courts of Lisbon.
Keywords:
Revolution 1820; Constitution; Brazil; Mato Grosso; Political relations.
Introduction. 1. Political and government context in Brazil. 2 Policy and
government conjuncture in the province of Mato Grosso. 2.1 The attempt
to assert the power of the Provisional Governing Board of the City of
Mato Grosso in Lisbon. 2.2 The Strategy of the Cuiabá Provisional Governmental Board in Lisbon. Conclusion.

INTRODUÇÃO
Portugal, no período pós-guerra (napoleônica) tinha sido convertido
em “colónia de uma colónia” (MALERBA, 2006, p. 184) encontrando-se,
em termos políticos e económicos, dependente e subjugada ao Brasil.
O movimento revolucionário de 1820, impulsionado por motivações
políticas, constitucionais e económicas ambicionava a instauração de um
24 |
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Estado de Direito que passaria pela convocação de Cortes Constituintes,
pela elaboração de uma Constituição e pelo regresso de Rei D. João VI ao
país, o qual reassumiria o poder nos termos definidos na Constituição. Este
movimento, nitidamente liberal, sustentado pelo descontentamento geral
dos portugueses e alimentado pelo bem-sucedido juramento da “Constituição de Cádis” pelo rei espanhol, a 7 de março de 1820, conduziu os liberais
a um movimento revolucionário que se iniciou com a Revolução Liberal no
dia 24 de agosto de 1820, na cidade do Porto.
A Junta Provisional do Governo Supremo do Reino publicou, a 22 de
novembro de 1820, as Instruções Eleitorais definitivas, que, ao contrário
das primeiras instruções eleitorais portuguesas de 31 de outubro de 1820,
excluíam a sua aplicação nos territórios ultramarinos contrariando o que
a este respeito constava da Constituição de Cádis que serviu de base às
instruções que viriam a ser seguidas. Esta exclusão, apontam Vital Moreira e José Domingues, seria sustentada por dois motivos: por um lado a
urgência que a Junta Provisional Governativa tinha em convocar as cortes,
legitimando, deste modo a revolução e por outro lado porque os territórios
ultramarinos não tinham ainda aderido ao movimento constitucionalista
(MOREIRA & DOMINGUES, 2019, p. 61).
Apenas em 30 de janeiro de 1821, As Cortes Geraes e Extraordinarias
da Monarchia Portugueza tomando em consideração o quanto convêm conservar a integridade do Imperio Lusitano; estreitar os vinculos de sangue, e
de interesses recíprocos que mutuamente unem todos os seus Membros; e bem
assim poupar os desastres de huma revolução que pôde rebentar nos domínios
Portuguezes d’alem-mar 1, apresentaram um projeto de decreto eleitoral
para os territórios ultramarinos que viria a ser aprovado em 18 de abril de
1821 e que determinou “1.° Serão havidos como legitimos todos os Governos
estabelecidos, ou que se estabelecerem nos Estados Portuguezes do Ultramar, e
Ilhas adjacentes para abraçarem a Sagrada Causa da Regeneração Politica
da Nação Portugueza, e são declarados benemeritos da Patria os que tiverem
premedictado, desenvolvido, e executado a mesma Regeneração.
2.° Todos os dictos Governos mandarão logo proceder ás eleições dos Deputados de Cortes, nas quaes se observarão, quanto for possivel as Instrucções,
1 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, n.º 3, sessão de 30 de janeiro de
1821, pp. 9-10. Disponível em http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/003/182101-30?sft=true#p9 [consultado em 29 de novembro de 2020]
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que a Junta Provisional do Governo deste Reyno em data de vinte e dous de
Novembro do anno passado mandou publicar assim para esta Capital, como
para as Provincia do Reyno, ajustando as mesmas Instrucções ás circunstancias locaes de cada huma Provincia.
3.° Nas Provincias, em que pela sua extensão se acharem mui distantes
as Cabeças das Comarcas poderão estas considerar-se para este effeito sómente
como Capitães das Provincias.2
O estabelecimento de ligações diretas com as províncias3, agora assim
designadas, terá sido a forma encontrada pelas Cortes de Lisboa para fomentar o afastamento do centro do poder ou “centro natural de atração,
que era a capital consagrada por D. João VI” (OLIVEIRA LIMA, 1997,
p. 41) com o intuito de afrouxar o poder instalado no Brasil4. Aliás, as juntas de governo nas províncias do Brasil traduziam-se na criação de novos
espaços de poder e representação, em rutura com as estruturas políticas
construídas no período colonial, segundo os padrões do Antigo Regime
português, designadamente com a autoridade dos governantes nomeados
pela Coroa antes da Revolução (NICÁCIO LIMA, Mato Grosso e a Geopolítica da Independência (1821-1823), 2012, p. 5).

2 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, n.º 3, sessão de 30 de janeiro de
1821, pp. 62 Disponível em: http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/061/182104-18?sft=true#p642 [consultado em 7 de dezembro de 2020]
3 As “Províncias” constavam como última instância para a escolha de deputados nas definições de
Cádis. Ora “Províncias” “não existiam no Brasil e a aplicação de tais critérios elevaria as tradicionais capitanias à condição de unidades provinciais reconhecendo nelas, também um certo grau
de autonomia na escolha de deputados” malerba, Jurandir, A Independência Brasileira: Novas
Dimensões, Rio de Janeiro, Editora PGV, 2006, pag. 184
4 Segundo Oliveira Lima a estratégia das Cortes de promoção de ligações diretas entre as Províncias
e Lisboa, pese embora servisse o interesse do poder instituído em Lisboa, falhou por não conseguir antecipar que jamais seria possível restaurar a antiga fórmula de subordinação do Brasil,
combinando-a com a nova ordem. Porque “país algum que gozou dos foros da soberania se resigna
de bom grado a abdicá-la”. De acordo com o autor “o Brasil, que a mudança da corte convertera
em nação […] não se resignaria a voltar a ser uma dependência” e a adesão ao movimento constitucional português foi o meio mais fácil e natural de “chegar ao fito supremo” (…) o rastilho de
pólvora estendia-se de norte a sul e bastou que no Pará se acendesse a mecha, para que as explosões
de fossem sucedendo. O impulso era perfilhar tudo quanto fosse liberdade” (OLIVEIRA LIMA,
1997, p. 41).
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1. CONTEXTO POLÍTICO GOVERNATIVO NO BRASIL
O movimento revolucionário e constitucional conduziu a uma grande
vitória do liberalismo em ambos os lados do Atlântico. Além dos objetivos
iniciais de submeter a monarquia a uma Constituição e forçar o regresso da
Corte e do Rei D. João VI a Lisboa, a revolução possibilitou experiências
de autogoverno e de construção de um sistema representativo nas províncias do Brasil tendo, neste percurso, os antigos-capitães generais sido substituídos por juntas governativas provisórias (NICÁCIO LIMA, 2016, p.
23). Ademais, a afirmação da Revolução irá abrir, no Brasil, a crise política
que irá desencadear o processo de independência e a fundação do Império
do Brasil.
Preparava-se, assim, o caminho que conduziria à participação dos
Deputados que iriam representar o território brasileiro que, progressivamente, ia aderindo ao movimento constitucionalista, formando as juntas
governativas provisionais e prestando juramento às Cortes de Lisboa.
A Província do Grão-Pará é a primeira a receber as notícias da “Revolução do Porto”, aderindo ao movimento revolucionário e é igualmente
a primeira província a aderir, em 1º de janeiro de 1821, ao “Pacto Constitucional” que viesse a ser elaborado pelas Cortes. Segue-se a Bahia a 10
de fevereiro, Rio de Janeiro (que obrigou o Rei a aderir) Minas Gerais e
São Paulo em março e Goiás em 24 de abril. No Rio de Janeiro, apesar
das primeiras informações sobre a Revolução de 24 de agosto de 1820, serem conhecidas, pelo bergantim “Providência”, no dia 17 de outubro desse
mesmo ano, só em fevereiro de 1821 é que Rei D. João VI teve conhecimento oficial da vitória do movimento liberal do Porto bem como de todos os
acontecimentos subsequentes.
Em 7 de março de 1821 o Rei D. João VI ordenou que em todas as
capitanias brasileiras, oficialmente denominadas províncias, se fizessem as
eleições para deputados àquelas Cortes. No mesmo dia, é assinado o Decreto que “Manda proceder às eleições dos Deputados às Côrtes Portuguezas,
dando instruções a respeito”, que são as Instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820, assinadas pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios do
Reino, Ignacio da Costa Quintela, que tinham sido a base legal das eleições
de dezembro de 1820 em Portugal.
Nota, Casimiro Neto que terá cabido ao Príncipe Regente D. Pedro, ex| 27
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pedir ordens para que tais eleições se realizassem, nas províncias brasileiras
do Sul (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais) que mais diretamente
obedeciam ao governo do Rio de Janeiro, enquanto que, por instruções
emanadas de Lisboa, outras províncias do Norte (Bahia, Maranhão, Pará)
elegeriam os seus deputados. Algumas outras poucas províncias espontaneamente tratavam de eleger seus representantes às Cortes, sem esperar
determinações expressas, tal o entusiamo que nelas havia por esse ensaio
da sua nova vida política, no sistema representativo (NETO CASIMIRO,
2003, p. 40).
Este trabalho irá desenvolver-se em torno de um conjunto integrado
de documentos cuja transcrição permitiu a recolha de informações que refletem o modo como decorreu o processo eleitoral na Província de Mato
Grosso.
2. CONJUNTURA POLÍTICA E GOVERNATIVA NA PROVÍNCIA DE
MATO GROSSO
As notícias da Revolução constitucional do Porto chegaram à Capitania de Cuiabá e Mato Grosso5 – assim designada à data – no mês de maio
de 1821 (NICÁCIO LIMA, 2012, p. 11).
Os tramites com vista ao início do processo eleitoral regista-se por ofício datado de 6 de julho de 1821, dirigido à cidade de Mato Grosso, no qual
o então Governador da Capitania – Capitão-General Francisco de Paula
Magessi, dá ordens no sentido que regulando-se pelas ditas instruções proceda à eleição dos vogais dessa paróquia com a maior exatidão e brevidade desta
ordem cingindo-se sempre às mencionadas Instruções, quanto permitirem as
circunstâncias6. Esta determinação do referido Governador da Capitania
– Capitão-General Francisco de Paula Magessi tem como fundamento um
5 A Capitania de Cuiabá e Mato Grosso foi criada no sec. XVIII (1748) integrada numa política de
construção e manutenção de fronteiras para fazer face aos interesses espanhóis na região, sendo
constituída por dois núcleos principais que articulavam uma rede de povoados: Cuiabá e Mato
Grosso. Sobre a delimitação territorial entre a capitania de Mato Grosso (Brasil) e Vila Real de
Concepción (Província do Paraguai) designadamente estratégias de ocupação e defesa das terras de
Mato Grosso desde o inicio do XVIII até o final do período colonial, veja-se Ney Iared Reynaldo:
Mato Grosso e Concepción, uma experiência de fronteira no período colonial (século XVIII) in
Albuquerque Revista de História, Campo Grande, MS, V 2, N.º 4, jul-dez 2010, p 11-35
6 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág.. 13
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ofício remetido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 23 de
março de 1821, no qual se refere a remessa de dois decretos de 7 de março
de 1821 no primeiro dos quais se declaram os urgentes motivos que tornam
indispensável a sua retirada para Portugal deixando nesta Corte o Augusto
Herdeiro do Reino para ultimar e concluir as sábias e paternais determinações enunciadas no Decreto de 24 de fevereiro [---] o segundo para se proceder
desde logo à nomeação dos Deputados7. Recomenda-se ainda que se regulem
em tudo pelas Instruções anexas ao Decreto e que se comecem as eleições sem
perda de tempo8.
Nesta data, a sede da Capitania de Mato Grosso havia sido mudada
da cidade de Mato Grosso, para a cidade de Cuiabá, por iniciativa própria
do Governador da Capitania Capitão-General Francisco de Paula Magessi,
facto de desagradou aos habitantes da região da cidade de Mato Grosso.
Magessi obtém, no referido ofício da Secretaria de Estado dos Negócios
do Reino, a legitimidade para poder promover a partir de Cuiabá todo
o processo eleitoral e qualificar a cidade de Mato Grosso como paróquia,
uma vez que o mesmo o autorizava a adaptar as instruções às circunstâncias da província: como será impraticável cumprir à risca muitas das suas
disposições pela total disparidade de circunstâncias entre Portugal e o Brasil,
poderá V.ª Ex.ª fazer nesta matéria as modificações que a sua presidência e o
conselho de pessoas doutas e zelosas do bem público lhe sugerirem9. Às ordens
expedidas para a cidade de Mato Grosso segue-se outro ofício, datado de
12 de julho de 1821, no qual Francisco de Paula Magessi determina que,
conforme cadastro de 1817, contendo a população 940 fogos, devem ser
nomeados para a Junta Eleitoral dois escrutinadores, 3 compromissários
7 Mato Grosso deveria eleger um deputado – como nota André Lima Nicácio, apesar de territorialmente imensa, Mato Grosso era juntamente com Espírito Santo das menos populosas do Império
tendo a capitania de Cuiabá e Mato Grosso apenas sido criada quando a metrópole definiu uma
estratégia militar de garantia de um imenso território através do controle das nascentes de rios
formadores das bacias do Amazonas e do Prata. Nicacio Lima, André, Rusga: participação política,
debate público e mobilizações armadas na periferia do Império (Província de Mato Grosso, 1821-1834)
São Paulo, 2016, pg. 28-29
Para determinar o número de deputados que representaria o Reino do Brasil recorreu-se aos censos de 1808, decorrendo as eleições conforme as instruções emanadas de Portugal. clemente dos
santos, josé, Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, T.I, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1883, pp. 108-115 Disponível em: http://purl.pt/12101/3/hg-7032-a/hg-7032-a_item3/index.html [consultado em 29 de novembro de 2019]
8 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 12
9 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 12, 2º parágrafo
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e que por estes é que devem ser nomeados, a pluralidade de votos, 5 eleitores.
Recomendava a maior brevidade na sua conclusão […] a fim de que infalivelmente no dia mencionado 15 de setembro venturo se apresentem na Comarca
desta Cidade (Cuiába) os respetivos eleitores e determina qua a última Junta
seja realizada em Cuiabá: e mando que seja a última Junta celebrada aqui,
não só pelas ponderosas razões que a esse respeito ocorrem por bem público
como pela Autoridade que Sua Majestade me conferiu […] para modificar
alguns artigos das ditas Instruções, conforme me parecesse melhor à vista das
circunstâncias desta Província10.
No entanto, a decisão para a qual Magessi invoca Autoridade conferida
pelo Decreto de 7 de março do Rei, não é aceite pela cidade de Mato Grosso. A
alteração da Cabeça de Comarca e a qualificação da cidade de Mato Grosso como mera paróquia moveram um conjunto de assistentes no sentido
de impedir o ato eleitoral, o que efetivamente conseguiram. Com efeito,
por ofício de 19 de agosto de 1821, Mato Grosso informa o Governador
que, pese embora tenham sido encetadas todas as diligências no sentido de
cumprir as ordens determinadas as eleições não se realizaram. No ato de
nomeação dos dois escrutinadores apareceu a voz da oposição […] dizendo
que a para a celebração da presente Junta deveria vir o original das Instruções,
não cópia delas; segundo o conteúdo nas mesmas Instruções devia fazer-se a
Junta Eleitoral de Comarca nesta cidade […] foi sempre Capital e Cabeça
de Comarca e ainda estava sendo, e por consequência aqui é que se deve fazer
a referida Junta de Comarca, não de Paróquia como V.ª Ex.ª determina […]
que não consta das Instruções que V.ª Ex.ª fosse, nem esteja autorizado para
tirar o direito e a regalia, que compete a esta cidade11.
Em 20 agosto, dois dias depois de ter sido recebida a notícia da destituição dos Capitães-Mor de Bahia e São Paulo, o Capitão-General Francisco de Paula Magessi foi destituído e substituído por uma Junta governativa
presidida pelo bispo D. Luís de Castro Pereira, tinha como Vice-Presidente
o Tenente-Coronel Jerônimo Joaquim Nunes, como Secretário o Capitão
Luís D´Alincourt, e como Deputados o Capitão-Mor João José G. Silva, o
Padre Agostinho Luís Goulart Pereira, o Tenente Coronel Félix Merme, o
Sargento-Mor André Gaudie Lei, o Padre José da Silva Guimarães e Antô10 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 16
11 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 18
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nio Navarro de Abreu (MENDONÇA, 1919, p. 103).
Como refere Estevão Mendonça “a deposição de um delegado do rei envolveria tanta gravidade, acarretaria tamanha responsabilidade, que ella
não se teria dado se as idéas separadistas não viessem triumphantes em
todo o paiz. O movimento de 19 de Agosto em Mato-Grosso, não foi mais
que a repercussão de outros análogos em diversas províncias. Aqui preparou-o habilmente Navarro de Abreu, com o concurso do elemento nativista
e com o auxílio da tropa da primeira e quinta linhas” (MENDONÇA, 1919,
p. 103).
A referida Junta Governativa, adveio de uma eleição que envolveu apenas indivíduos moradores e residentes em Cuiabá, pelo que, a Junta foi
plenamente aceite por Cuiabá, mas não pela cidade de Mato-Grosso, que
“ciosa dos seus foros de antiga capital, não somente protestou contra a
permanência da junta governativa em Cuiabá, como também arrogou aos
seus habitantes o direi o da escolha de uma nova junta” (MENDONÇA,
1919, p. 104).
E assim, no dia 11 de setembro, a cidade de Mato Grosso anunciou
a eleição e a nomeação do Governo Provisório desta Cidade da Santíssima
Trindade, capital da Província de Mato Grosso - um governo provisório composto igualmente de nove membros com a seguinte composição: Presidente: Vigário José Antônio de Assumpção Baptista, Secretario: Capitão Manoel Theodoro da Silva; Capitão Manoel Velloso Rabello de Vasconcellos,
Capitão-mor José da Silva Gama e Cunha, Capitão Joaquim Vieira Passos,
Padre Joaquim Teixeira Coelho, Tenente Luiz Antônio de Souza, Ajudante Matheus Vaz Pacheco, Quartel-mestre João Francisco dos Guimarães
(MENDONÇA, 1919, p. 104). Tornam-se, assim, oficiais as divergências
entre Cuiabá e Mato Grosso, que irão continuar a estender-se à tramitação
do processo eleitoral com vista à eleição do deputado e substituto representante dessa província e culminar com a reivindicação por parte de ambas
as cidades da qualidade de Cabeça de Comarca nas eleições.
Em 5 de setembro de 1821 a Junta Governativa Provisória (sediada em
Cuiabá) remete um ofício à Cidade de Mato Grosso no qual se explica que
Sua Majestade conferiu poderes para modificar alguns artigos das ditas Instruções , segundo as circunstâncias […] o que de forma alguma podia ser lembrado em Portugal, principalmente porque quando foi adoptada a Constituição
Espanhola naquele Reino não se compreendeu o Brasil nas adições que foram
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feitas à mesma Constituição, porque estando entre nós o Augusto Soberano a
Ele somente pertencia fazer as declarações que fossem convenientes. Assim,
ficando desvanecido o fundamento de não se achar nas ditas Instruções a declaração […] as diferentes paróquias compreendidas na sua repartição são representadas por dezanove eleitores que têm grande dificuldade a até parece que
decidida impossibilidade de irem a Mato Grosso, sendo mais fácil virem daí
somente os cinco eleitores. Acrescenta ainda que as funções religiosas sejam
feitas na Igreja Catederal […] e estando a Igreja Catederal desta Província
nesta Cidade de Cuiabá, onde é a residência do nosso Prelado é impossível
que se possa celebrar essa Junta em outro lugar, sem infringir as mesmas Instruções. Remetem ainda o original impresso das Instruções. Atendendo-se a
falta de eleição dos 5 eleitores de paróquia de Mato Grosso estava inviabilizada a eleição programada para 15 de setembro, pedindo-se brevidade para
concretização do que é de tão grande interesse para esta Província12.
Por ofício de 25 de setembro de 1821 a Junta Governativa Provisória
de Mato Grosso insiste em relembrar que apenas por mera atitude déspota
do governador Francisco Magessi é que a sede da Província foi mudada
para Cuiabá que nela se deixou ficar para cuidar dos seus grandes interesses
pessoais. Relembra a posição geoestratégica da cidade na defesa das investidas dos espanhóis, na proteção dos interesses do Soberano na região
e manutenção da paz. Insiste que é inquestionável que nesta cidade Capital
se deve fazer a Junta Eleitoral da Comarca e que esta cidade é a capital desta
Província e Cabeça de Comarca dela, como sempre foi e por consequência é
nela que se deve fazer a Junta Eleitoral da mesma Comarca e não nessa cidade
de Cuiabá13.
Em 20 de outubro de 1821 a Junta Governativa Provisória de Mato
Grosso (de Cuiabá) faz uma última tentativa de apelo à participação dos
habitantes da cidade de Mato Grosso nas eleições. Por ofício desta data,
junta Governativa tenta desmontar os fundamentos de oposição de Mato
Grosso, fundamentando nas Instruções as alterações feitas quanto ao local
de realização das eleições de Comarca e de Província e justificando as opções tomadas: argumenta que as Instruções além de serem traçadas primeiramente para Portugal e só para Portugal, foram depois ampliadas ao Brasil, e
12 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 18
13 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 29
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ainda assim sem serem previstas, nem providenciadas tantas e tantas circunstâncias que ocorrem neste Reino e que deveriam produzir modificações análogas na forma das Eleições, para que estas fossem melhor exequíveis e com menor detrimento dos Povos e do Serviço Público. A questão geográfica também
é invocada uma vez que sendo 24 os eleitores da Província por questões de
mobilidade e saúde seria mais sensato ir os cinco eleitores de Mato Grosso
a Cuiabá do que dezanove a Mato Grosso: quem hesitava sobre devessem ir
esses cinco a Cuiabá em lugar de irem os dezanove a Mato Grosso? Apelam à
unidade de toda a Província uma vez que caso não fosse tão importante
essa união poderiam de acordo com o artigo 33 das mencionadas Instruções
[…] formar mais Comarcas nas Províncias. Ainda assim se tal modo se
procedesse Cuiabá seria sempre capital de Província pela sua localidade,
população, riqueza, agricultura mineração e comércio. Por fim a Junta até se
prestará a aumentar o número de seus Deputados com mais alguns, à escolha
dessa cidade. Nota-se a firme vontade que assistia às entidades de Cuiabá
no sucesso destas eleições e apesar de na parte inicial do ofício terem apelidado o comportamento dos habitantes de Mato Grosso de criminosa oposição acrescentam na parte final que no que esta Junta Governativa Provisória
acaba de dizer não entra prevenção, animosidade ou rancor, procura somente
paz e dá o exemplo dela. É dado o prazo de 30 dias para cumprimento da
eleição dos eleitores de paróquia de Mato Grosso14.
Não obstante são promovidas outras diligências designadamente junto
de outras paróquias da Província. Em a 10 de novembro de 1821 o juiz
Presidente do Senado da Comarca de Mato Grosso que faz saber que tem
distribuído as competentes ordens a todos os distritos desta Província de Mato
Grosso para fazer-se a Junta Eleitoral de Paróquia, logo que conste com evidente certeza de que os Eleitores das mais paróquias de Além do Rio Paraguai
se acham em marcha para esta Capital fim de fazer-se nela a última Junta de
Comarca e eleger-se o Deputado e seu substituto que deve ir assistir às cortes.
Termina dizendo que participamos […] para que isto mesmo haja de certificar para o Cuiabá e fiquem nessa inteligência15.
Em 22 de novembro de 1821 é emitida Portaria do Governo Provisório
da Comarca de Mato Grosso (Cuiabá) que determina a formação de mais
14 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 20 a 28
15 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 33
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uma Comarca na província de Mato Grosso, apenas para efeito das eleições,
fundamentando-se legalmente no artigo 83º das Instruções que permitiam
que sendo necessário mais Comarcas para o efeito de se proceder à Junta Eleitoral de Província se possam formar mais ao que acresce o facto não tendo sido
possível conseguir-se até agora a unidade de todas as paróquias e insistindo
na impossibilidade física de se deslocarem dezanove eleitores. Assim, se há
por formada mais uma Comarca nesta mesma Província de Mato Grosso, de
que (para este efeito somente) ficar sendo Cabeça a Cidade de Cuiabá onde se
há de celebrar a competente Junta Eleitoral de Comarca […] devendo dar-se
a dita Comarca até que por este Governo seja declarado que ela deixa de ser16.
Criadas duas Comarcas, em 12 de dezembro de 1821 é emitida nova
Portaria do Governo Provisório da Comarca de Mato Grosso (Cuiabá), na
qual se declara que a capital de Província para efeitos da eleição de deputado é a Cidade de Cuiabá, baseando-se, mais uma vez, no artigo 83º
das Instruções e no Decreto de 18 de abril que mandou ajustá-las às circunstâncias locais de cada Província e distando esta cidade do Cuiabá de cem
léguas da capital Mato Grosso, onde é impossível poderem ir os eleitores desta
Comarca […] declara que a cidade de Cuiabá fica considerada como capital
da Província somente para efeito de melhor celebrar-se nos Paços do Conselho
a Junta Eleitoral da Mesma Província. A Junta Governativa da Comarca de
Mato Grosso (sediada em Cuiabá) consegue, deste modo legitimidade para
prosseguir com o processo eleitoral e em 15 de dezembro de 1821 é nomeada a Junta Eleitoral de Província na conformidade do adicionamento feito ao
artigo oitenta e um das instruções autorizado pelo Decreto de sete.
Assim, em 16 de dezembro de 1821, conforme consta do Auto de nomeação dos Deputados foi eleito deputado efetivo o Bispo D. Luís de Castro
Pereira - primeiro presidente da Junta Governativa de Mato Grosso - e
deputado substituto o Padre Manuel Alves Teles da Cunha17. Nenhum dos
dois chegou a comparecer às Cortes, tendo D. Luís de Castro Pereira falecido em 1 de agosto de 1822 (MENDONÇA, 1919, p. 348) e (NETO CASIMIRO, 2003, p. 66).
Apenas em 05 de janeiro de 1822, já após a eleição do deputado realizada em 16 de dezembro de 1821, é emitida nova Declaração da Junta Go16 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 34-35
17 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 8
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vernativa Provisório de Mato grosso (Cuiabá), que determinou que tendo
cessado o motivo porque foi criada provisoriamente a Comarca de Cuiabá […]
que duraria até que por esta Junta Governativa Provisória fosse declarado que
deixava de o ser […] fica outra vez incorporada na Comarca Geral de Mato
Grosso18.
Todos estes factos irão ser reportados, pelas duas Juntas, às Cortes de
Lisboa adotando, para o efeito, cada uma delas, estratégias distintas:
2.1 A tentativa de afirmação do poder da Junta Governativa Provisória
da Cidade de Mato Grosso em Lisboa
Como nota André Inácio Lima a Junta Provisória da Cidade de Mato
Grosso elaborou uma estratégia de legitimação perante as Cortes de Lisboa
e secundariamente do Príncipe Regente.
A Junta envia a Portugal, a 9 de janeiro de 1822, os eleitos Procuradores de Província, José de Souza Guimarães, João Pina de Macedo e
José Antônio Gonçalves Prego - este último que se encontrava já em Lisboa - que mesmo sem diplomas legais que lhes permitissem tomar assento
como deputados, embora esperasse que um deles fosse “admitido em tão
Alto Congresso como verdadeiro e único representante de toda a província de
Mato Grosso” (NICÁCIO LIMA, 2012, p. 16)
Para o efeito, estes Procuradores, fizeram-se acompanhar de um longo
texto contendo mais de 20 anexos19, e de provas que atestavam o facto de
Mato Grosso ter sido, até então, a capital e o centro do poder. Nesses documentos comprovava-se, igualmente, a importância da sua centralidade
física estratégica na defesa dos interesses nacionais. Tentaram sustentar
a tese que o atendimento às suas demandas era a única forma de manter
a soberania portuguesa sobre uma ampla e rica área do interior do Brasil,
sempre com vista a reverter a transferência de poder que havia sido operada pelo último governador da capitania Capitão-General Francisco de Paula Magessi e pelos diplomas emitidos pela Junta Governativa da Comarca
de Mato Grosso (sediada em Cuiabá).
Com base na comunicação da representação de Mato Grosso e em docu18 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 44
19 Documentos que também foram enviados para a Corte do Rio de Janeiro (NICÁCIO LIMA, 2012,
p. 13)
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mentos enviados pela Junta de Cuiabá, referidos no parecer, a Comissão foi
levada a pronunciar-se com “muita cautela” em 31 de julho.
Conforme consta do “Diário Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação
Portuguesa” para a pronúncia da Comissão de Poderes foram considerados os argumentos da Junta Governativa Provisória de Mato Grosso que
baseavam a sua investida na defesa da condição legitima “antiga capital”
e na sua importância geopolítica, “a província confina com três governos
hespanhoes”, abalada pela prepotência do ex-governador que sem ordens
positivas d’ElRei havia deslocado a sede para Cuiabá, acrescentando “que
a 11 de Setembro de 1821, se fizera naquella cidade a eleição de 9 membros,
incluso o presidente, para compor a junta governativa, os quaes jurarão firme
adhesão á Constituição que fizessem as Cortes em Portugal” e que “em Cuiabá
também se formara outra junta governativa de província, e que procedendo-se á
eleição para o deputado, e seu substituto, a mesma questão se renovara, porque
cada uma das duas Cidades queria ser a cabeça da província para a eleição.
Estavam as cousas neste estado, quando os procuradores partirão para esta
capital com a dita representação” 20.
2.2 A Estratégia da Junta Provisória Governativa de Cuiabá em Lisboa
Aos argumentos invocados pela Junta Governativa Provisória de Mato
Grosso opunham-se os da Junta de Cuiabá e se Mato Grosso enviou às
Cortes uma representação Cuiabá enviou os documentos agora transcritos. Acompanhando a comunicação da eleição do Bispo D. Luís de Castro
Pereira para o cargo de deputado e do Padre Manuel Alves Teles da Cunha
para o cargo de substituto, a Junta relata os incidentes, expondo os fundamentos das decisões tomadas, que se alicerçavam na precedência e maior
representatividade da sua Junta Provisória: “que tendo a província 24 parochias, 13 pertencem a Cuiabá” que Mato Grosso era muito “doentio tanto
que se já fossem os 19 eleitores de Cuiabá, e das outras parochias não voltarião
todos vivos”, que Mato Grosso era mais pobre, e mais falto de recursos e por
fim que a junta da cidade de Cuiabá se installara primeiro por cinco sextas
partes, isto he, por uma grande maioria do povo” e que “que não duvidão que
20 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 31 de julho de 1822,
n.º 69, pag. 1005 e seg.
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Matto-Grosso seja a capital, mas que apezar disso a eleição para os deputados
pode fazer-se em Cuiabá, por ser muito maior em população, agricultura, commercio, mineração, e sobre tudo melhor em saúde publica”21
Na sequência dos documentos apresentados por Cuiabá e dos argumentos apresentados pelos representantes de Mato grosso a Comissão do
Ultramar que “se acha muito embaraçada para dar um parecer, para “evitar
maiores controvérsias” pronuncia-se no sentido de “que as duas juntas continuem a existir […] que a cidade da Santíssima Trindade continue por ora
a ser a capital da Província […] e que a junta eleitoral se faça em Cuiabá22.
Apesar desta decisão conciliadora, os procuradores do Governo Provisório de Mato Grosso, não conformados, ainda requerem que em aditamento à ordem das Cortes de 31 de julho se declare que tendo-se ordenado
que a junta da divisão eleitoral se fizesse em Cuiabá, se mande agora que se
faça alternativamente ora em Cuiabá, ora na cidade da Santissima Trindade,
para attender assim á commodidade do um e outro povo.Sem sucesso - quanto
ao estabelecimento da cabeça da divisão eleitoral, o soberano Congresso tem por
vezes sancionado que elle nada tem com a residencia, e prerogativas das capitaes; e não encontra razões sufficientes para poder propor alteração alguma, no
que está decidido.23
3. CONCLUSÃO
O processo eleitoral de eleição do deputado e substituto que iria representar a Província de Mato Grosso nas Cortes Gerais e Extraordinárias da
Nação Portuguesa não foi pacifico. A mudança decorrente do movimento
revolucionário erodiu antigas legitimidades que agudizou a divisão territorial em dois polos urbanos e políticos: Mato Grosso e Cuiabá que, consequentemente, disputaram a qualidade de capital da Província. Tal disputa
estendeu-se ao ato eleitoral, tendo as duas cidades reivindicado a qualidade de Cabeça de Comarca e de Cabeça de Província. Neste contexto, a
Junta Governativa Provisória de Mato Grosso, oficializou, por decreto, a
21 AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 50, pág. 24
22 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 31 de julho de 1822,
n.º 69, pag. 1009
23 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 28 de outubro de 1822,
n.º 74, pag. 893-894
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comarca de Cuiabá e, bem assim, determinou que seria esta localidade que
assumiria a qualidade de Cabeça de Província pese embora unicamente
para efeito da eleição do deputado. Foi neste contexto que no dia 16 de
dezembro de 1821, foi eleito para deputado o Bispo D. Luís de Castro Pereira e para deputado substituto o Padre Manuel Alves Teles da Cunha.
Nenhum deles compareceu às Cortes
Paralelamente, a Junta Governativa Provisória de Mato Grosso, sediada na cidade de Mato Grosso, elege três representantes que se apresentaram às Cortes, em Lisboa, na expectativa de verem reconhecidas tal qualidade e procurando o reconhecimento importância geopolítica daquela
cidade e consequentemente o reconhecimento da qualidade de capital.
As Cortes decidiram reconhecer a cidade de Mato Grosso como capital,
mas ordenou que fosse validada a reunião de eleitores realizada em Cuiabá
procurando-se evitar maiores controvérsias e reunificar o território logo que
os ânimos acalmassem.
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Murillo; Eleições.
Abstract:
One of the legal projects submitted by Juan Bravo Murillo in 1852,
concerning the regime of elections to the Congress of Deputies, is analyzed, highlighting its ideological bases and its most significant developments compared to the electoral legislation of the moment.
Keywords:
Spain; XIXth Century; Moderate Party; Conservatism; Bravo Murillo;
Elections.

Acaso el concepto político y jurídico básico que sirve para explicar el
Liberalismo y, con ello, su proyección a lo largo del siglo XIX, exitosa
como es de todos sabido y conocido, aunque con luces, sombras y claroscuros, sea el término “Nación”. Es su idea nuclear ya que en torno a ella se
produce el despliegue de conceptos asociados a esa ideología, como pueden
ser el de soberanía o poder constituyente, al mismo tiempo que forja sus
diferentes ramas y familias. Frente a visiones exclusivamente culturales,
religiosas, biológicas o físicas como las que pudieron existir con anterioridad, en los remotos tiempos del Antiguo Régimen, los liberales entienden
que Nación es un término o concepto político, moderno, basado en decisiones que transforman y operan de cara al futuro, vinculado, por tanto, a la
vida política y social y a su consustancial dinamismo, y sin encaje fuera de
la misma. En caso de existir, este encaje puede servir de apoyo o de refuerzo, pero en ningún caso actúa para definir esa nueva comunidad política
forjada sobre unos presupuestos totalmente diversos a los conocidos hasta
esos tiempos. Es el término político por antonomasia, de donde se derivan
claras implicaciones constitucionales y jurídicas, dada la estrecha relación
entre todos estos campos. Nación, natio, había sido el conjunto de nacidos
en una tierra a la que llamaban patria, a lo que seguía la agregación cultural derivada de esa pertenencia marcada por el lugar de origen, puesto que
dicha pertenencia llevaba aparejada una cierta comunión cultural, cuya
manifestación más relevante – aunque no única - era la lengua. Nación podía asimismo implicar una derivación religiosa, por cuanto que la religión
tenía unas implicaciones hondas y enormes de cara a la conformación de
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comunidades y espacios políticos en los tiempos prerrevolucionarios, sobre
todo, en los dominios atinentes a la configuración del poder, a su fundamentación, a sus modos de ejercicio y también a sus límites. Fue durante
los siglos XVI y XVII la forma de designar a las diversas piezas de la Monarquía Católica Universal, la tradicional y extensa conformación política,
integrada por cuerpos, reinos y provincias de la más dispar procedencia,
donde se lograba equilibrar la idea de unidad dentro de la pluralidad: las
partes de aquel todo conformaban esas nationes singulares, privilegiadas,
distintas todas ellas entre sí. El siglo XVIII hizo regular y común la idea
de “Pueblo” con la que se llamaba a la multitud sujeta o sometida al soberano, algo que se perfila no tanto para auspiciar derivas democráticas, sino,
más bien, para edificar un sujeto pasivo que opera como muralla frente a
corporaciones y estamentos. Es una artimaña para el fortalecimiento del
poder regio frente a cualquier otra entidad que pudiera hacerle sombra, ya
Iglesia, ya nobleza, ya corporaciones varias. El Pueblo, también llamado
Nación, Sociedad o Comunidad, será la conjunción de sujetos sobre la que
el rey manda sin injerencias y sin interferencias, la colectividad organizada
políticamente que recibe de modo directo e inmediato sus mandatos, sin
mediación de ninguna clase de ningún otro agente político implicado. Es
de remarcar, en todo caso, esa idea de sujeción y de sometimiento que deja
al Pueblo sin individualidades concretas y sin derechos, ni libertades, salvo
aquellos que derivan de concesiones de ese monarca-padre, de ese monarca-pastor que concibe el Reino como una gran familia a la que se debe
amor, cariño y afecto, pero también disciplina y corrección. Nación, sin
embargo, desde la Revolución Francesa, nos lleva a otro campo semántico,
puesto que de allí arranca con fuerza ese nuevo sujeto político llamado a
protagonizar los nuevos tiempos que se abrían a partir de ese año central
de 1789.
La Nación es la comunidad de ciudadanos libres, iguales, propietarios,
que surgen y se derivan de un imaginado contrato social, que preexisten a
cualquier construcción estatal; antes bien, al contrario, es esa comunidad
primigenia la encargada de dar vida al Estado, de edificarlo y construirlo precisamente para la defensa de aquellos derechos esenciales que, en
ningún momento, el ciudadano elude o a los que renuncia por tratarse de
elementos básicos de su estatuto jurídico personal. La Nación comparece,
así, como una entidad artificial, pero fruto de la natural tendencia a la
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vida en común, resultado del libre acuerdo de esos propietarios libres que
quieren que desean, que ansían, la protección de sus respectivas esferas
particulares a cambio de una renuncia moderada y controlada a parte
(nunca a la totalidad) de sus derechos y de sus libertades. Para llevar a
la práctica estos buenos propósitos, el mundo revolucionario alumbrará
un mecanismo infalible: la ley general, abstracta, idéntica para todos,
sin distinciones territoriales, fruto de esa soberanía nacional, de esa voluntad general, situada en la base de la comunidad política. Esa mezcla
de estatalismo e individualismo será el sello caracterizador del momento
constitucional revolucionario. Ley, por un lado; derechos y libertades naturales, por otro. Ahí están presentes los dos polos centrales del debate,
alrededor de los cuales se discutirá sin cesar a lo largo del siglo XIX. De
nuevo, aparece ante nosotros la dicotomía que tan bien supo captar el
Moderantismo entre el orden y la libertad. Ese es el discurso central de
toda la centuria decimonónica en los cuarteles del Liberalismo: ¿cómo es
posible que funcione la maquinara estatal sin que se sepulte al ciudadano
y también viceversa, esto es, cómo permitir un amplio ejercicio de los derechos y de las libertades sin que ello acabe por finiquitar la vida estatal?
La versión triunfante del ideario liberal, la que sigue a la Restauración
francesa o la que en España será de aplicación a partir del año 1833, el Liberalismo adjetivado como “doctrinario”, insistía en esta cuestión básica,
predicando para dar respuesta a la misma la necesidad del justo medio,
del equilibrio entre orden y derechos, entre Estado y Sociedad, entre poder y ciudadano, si bien se acabó defendiendo una clara preponderancia
de los primeros elementos de cada una de estas dicotomías. De lo que se
trataba era de construir una Monarquía constitucional que estuviese separada de la absolutista y del asamblearismo jacobino, que predicase una
soberanía compartida que huyera tanto de la monárquica exclusiva como
de la popular desenfrenada, evitando asimismo el cesarismo napoleónico.
En efecto, el resultado de la Nación moderada fue la construcción de un
aparato político y social que primaba el orden, el Estado y el Poder, acogiéndose curiosamente a la defensa de los restantes elementos omitidos
en una primera lectura (derechos, libertades, Sociedad, ciudadanía). La
Nación que se quiso construir desde esas instancias fue una Nación de varones, padres de familia, católicos, respetados y respetables, propietarios
y además con una propiedad fundiaria asociada el mundo rural, donde se
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entendía que se conservaban de forma más pura los valores éticos y morales de la sociedad tradicional, aquélla que había que defender y conservar,
ma non troppo.
Pero la Nación era un artificio que solamente existía mediante la representación de la misma, es decir, mediante las Cortes, el Parlamento,
donde se daba voz a aquellos sujetos primeros y escasos que la integraban.
Los ciudadanos no van a ser todos los habitantes de la comunidad política,
sino unos muy cualificados a partir de los perfiles anteriormente referidos,
vehiculados por medio de la representación política y decantados por las
decisiones tomadas desde la óptica constitucional. Dicho de otra forma: la
Nación son las Cortes y las Cortes son la Nación. No se busquen componentes nacionales más allá de estas equivalencias. Podrá haber aditivos como
la religión, el perfil monárquico, la templanza y moderación, etc. Cosa diferente son los poderes concurrentes con la Nación que contribuyen a apuntalarla y que se terminan por integrar en la misma. Nos movemos siempre
dentro de esa lectura moderada o doctrinaria. Así aparece una legitimidad
monárquica, representada por la Corona, al lado de una aristocrática que
corresponde al Senado, donde tendrán cabida todas las noblezas imaginables (administrativa, política, eclesiástica, económica, científica, académica o la propiamente nobiliaria), que ya permiten vislumbrar los perfiles de
esa Nación liberal. La unión de estas tres legitimidades es lo que conforma
el orden, la armonía, el equilibrio, mediante la adición del elemento popular, que no democrático - o total y profundamente democrático - que significaba el Congreso de los Diputados. Hay así una suerte de trinidad política
y social que viene conformada por la tradición y por la Historia, por el
viejo orden social y por el nuevo (el burgués), engarzados de forma tal que
el funcionamiento de la maquinaria política se produzca como resultado de
una leal y fructífera colaboración entre todos esos sujetos descritos, de una
conjunción de legitimidades y fuerzas. Dado que Monarquía y Senado representaban lo estático, lo permanente, las variaciones políticas solamente
podían proceder del elemento nacional. Esto determinaba la relevancia de
las elecciones como ejemplo de dinámica política. Significaba ello que la
Nación venía condicionada por la legislación electoral y ésta, a su vez, por
la calidad o condición que el Poder, en cada momento concreto, entendía
que debía concurrir tanto en los electores como en los elegidos. La regla
general del siglo fue el sufragio censitario, alejado de la idea de un derecho
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político de corte universal, algo común tanto a moderados como a progresistas, entre cuyas leyes electorales no existe una gran diferencia desde
el punto de vista cuantitativo en orden a la conformación del cuerpo electoral. Ni siquiera el sufragio se concebía propiamente como derecho, en el
sentido de expresión de la libre autonomía del sujeto, sino más bien como
un deber de cooperación para la formación de los deseos estatales, como
una función que los ciudadanos seleccionados tenían que cumplir para
que la máquina estatal operase con regularidad. La diferencia radicaba en
la condición de los electores y de los elegidos, en su vertiente cualitativa,
puesto que los moderados apoyaban un cuerpo electoral conformado sobre
la base de la propiedad, preferentemente de carácter rústico, mientras que
los progresistas pensaban en una Nación de clases medias, de profesionales
liberales y oficiales de la administración, comerciantes y estamentos medios urbanos. El Moderantismo configuraba así un cuerpo electoral integrado por la gran y mediana burguesía, rentistas, y los grandes y medianos
propietarios agrícolas, excluyendo a jornaleros, pequeños y medianos propietarios y a las numerosas clases bajas urbanas. El Progresismo lograba
incorporar al voto, no sin muchas discusiones y resistencias, a los pequeños
arrendatarios agrícolas y urbanos, así como a los comerciantes e industriales menores, sin que las cifras sufriesen un vuelco total, puesto que lo que
defendían era una ampliación paulatina del escenario electoral, nunca de
golpe, nunca total. Unos buscaban la inteligencia social; otros, la voluntad
de la Nación: los intereses sociales frente a la opinión nacional.
Cuando Bravo Murillo llega al poder como presidente del Consejo de
Ministros, allá por el mes de enero de 1851, inicia un proyecto político
destinado a cubrir tres frentes: apartar a los militares del gobierno para
conformar un Poder puramente civil, resolver el problema de la Deuda Pública y configurar un ejecutivo tecnocrático, ajeno a las disputas políticas
y concentrado en la regularidad administrativa, en la ejecución mecánica
de las pocas y esenciales leyes que se fueran dictando, por parte de la Administración, la cual comienza a solidificarse y organizarse bajo su mandato. La clave de bóveda de su proyecto será un intento de modificación o
reforma constitucional presentado en diciembre de 1852, donde se proponía articular una nueva Constitución más ocho Leyes Orgánicas o Fundamentales sobre cuestiones de lo más diverso: Senado, relaciones entre los
cuerpos colegisladores, funcionamiento interno de los mismos, protección
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de la libertad y de la propiedad, orden público y un último proyecto sobre
títulos y grandezas del Reino, además, claro está, de una nueva legislación
electoral, que es la que nos va a ocupar en las líneas que siguen. En esencia,
Bravo Murillo quería reducir la materia propiamente constitucional a las
instituciones básicas, permanentes y estables (Religión, Monarquía, Cortes), mientras que todos los demás aspectos hasta entonces así calificados
salían del texto de la Carta Magna para depositarse en leyes ordinarias,
más fáciles de cambiar en función de la experiencia, de las circunstancias, de los tiempos. En la Constitución, solamente debían estar reflejadas
las piezas esenciales de la arquitectura política, aquéllas que no se podían
cambiar, que no se debían cambiar, que nunca iban a ser alteradas bajo
riesgo de destruir la esencia política de la comunidad; todo lo demás debía
ser trasladado a los cuerpos legales, por su misma naturaleza susceptibles
de cambios, de metamorfosis, de alteraciones regulares y continuadas. Elementos, pues, accidentales, secundarios, subordinados a los auténticos valores constitucionales que no mudaban nunca.
La pieza clave para disciplinar la representación nacional y, por ende,
para construir la Nación, la conformaba el Proyecto de Ley para las Elecciones de Diputados a Cortes, el proyecto más extenso (69 artículos), junto con el Proyecto de Ley para el Régimen de los Cuerpos Colegisladores
(73 artículos en este caso), ambos muy entrelazados en cuanto a temática
y derivaciones. El primero explicaba cómo se formaba el Congreso a través
del procedimiento electoral, cómo tomaba cuerpo la Nación a partir de los
mecanismos electorales, seleccionando la auténtica inteligencia nacional, las
capacidades plenas; el segundo determinaba el funcionamiento de las dos Cámaras una vez constituidas formalmente y su subsiguiente operatividad en
orden a hacer que compareciese aquella voluntad nacional y que ésta se manifestase en todo su esplendor por encima de los intereses y de las opiniones
particulares de los ciudadanos. Con la primera, se formaba la Nación; con la
segunda, la ficción nacional se ponía a trabajar, a operar, a desarrollar sus
tareas más prototípicas, sobre todo, en el plano legislativo y un poco menos
en el de control político, material y formal, al Gobierno de turno.
Políticamente, ambos proyectos son los elementos capitales de la reforma de Bravo Murillo, junto también con la Constitución diseñada, porque
suponen dar plena forma a aquello en que debía corporeizarse lo nacional, que hablaría en su nombre, y disciplinar el artificio de su cuerpo de
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representantes para otorgar después rienda suelta al funcionamiento de
ese órgano colegislador con plenitud, siempre con la idea de abandonar la
confrontación, el choque, el conflicto. No era ésa la tarea del Parlamento,
a pesar de que así había operado en los años anteriores. Por eso mismo,
la reforma era pertinente. Había que apostar por una leal colaboración,
alejada de la lucha partidista, de las banderías y del enfrentamiento constante. El Parlamentarismo debía subsistir, pero debía dar como resultado
un Parlamento débil, colaborador, sometido a la Corona y al Gobierno, Si la
Monarquía quería subsistir en esas horas inciertas, críticas, era preciso reconstruir la vida de la Nación que conformaba su apoyo indispensable. Nos
hallamos, pues, ante la pieza que faltaba para completar el diseño político
moderado, siempre sobre la base de una admisión del sufragio censitario,
algo común en el Europa del momento, dependiendo de cada país en concreto el grado de intensidad y amplitud, mayores o menores, que se quisieran dar al citado derecho político por antonomasia (en realidad, función
más que facultad): la posibilidad de votar y de ser votado. El régimen derivado de ese primer Liberalismo implicaba la aceptación de la Monarquía
y del principio monárquico, para lo cual teníamos las disposiciones básicas
del Proyecto de Constitución, pero de inmediato acompañado de otros elementos que fungiesen como condicionantes y limitadores de la sola voluntad regia, que ayudaban a su formación, es decir, al lado de un monarca con
amplios poderes, aparecían una representación aristocrática, situada en los
territorios senatoriales, y una más o menos nacional, de propietarios, capacidades, inteligencias y distinguidos ciudadanos preferentemente, que es la
que se va a dar en el seno del Congreso, pensada más que como contrapeso a la realeza como un auténtico colaborador necesario en las principales
tareas políticas, como un cooperador que buscase el interés de los sujetos
políticos implicados antes que el enfrentamiento cainita. Todo el arco social quedaba así convertido en sujeto político, cada uno con sus respectivas
especificidades, puesto que respondían a elementos legitimadores diferenciados, si bien, sumados y entrelazados, alumbraban un nuevo mundo que se
quería renovado y que debía conducir irremisiblemente al equilibrio. Otra
vez, el justo medio. Otra vez, Monarquía y Nación al unísono, como en los
esplendorosos tiempos antiguos que se pretendían reeditar.
En su Proyecto específico, el Senado acogía a las variadas aristocracias
del momento y de los momentos anteriores, la excelencia social, configu48 |
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rando una cámara especializada en cuanto a su composición, destacando
como rasgos distintivos la antigüedad, el servicio público contrastado en
varias ramas y siempre, siempre, la propiedad privada. La idea era que allí
cupiesen todos los elementos prestigiosos y veteranos de la arena pública
y política, a modo de órgano de continuo asesoramiento para el monarca,
con el filtro del patrimonio sólido y cuantioso que otorgaba un marchamo
de conservadurismo muy estimado. Esos ancianos políticos, jueces, magistrados, diplomáticos, eclesiásticos, diputados, senadores, científicos,
profesores, catedráticos, propietarios, industriales, comerciantes y demás
gentes de similar perfil conformarían el espacio donde se daba cabida al
orden social antiguo, del que no se podía prescindir, conforme a esa visión
del Moderantismo que perseguía aceptar la nueva sociedad burguesa sin
renunciar o prescindir del viejo ordo ya consagrado. El crédito de todos
estos sujetos era enorme y su experiencia era un grado. La calidad social
teñía el mundo de esta Cámara Alta. Era una suma de empirismo, inteligencia y riqueza lo que se anticipaba en la institución senatorial, lo que
se requería de todos y cada uno de sus miembros, entendiendo que tales
factores condicionaban su pensamiento y lo dirigían hacia terrenos típicamente conservadores, esto es, de inmovilidad y resistencia a toda suerte de
cambios e innovaciones. De ahí que su identidad, prestigio social e influencia siguiesen siendo muy estimables porque habían logrado permanecer
incólumes, sanos y salvos, frente a los vendavales del cambio. Monarquía y
orden anciano daban pie a la aparición del orden nuevo, a modo de tercer
pilar donde se apoyaría el edificio político finalmente resultante, aunque
eligiendo quiénes los iban a integrar. De alguna manera, lo admitían y lo
prefiguraban. Era el tiempo ahora de la otra parte de la Nación, del nuevo
cuerpo social, aquel más típicamente burgués, de gestación más reciente,
en donde se iban a incorporar esos nuevos diputados, aunque tratando de
eludir impostaciones progresistas y buscando asimismo rodear de un aura
conservadora la figura y el diseño de los nuevos ocupantes del Congreso.
Éste sería el lugar donde se asentarían los representantes de una burguesía
que no debía serlo tanto o tan intensamente como hasta entonces había
sucedido (la facción progresista). Había que introducir requisitos que diesen un perfil moderado-conservador a esos parlamentarios y eso solamente
podía hacerse por medio del recurso, una vez más, a la propiedad como
elemento civil básico, como elemento distintivo de esa burguesía liberal,
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pero moderada, nada revolucionaria, ni radical. Atando la propiedad y especialmente la propiedad fundiaria, la rústica, asegurándola, se conseguía
adocenar a esos representantes de la nueva sociedad emergente y ponerlos
al servicio también de la causa conservadora. Porque la propiedad debía
de serlo, elemento que conservase y elemento que hiciese conservadores por
definición a sus titulares en orden a su continua defensa. Por supuesto, el
sufragio no podía ser más que censitario si se acogía a tales presupuestos,
en lo activo y en lo pasivo. Se acabará aceptando, por esa tensión conservadora subyacente, tanto el carácter directo del voto (terminando así
con alambicados procesos electorales como los esbozados en Cádiz o en
los breves tiempos del Estatuto Real), como la posibilidad de reelección indefinida, que convertía de facto a los diputados en senadores, al Congreso
en una suerte de Senado avant la lettre, dada la estabilidad, rayana en la
inmovilidad, que ello implicaba, puesto que el diseño del sistema electoral
mismo, las estrategias, las influencias, los trucos y las trampas empleados
en las sucesivas contiendas políticas hacían esa reelección perfectamente
realizable, casi de modo infalible y matemático, así como la organización
sobre la base de distritos uninominales, que favorecían más al mundo rural, en detrimento del urbano, y el subsiguiente control por parte de las
elites locales.
El Proyecto que nos ocupará a partir de ahora comprendía seis títulos,
donde se irían desgranando sucesivamente la composición del Congreso, indicando las cualidades de los diputados para ser elegidos, partiendo de una
elección directa por distritos, ya no provincias, con duración de cinco años
de mandato y posibilidad de reelección indefinida (Título I. Arts. 1-16); el
examen de las actas electorales y de las calidades de los diputados (Título
II. Arts. 17-31); los electores y sus requisitos (Título III. Arts. 32-34); la
confección de las listas electorales (Título IV. Arts. 35-46); el modo de hacer las elecciones (Título V. Arts. 47-60); y la normativa penal de aplicación
al mundo electoral a modo de cierre, en lo que era una de las grandes novedades del Proyecto (Título VI. Arts. 61-69). Su contrapunto lo conformaba
la Ley Electoral de 18 de marzo de 1846, la vigente en esas fechas.
El Congreso menguaba su composición a 171 diputados, elegidos directamente, cada uno por un distrito electoral, reducidos estos, por ende, a la
cifra indicada (Art. 1). Frente a los 349 diputados existentes desde 1846,
se limitaba la Cámara a la mitad de sus miembros con dos indicaciones
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bastante relevantes: la elección sería directa, algo que se entendía perfectamente lógico toda vez que se había perfeccionado la vida electoral, eludiendo las complejidades de las primeras elecciones en tiempos liberales con
sus sucesivos niveles hasta el punto de poder afirmar que la clase política
se encontraba en proceso de decantación y maduración, y se articularía
por distritos uninominales, a razón de un solo diputado por cada una de
esas demarcaciones territoriales infraprovinciales. Para ello se exigía, casi
se imponía, una ulterior división de las provincias en tales unidades menores, así como la exacta determinación del número de diputados que cada
una de ellas elegiría, teniendo en cuenta las indicaciones expresas que el
Proyecto de Ley refiere en su parte final en cuanto al reparto de escaños
por provincias2.
Pocos elegidos y pocos elegibles anticipaban la constitución más simple, más sencilla, nada problemática, de la nueva Cámara diseñada por el
Conservadurismo moderado, además de una articulación territorial más
conforme con las ansias de control de las elites centrales y locales, más
cómoda para esas labores de supervisión e injerencia. Allí los propietarios
2 Es el Estado á que se refiere el título 1.º de esta ley, y en el que se marca el número de diputados que corresponde á cada provincia, de donde se siguen los datos que a continuación exponemos para población
y consecuente determinación de la representación, que no coinciden exactamente (ni en población,
ni en escaños asignados) con los censos que usualmente habían acompañado a las diversas normas electorales de 1836, 1837 y 1846: Álava. 67.523. 1 diputado. Albacete. 180.763. 3 diputados.
Alicante. 318.444.5 diputados. Almería. 234.789. 3 diputados. Ávila. 137.903. 2 diputados. Badajoz. 316.022. 5 diputados. Baleares. 229.197. 3 diputados. Barcelona. 442.273. 6 diputados. Burgos. 224.407. 3 diputados. Cáceres. 231.398. 3 diputados. Cádiz. 324.703. 5 diputados. Castellón.
199.950. 3 diputados. Ciudad-Real. 277.788. 4 diputados. Córdoba. 315.459. 5 diputados. Coruña. 435.670. 6 diputados. Cuenca. 234.582. 3 diputados. Gerona. 214.150. 3 diputados. Granada.
370.974. 5 diputados. Guadalajara. 159.044. 2 diputados. Guipúzcoa. 104.491. 1 diputado. Huelva.
133.470. 2 diputados. Huesca. 214.874. 3 diputados. Jaén. 266.919. 4 diputados. León. 267.438. 4
diputados. Lérida. 151.322. 2 diputados. Logroño. 147.718. 2 diputados. Lugo. 357.272. 5 diputados. Madrid. 369.126. 5 diputados. Málaga. 338.442. 5 diputados. Murcia. 280.694. 4 diputados.
Navarra. 221.728. 3 diputados. Orense. 319.038. 5 diputados. Oviedo. 434.635. 6 diputados. Palencia. 148.491. 2 diputados. Pontevedra. 360.002. 5 diputados. Salamanca. 210.314. 3 diputados.
Santander. 166.730. 2 diputados. Segovia. 134.854. 2 diputados. Sevilla. 467.303. 7 diputados. Soria. 115.619.2 diputados. Tarragona. 233.477. 3 diputados. Teruel. 214.988. 3 diputados. Toledo.
276.952. 4 diputados. Valencia. 451.685. 6 diputados. Valladolid. 184.647. 3 diputados. Vizcaya.
111.436. 2 diputados. Zamora. 159.425. 2 diputados. Zaragoza. 304.823. 4 diputados. La ratio era
aproximadamente de 1 diputado cada 70.000 habitantes, decena más o decena menos, o por fracción superior a 35.000, cifra que había establecido en su día la Constitución de Cádiz. Es relevante
la exclusión de los territorios de Ultramar y de Canarias, que no envían diputado alguno a Madrid,
como consecuencia de la especialidad en la que los colocaba el Proyecto de Constitución, alejados
todos ellos de cualquier fórmula ordinaria de representación.
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y las inteligencias, de la mano, todos ellos capaces, independientes, poderosos, plenamente habilitados para discernir lo bueno de lo malo en el plano
personal y en el plano social, ajenos a cualquier suerte de influjo, en suma,
virtuosos, serían los encargados en plenitud de dar voz a la Nación, concibiendo ese derecho al sufragio como una función social o política, algo público, antes que como plena facultad propiamente dicha, como autonomía
de la voluntad (política, en este caso). El Pueblo o la Nación nada decidían,
nada postulaban; si acaso mostraban su asentimiento a lo que el poder, tan
sabio y tan elevado, tan lejano y siempre tan atinado, disponía para ellos
y sobre ellos, contribuyendo así a formar esa voluntad pública. En suma,
se operaba más como un mecanismo de delegación que de participación, de
fusión con el poder dado, de refrendo explícito a sus mandatos y designios,
antes que de colaboración en la formación de sus criterios y decisiones.
Los requisitos para ser diputado revelaban con claridad el propósito de
ese Moderantismo a la hora de diseñar el sufragio pasivo: los diputados tenían que ser buenos burgueses, preferentemente vinculados a la propiedad
de la tierra, evitando esa temida relación que los progresistas habían establecido entre Congreso y función pública, empleados y oficios vinculados
a la Administración, lo que se iba lograr mediante un proceso combinado,
reclamando diputados del primer tipo y proscribiendo a los del segundo
con miras a salvaguardar la imparcialidad administrativa y la creación de
círculos explícitos de intereses alrededor de algunos oficiales y funcionarios. Más propietarios y menos empleados, más Sociedad y menos Estado,
es lo que se reclama por la vía electoral, para simplificar procedimientos y
hacer más realista y fidedigna la representación nacional. También, cómo
no, más elitista por ese componente crematístico indispensable en la cosmovisión moderada. Se requería, a tenor del art. 2, ser español de nacimiento o hijo de padres españoles, tener 30 años cumplidos (frente a los 25
anteriores, síntoma claro de «madurez de juicio»), y, para lo que realmente
afectaba y marginaba con efectos directos y concluyentes, vinculación territorial que se demostraba probando el pago con dos años de antelación al
día en que se verifique la elección de 3.000 reales de contribución directa ó
2.000 reales, siempre que 500 de ellos procediesen de contribución de inmuebles, o bien 4.000 reales, si todos ellos procedían de la misma contribución
de inmuebles, notable incremento respecto a la Ley Electoral de 1846 (allí
se decía que el electo debía gozar de 12.000 reales de renta anuales o pagar
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1.000 reales de contribución directa; el cambio es ostensible, cuantitativamente hablando). El diputado habría de ser, por tanto, un gran propietario
de tierras, fincas, casas y demás patrimonio inmobiliario, lo que vendría
acreditado por el pago de los correspondientes tributos a estos hechos imponibles vinculados y ya no por el simple goce de réditos. Se ponía en un
primer plano la capacidad de generación impositiva de esos bienes y esas
rentas debidamente constatada: la contribución, dirá el art. 4, se justificará con los documentos relativos al repartimiento o pago, expedidos por
las oficinas provinciales de Hacienda y visados por el gobernador provincial, el cual será inmediatamente responsable de la exactitud del documento, y no por otros títulos. Según los autores de la reforma proyectada, la
propiedad de los inmuebles denotaba mayor arraigo, riqueza más sólida
y menos expuesta a las vicisitudes de la fortuna, es decir, menos sujeta
a cambios y, como tal, más estable y estática. Quienes la tenían, querían
seguir teniéndola y disfrutándola sin ninguna suerte de susto, de tensión o
de alteración. Patrimonio (o renta generada por el mismo), propiedad con
mayúsculas, implicaba independencia, virtud, honradez, desde donde se
daba el salto a la aparición de intereses legítimos, particulares, más diluidos en cuanto a su definición, pero que podían perfectamente alinearse con
los intereses nacionales que iban a depositarse en la Cámara. De la mano
de la propiedad, aunque no se refiriese en el texto, iba la vecindad, que se
suponía vinculada a esa tierra que generaba riqueza y tributos. El arraigo
era indispensable para que la conexión entre elegidos y electores fuese más
directa y así más intensa.
Pero donde se ven además las intenciones moderadas es en el campo de
las causas excluyentes para formar parte del Congreso. No interesa sólo la
definición positiva del elegible, sino también las prohibiciones o exclusiones. ¿Quiénes no pueden ser diputados? Se quería claramente un Congreso
de propietarios, concebidos como expresiones de la sociedad, de esa sociedad de titulares del sacrosanto derecho, libres, puros, independientes de
toda corporación, estamento o grupo de presión, y para ello se debe blindar
la Cámara frente a posibles influencias de otros grupos sociales o de otros
elementos advenedizos. Quedan fuera de este momento político aquellos
que no tengan los arrestos suficientes para representar a la Nación, bien
por no darse las condiciones objetivas para ello (sobre todo, la propiedad,
una vez más, pieza basilar de todo el sistema), bien porque su condición,
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calidad o título se hallaban ya representadas en otra de las Cámaras (caso
del Senado por lo que había que eliminar duplicidades, reiteraciones). Dispone así el art. 4 que no pueden ser diputados, aun reuniendo las condiciones anteriores, los eclesiásticos, los militares en las filas del Ejército o que
desempeñen cargos o comisiones de servicio, los funcionarios y agentes del
orden judicial, y, por fin, los funcionarios que no tengan la residencia por
razón de su destino o cargo en Madrid, o los que, teniéndola, no disfruten
de un sueldo de, al menos, 30.000 reales, así como los funcionarios y empleados en las Provincias de Ultramar. Los siguientes artículos establecían
determinados matices a estas exclusiones generales en el tiempo y en el
espacio, en línea con la legislación anterior, de la que no se separaban sustancialmente.
Más radical se presentaba el art. 9, en cuanto a sus efectos, si bien era
poco novedoso respecto a la cosmovisión moderada, puesto que entroncaba
con una larga tradición que nos situaba en los albores del Constitucionalismo hispánico, en concreto, en los territorios ocupados por Cádiz y su singular definición de la ciudadanía en un sentido sumamente restrictivo. El ciudadano español era, ante todo, desde Cádiz y hasta mediados de la centuria,
el hombre libre varón, propietario, avecindado con cierto arraigo y estabilidad (la que suministraba el dominio de ciertos bienes y sus subsecuentes
obligaciones tributarias), católico, buen padre de familia, felizmente casado, ya urbano, ya rural, titular de varios inmuebles y acogido a una cierta
concepción tradicional, no burguesa, de la riqueza, por lo que la ausencia de
cualquiera de estos elementos definitorios lastraba la mencionada calidad
ciudadana y provocaba la desaparición del sufragio pasivo y de la condición
de elegible. Si la libertad desaparecía, si la propiedad era cuestionada, el
carácter ciudadano, explicitado en el derecho a ser votado, se evaporaba.
Bajo ningún concepto, proclamaba el artículo 9, podrán ser diputados, cualesquiera sean sus cualidades y circunstancias, las personas cuya libertad
y/o propiedad estén en entredicho o se vean sometidas a revisión, cuando
no en trámite de desaparición: los que se hallen procesados criminalmente,
si hubiere recaído sobre ellos auto de prisión; los que por sentencia judicial
estén cumpliendo condena que los inhabilite de hecho o de derecho; los que
se hallen bajo interdicción judicial por incapacidad física o moral; los que
estuvieren fallidos, en suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos; y,
en fin, los que estuvieren apremiados como deudores a los caudales públicos
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en concepto de segundos contribuyentes. Para resolver una serie de supuestos de hecho, el Proyecto establecía unas reglas para optar cuando alguno
fuese elegido por varios distritos, algo que venía siendo común en la época,
máxime cuando, como se ha visto, no era precisa vecindad alguna para ser
elegible, a diferencia de lo que acontecía con los votantes: debe decantarse
por uno de ellos en el plazo de ocho días, contados desde la aprobación de la
última de las actas respectivas, o se decidirá a suertes (Arts. 10 y 11). Si se
tratase de un funcionario de los citados en el anterior art. 4, deberá optar
entre uno u otro cargo en el término de tres días desde la fecha en que tome
asiento en el Congreso o, si no toma asiento, en el plazo de un mes contado
desde el día en que se abran las Cortes (Art. 12).
En todo caso, en el horizonte inmediato, la condición de diputado se reputaba como honor y, como tal, cargo gratuito, voluntario y renunciable,
lo cual era también otra clara muestra de la intención de excluir a determinadas clases o categorías sociales del acceso al mundo parlamentario. El
diputado debería tener bienes suficientes que le permitiesen seguir con su
tren de vida político, en tiempo electoral y fuera del mismo, antes, durante
y después de las elecciones. El político era un profesional, que no se lucraba
de la vida pública, en el sentido de no percibir una retribución inmediata
por sus servicios, sino que debía lanzarse a la misma con los recursos suficientes para sustentar esa carrera oficial por su cuenta y riesgo. No todos
podían permitírselo. Era una consecuencia inmediata del ideal censitario,
al mismo tiempo que un nuevo filtro para el caso de que el primero no fuese
del todo operativo. Implicaba librar al diputado de cualquier tipo de influencia ajena a las Cortes mismas. Si no se le pagaba, prevalecería siempre su
sentido de sacrificio abnegado a la Nación y su independencia se vería refrendada por la pureza de sus actos, no sujetos a remuneración de ninguna
clase, a pago o cobro que cuantificase el valor de su decisión. La renuncia
al puesto, caso de darse, podía tener lugar antes o después de haber tomado
asiento en las Cortes, mediante escrito dirigido al presidente, si las Cortes
estuviesen abiertas, o al Gobierno, en caso contrario, «á quien toca siempre
disponer lo conveniente para que se proceda á su reemplazo con sujeción á
la ley», con una cuestionada apreciación de la división de poderes en este
segundo supuesto. Así lo sancionaba el art. 13 con meridiana claridad. El
art. 14 volvía los ojos a un precepto constitucional (Art. 25. Constitución
1845), pensado de nuevo para perfilar con claridad las tareas de las Cortes
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y las tareas del Gobierno, y evitar así interferencias o injerencias manifiestas: aquellos diputados que, durante su mandato, recibiesen del Gobierno
honores, condecoraciones, empleo o comisión con sueldo, aunque no fuesen
de superior categoría, ni ofrezcan ventajas al interesado, y aunque sean
de rigurosa escala, quedan desde luego sujetos a reelección, esto es, planteaba a los sujetos la disyuntiva de optar por uno u otro puesto, de lo que
quedaban exceptuados, como ya sucedía en el propio texto constitucional
citado de referencia, los diputados que fueran nombrados ministros de la
Corona (Art. 14 = Art. 26. Constitución 1845). Nada se decía tampoco en
el Proyecto de los empleos o gracias procedentes de la Casa Real, admitidos, por ende, a la luz de esa exaltación monárquica que preside la obra
reformista de Bravo Murillo, y donde no se ve injerencia de ninguna clase,
sino leal cooperación entre instancias confrontadas de poder. Por fin, para
cerrar este Título, se fijaba el marco temporal utópico, a la luz de la vida
parlamentaria anterior, de la experiencia ya forjada, para la duración de
las legislaturas: 5 años, lo mismo que había establecido la Constitución
vigente (Art. 24), si bien ese plazo no se había logrado cumplir en ningún
caso, ni siquiera en los momentos más optimistas y de mayor calma constitucional y política. Cabía, también de conformidad con el esquema constitucional en vigor, la reelección indefinida, lo que también arrancaba del
texto moderado de 1845 (Art. 21) y se cumplía de modo regular en buena
parte de los escaños en disputa. En conclusión, los que iban a ser votados,
la clase política plenamente conformada, la integraban ricos propietarios
(hacendados) de bienes raíces en su inmensa mayoría, con patrimonios heredados y luego redondeados mediante adquisiciones ligadas, por ejemplo,
a la Desamortización, a lo que se sumaron prácticas económicas espurias
(por cuanto dependían de las decisiones políticas que ellos mismos tenían
que tomar), como la especulación con títulos de Deuda Pública o la participación accionarial en compañías ferroviarias.
Si estricto era ser diputado o ponerse en camino para serlo, no menor
o no menos rigurosa era la calidad o condición de votante o elector, para
lo cual hay que acudir al Título II. Arts. 32-34, rotulado De los electores.
¿Quién podía elegir a los anteriores? ¿Quién actuaba ese derecho político
principal? ¿Quién podía, en suma, votar? De nuevo, la propiedad pasaba
a un primer plano, como no podía ser de otra manera. El derecho como
facultad se diluía y aparecía una suerte de deber orientado a la formación
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de la voluntad nacional o estatal. Se precisaba para integrar la Junta de
Electores ser mayor de 25 años, español y estar avecindado en alguno de
los pueblos del distrito desde dos años antes, como mínimo, a contar desde el día en que se empiece a formar la lista electoral, lo que implicaba
un arraigo sólido y contundente, un elector territorializado, y, como había acontecido con los candidatos, aprisionado por exigencias económicas
censitarias, ser uno de los 150 mayores contribuyentes por contribuciones
generales directas o pagar la cuota mínima que se necesita para completar
aquel número, si no se alcanzase por medios normales. De nuevo la propiedad, tan esencial para nombrar a los diputados como para determinar a
quienes estaban llamados a elegirlos. De todos modos, había una reducción del cuerpo electoral, pero una reducción objetivamente cuantificable
a partir de los dos extremos que allí se indicaban. La Ley de 1846 exigía el
pago de 400 reales de contribución directa, al mismo tiempo que admitía
a determinadas personas (capacidades) que pagasen solamente 200 reales
(así, académicos, doctores y licenciados, miembros de cabildos y párrocos,
magistrados y jueces de primera instancia y promotores fiscales, empleados públicos activos, cesantes y jubilados con sueldo de 8.000 reales de
vellón anuales, abogados con un año de ejercicio, médicos, cirujanos y
farmacéuticos, arquitectos, pintores y escultores con título académico,
profesores y maestros de institutos de enseñanza costeados con fondos
públicos). Dicho de otra forma: si el sufragio se sustentaba en dos criterios complementarios (propiedad e instrucción), al menos desde la óptica
progresista, los moderados los fundían en uno solo inescindible. Eludían
referencias a la instrucción, a la formación y a la educación, y, por otro
lado, presuponían la inteligencia en la propiedad, es decir, que el propietario estable y sólido tendría la suficiente independencia de juicio para
poder votar libremente sin condicionantes de ninguna clase, sin dejarse
influenciar, con pleno conocimiento de la cosa pública y de los intereses
generales. Esa independencia daría la madurez de criterio precisa para votar correctamente sin someterse a ninguna otra consideración. El votante
era, pues, solo propietario y nada más que propietario.
Ello explicaba la nueva forma propuesta de selección de los mayores
contribuyentes, abandonando el viejo sistema de cuotas, por entenderse
que operaba mejor en este caso concreto y se adecuaba mejor a la realidad
de los tiempos. No obstante, esa supuesta objetividad no concordaba con
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lo que, a renglón seguido, se indicaba: en las provincias donde, por cualquier causa, no se pagasen contribuciones directas al formarse las listas
electorales, se inscribirán en ellas los 150 domiciliados más pudientes, concepto éste de una elasticidad máxima y susceptible de ser interpretable,
que podía dar pie a decisiones arbitrarias por parte de la Administración
electoral. El sistema de cuota fija había sido reemplazado por este aparentemente más neutral y objetivo, el de los mayores o mejores contribuyentes
(ni siquiera propietarios, sino titulares de una propiedad que fuese capaz
de generar riqueza impositiva, lo cual es sustancialmente algo diferenciado): los que más pagasen a la Hacienda Pública eran los electores natos.
En todo caso, quienes tenían esa propiedad eran defensores a ultranza del
modelo social concreto, amén de sostenedores vía impuestos del Estado
en su conjunto. Aunaban así Sociedad y Estado puesto que su conducta
afectaba a ambas dimensiones. Se prescindía, en línea congruente con el
Moderantismo, de las capacidades, es decir, de aquellas personas afectas a
los progresistas o supuestamente adheridas a ellos, que simbolizaban lo
más granado y moralmente superior de la sociedad, ese elenco de inteligencia social anteriormente referido. Se concluía vedando el sufragio activo a
las mismas personas del art. 9, a quienes ya se privaba del sufragio pasivo,
es decir, todos aquellos que no acreditasen una libertad y una propiedad
inmaculadas, purificadas, contrastadas, carentes de toda tacha o borrón.
Bravo Murillo se decantaba, pues, por una reducción del cuerpo electoral merced a una razón simple de orden público, auténtico nervio central de
esta reforma del sistema de elecciones: con pocos electores, las perturbaciones serían mínimas, mientras que el sistema de cuota, el vigente legalmente, no aseguraba del todo una reducción sustancial que es lo que, en fin, se
perseguía. Elecciones sencillas, rápidas, expeditas, sin complicaciones, con
ahorro de tiempos y de gastos, con ese deseo continuado de hacer que aflorasen siempre la colaboración y la paz pública, objetivo final máximo. Ello
requería muy pocos candidatos y muy pocos electores, como efectivamente
se quiere sancionar, dando al sufragio una apariencia más que evidente de
función antes que de derecho, de un deber que las elites llamadas por el
poder tenían la obligación de ejecutar sin excusas, ni subterfugios, para
cooperar con el mismo. Con estos mimbres, con tales argumentos, se estaba
llamando a unas elecciones totalmente dominadas por la autoridad competente y escasamente representativas de la vida social civil, puesto que
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aquélla acababa por condicionar, no necesariamente a través del fraude y
de la intimidación, los resultados finales por medio de influencias que se
reputaban legítimas y loables, incluso moralmente naturales. Además, y
no con menor calado, lo que hacía el Proyecto era decantar a esos electores,
depurarlos si se quiere, convertir en electores auténticos a quienes ya lo
eran, los ricos, término que debemos aceptar con reservas, los potentados,
los poderosos.
Alterando un poco el diseño del Proyecto, toca ocuparse por razones
de coherencia con la cuestión de la elaboración de las listas, recogida en el
Título IV. Tras haber visto quiénes son electores y quiénes son elegibles, el
procedimiento electoral seguía con la confección del listado de posibles sujetos a los que votar. Había que plasmar por escrito ese sufragio restringido. Darle forma literaria. A quien compete la elaboración de las actas para
cada uno de los distritos, fieles a los postulados centralistas y jerarquizados
debidamente instaurados por el Moderantismo, es al gobernador de la provincia, lo que es un dato relevante porque supone colocar una serie acciones muy destacables en orden a articular las elecciones en manos del Gobierno y de sus delegados. Poca imparcialidad podía derivarse de este actuar,
aunque el Proyecto lo disimula un poco con ciertas garantías para los electores. Es reseñable el hecho de que sea el gobernador el que impulse y dirija
todo este proceso porque convierte esta materia en territorio gubernativo
a todos los efectos. Lo electoral sufre la poderosa atracción del Gobierno y
sus agentes. El Proyecto describe con minuciosidad todo el procedimiento,
dotado de publicidad y de ciertas garantías reducidas. Comienza con la
publicación en los primeros quince días de diciembre de la lista primitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia. Allí deberán ser recogidos, con arreglo
a la lista anual aparecida previamente en los Boletines provinciales, los
150 mayores contribuyentes conforme a los requisitos establecidos con anterioridad en este Proyecto. Se abre un plazo hasta el 15 de enero siguiente
para atender las reclamaciones documentadas sobre inclusión y exclusión.
Es el gobernador quien decide, oyendo al Consejo Provincial, sobre estas
reclamaciones, con fecha límite de 31 de enero, y publicación de todas las
resoluciones en el Boletín provincial. Una vez agotada esta vía administrativa, los agraviados podrán acudir a la Audiencia Territorial durante
los diez primeros días de febrero, la cual dispone de un tiempo prudencial
(hasta el 1 de marzo), a la vista del expediente remitido y con preferencia
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respecto a cualquier otro asunto, para fallar de forma definitiva, comunicando la decisión al gobernador. Finalizada esta fase de reclamaciones, se
publicarán las listas completas y definitivas antes del 1 de abril por parte
de la instancia gubernativa provincial, con archivo tanto en sede ejecutiva (dos ejemplares en el Gobierno provincial y dos en el Ministerio de la
Gobernación) como en la judicial (otros dos ejemplares para la Audiencia
del Territorio), autorizados todos ellos mediante la firma del gobernador y
de dos consejeros provinciales. Sigue después un proceso de difusión, donde
también lleva la voz cantante el gobernador provincial: él es el que ordenará la impresión y publicación de las listas, facilitando su adquisición
«para lo cual hará que se espendan á un precio módico». La relevancia de las
listas es determinante porque dan fe de quiénes son los electores y fijan de
modo inapelable el cuerpo electoral, siendo permanentes durante dos años
en que se procederá a la correspondiente rectificación o corrección. La elección se hará conforme a las listas confeccionadas y ultimadas al tiempo de
comenzar la elección de la que se trate, cualquiera que sea la época del año
en que se celebre aquélla. Sólo quienes figuren en la lista tendrán derecho
de voto y se prohíbe además estar inscrito en las listas de varios distritos por motivos operativos de control. Las rectificaciones, por supuesto,
corren por cuenta del gobernador y se podrán establecer en dos sentidos:
en primer lugar, exclusión de fallecidos, de quienes hubiesen cambiado de
domicilio y de los que, con arreglo a las listas de contribuyentes insertas en
los Boletines, hubieran perdido su derecho electoral por mengua patrimonial; en segundo lugar, inclusión de todos aquellos que, de acuerdo con las
citadas listas, hubieran adquirido el correspondiente derecho electoral al
sufragio activo. Todos los plazos y trámites indicados no podrán ser alterados, salvo en los casos de motivos graves o imprevistos que conduzcan a la
necesaria variación, la cual será efectuada por el Gobierno central, oyendo
al Consejo Real en pleno. Como culminación y de forma transitoria, en las
primeras listas que se hagan, el Gobierno designará días y plazos en que
hayan de verificarse las diferentes operaciones y actos hasta aquí referidos,
dejando la previsión del Proyecto como algo secundario y para momentos
posteriores (Título IV. De las listas electorales. Arts. 35-46). Se puede afirmar que la centralidad de las operaciones electorales se convertía en una
cuestión de orden público y ahí entraban el Gobierno provincial y también
el central, con todo el aparato consultivo que les daba apoyo, para fijar de
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un modo claro y límpido el procedimiento electoral en sus primeras y muy
relevantes fases, aquéllas en las que se decidía, por ejemplo, quién podía
votar, clave de bóveda de todas las actuaciones posteriores y elemento específicamente relevante de todo el procedimiento. Todo quedaba bajo el
control de los Gobiernos referidos con una pequeña intervención judicial,
pero con un marchamo eminentemente administrativo, burocrático, esto
es, gubernativo, del Gobierno y para el Gobierno como responsable último
de estas cuestiones electorales previas.
El apartado del control jurisdiccional introducía novedades de calado,
puesto que todo lo referido al examen y aprobación de las actas electorales,
así como lo referido a las calidades de los diputados electos, hasta entonces sustanciado en el propio Congreso de los Diputados por disposición
constitucional y legal (Art. 29. Constitución 1837; y Art. 28. Constitución
1845, así como la legislación electoral subsecuente), pasaba ahora a ser
competencia atribuida al Tribunal Supremo. Parecía una solución lógica,
viniendo además de un Bravo Murillo, el cual en su calidad de abogado
había profesado una confianza casi ciega en los Tribunales de Justicia. Era,
en suma, otro castigo infligido a ese Parlamento cainita y violento, tantas
veces criticado. Una solución pacificadora. El Gobierno era quien remitía
copias de las actas, por conducto del Ministerio de la Gobernación, al presidente de la citada autoridad judicial. El control postulado era exclusivamente de legalidad, a la luz de los datos y elementos contenidos en el acta
y conforme a la letra de la ley, sin perjuicio de que podían ser solicitados
documentos complementarios para la prueba de algunos hechos protestados o denunciados, excluyendo en todo caso la prueba testifical. Una vez
verificadas las actas, el diputado ya elegido haría entrega al gobernador
provincial de todos los documentos que acreditasen su aptitud legal, desde
donde se comunicarán al Gobierno y, desde él, al Tribunal Supremo. Disponen los diputados de un mes, tras la remisión del acta, para presentar
la documentación pertinente, entendiéndose en caso contrario la renuncia
al escaño que activaría una nueva elección en el distrito. La decisión del
Supremo es inapelable, pero se cuenta, de un lado, con una instancia (el
gobernador) susceptible de admitir cualquier reclamación sobre calidades
y papeles, y, de otro, con la audiencia que se concede al diputado, si éste lo
solicitare, para dilucidar cualquier duda sobre cualidades y acta electoral.
El acta expedida por el Tribunal para cada una de estas sesiones deberá
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recoger un extracto del documento electoral original, resumen de las razones mayoritarias en las que se funda la decisión, y el sentido de la misma,
un documento que se remitirá al Gobierno y será publicado en la correspondiente Gaceta oficial. Hecho lo cual, se expedirá certificado a favor del
diputado electo, firmado por el presidente y dos ministros que hubieran
tomado la decisión, indicando el número de electores concurrentes en el
distrito, los votos obtenidos por el diputado, los requisitos legales de éste
y la declaración formal como diputado por parte del Tribunal, que servirá
como credencial para presentarse en el Congreso a todos los efectos. El
Gobierno deberá remitir al presidente del Congreso de los Diputados un
estado general de las actas aprobadas, de las no aprobadas y de los diputados electos. En caso de actas nulas o diputados que no probasen su aptitud
legal, el Gobierno procederá a organizar nuevas elecciones, tras la cuales se
repetirán todos los trámites anteriormente referidos. No será hasta ese momento (acta aprobada y reconocimiento de aptitud legal) cuando el diputado pueda tomar asiento en la Cámara. En última instancia, el Gobierno,
una suerte de garante de todo el procedimiento, sin perjuicio de la facultad
decisoria puesta en manos del Tribunal Supremo, será el que se encargue
de los plazos para que el Tribunal pueda prudencialmente desarrollar las
operaciones anteriores, cuando menos, en relación al mayor número de actas y de diputados electos, antes de la apertura de las Cortes, fijando como
mínimo el plazo de un mes de trabajo concentrado e intenso para estas
funciones depurativas (Título II. Del exámen de las actas electorales y de las
calidades de los diputados. Arts. 17-31).
Para la celebración efectiva de las elecciones, varias eran las novedades
respecto al modelo de 1846, siguiendo con la práctica de reparto por distritos uninominales, bajo la égida de la unidad: unidad de localidad y de sede,
unidad en la presidencia, unidad en la votación y unidad en el escrutinio,
para eludir fraccionamientos o particiones que podían degenerar en abusos
e irregularidades, cuando no en ilegalidades manifiestas. Primeramente,
la sede única, lo que implicaba que la elección se celebraría en el pueblo
cabeza del distrito (para lo que se atendería a las circunstancias de la localidad y a los medios de comunicación a los efectos de seleccionar esa población) y en un solo local, sin que pudiesen crearse secciones conducentes a
la disgregación y, por ende, a la dificultad de control; la presidencia de las
correspondientes Juntas se atribuiría al juez más antiguo del partido, lo
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que era coherente con esa labor de control final conferida al Tribunal Supremo en los apartados anteriores y a ese marchamo judicial que se quería
introducir con ánimo garantista (era lo más conveniente, lo más solemne
y lo que ofrecía mayores garantías de acierto); el cargo de secretario de la
Junta se daba a los cuatro electores de menor edad de aquellos presentes
en el momento de la elección, a los que se presumía pureza y probidad; la
votación sería en acto único, de forma continuada, sin descansos, salvo que
se excediese de las ocho horas, en cuyo caso habría un receso de una hora,
siendo único también el escrutinio con participación de los electores para
examinar las papeletas, con remisión posterior al Tribunal Supremo (sin
quemarlas como hasta entonces se había estilado, haciendo desaparecer
las pruebas principales de la elección); la votación se ganaba por mayoría
simple de los sufragios, no absoluta; y, por fin, derivado de lo anterior, no
había lugar a segunda elecciones, salvo en caso de anulación o por falta de aptitud legal del diputado electo, puesto que el resultado quedaba
perfectamente clarificado a la luz de esa mayoría simple requerida (Título
V. Del modo de hacer las elecciones. Arts. 47-60). De nuevo, la idea de simplificación en todos los extremos acababa por llevarse a la práctica, bajo
control, como no podía ser de otro modo, del Gobierno en colaboración con
las instancias provinciales. Si pocos eran los sujetos actuantes, electores
y elegibles, pocos debían ser los trámites también a seguir para que dicho
proceso electivo pudiera concluirse con éxito. Sencillo, sí, por supuesto,
pero con cautelas y unos mínimos de rigor para articular esa ansiada representación nacional. Veamos cómo se hacía esto, integrando las novedades
apuntadas con las prácticas traslaticias que venían de la legislación moderada de 1846.
El Gobierno activaba todo el procedimiento electoral fijando una primera división de las provincias en distritos, señalando asimismo las ciudades cabezas de demarcación correspondientes, algo relevante a efectos
prácticos porque el Proyecto, por motivos de simplificación relacionados
con la transparencia electoral y el deseo de evitar fraudes y corruptelas, solamente admitía un lugar para votar y un solo local para tales acciones. No
cabían, por ende, ulteriores subdivisiones del distrito. De conformidad con
el ánimo garantista que colocaba en la cúspide de la lucha electoral al Tribunal Supremo y a las Audiencias, la Junta electoral sería presidida por el
juez más antiguo del partido judicial donde se sitúe la capitalidad, si hubi| 63
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era más de uno, con el gobernador decidiendo en caso de que no haya jueces
y decantándose por la persona que éste designe. Los secretarios escrutadores serán, por su parte, los cuatro votantes de menor edad comparecientes
en el momento de instalarse la Junta, con un presidente, el citado juez, que
resuelve todas las dudas allí planteadas sin recurso, de plano e irreversiblemente. Se inicia a partir de ese instante la votación que será relativamente
secreta, conforme al art. 51, con ocho horas de duración, que pueden ser
menos si vota todo el colegio electoral sin agotar ese plazo, o pueden ser
más, en cuyo caso se fijará una hora de descanso obligatorio, por el tiempo
necesario hasta que se verifique el voto de la totalidad de los censados en el
término correspondiente. Lo que se quiere hacer con esta medida es evitar
jornadas de varios días de duración, donde el control se volvía más laxo y
difuso, y concentrar la votación a lo largo de la misma jornada, dando más
seguridad al evento. Mismas garantías que acompañan al escrutinio: las
papeletas se sacarán una a una de la urna por parte del presidente, con lectura pública de uno de los secretarios que después las dará a leer a los tres
restantes. Cualquier elector presente puede examinar por sí las papeletas,
lo que constituía una novedad asimismo garantista y transparente. Leídas
las papeletas por el presidente y los cuatro secretarios, cada uno de estos
escribirá en una lista el nombre del candidato. Será proclamado diputado
electo aquél que tenga el mayor número de votos (mayoría simple, por
tanto). Con las papeletas se formará un pliego, debidamente sellado con sello especial, refrendado con nombre y rúbrica del presidente y secretarios,
para su remisión directa e inmediata al presidente del Tribunal Supremo,
terminando con la práctica, cuando menos sospechosa, de destrucción de
los votos seguida hasta entonces. Se busca menos silencio y más publicidad, lo que explica las acciones concluyentes de todo el procedimiento. Un
acta final dará cuenta de lo acontecido durante la jornada electoral, a lo
que sigue la publicación en la puerta del local de la Junta y la difusión por
parte del gobernador provincial de los resultados finales.
Novedad absoluta en este Proyecto era el último Título, dedicado a
la sanción penal, donde aparecía por vez primera un catálogo delictivo y
punitivo, de comportamientos y de sanciones para todas aquellas conductas que afectasen al procedimiento electoral en cada una de sus fases, con
remisión en muchas ocasiones al Código Penal vigente. Situación especial correspondía, por motivos obvios, a los funcionarios públicos, aquellos
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que, conforme al art. 322 del Código Penal, desempeñaban funciones o potestades públicas al servicio de cualquier oficina administrativa (englobando, por ejemplo, a los encargados de fondos, rentas o efectos provinciales o
municipales, a los pertenecientes a establecimientos de beneficencia o instrucción, y a los administradores o depositarios de caudales embargados,
secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a
particulares), o los que desempeñasen en cualquier acto electoral «cargo
público accidental, sea cual fuera su origen y naturaleza». Se castigaban así la
prevaricación electoral, los variados abusos electorales y la dejación de funciones por parte de aquellos oficiales que rehusasen expedir certificaciones
de las providencias dictadas para el cumplimiento de esta ley. Los particulares también podían, de forma dolosa, intervenir en estas irregularidades,
por lo que se les extendían las sanciones previstas en el art. 199 del Código
Penal en vigor, en caso de que maliciosamente votasen o intentasen votar
en una elección más de una vez, lo hiciesen o lo intentasen hacer en nombre
de otro elector, o bien quienes cometieran cualquier falsedad no especialmente mencionada en los párrafos anteriores o que no constituyese delito
conforme al Código Penal, lo que dejaba abierto un tipo amplio y susceptible de numerosas interpretaciones, de acuerdo con el art. 65. Culminaba
la descripción de las conductas penadas con la referencia evidente a la coacción electoral en sentido positivo o negativo, en el art. 66 (compeler a un
elector a emitir su voto o impedir que lo emita), con remisión al art. 420 del
Código Penal (arresto mayor y multa de 5 a 50 duros); si se verificase por la
vía de hecho, serán de aplicación, según los casos, los arts. 405, 417 y 418
del mismo Código (según se produzca encierro o detención con privación de
libertad – prisión mayor -, amenazas – con penas inferiores en un grado a
las del delito con el que se profiere la misma, si fuese condicional, o arresto
mayor y multa de 10 a 100 duros, si no lo fuese -, o bien amenazas de un
mal que no sea delito – castigadas con simple arresto mayor -). En todos
los casos referidos, como resulta obvio y lógico, las personas culpables de
los delitos apuntados serán castigadas con la privación del derecho de voto
en sentido activo y en sentido pasivo (Art. 67). Conforme a las funciones
ya citadas, según las cuales el presidente de la Junta electoral era el encargado de la conservación del orden a lo largo de todo el procedimiento, será
el ya mencionado presidente el que se encargue de proceder judicialmente
contra el infractor o no, cuando concurran algunas de estas circunstancias:
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presentarse ante la Junta con armas, palo o bastón, o, en la entrada o dentro del local electoral, perturbar el orden, cometer excesos o imposibilitar
de cualquier forma el ejercicio pacífico de los derechos electorales. En todos
los casos referidos, el presidente aparece investido de poder para hacer salir
al infractor del local, detenerlo hasta un máximo de diez días o imponerle
una multa de, como mucho, 1.000 reales. Importantes poderes que buscan
hacer prevalecer la tranquilidad en la jornada electoral.
Definitivo, ya para concluir con estas cuestiones electorales, era el último precepto, el art. 69, a propósito de las irregularidades o ilicitudes
reiteradas y constantes: cuando el acta de un distrito fuese anulada tres
veces consecutivas al producirse en la elección algún tumulto o por repetición de hechos punibles como los arriba enumerados, el Tribunal Supremo
lo pondrá en conocimiento del Gobierno, el cual, mediante un Proyecto de
Ley particular, podrá acordar la privación a todo el distrito del derecho
electoral por un tiempo determinado, una medida que era perfectamente
congruente con ese tono autoritario que afloraba de vez en cuando en el
Gabinete Bravo Murillo. En este supuesto, la sanción aparecía como resultado lógico por imposibilidad de celebrar elecciones de forma normal
y adquiría un marcado matiz colectivo. Se acababa extendiendo un régimen de suspensión electoral por tiempo determinado al distrito del que se
tratase, lo que implicaba privar de voto a esos máximos contribuyentes,
en número tasado, que el Proyecto había incorporado como única parte
relevante del cuerpo electoral. Los efectos eran, pues, mínimos y controlados. La tranquilidad y la paz que se buscaban asimismo en sede electoral
explicarían estas medidas extremas de castigo colectivo, de castigo para
esa comunidad incapaz de desarrollar con calma el sencillo procedimiento
electoral aquí esbozado, el cual intentaba lograr precisamente esos dos buenos propósitos, reflejo, en última instancia, del triunfo del orden social y
político perseguidos.
Como es sabido, el proyecto de reforma constitucional fracasó en todos
sus extremos y precipitó la caída del Gabinete de Bravo Murillo ese lejano
mes de diciembre del año 1852, pero no es menos cierto que, como todo
proyecto, fue capaz de mostrar de la manera más descarnada, cruda y pura
la vertiente conservadora y autoritaria que el citado Bravo Murillo encarnaba dentro del Moderantismo español, una vertiente que apostaba por
fortalecer a la Corona y, con ella, al Gobierno, sin eliminar el Parlamento,
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aunque reduciendo el radio de acción de éste a un mínimo indispensable, a
una pátina menguada y pequeña, para lo cual el proyecto de Bravo Murillo
era el perfecto recipiente. Un Parlamento pequeño, dominado, controlado,
domesticado hasta extremos casi de humillación, permitía elecciones más
rápidas, una acción y trabajo internos condicionados por el Gobierno, en
cuanto a dirección, preferencias y propuestas, y, lo que era más relevante,
la conformación de mayorías claras que aprobasen las pocas y esenciales
leyes que se necesitaban para dar paso luego a una actuación, en clave
ejecutiva, por parte de la Administración, uno de los objetivos esenciales,
como decíamos, del Gobierno de Bravo Murillo. Menos Política y más Administración significaba menos Cortes y más Gobierno. Ése fue el objetivo que finalmente no pudo culminarse, aunque una visión global del siglo
XIX demuestra que el propósito de Bravo Murillo terminó por cumplirse
de una u otra manera, siempre de la mano del Moderantismo militante, a
veces también rayano en lo conservador.
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Resumo:
Nos meses que precederam e que se seguiram à Revolução de 24 de
Agosto de 1820 ocorreram diversos momentos de tensão e de polarização
entre as forças civis e militares que dirigiram a Revolução. No último trimestre de 1820 e ao longo de 1821 essa polarização chegaria às Cortes e
aos jornais discutindo-se publicamente a “paternidade” da Revolução. A
discussão pública terá sido precedida por movimentações particulares e
privadas em que ao mesmo tempo que se tratava do processo revolucionário (através de operações e movimentações militares, controlo de praças e
de regiões, etc) começava a ser discutido não só o posicionamento e o papel
dos intervenientes na Revolução no futuro do país mas também a “glória”
que cabia a cada um pelo seu papel na preparação da Revolução e na sua
consolidação. Depois, especialmente a seguir à “Martinhada” (11.11.1820),
essa questão passou a ser alimentada nos periódicos, em panfletos e noutros meios públicos, discutindo-se a paternidade e a génese da Revolução.
Pouco a pouco os principais Oficiais que encabeçaram o pronunciamento de 24 de Agosto de 1820 e as grandes operações militares que se
seguiram (nomeadamente a ocupação de Lisboa) foram sendo progressivamente afastados ou menorizados acabando por abandonar o campo liberal.
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Este trabalho tem por objectivo estudar esta divisão que marcou os
primórdios da Revolução e que, ao longo dos tempos, parece ter passado
para segundo plano na análise historiográfica desse período. Aparentemente esta polarização entre civis e militares deu-se, numa primeira fase,
na própria preparação da Revolução. Depois terá havido uma união de
esforços para levar o projecto revolucionário a bom porto. Contudo, rapidamente, alguns militares (como António da Silveira e Gaspar Teixeira)
terão empreendido o seu próprio projecto político que divergia daquele que
o Governo entretanto estabelecido havia traçado para o país. Após a “Marinhada” e ao longo do ano de 1821 começa a ser discutida publicamente a
paternidade da Revolução e consolida-se uma divisão que perduraria e que
se faria sentir na Guerra Civil.
Através do estudo de alguma correspondência (que supomos inédita)
de José Ferreira Borges, Francisco Gomes da Silva, Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, Alexandre Alberto de Serpa Pinto, entre outros, da
análise comparativa de diversos comunicados, artigos e panfletos coevos
(ou de obras escritas por aqueles que viveram os acontecimentos revolucionários, como “Revelações e Memórias para a História da Revolução de 24
de Agosto e 1820” de José Maria Xavier de Araújo ou “Alicerces da Regeneração Portugueza” de Bernardo Correa de Castro Sepúlveda) e ainda do
perfil e relações pessoais e de parentesco de militares (como como António
da Silveira Pinto da Fonseca, Sebastião Drago Cabreira, Bernardo Correia
de Castro Sepúlveda, Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, etc) pretendemos, como já foi referido, dar a conhecer um pequeno estudo sobre
este momento de polarização entre dois campos que se viriam a digladiar
na Guerra Civil e, dentro do que a documentação disponível nos permite,
perceber o porquê do envolvimento de alguns dos principais líderes militares no movimento revolucionário de 1820 e as verdadeiras razões do seu
rápido descontentamento.
Palavras-chave: Revolução de 1820; Exército; Sinédrio, os militares e
os civis na revolução de 1820.
Abstract:
The purpose of this paper is to make public a small study of the division between civil and military forces in the beginning of the 1820 Revolution.
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Apparently this polarization took place, in a first phase, in the preparation of the Revolution. Then there was a joint effort to bring the revolutionary project to fruition. Soon, however, some military leaders (such
as António da Silveira and Gaspar Teixeira) developed their own political
project that differed from the one that the government established in the
meantime had set for the country. After the “Martinhada” and throughout
the year of 1821 the paternity of the Revolution began to be publicly discussed and a division that would last and that would be felt in the Civil
War was consolidated.
Through the study of some correspondence (which we suppose unpublished) by José Ferreira Borges, Francisco Gomes da Silva, Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, Alexandre Alberto de Serpa Pinto, among
others, the comparative analysis of various articles and pamphlets (and
works written by those who lived the revolutionary events, such as “Revelações e Memórias para a História da Revolução de 24 de Agosto e 1820”
by José Maria Xavier de Araújo or “Alicerces da Regeneração Portugueza”
by Bernardo Correa de Castro Sepúlveda) and the study of the personal
and kinship, profile and relationships of the military (such as António da
Silveira Pinto da Fonseca, Sebastião Drago Cabreira, Bernardo Correia
de Castro Sepulveda, Gaspar Teixeira de Magalhães and Lacerda, etc.) we
intend to share our resarch about this moment of polarization between
these two forces that latter would be protagonists in the Civil War and to
understand why some of the leading military officers were involved in the
1820 revolutionary movement and the reasons for their discontent with
the revolutionary process.
Keywords: Liberal revolution of 1820 Revolution; Army; Sinédrio, military and civilian forces in the revolution of 1820.

1. Não se caçam trutas a barbas enxutas1
Numa curiosa carta «reservada» dirigida por José de Sousa Pereira de
Sampaio Vahia (mais tarde Visconde de Santa Marta) ao General Gaspar
1 A expressão original seria «Não se caçam trutas a bragas [calças] enxutas». Ao longo dos tempos
o provérbio foi sendo adulterado e no início do século XIX a palavra «bragas» aparece não raras
vezes substituída por «barbas», como acontece nesta missiva.
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Teixeira de Magalhães e Lacerda são postos em evidência alguns aspectos
que parecem ter marcado o período que precedeu a Revolução de 24 de
Agosto de 1820 e os meses que se seguiram. Nessa carta, pertencente ao
espólio do General Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda2 e da qual se
transcreve um excerto, podemos ler o seguinte:
«Reservada – 12.09.1820
Pelo seu Ajudante António Leite recebi hoje o favor das notícias de V.
Exca. com que muito folgo e igualmente a memória dos seus afectos, que
são para mim de um apreço infinito.
O portador destas é o Coronel Madureira que proximamente tem prestado bons serviços a Causa da Nação havendo antes fonejado[?]. Por os fazer ainda maior e, como posso atender de facto próprio. Em consequência
[exposta?] à Junta do Governo Supremo a justiça de seu requerimento q
ela não atendeu directamente por haver cometido a V. Exca. a disposição
do Governo de Tras-os-Montes e ignorar se o comando de Milicias de Chaves estaria por ventura encarregado outro oficial não conhecendo a relevância dos seus serviços o manda apresentar a V.Exa. dando-lhe para isso
uma guia de transito.
É necessário que aproveitando o favor com que V. Exca. me honra lhe
fale em franqueza: e neste pressuposto pode V. Exca. acreditar que vivamente me magoa ver desatendidos serviços tão decis[ivos] e arriscados ainda em tempo que deles tanto se precisa; e se para os contemplar é mister
a pequenez do meu sacrifício eu os aplico de mui boa vontade como q[ue]
[me] se contenta com o bem geral da Nação e dos Beneméritos.
Se V. Exca. o mandar para comando do seu Regimento talvez ahi mesmo possa ser bem útil à causa: e quaisquer determinações de V. Exca. são
sempre respeitadas pela Junta como tenho presente; igual fica somente o
sentimento de não poder aproveitar os talentos de V. Exca. em toda a plenitude de que se fazem credores.
Ella [a Junta] vai para Coimbra no dia 14 deixando aqui uma comis2 Este valioso espólio documental amplamente citado neste artigo encontra-se dividido entre o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e o Arquivo da Sociedade Martins Sarmento. Terá sido entregue
em momentos distintos pelos representantes da Casa de Vila Pouca às referidas instituições.
A carta em questão encontra-se arquivada no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-2622-51
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são composta de 5 ou 6 deputados em que sou contado. Convida o Snrs
Comandantes do Exercito a comparecerem ali no dia 20 para concertarem
o plano das operações; e daqui V. Exca. inferirá qual tem sido a co[a]llizão
da maioria da Junta e qual o conceite que V. Exca. lhe merece. Sem dizer
muito entendo que me tenho explicado bastante, e não se cação trutas a
barbas enxutas. (…)»
A missiva revela duas preocupações que desde cedo marcaram a tensão entre civis e militares durante a preparação do pronunciamento e nos
tempos que se seguiram: a questão das colocações e promoções no Exército
e as dúvidas em relação à actuação da Junta Provisória do Governo do
Reino (depreende-se que dos civis que a compunham), no que à condução
das operações militares diz respeito. Essa desconfiança é materializada na
pergunta sobre «o conceite» que a posição da Junta merecia ao General
Gaspar Teixeira e na frase «não se cação trutas a barbas enxutas» que indicia uma necessidade de actuação ou de acção que, na perspetiva de Vahia
(talvez com algum exagero), não estaria a ser considerada pela Junta.
O facto desta carta ser enviada por um sobrinho a um tio (ambos militares de alta patente) põe em evidência a intrincada teia de relações de
parentesco dentro do Exército e o peso que esta rede viria a ter não só na
génese da revolução, mas também no período que se seguiu.
Nesta missiva vamos encontrar três aspectos que marcaram o período
em análise (e que outros relatos e documentos corroboram): desconfiança
dos militares em relação à Junta (no plano político e militar), preocupação
com as colocações e promoções militares e o parentesco como um dos factores a ter em conta no pronunciamento militar do dia 24 de Agosto e das
acções e movimentações militares subsequentes.
2. A ligação Transmontana: militares com uma terra e um passado comum.
São bem conhecidos grande parte dos antecedentes da Revolução de 24
de Agosto de 1820. A conspiração Gomes Freire, o descontentamento da
população, a vontade do regresso da Corte do Brasil, a crescente influência
inglesa no comércio com o Brasil, o seu domínio no Exército e os acontecimentos em Espanha em 1820 (com a restauração da Constituição de
Cádis) são comummente aceites como os principais factores que estiveram
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na génese da Revolução.
Também está bem documentada a formação do Sinédrio e o pensamento político, jurídico e económico de figuras como Manuel Fernandes Tomás,
José Ferreira Borges, Xavier de Araújo ou Silva Carvalho e, salvo ocasionais contradições, o conhecimento sobre esta matéria permite definir com
clareza a linha de actuação e pensamento daqueles que foram os principais
intervenientes civis dos acontecimentos que antecederam e se seguiram à
revolução.
Se é possível fazer esta afirmação a respeito do pensamento e acção os
civis, o mesmo não se pode dizer sobre os militares. Dos intervenientes civis
dos acontecimentos revolucionários chegaram-nos as «Revelações e Memórias» de Xavier de Araújo (amplamente difundidas), o «Memorandum»
de Silva Carvalho e diversas intervenções (feitas em periódicos, panfletos,
manifestos, representações, etc) de figuras como Manuel Fernandes Tomás,
José Ferreira Borges, entre outros.
Do lado dos militares não só sobreviveram menos testemunhos coevos
mas também, salvo algumas excepções, esses relatos passaram para segundo plano na historiografia mais recente. Contudo alguns historiadores
puseram em evidência a relevância (e a singularidade) da participação dos
militares nesta Revolução. Jorge Borges de Macedo chega mesmo a considerar que a «grande característica que a Revolução de 1820 apresenta,
e que é capital na história contemporânea de Portugal, é a entrada na
cena política portuguesa dos militares como tais»3. Na verdade, apesar de
alguns militares representarem certos interesses e ambições que transcendiam a simples lógica castrense, o que aconteceu no dia 24 de Agosto foi
de facto um pronunciamento militar e não uma «revolução» (termo a que
recorremos uma vez que a efeméride assim é conhecida e designada).
Os testemunhos coevos, chegaram-nos pela pena de Bernardo Correia
de Castro Sepúlveda numa memória das suas acções militares intitulada
«Alicerces da Regeneração Portugueza» e numa extensa «Representação às
Cortes Portuguesas» da autoria do intempestivo Coronel Sebastião Drago de
Brito Cabreira (em que são narrados os seus feitos desde o período que antecedeu a Revolução até ao estabelecimento do Governo em Lisboa). São ainda
conhecidos alguns manifestos publicados por altura dos principais aconteci3 (MACEDO, 1979 p. 255)
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mentos e certos folhetos e panfletos dos quais destacamos o opúsculo «Honra Militar» (hoje desaparecido) cujo conteúdo apenas conhecemos através de
uma réplica intitulada «Desagravo da Honra Militar» (1821).
Se é verdade que o pensamento dos militares que fizeram o pronunciamento de 24 de Agosto de 1820 é hoje quase desconhecido, o mesmo não
podemos dizer de alguns aspectos da sua vida, nomeadamente da sua naturalidade, passado comum e relações de parentesco. O tema já conheceu um
importante e valioso estudo4 ao qual se podem acrescentar alguns dados
que ajudam a completar o tratamento da questão.
O conjunto das forças militares que estiveram presentes ou apoiaram
o pronunciamento que teve lugar no Campo de Santo Ovídio no dia 24 de
Agosto de 1820 era composto dos seguintes Corpos: Regimento nº 6, nº 18,
nº 9, nº 21, nº 15 de Infantaria; nº7, nº 11 e nº 12 de Caçadores; Regimento
de Artilharia nº 4 no Porto; Corpo de Polícia do Porto, Milícias da Maia,
da Vila da Feira e do Porto. Toda a força de linha de Trás-os-Montes com
Gaspar Teixeira à sua frente.5 A estes juntava-se aquele que viria a ser o
Presidente da Junta Provisional do Governo do Reino, o Coronel de Milícias António da Silveira Pinto da Fonseca.
O pronunciamento teve como Chefe o transmontano Coronel de Milícias António da Silveira Pinto da Fonseca (irmão do Conde de Amarante)
e como principais actores o Coronel Sebastião Drago de Brito Cabreira e
Bernardo Correia de Castro Sepúlveda. Dos corpos militares que apoiaram
militarmente o pronunciamento eram comandados por transmontanos (ou
por indivíduos com fortes ligações à região) os seguintes regimentos: Nº 6
(Domingos António Gil de Sarmento Figueiredo), Nº 18 (Bernardo Correia
de Castro e Sepúlveda), Milícias do Porto (José de Sousa Pimentel), Milícias da Maia (mobilizadas por Tiburcio Joaquim Barreto Feio, comandadas interinamente pelo Major José Pedro Cardoso e Silva, cujo Coronel era
José Augusto Leite Pereira de Melo, genro do General Gaspar Teixeira e
filho de Pedro Leite Pereira de Melo6) e a força de linha de Trás-os-Montes,
comandada por Gaspar Teixeira. É ainda de referir que o Coronel António
Lobo Teixeira de Barros, do nº 12 de Caçadores tinha origens transmon4 (CARDOSO, 2007).
5 (ARAÚJO, 1846 p. 26-27) e Diário Nacional com permissão da Junta do Supremo Governo Provisório do Reino 26.08.1820.
6 Foi Membro pela Nobreza da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino.
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tanas (o seu pai era natural de Sabrosa) e que o General Filipe de Sousa
Canavarro era também natural de Sabrosa7.
Com a excepção do Regimento nº 4, liderado pelo Coronel Sebastião
Drago de Brito Cabreira, pode dizer-se que os principais corpos envolvidos
no pronunciamento eram liderados ou estavam sob a influência dos militares transmontanos.
Uma boa parte dos líderes militares envolvidos no pronunciamento de
24 de Agosto tinha também em comum um passado e uma história de combate aos franceses na Guerra Peninsular. Muitos faziam parte de uma aristocracia ou nobreza de província que, ao contrário daqueles que haviam
servido na Legião Portuguesa (criada por Junot), escolheu não engrossar
as fileiras napoleónicas (demitindo-se do Exército) e permanecer em Portugal na altura que a Corte se instalou no Brasil. Tendo combatido na Guerra
Peninsular, alguns destes militares e fidalgos teriam certamente aspirações
em relação ao seu futuro e estatuto que talvez transcendessem a simples
ambição militar e as sempre almejadas promoções. É possível que tivessem
em perspetiva uma valorização social de que se achariam credores8. Se sobre este ponto são legítimas quaisquer dúvidas, certas são as suas intrincadas relações de parentesco que tentaremos explicar de seguida.
António da Silveira Pinto da Fonseca era cunhado de Maria Emília
Teixeira de Magalhães e Lacerda (casada com o seu irmão, o 1º Conde de
Amarante). Maria Emília era, por sua vez, irmã do General Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, casado com Maria Antónia de Sousa da Silva
Alcoforado, o filho deste casal, o 2º Barão de Vila Pouca era, desde Abril
de 1820, Alferes do Regimento de Cavalaria nº 9, tendo sido mais tarde
Governador de Aveiro e membro da Maçonaria (os Alcoforados de Guimarães eram parentes afastados de Francisco de Sousa Cyrne Madureira
Alcoforado, que viria a integrar a Junta Provisional do Governo Supremo
do Reino).
Gaspar Teixeira era sogro do Coronel de Milícias da Maia José Augus7 Este militar não entrou na Revolução mas também não se opôs ao movimento
8 Silva Carvalho no seu «Memorandum» afirma que logo depois do dia 24 de Agosto «Antonio da
Silveira a quem se unira o Coronel Cabreira (…) começou a mostrar o desejo de preponderar sobre
as decisões do governo e mui principalmente sobre o Exército, a onde a torto e a direito queria
meter todos os seus parentes e amigos, fossem ou não capazes para os Postos que ele lhes destinava
(…)» p. 138. É ainda de notar que muitos destes militares acabam por ser agraciados com títulos
nobiliárquicos (que aceitaram) de 1823 em diante e que desde cedo ambicionariam.
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to Leite Pereira de Melo. Os Magalhães e Lacerda e os Silveira Pinto da
Fonseca eram, parentes próximos pois tinham como antepassado comum
(bisavô) Miguel Pereira do Lago, 4º Morgado do Arco.
António da Silveira Pinto da Fonseca era também parente de D. António de Amorim da Gama (Coronel do Regimento de Milícias do Porto), pois
ambos descendiam de João Antunes Guimarães (sendo Amorim da Gama
neto de Antunes Guimarães e Silveira Pinto da Fonseca bisneto).
Domingos Gil de Figueiredo Sarmento «situava-se na órbita dos
Sepúlvedas»9, embora muito provavelmente também orbitasse em torno
de Gaspar Teixeira, uma vez que demonstrava uma enorme deferência
para com Teixeira, como se verá adiante. E no âmbito da relação entre
Gaspar Teixeira, António da Silveira e o Sinédrio há o parentesco (certamente distante e cultivado) de João da Cunha Sottomayor que se refere a
Teixeira como «primo e fiel amigo»10 e cujas «relações estreitas de amizade,
e parentesco» com Silveira são referidas por Xavier de Araújo11.
Para o período que se seguiu ao dia do pronunciamento podemos encontrar diversos parentes de Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, de
António da Fonseca Pinto da Silveira (estes, como já foi referido, parentes
próximos) e de Bernardo José Correia de Castro e Sepúlveda na liderança
de diversas operações militares. José de Sousa Pereira de Sampaio Vahia
(mais tarde Visconde de Santa Marta) era sobrinho de Gaspar Teixeira,
os irmãos Marechal António de Lacerda Pinto da Silveira e o Brigadeiro
João de Lacerda Pinto da Silveira eram primos de António da Fonseca
Pinto da Silveira. O seu meio irmão Manuel Pinto da Silveira Fonseca tinha também uma patente importante, sendo Coronel de Infantaria 2212,
posto em que desempenhou operações de relevo na campanha contra o General Vitória na Beira. Já Sepúlveda, por sua vez, tinha como parentes
próximos ligados ao Exército o seu irmão Visconde de Ervedosa (Major
do Regimento de Infantaria 24) e os seus cunhados Bernardo Baptista da
Fonseca e Sousa Sá Pereira do Lago (mais tarde Barão de Santa Bárbara) e
Francisco de Figueiredo Sarmento (ambos Oficiais do Exército, sendo este
último muito provavelmente parente de Domingos António Gil de Figuei9
10
11
12

(CARDOSO, 2007 p. 77)
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta Cota: 10-27-2-4-2
(ARAÚJO, 1846 p. 11)
(CARDOSO, 2007 p. 72)

| 77

FRANCISCO BRITO

redo Sarmento)13.
Sendo certo que estamos a falar de indivíduos e não de um grupo pretensamente homogéneo e estático por definição, houve, ao longo dos anos
(e por vezes dentro do mesmo ramo familiar) algumas dissidências e mudanças de campo que são bem conhecidas. Contudo estas relações de parentesco não podem ser ignoradas pois permitem levantar uma série de
questões não só sobre o período que precedeu o pronunciamento, mas também sobre os meses que se seguiram.
O parentesco entre estes militares pode ainda ser a explicação para
a participação nas movimentações revolucionárias de 1820 ou, em certos
casos, para a resignação ou neutralidade em relação ao movimento que
então eclodia14.
3. Vésperas da Revolução: versões, contradições, omissões e possíveis
explicações.
Como já foi referido pouco tempo após a Revolução e nos anos que se
seguiram foram escritas pelos seus principais intervenientes algumas versões dos acontecimentos. Comparando esses textos, documentos coevos e
outras fontes, e centrando-nos fundamentalmente na questão militar ou
nas questões que envolvem os militares, podemos encontrar algumas contradições, variantes ou simples omissões de determinados momentos que
tiveram algum impacto no decurso da Revolução. São precisamente essas
diferenças e divergências que permitem encontrar algumas respostas mas,
acima de tudo, lançar algumas questões sobre a participação dos militares
que, à luz do anteriormente exposto, de documentação inédita e da mais
recente bibliografia parecem ser pertinentes.
Nesse sentido tentaremos partilhar algumas dessas perguntas procurando, dentro das limitações existentes, dar algumas respostas.
3.1. Haveria uma vontade de mudança na mente do Coronel António
13 Idem p. 77
14 Veja-se, por exemplo, a posição de neutralidade do General Canavarro ou a inação do Coronel de
Mílicias D. António Amorim da Gama (que de acordo com Silva Carvalho sendo possivelmente
avisado do movimento acabou por não agir, o que pode ter acontecido por simples incapacidade ou
pelas relações de parentesco que tinha com Silveira).
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da Silveira Pinto da Fonseca? E desde quando pensava este Coronel no
assunto?
De acordo com o seu «Memorandum», Silva Carvalho afirma que desde 181615 trocava impressões com Silveira sobre a situação do país e sobre
uma necessidade de mudança: «Estava bem certo dos meus Sentimentos,
assim como eu devia estar dos d’elle que não me tinha ocultado no decurso
de 4 anos (…) nas repetidas e diferentes ocasiões em que falamos sobre
matéria política lendo papeis Públicos que hum e outro podia haver à mão,
e que tendo-lhe lembrado dar impulso aos negócios de Portugal contara
tanto comigo que quando por esta ultima vez tinha chegado ao Porto logo
preguntara se eu ainda ali estava»16.
Já Sebastião Drago de Brito Cabreira afirma que «dias depois de se
publicar no Porto a execução feita na pessoa do General Gomes Freire (…)
no ano de 1817 tratou com o Coronel de Milícias Silveira da Regeneração
da Pátria (…) que não tinha ainda lugar (…)»17
Parece ser provável que o Coronel António da Silveira tivesse um projecto de «regeneração» ou pelo menos se debruçasse sobre este assunto desde 1816.
3.2. Qual o posicionamento ideológico do Coronel António da Silveira
em relação à natureza da «Regeneração» e quais as suas condições para
passar à acção?
Para tentar responder a esta pergunta convirá relembrar um pouco algo
sobre a figura e o perfil de António da Silveira. Sendo por regra referido como
«fidalgo da província de Trás-os-Montes» e «bem aparentado», Silveira certamente teve alguns estudos18, foi Oficial de Cavalaria na Guerra Peninsular e tinha também uma estreita relação com o mundo dos negócios pois,
enquanto grande viticultor e influente na região do Douro, havia exercido
durante largos anos o «destacado cargo de Deputado da Companhia [do Alto
15

Silva Carvalho não refere a data mas diz reporta a conversa com Silveira a finais de Março de 1820
e refere que as conversas decorreram no «decurso de quatro anos»
16 (MOGARRO, 1990 p. 127)
17 Cópia da Terceira Representação feita ao Soberano Congresso Nacional por Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira publicada no periódico “Borboleta Constitucional” de 9.11.1821
18 Serão o Coronel António da Silveira Pinto da Fonseca e um António da Silveira Pinto da Fonseca
matriculado em Filosofia na Universidade de Coimbra em 1785 a mesma pessoa?
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Douro]»19, o que acrescentava ao seu ponto de vista de vista político e militar
alguma sensibilidade e conhecimentos em matéria de economia e dotava este
Coronel de uma enorme rede de contactos (com portugueses e estrangeiros),
acesso facilitado a informação, etc. É ainda de notar que nas suas conhecidas «Memórias» o Marquês de Fronteira descreve Silveira um «homem de
grande talento e habilidade»20. Pouco mais se sabe sobre Silveira para este
período. Ainda assim creio que, com estas informações, é possível descrever
este Coronel como um homem hábil, inteligente, talentoso e dotado de uma
grande rede de relações familiares e sociais.
Sobre as condições evocadas por Silveira para entrar em acção convirá recordar as seguintes palavras de Sebastião Cabreira: «em Portugal
nenhuma operação facilitaria a sua independência e dignidade Nacional
a menos que o Trono da Espanha não tivesse no seu assento o sistema
Constitucional»21. A afirmação é feita no contexto da suposta «associação»
entre Silveira e Cabreira e remete para as condições pensadas por ambos
para levar a cabo uma operação militar.
Silva Carvalho afirma que a posição de Silveira em 1820 era a de «primeiro ver o rumo que tomava a Espanha» e que falariam «depois de reunidas as cortes em Madrid»22, o que coincide com a versão de Cabreira. É
ainda de sublinhar que, como já foi referido, Silva Carvalho conhecia os
«sentimentos» políticos de Silveira e que ambos liam e trocavam «papeis
Públicos que hum e outro podia haver à mão», o que significa que Silveira teria um posicionamento próprio fundamentado pelas informações que
recolhia em «papéis Públicos» e pelas conversas «sobre matéria política»
que teve com Silva Carvalho e, muito provavelmente, com outras pessoas.
Apesar de nas vésperas da Revolução Silveira pretender assinar um
manifesto mais simples (inicialmente desejaria a instituição da célebre
«Junta de Braganções»23 composta apenas por militares) e de ter recusado
19 (CARDOSO, 2007 p. 75)
20 (FRONTEIRA, 1928 p. 214)
21 Cópia da Terceira Representação feita ao Soberano Congresso Nacional por Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira Publicada no “Borboleta Constitucional” de 9.11.1821
22 (MOGARRO, 1990 p. 127)
23 Esta expressão parece ter sido usada apenas por Xavier de Araújo e reproduzida por outros autores (o seu significado é ambíguo e tem sido interpretado ou como uma referência à Casa de Bragança ou à cidade de Bragança, numa alusão sem grande sentido à naturalidade de Silveira, que não
era natural de Bragança mas sim de Canelas…)
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a primeira versão do manifesto, acabou por aceitar uma nova versão (que
alguns autores dizem pouco diferir das primeira). O novo manifesto foi
«redigido de uma maneira muito cautelosa e intencional onde as palavras
e o seu significado foram bem medidas (…)»24, sendo feita referência ao
«Governo representativo nas Côrtes da Nação» e à Constituição mas em
que não se deixa de proclamar a lealdade à «Casa Augusta de Bragança».
O Coronel Silveira possuía sem dúvida um pensamento conservador
que radicava na fidelidade à Casa de Bragança (com tudo o que isso implicava). Este pensamento, no que às preocupações com a manutenção da
Dinastia de Bragança e independência nacional diz respeito, poderá ter
sido reforçado por rumores de uma mudança dinástica (para a Casa de
Cadaval) ou pelas ambições espanholas de uma união dinástica25. Ainda
assim, apesar de tudo, Silveira assumiu um compromisso com a mudança
e não hesitou em romper com o irmão, o Conde de Amarante, quando tal
foi necessário.
A julgar pelo que se depreende da leitura do «Memoradum» de Silva
Carvalho, Silveira era um homem com acesso a informação que não só recebia mas também partilhava, parecendo-se mais com o «homem de grande talento e habilidade» descrito pelo Marquês de Fronteira do que com
o «ignorante e altivo militar» que Arriaga descreve anos mais tarde26. E,
mais importante do que isso, quer de acordo com o testemunho de Cabreira, quer com o que se percebe da leitura de Silva Carvalho, o Coronel tinha
uma particular preocupação com o alinhamento político entre Portugal
e Espanha (como garante da independência da nação) achando que uma
mudança em Portugal não poderia ser feita sem um alinhamento político
com Espanha (sem que isso pusesse em causa a independência nacional
ou desse origem a um conflito armado). Portanto, ao contrário do que se
tem afirmado27, não é absolutamente certo que Silveira apenas quisesse o
regresso do rei. O que parece ter ficado demonstrado é que Silveira pretendia o regresso de D. João VI e que a continuidade ou mudança de sistema
político decorrente do regresso da Corte teria necessariamente de seguir a
linha espanhola. Tal posicionamento parece demonstrar que a sua visão
24
25
26
27

(CORDEIRO, 2020 pp. 93 a 97)
(CORDEIRO, 2020 pp. 92 a 98)
(ARRIAGA, 1880 I p. 692)
(PULIDO VALENTE, 2005 p. 60)
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pragmática sobre a condução da política ibérica se sobrepunha a uma preferência por um determinado regime.
3.3. Quem contactou o Coronel António da Silveira para aderir à Revolução?
As versões sobre esta matéria são em grande parte coincidentes. Ferreira Borges afirma que foi João da Cunha Sottomayor que convenceu
António da Silveira Pinto da Fonseca a juntar-se ao movimento e que a
este foi pedido que convencesse Cabreira28. Xavier de Araújo dá uma informação semelhante dizendo que António da Silveira Pinto da Fonseca
«Fidalgo da Província de Trás-os-Montes e da família dos Silveiras, alli
muito considerada» é convidado para dirigir a Revolução por João da
Cunha Sottomayor, «com quem tinha relações estreitas de amizade, e
parentesco»29. Silva Carvalho dá uma versão um pouco diferente dizendo que «Fernandes [Tomás] declarou ser preciso procurar um homem de
maior representação que figurasse de Chefe da nossa sociedade, e entre
vários que nos lembraram aprovamos António da Silveira Pinto, de quem
eu falei com mais conhecimento pois nenhum dos outros tinha com ele
as mesmas relações, e apenas teria falado com ele um ou outro, por esse
motivo fui encarregado de lhe falar, e assim os pratiquei nos fins de Março
de 1820, dando-lhe os primeiros toques num Theatro em um Camarote a onde ele se achava (e disto tenho documentos que se for necessário
apresentarei).»30
A julgar pelas provas que diz ter parece ter sido Silva Carvalho a fazer
o convite formal, embora afirme também que «um ou outro» membro do
Sinédrio já havia falado com Silveira. É ainda de notar a importância
que Silva Carvalho atribui a este convite algo que, certamente, resultará
do reconhecimento da importância de Silveira (e seus familiares e amigos) para que o pronunciamento fosse bem-sucedido.
Por sua vez a versão de Sebastião Drago de Brito Cabreira destoa
das anteriores, pois Cabreira afirma que estava «associado» a Silveira
desde 1817 e que deu início a novas conversações com o Coronel Silveira
28 Carta do Excelentíssimo Deputado de Cortes José Ferreira Borges ao Excelentíssimo General Cabreira (…) publicada no “Borboleta Constitucional” 17.05.1821
29 (ARAÚJO, 1846 p. 11)
30 (MOGARRO, 1990 p. 127)
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na sequência dos acontecimentos de 7 de Março de 1820 em Espanha31,
pondo-se assim em pé de igualdade com o Coronel.
O mais provável é que, num momento ou noutro, todos tenham falado
com Silveira e que o seu parente João da Cunha Sottomayor e Silva Carvalho fossem os seus interlocutores preferenciais no Sinédrio, fazendo Cabreira parte de um outro canal que Silveira manteria com outros militares.
3.4. O curioso caso do Tenente Coronel Gil
A julgar pelos diversos relatos coevos o Tenente Coronel Domingos António Gil de Figueiredo Sarmento, conhecido por Tenente Coronel Gil, foi
uma das figuras mais gradas ao Sinédrio no pronunciamento de 24 de Agosto. Sendo Tenente Coronel do Regimento de Infantaria nº 6, Domingos Gil
terá sido o principal responsável pela neutralização do Coronel Grant (que
então tinha o comando do Regimento) o que lhe valeu reconhecimento
entre civis e militares.
Silva Carvalho diz ter-se encarregado de instruir alguns oficiais das
Tropas que faziam a guarnição da cidade do Porto sendo um dos seus instruendos o Tenente Coronel Gil que achou «muito bem-disposto» e que
foi «sondando e encaminhando a sua opinião dando-lhe os Papeis Públicos de Inglaterra e de Espanha, confiando-lhe aqueles que melhor podiam
concorrer para formar o desejo de Salvar a Pátria, neste Bravo e honrado
Oficial, e de tal maneira consegui afeiçoa-lo à causa da Liberdade que raro
era o dia em que ele deixava de ir ao Escritório de Borges, aonde eu estava,
conversar comigo, contar-me do que achava na Opinião Pública, e do que
pensava cada um dos seus Oficiais a que ele confiava os Periódicos que eu
lhe entregava (…) e quando declarei na Sociedade que ele estava pronto falou-lhe Borges convidando-o a unir-se-nos com Tropa quando fosse
necessário»32.
Ferreira Borges na sua «Carta» em resposta a Cabreira afirma «fui eu
e não foi V.Exa nem o Coronel de Milícias Silveira quem falou ao Tenente
31 Ver Cópia da Segunda Representação feita ao Soberano Congresso Nacional por Sebastião Drago
Valente de Brito Cabreira no periódico “Borboleta Constitucional” de 14.05.1821 e Cópia da Terceira Representação feita ao Soberano Congresso Nacional por Sebastião Drago Valente de Brito
Cabreira Publicada no periódico “Borboleta Constituicional” de 9.11.1821
32 (MOGARRO, 1990 pp. 127 e 128)
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Coronel Gil (…)»33. Já Xavier de Araújo afirma que «Ferreira Borges, Silva
Carvalho e Francisco Gomes ganharam e puderam trazer para a nova Revolução o Tenente Coronel Gil do Regimento 6º de Infantaria»34.
Não há dúvidas que o Tenente Coronel Gil estava nas boas graças
do Sinédrio. Contudo, como já foi referido neste trabalho, o Tenente Coronel Domingos Gil de Figueiredo Sarmento «situava-se na órbita dos
Sepúlvedas»35 (o que poderia resultar de um possível parentesco com Francisco de Figueiredo Sarmento, cunhado do Coronel Bernardo Sepúlveda).
Apesar destas boas relações entre Gil e Sepúlveda, estamos em crer que no
que à fidelidade militar diz respeito a sua relação com Silveira e Gaspar
Teixeira deve ter antecedido a sua ligação com Sepúlveda (muito reforçada
pelo alinhamento de ambos na Martinhada). Duas cartas não datadas dirigidas a Gaspar Teixeira contribuem para que se perceba essa proximidade.
Numa delas dirige-se nestes termos a Gaspar Teixeira:
“Meu respeitável General e Sor [Senhor] todas as ocasiões que tenho
de empregar-me no honroso Serviço de V. Exca são para mim momentos
da maior satisfação pela glória que possu[o] de obedecer cegamente a tudo
quanto for da vontade de V. Exa. (…)”.
Noutra, mais reveladora e que transcrevemos na íntegra, escreve o seguinte:
“Illmo. e Exmo. Snr
Meu prezadíssimo e honrado General; tomo a liberdade de enviar a
V.Exca os papeis pertencentes a meu Primo; e eu nada exponho a V. Exca
persuadido e certo que se dignara fazer tudo quanto estiver ao seu alcance.
Eu hoje vou jantar com o Illmo. Exmo. Co. [Coronel] Antonio da Silveira
e se me for possível depois irei ai tomar as suas ordens.
S [ou] com maior respeito e mais atento ver. e criado
Domingos Antonio Gil de Figuereido Sarmento”36
Estas cartas não se encontram datadas. Ainda assim alguns elementos

33 Carta do Excelentíssimo Deputado de Cortes José Ferreira Borges ao Excelentíssimo General Cabreira (…) publicada no “Borboleta Constitucional” 17.05.1821
34 (ARAÚJO, 1846 p. 12)
35 (CARDOSO, 2007 p. 77)
36 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-23-10
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presentes nas referidas missivas37 e consulta de outras fontes apontam para
uma data nunca anterior a Fevereiro de 1820 e dificilmente posterior ao início de Setembro de 1820. A invulgar deferência para com Gaspar Teixeira,
perceptível no tratamento utilizado nestas cartas (e que posteriormente,
depois da Martinhada, se resumirá a um seco “Deus Guarde V. Exca”38), a
entrega de documentação (para informação ou resolução de algum problema) e uma certa intimidade ou convivência com António da Silveira com
quem chega a ir jantar, revelam-nos uma ligação entre estes três homens
que, aparentemente, era até agora desconhecida.
O Tenente Coronel Gil, merecedor de toda a consideração do Sinédrio
tinha, por sua vez, uma enorme consideração pelo General Gaspar Teixeira
e privava com António da Silveira, tornando-se assim numa improvável
ponte entre facções que se desconsideravam mutuamente (aqui referimo-nos em particular à tumultuosa relação de Fernandes Tomás e Ferreira
Borges com o Coronel António da Silveira).
Fica mais uma vez a ideia que existiram diversos canais de comunicação e de acção entre facções militares e militares e civis no período que
antecedeu e se seguiu ao pronunciamento de 24 de Agosto.
3.5. Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira: sondador ou sondado?
Sebastião Drago de Brito Cabreira foi um dos principais intervenientes
nos acontecimentos de 24 de Agosto de 1820 e, dos principais oficiais que
impulsionaram a Revolução, terá sido dos poucos que sempre se manteve
fiel ao campo liberal. Contudo o seu temperamento intempestivo e o seu
comportamento extravagante valeu-lhe duras críticas por parte de diversos intervenientes nos acontecimentos. É dos poucos militares que escreve
37 O tipo de papel das duas cartas parece ser idêntico. A primeira carta menciona o Tenente José
Maria Crivas (graduado neste posto em Fevereiro de 1820, de acordo com a ordem do dia publicada
na Gazeta de Lisboa de 28 de Fevereiro de 1820). Na segunda carta é feita referência a um jantar
com o Coronel António da Silveira e a uma visita a Gaspar Teixeira para receber ordens. Esta
proximidade geográfica entre Teixeira, Silveira e o Tenente Coronel Gil deverá ter acontecido num
período anterior a 8 de Setembro, altura em que são criados os Exércitos do Norte e do Sul (ficando
o Regimento de Infantaria nº 6 de que Gil era Coronel subordinado ao Sul). É ainda de notar que
no dia 31 de Agosto Gaspar Teixeira já se encontrava em Viana do Castelo e dali marchou para
Trás-os-Montes, isto numa altura em que Silveira e Gil estariam no Porto.
38 Carta de Domingos Gil para Gaspar Teixeira com data de 14.12.1820. Arquivo Municipal Alfredo
Pimenta. Cota: 10-26-22-51
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sobre os momentos que antecederam e que se seguiram ao dia 24 de Agosto, realçando o papel dos militares na Revolução. Na troca de argumentos
que em 1821 tem com José Ferreira Borges ficam patentes duas versões
bastante diferentes dos acontecimentos. Cabreira tenta claramente exaltar
o papel dos militares ao passo que Ferreira Borges o contradiz e o coloca
na condição de um mero peão nas mãos do Sinédrio. Contudo a versão
de Borges não é «isenta de enviesamento que acentua o seu envolvimento
directo em iniciativas de mobilização e de estabelecimento de consensos
entre protagonistas hesitantes ou radicais»39.
Algumas das principais divergências entre Ferreira Borges e Cabreira
são relativas às datas dos contactos de ambos com outros protagonistas
importantes da revolução.
Tentaremos elencar alguns dos pontos de discórdia mais relevantes.
Cabreira diz que a sua motivação para um pronunciamento se deveu ao
facto de «os sucessos de 7 de Março de 1820 em Espanha vierão dar uma
nova electricidade à minha imaginação». Ferreira Borges responde a esta
afirmação dizendo que «desde 22 de Janeiro de 1818» estava empenhado
no projecto (com o Sinédrio). Em resposta Cabreira diz-se associado a Silveira com os mesmos objectivos desde 1817.
Ferreira Borges diminui o papel de Cabreira (humilhando-o) quando
afirma: «Agora tem V. E. a chave para descobrir os movimentos do Coronel de Milícias Silveira e do Bacharel José da Silva Carvalho com quem
V.E. confessa que no dia 19 de Junho sondara a opinião pública: Veja V.
E. quem foi o sondador e o sondado; veja que essa mesma opinião pública
era por todos nós guiada e aclarada. Cada um de nós tinha sobejas relações
para fazê-lo (…). Nós sabíamos bem o pensar de V. E. e dos seus dignos
Oficiais». Mais adiante Ferreira Borges afirma ter sido ele a contactar com
o Coronel Sepúlveda (que, de acordo com Xavier de Araújo, entrara para
o Sinédrio no dia 18 de Agosto, tendo chegado ao Porto no dia 16). Por
sua vez, Cabreira afirma ter contactado com Bernardo Correia de Castro
Sepúlveda «dias antes do dia 19 de Agosto» e ter o testemunho do próprio
e de outros militares da participação de Sepúlveda no movimento desde o
dia 19 de Agosto.40
39 (CARDOSO, 2019 p. 84)
40 Estas representações encontram-se publicadas no periódico “Borboleta Constitucional”
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A fazer fé em ambas as versões, Cabreira terá sido sondador e sondado,
recrutado e recrutador. A ideia da existência de vários canais de comunicação e de acção parece prevalecer sobre uma perspetiva da existência ou
preponderância de uma ordem hierárquica funcional que teria como vértice a estrutura civil que dirigia o Sinédrio.
3.6. Quando aderiu o General Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda
à Revolução?
Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda teve um papel fulcral no decurso da Revolução de 24 de Agosto de 1820. Aderiu ao pronunciamento e cedo foi nomeado Comandante-em-Chefe do Exército do Norte, por
um despacho da Junta datado de 8.09.182041. Em Trás-os-Montes era
uma «personalidade altamente influente, não apenas pela elevada graduação de marechal de campo, mas também pela riqueza e antiga linhagem
como senhor da Casa da Calçada em Vila Real e do Morgadio da Fonte de
Celeirós»42. O seu casamento em 1795 com a única filha e herdeira do Barão
de Vila Pouca ligou-o a uma importante casa aristocrática vimaranense
(que tinha por ascendentes próximos os Viscondes de Asseca, Morgados
de Balsemão, Senhores de Lobera na Galiza, diversos fidalgos e morgados
importantes da região e como ascendentes mais remotos o 1º Visconde de
Vila Nova de Cerveira e outras importantes Casas aristocráticas).
O seu percurso é relativamente conhecido. Notabilizou-se na Guerra
Peninsular, aderiu ao pronunciamento de 24 de Agosto de 1820, foi um
dos protagonistas da Martinhada, acabando mais tarde por abandonar o
campo liberal. No início de Abril de 1823 já era dado como partidário do
«absolutismo».
Não é certa a data em que Gaspar Teixeira aderiu ao movimento revolucionário nem os motivos para apoiar o pronunciamento. Através das
«Revelações e Memórias» de Xavier de Araújo sabemos que «na véspera
do dia 24» as forças comandadas por Teixeira faziam parte «das forças
prontas para a Revolução»43. Isto não quer dizer que Teixeira se encontrasse no Campo de Santo Ovídio no dia 24 de Agosto, mas apenas que as
41 Sociedade Martins Sarmento. Espólio da Casa de Vila Pouca/Conde de Vila Pouca. Cota: Arq. 19/3
42 (CARDOSO, 2007 p. 75)
43 (ARAÚJO, 1846 p. 26)
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suas tropas estavam com a Revolução possivelmente ocupando algumas
posições estratégicas (é de notar que o mesmo parece ter acontecido com o
Regimento de Infantaria nº 15, estacionado em Guimarães).
Poderá haver mais do que uma explicação para a adesão deste General ao pronunciamento. O seu parentesco com o Coronel Silveira, as relações que ambos mantinham com o Tenente Coronel Domingos Gil, a sua
amizade e parentesco com João da Cunha Sottomayor e todo o contexto
da preparação do pronunciamento no Minho (com a visita de Fernandes
Tomás e de Xavier de Araújo a Guimarães, onde Gaspar Teixeira residia,
para mobilizar o Regimento de Infantaria 15 e sondar a opinião pública)44
podem ter estado na génese da participação deste prestigiado militar nos
acontecimentos de 24 de Agosto.
3.7. Poderia Gaspar Teixeira desconhecer os preparativos da Revolução
e o seu móbil?
A ser verdade que Silva Carvalho e o Coronel Silveira mantinham conversas sobre questões políticas desde 1816 e que Silveira e Cabreira estariam «associados» desde 1817, é muito provável que Gaspar Teixeira também estivesse a par destes acontecimentos, afinal Silveira foi tendo sempre
a preocupação de «sondar mais a Oppinião pública e o espirito da Tropa»45.
Se assim foi é natural que quando se começaram a ultimar os preparativos
para o pronunciamento tivesse existido desde cedo uma preocupação em
contar com o poderoso apoio de Gaspar Teixeira. E o mais certo é que essa
preocupação tenha partido dos militares, uma vez que o processo através
do qual este importante militar foi contactado nunca é mencionado nas
memórias e versões dos civis (com a excepção da breve referência de Xavier
de Araújo em que, como já foi referido, é apenas dito que a 23 de Agosto
para o pronunciamento contavam com «toda a força de linha de Traz-os-Montes com Gaspar Teixeira à sua frente»)46
Na sequência da mudança de campo do General Gaspar Teixeira em
Abril de 1823 os seus detratores afirmam que este militar foi no encontrado numa «inércia aprazível [quando] foi surpreendido em 26 de Agosto
44 (MOGARRO, 1990 pp. 127 a 131)
45 Idem p. 127
46 (ARAÚJO, 1846 p. 27).
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de 1820 pelo Capitão Moniz» (insinuando-se que teria sido este Capitão
a convidar o General para apoiar a Revolução)47. Esta versão dos factos
não é consentânea com aquilo que é referido por Xavier de Araújo nem
com qualquer estratégia militar minimamente elaborada que tivesse por
objectivo o domínio de parte do Minho e de Trás-os-Montes. Ainda assim é
pertinente a sua divulgação para que se perceba a evolução das narrativas
ao longo deste conturbado período.
Para os militares, do ponto de vista estratégico, era elementar contar
com o apoio de Gaspar Teixeira. O Coronel Silveira sabia-o bem. O seu
irmão, o 1º Conde de Amarante, era um símbolo na região transmontana
(e não só) e, tanto quanto se sabe, desde Julho estava a par das movimentações revolucionárias que iriam ter lugar em Agosto. Opunha-se a esse
movimento e mantinha contactos com a Regência48 sobre esta matéria. Tal
facto, aliado à recusa de se juntar ao Exército saído da Revolução, fazia
antever uma oposição militar efectiva por parte do Conde de Amarante e
um risco, ainda que não muito acentuado, de uma guerra civil.
A 31.08.1820 a Junta aprova a proposta de Gaspar Teixeira relativa à
nomeação de António Joaquim Silvano como Governador das Armas de
Trás-os-Montes e dá ordem de marcha a Teixeira para Trás-os-Montes49,
com o objectivo de neutralizar o Conde de Amarante. Numa carta que lhe é
dirigida com data de 4.09.1820 (que lhe terá chegado alguns dias depois) é
informado «(…) por emissários fidedignos que todas essas tropas [do Conde de Amarante] estão ansiosas por servirem às que manobram debaixo
das ordens do novo Governo, logo que estas apareçam em força suficiente
de poder recebe-las (…)»50. Uma carta do Coronel Alexandre Alberto de
Serpa Pinto, citada por Arriaga, revela a «influência que a presença de
Gaspar Teixeira exerceu logo no ânimo das tropas»51 levando à deserção de
militares afectos ao Conde de Amarante. A 5 de Setembro dirige uma vigorosa proclamação aos «Transmontanos»52 em que chega a fazer ameaças
a quem não aderir ao Supremo Governo do Reino. Cedo Gaspar Teixeira

47
48
49
50
51
52

Azemel Vimaranense de 4.04.1823
(CARDOSO, 2007 p. 71)
Sociedade Martins Sarmento. Espólio da Casa de Vila Pouca/Conde de Vila Pouca. Cota: Arq. 19/3
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
(ARRIAGA, 1880 II p. 33)
(CORDEIRO, 2020, p. 176)
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conseguiu neutralizar o Conde de Amarante, obter o controlo efectivo de
quase todo o território de Trás-os-Montes e das regiões adjacentes (com a
excepção de Bragança), o que, juntamente com outras acções importantes,
lhe valeu o Comando-em-Chefe do Exército do Norte (cargo para o qual foi
nomeado por carta enviada pela Junta Provisional do Supremo Governo
do Reino com data de 8.09.1820).
A 9 de Setembro a Junta ordena que o Marechal António da Silveira
Pinto da Fonseca «tome as medidas mais enérgicas para que seja remetido
à sua quinta de Ponte de Lima o Conde de Amarante com todo o resguardo, segurança e respeito devido à sua pessoa»53. Exilado na Galiza o Conde
de Amarante acabaria por regressar a Portugal por intermédio de Gaspar
Teixeira encontrando-se em território nacional em 4 de Outubro54.
Todo este empenho demonstra o compromisso de Gaspar Teixeira com
o movimento revolucionário. Contudo, a mudança de campo deste General, faria com que, mais tarde, fosse o próprio a tentar difundir uma versão
diferente do seu posicionamento e do seu papel na Revolução. Na sequência da Vila Francada (Maio de 1823) escreve ao rei afirmando que «não
soubera dos preparativos do 24 de Agosto e que só em Coimbra conhecera
os principais dirigentes do Sinédrio»55. É possível que Gaspar Teixeira não
conhecesse Fernandes Tomás ou outros dirigentes do Sinédrio, embora seja
evidente que conhecia Silveira, Sottomayor e, provavelmente, Xavier de
Araújo e Ferreira Borges. O seu compromisso com a revolução e com o
«sistema constitucional» está bem patente nesta missiva enviada a D. João
VI a 21.09.1821 em que o próprio afirma que ter arriscado «a vida, os bens
e mesmo a honra para fazer triunfar a causa da independência da Nação
Portuguesa e para que aos ouvidos de Sua Majestade chegassem os gritos
de Portugal opresso e desvalido (…)» e no mesmo documento envia «felicitações pela definitiva consolidação do Systema Constitucional; iguais sentimentos animão todos os Moradores desta Província (…)»56. No dia 31 de
Janeiro de 1822 este militar ainda se encontrava afecto ao novo «sistema»
pois é sabido que em Guimarães participou nas cerimónias públicas de comemoração da instalação das Cortes e, na sua Casa de Vila Pouca, «houve
53
54
55
56
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companhia (baile) e no fim teatro, com entrada grátis, pagando toda despesa Gaspar Teixeira»57. Ainda assim, por esta altura, já não passava de
um General esquecido na província…
Gaspar Teixeira é, sem dúvida, uma figura algo enigmática sendo ainda
hoje o seu papel na Martinhada (de que falaremos adiante) alvo de diferentes interpretações. Contudo podemos afirmar com alguma segurança que
Gaspar Teixeira soube desde cedo dos preparativos do pronunciamento de
24 de Agosto e que, pelo menos publicamente, se manteve fiel aos princípios da Revolução até meados de 1823.
4. De 24 de Agosto à Martinhada: operações militares, descontentamento e desobediência à Junta Provisional do Governo do Reino.
Não pretendemos neste ponto fazer um relato exaustivo das operações
e ocorrências que tiveram lugar entre o dia 24 de Agosto e o dia 11 de Novembro de 1820 que, no geral, são bem conhecidas. Aqui tempos apenas
por objectivo destacar algumas das desinteligências que tiveram lugar durante este período e certos aspectos que as caracterizaram.
Um dos primeiros pontos em que é demonstrado algum desentendimento ou falha de comunicação entre a Junta e o General Gaspar Teixeira é numa questão relativa à detenção do General John Wilson. A 29 de
Agosto a Junta, pela pena de Francisco Gomes da Silva, escreve a Gaspar
Teixeira ordenando que «insinue aos Snrs Ricardo Blunt e João Wilson ser
do agrado da mesma que eles deixem a residência dessa província e que
recolham quanto antes a esta Cidade onde poderão melhor e mais seguramente existir»58. Entretanto Gaspar Teixeira terá respondido pedindo
autorização para a «remoção» do General, uma vez que a diplomática «insinuação» não terá sido suficiente, como se depreende desta resposta dada
pela Junta a 1.09.1820 : «A Junta Provisional do Supremo Governo do
Reino foi presente o officio pelo qual V. Exca. dirigiu ao seu Presidente com
data de 31 do mês passado, e ela aprova o removimento do General Wilson
para esta cidade tanto que até já com data de 29 de Agosto havia oficiado
a V. Exca nesse mesmo respeito (…)».
57 Sociedade Martins Sarmento, Ephemerides Vimaranenses, João Lopes de Faria, BS 1‐5‐48, 4 trimestres.
58 Sociedade Martins Sarmento. Espólio da Casa de Vila Pouca/Conde de Vila Pouca. Cota: Arq. 19/3

| 91

FRANCISCO BRITO

Neste mesmo documento, através da resposta que é dada pela Junta, é
já visível a preocupação de Gaspar Teixeira com a entrada em Lisboa: «O
estado actual das coisas não promete que venha a ser necessário empregar
Forças contra Lisboa».
No dia 7 de Setembro a Junta assume a Chefia do Exército Nacional e
no dia 8 atribui o Comando-em-Chefe do Exército do Norte a Gaspar Teixeira. Era urgente avançar para uma organização militar eficaz e determinar com rigor o decurso das operações militares, uma vez que alguns casos
de completa descoordenação parecem ter sido evidentes por esta altura.
No dia 5 de Setembro, em carta enviada a Gaspar Teixeira, a Junta refere
uma importante movimentação militar levada a cabo por Bernardo Sepúlveda sem a sua autorização ou conhecimento59. Mais tarde Sepúlveda,
referindo-se aos acontecimentos que tiveram lugar entre finais de Agosto
e o dia 14 de Setembro, viria a afirmar que esses «movimentos eram conformes às instrucções que (…) havia recebido do Supremo Governo, o qual
também aprovou todas as operações e providências que eu até ali havia
dado (…)»60. Dias antes (no dia 30 de Agosto)61 Manuel Pinto da Silveira
(meio-irmão do Coronel António da Silveira), entrava em Coimbra (com
ordem da Junta) onde dias depois iria receber Bernardo Sepúlveda e com
ele empreender algumas operações que, aparentemente, foram realizadas
à revelia da Junta. O bom resultado destas movimentações ia chegando a
Gaspar Teixeira com a garantia – que parece revelar uma preocupação –
«que de nenhuma sorte altera[m] o plano ordenado da operação principal
sobre Lisboa»62.
A mesma preocupação sobre a participação nas operações em Lisboa
59 «A Junta Provisional do Governo do Reino manda comunicar sem demora a V. Exca. a participação
oficial do Coronel Sepúlveda seu Deputado Delegado Comandante em segundo do Exercito do Sul
na qual V.Exca verá que ele projectou e concertou com o Coronel Manuel Pinto e com o Coronel
Francisco António Pamplona fazer um movimento combinado entre os dois corpos de Coimbra e
de Águeda sobre o centro da Província da Beira (…) Como a Junta não havia ordenado este movimento, que reservava para o momento de uma combinação com V. Exca., não pode fazer mais do
que participar-lhe para seu governo esperando que tomara as acertadas medidas que julgar mais
conveniente relativamente a dita operação. (…)»
Sociedade Martins Sarmento. Espólio da Casa de Vila Pouca/Conde de Vila Pouca. Cota: Arq. 19/3
60 (SEPÚLVEDA, 2020 p. 7)
61 DOMINGUES, José e MOREIRA, Vital – «O papel de Coimbra na Revolução Liberal». in JN
História 24.08.2020. p. 44
62 Carta datada 15.09.1820 escrita por Afonso Botelho de S. Paio e Sousa Ajudante General (parente
de Gaspar Teixeira). Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
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é partilhada pelo Ajudante General António Leite que em carta escrita a
11.09.1820 ao seu primo Gaspar Teixeira mostra estar descontente com a
sua presente situação, mas satisfeito por lhe ter sido prometido que teria
«(…) licença para me juntar a Vexa e ao Exercito antes de chegar às vizinhanças de Lisboa (…)»63.
Na já citada carta «reservada» de José de Sousa Pereira de Sampaio
Vahia escrita a 12 de Setembro são mais uma vez reveladas preocupações
relativas às determinações da Junta, como se infere da leitura do seguinte
excerto: «Ella [a Junta] vai para Coimbra no dia 14 deixando aqui uma comissão composta de 5 ou 6 deputados em que sou contado. Convida os Snrs
Comandantes do Exercito a comparecerem ali no dia 20 para concertarem
o plano das operações; e daqui V. Exca. inferirá qual tem sido a co[a]llizão
da maioria da Junta e qual o conceite que V. Exca. lhe merece. Sem dizer
muito entendo que me tenho explicado bastante, e não se cação trutas a
barbas enxutas. (…)»64.
Estas missivas parecem demonstrar não só uma genuína preocupação
com o decurso das operações militares e com a entrada do Exército em Lisboa, mas também uma tensão crescente entre o exército e os civis no decurso das operações militares (que ainda durante o mês de Setembro se viria a
materializar num conflito aberto que teve lugar em Leiria no dia 25, como
se verá adiante). É aqui necessário recordar que entre a «Proclamação» (de
29 de Agosto) das autoridades lisboetas em relação aos acontecimentos do
dia 24 de Agosto e o dia 17 de Setembro (altura em que o Governo Interino
de Lisboa jura as novas autoridades) os militares estavam acusados de terem cometido o crime de «rebelião» tendo quebrado «o juramento de fidelidade ao seu rei e às suas bandeiras»65. Motivo suficiente para que existisse
uma preocupação generalizada no Exército afecto à Junta.
Contudo, como é sabido, em causa não estava só a condução das movimentações do exército e a preocupação com as operações relativas a
Lisboa. A questão das colocações e promoções dos principais oficiais que
tinham aderido ao pronunciamento de 24 de Agosto era uma preocupação
que esses militares queriam ver resolvida antes da entrada em Lisboa.
No espólio de Gaspar Teixeira encontra-se alguma documentação em
63 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
64 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
65 (SANTOS, 1886 I pp. 16 a 53)
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que são feitas referências a solicitações de promoções ou colocações de militares, desejo por parte de alguns militares de participar na entrada em
Lisboa, bem como outros pedidos semelhantes. Como é referido na carta de
12 de Setembro de 1820 de José de Sousa Pereira de Sampaio Vahia havia
entre os militares a ideia que as determinações de Gaspar Teixeira eram
«sempre respeitadas pela Junta» e, de acordo com Silva Carvalho, houve
desde cedo uma forte pressão de António da Silveira para «preponderar
sobre as decisões (…) mui principalmente sobre o Exercito, aonde a torto e
a direito queria meter todos os seus parentes e Amigos fossem ou não capazes para os Postos que lhes destinava»66. Ao próprio Gaspar Teixeira havia
sido prometido um «lugar de Glória»67 por altura da entrada em Lisboa.
Por isso, ou talvez para obter uma maior influência junto dos civis que
controlavam a Junta, Gaspar Teixeira terá tentado favorecer um irmão
de Ferreira Borges, tentativa essa que saiu gorada conforme se percebe da
leitura da seguinte carta escrita por Ferreira Borges a 12.09.1820:
“Illmo. Exmo. Senhor O abaixo assignado vê no Estado Maior relacionado seu irmão António Ferreira Borges Tenente do Regimento 8º. O
abaixo assignado agradece por elle a honra de o escolher; porém pede que
ele não tenha outro vencimento algum senão o soldo de sua patente a qual
vem em seu Regimento, e pede a graça de inserir isto na Ordem do Dia.
José Ferreira Borges”68.
Apesar de algumas das propostas de promoções e colocações de Gaspar
Teixeira terem sido atendidas pela Junta ao longo do mês de Setembro a
situação estava prestes a descontrolar-se. O Exército funcionava em boa
parte à margem das determinações da Junta. Pelo que é referido por Silva
Carvalho, mesmo após o encontro do Estado-Maior em Coimbra, António
da Silveira «tinha a imprudência de dirigir as cousas de tal maneira do
Exército que nos não dava parte de cousa alguma (…)»69
De acordo com o que é narrado por Xavier de Araújo e por Frei Francisco de S. Luís, já em Leiria, a 25 de Setembro, o Coronel António da

66 Mogarro, Maria João – JOSÉ DA SILVA CARVALHO E A REVOLUÇÃO DE 1820. Lisboa. Livros Horizonte. 1990. p. 127 p.138
67 Sociedade Martins Sarmento. Espólio da Casa de Vila Pouca/Conde de Vila Pouca. Cota: Arq. 19/3
Carta de Francisco Gomes da Silva para Gaspar Teixeira escrita no Porto a 1.09.1820
68 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
69 (MOGARRO, 1990 p. 139)
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Silveira convoca a Junta Provisional do Governo do Reino com a intenção
de a dissolver, despachando os seus elementos civis para a Casa da Suplicação de Lisboa e para outros cargos e promovendo e integrando os oficiais em apetecíveis cargos e postos militares70. De entre as propostas para
cargos militares destaca-se a proposta de reabilitação do seu irmão Conde
de Amarante que deveria ser reintegrado no Conselho de Guerra. Gaspar
Teixeira, António de Lacerda, Cabreira e Sepúlveda não ficaram esquecidos na lista de promoções de Silveira71. A ideia foi violentamente rebatida.
Independentemente da vontade de dissolver a Junta (o que não era
coisa de somenos), Silveira tentou resolver o problema das promoções militares antes da entrada em Lisboa e, eventualmente, poderá ter tentado
convocar o seu irmão, o Conde de Amarante, como uma forma de garantir
uma ponte com a Regência caso algo corresse mal72.
Pouco tempo depois, em Alcobaça, Silveira, secundado por Cabreira,
tentaria, novamente, dissolver a Junta. Sepúlveda, alertado por Silva Carvalho e Frei Francisco de São Luís, apareceu de surpresa em Alcobaça para
acalmar os ânimos.
Contudo a agitação na «tropa» continuava e Cabreira personificava-a
pois, por iniciativa própria, terá tomado Sacavém, o que diz ter feito para
serenar «a agitação dos espíritos dos Oficiais, a Soldados, que se persuadiram, posto que falsamente, que eram tidos em menos-cabo; o que foi assaz
notório em todos os Corpos do Exército»73.
Apesar do espírito exaltado e intempestivo de Cabreira, este relato é
merecedor de bastante crédito. Nas vésperas da entrada da Junta Provisional em Lisboa o Exército encontrava-se bastante agitado (as diversas
cartas citadas ao longo deste texto demonstram-no). E se é verdade que no
dia 1 de Outubro a Junta (acompanhada por Sepúlveda e pelas suas tropas) entrou em Lisboa no maior sossego e no meio de grandes festividades,
convirá não esquecer que essa entrada se fez numa cidade que, em parte,
estava sitiada (com parte do restante Exército do Sul, comandado por Ca70 (CORDEIRO, 2020 pp. 256 a 266)
71 (MOGARRO, 1990 p. 139)
72 É de notar que na sequência do pronunciamento de 24 de Agosto figuras como o Duque de Palmela
pretendiam utilizar a revolução para «fundar em Portugal um governo constitucional, sem contudo
receber as leis do partido revolucionário (…)» (BONIFÁCIO, 2010 p. 159).
73 Ver Cópia da Segunda Representação feita ao Soberano Congresso Nacional por Sebastião Drago
Valente de Brito Cabreira no periódico “Borboleta Constitucional” de 16.05.1821
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breira estacionado em Sacavém e com o Exército do Norte em marcha na
direcção da capital).
No dia 5 de Outubro, à frente do Exército Nacional, entrava em Lisboa
Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, ocupando o «lugar de glória» que
a Junta lhe havia prometido no dia 1 de Setembro. Atrás dele estava o seu
Exército e um «Estado-Maior» excessivamente grande onde se tinha «chegado a passar fome» uma vez que era composto por mais de cem pessoas74.
Este número de pessoas pode ser um indicador da enorme rede de contactos que Gaspar Teixeira usou para levar a bom porto a revolução. Se assim
foi é natural que uma boa parte destes homens tivesse grandes expectativas relativamente a um bom futuro no Exército ou quanto à obtenção das
mais variadas benesses.
5. Martinhada
O pronunciamento de 11 de Novembro de 1820 tem sido encarado de
diversas formas. «Simples pronunciamento do «partido militar», pronunciamento dos chefes reaccionários do 24 de Agosto ou pronunciamento de
reaccionários e radicais em colaboração tática com os gradualistas e moderados do regime, a Martinhada pôs claramente o problema da legitimidade
(e, por consequência da soberania) que em Agosto dispusera o exército à
revolta»75. Na verdade os militares sentiam «a legitimidade para garantir
promoções de carreira para manobrar mudanças no governo ou para influenciar ou inflectir a trajectória da regeneração em curso»76 e esperavam
apenas uma ocasião para agir. Certamente que o facto de sentirem que estavam a ser empurrados para fora dos círculos do poder77 foi determinante
para que viessem a entrar em acção.
O requerimento do Juiz do Povo a Gaspar Teixeira poderá ter sido o
pretexto ideal para, uma vez mais, pôr em cima da mesa as pretensões dos
militares.
Segundo Xavier de Araújo, António da Silveira e Gaspar Teixeira haviam formado juntamente com jovens oficiais um «Club Militar onde se
74
75
76
77
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tratavam negócios políticos»78. Em discussão nesses «Clubes» (a que podem não ter sido alheias algumas lojas maçónicas) estaria certamente o
descontentamento do Exército, já notado (e negligenciado) por Fernandes Tomás79 e as representações que iam chegando a Gaspar Teixeira (e
certamente a outros oficiais), onde jovens militares, afirmando a união do
Exército à «vontade do Povo desta Capital» e manifestando «mágoa», se
queixavam da «indecisão e apatia»80 por parte do Governo em relação às
suas pretensões.
Conforme se pode ler num documento encontrado no espólio de Gaspar
Teixeira81 para este General (ou para aqueles que o apoiaram) a legitimidade do pronunciamento de 11 de Novembro era idêntica à de 24 de Agosto, uma conclusão lógica que era aliás partilhada por outros militares82.
O objectivo político do pronunciamento (a adopção de uma Constituição
idêntica à Espanhola) não punha em causa nem os compromissos anteriores (reunir as Cortes e jurar uma Constituição) nem o equilíbrio político
da Península. Portanto, tudo parecia encaminhado para que a operação
fosse bem-sucedida. Contudo o movimento de 11 de Novembro, graças à
hábil acção de Manuel Fernandes Tomás, ao apoio do Coronel Sepúlveda e
à divisão da opinião pública seria vencido.
Para os militares envolvidos no movimento as consequências foram
distintas. A Silveira, que por motivos de saúde havia pedido a sua demissão
(recusada) a 16 de Novembro e que a 17 estaria já restabelecido (pretendendo manter-se no cargo), seria reservado o desterro para a sua casa de
Canelas (sem qualquer paragem pelo caminho, que não fosse estritamente necessária) solução que de acordo com o Marquês de Fronteira marca
«(..,) a guerra terrível que ele fez ao partido liberal de quem foi inimigo
declarado e perigoso até à convenção de Évora-Monte»83. Gaspar Teixeira
seria perdoado (o risco de expulsar Silveira e Teixeira de Lisboa ao mesmo

78 (ARAUJO, 1846 p. 59)
79 (PULIDO VALENTE, 2005 p. 63)
80 Carta não datada possivelmente dirigida a Gaspar Teixeira por Capitães, Tenentes e Alferes do Regimento de Cavalaria 1. Pelas patentes a carta parece ter sido dirigida em 1820. Arquivo Municipal
Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
81 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
82 É sabido que Sá Nogueira partilhava esta ideia.
83 (FRONTEIRA, 1928 p. 216)
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tempo era demasiado grande e Fernandes Tomás sabia-o)84. Mais tarde foi
encarregado de uma comissão militar (a partir da qual desde cedo tentou
reintegrar o Coronel Martinho Correa de Moraes e Castro, o mais fiel seguidor do 1º Conde de Amarante)85. Entretanto o «Governo tratou de contentar o Exercito preenchendo as vagas que havia em consequência da saída
dos oficiais inglezes»86. A medida pecou por tardia. Alguns dos principais
militares já tinham sido desconsiderados ou afastados e mesmo alguma da
oficialidade entretanto promovida não tardaria a olhar com desconfiança
para o Governo.
Em Dezembro de 1820 Lacerda da Silveira escrevia ao seu «primo e
amigo» Gaspar Teixeira queixando-se que por «ordem da Junta Provisional» o seu quartel-general iria ser mudado para Viseu, afirmando que «parece isto mais castigo do que outro motivo»87.
Em 1821 terá saído um panfleto (talvez anónimo, hoje desaparecido)
intitulado «Honra Militar» em que era feita a defesa do papel dos militares
(em particular de Sepúlveda) em todo o processo iniciado a 24 de Agosto
de 1820. O pouco que se conhece desse panfleto é o que vem citado numa
resposta publicada em 1821 intitulada «Desagravo da Honra Militar».
Em «Honra Militar»88 é louvado o papel do Coronel Bernardo Sepúlveda
dizendo-se que «Foi o Regimento nº 18 o primeiro que com a sua Brigada
levantou o grito da Liberdade Constitucional no Campo de Santo Ovídio
no Porto (…)». Em resposta, no folheto «Desagravo da Honra Militar»
é afirmado «que cada Classe [civis e militares] está entre si em igualdade
de mérito porque ambas trabalharam unanimemente para a Salvação da
Pátria (…)89», sendo, contudo, destacado o papel da «Sociedade Impulsora
da Salvação da Pátria».
84 Se por acaso estes dois miliares fossem para o “exílio” no norte do país nada poderia garantir que
um movimento revoltoso ou contrarrevolucionário não viesse a ocorrer.
85 Guimarães 22.12.1820 - Carta de Grácia Xavier Leite de Almada (mulher de Martinho Correa de
Moraes e Castro, mais tarde 1º Visconde da Azenha): «Recebi a carta de V. Exca. datada de 22 do
mês passado que de veras estimei (…) Como V. Exca. me dezia que esperava ser numiado Presidente de uma comissão militar o que agora vejo verificado devo esperar o bom (?) da sorte do meu
homem, promovido pelas boas intenções de V. Exca. (…)». Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
Cota: 10-26-22-51
86 (FRONTEIRA, 1928 p. 217)
87 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Cota: 10-26-22-51
88 Os excertos relativos a este panfleto são citados das transcrições presentes no folheto «Desagravo
da Honra Militar»
89 (DESGRAVO DA HONRA MILITAR. 1821. p. 6)

98 |

NÃO SE CAÇAM TRUTAS A BARBAS ENXUTAS. OS MILITARES E OS CIVIS DE 1820

Não há dúvida que os militares viam a sua honra posta em causa, sentindo-se menorizados. Mesmo depois da Martinhada a desconsideração dos
dirigentes civis pelos militares continuava, sem que nenhuma lição tivesse
sido aprendida.
Descontentes, desterrrados e esquecidos, grande parte dos militares
envolvidos nos acontecimentos de 1820 acabaria por escolher um caminho
comum. Em 1823 abandonavam o campo liberal e aderiam à Vilafrancada. Gaspar Teixeira, António da Silveira e Bernardo Sepúlveda são apenas
alguns dos militares que desde cedo tentaram aderir ao movimento de D.
Miguel.
Pouco tempo depois D. João VI, percebendo que as ambições destes
militares transcendiam a simples lógica das promoções castrenses, não hesitou em agracia-los com títulos nobiliárquicos e outras honrarias90. Provavelmente, como já foi referido neste texto, para além da natural questão
da carreira militar, haveria na mente dos militares mais graduados uma
questão de valorização social (que se materializaria na obtenção de títulos
nobiliárquicos e distinções similares).
Cedo a causa miguelista seria dotada de um valioso conjunto de oficiais
superiores saídos directamente do descontentamento que marcou a relação
entre militares e civis entre as vésperas do pronunciamento de 24 de Agosto e os meses que se seguiram à Martinhada.
6. Algumas conclusões e uma pergunta:
O cruzamento de informações elaborado para a realização deste pequeno artigo permite tirar algumas conclusões ou, pelo menos, lançar algumas
questões que, volvidos 200 anos sobre a Revolução de 1820 continuam em
larga medida por responder.
- No que diz respeito a conversações sobre a hipótese de uma alteração da ordem vigente é seguro afirmar que desde cedo (talvez desde
1816) existiram diversos canais de comunicação e de troca de informações entre diversas pessoas (civis e militares).
- O pensamento e o posicionamento ideológico destes militares é hoje
practicamente desconhecido. Sabemos que estavam descontentes
90 (SANTOS, 1886 I p. 596)
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com a preponderância dos oficiais ingleses no Exército português
e que queriam o regresso da Corte a Portugal. Podemos apenas
afirmar com algum grau de segurança que o Coronel António da
Silveira (e provavelmente Gaspar Teixeira e Sebastião Cabreira) tinham noção da inevitabilidade de uma mudança da situação política, estavam dispostos a lutar por ela e entendiam que o sistema
político resultante dessa mudança teria que estar obrigatoriamente
alinhado com Espanha (o que em 1820 implicava a aceitação de um
modelo liberal e «constitucional»).
- O parentesco entre os militares envolvidos no pronunciamento de
24 de Agosto e nos acontecimentos subsequentes foi determinante
para a mobilização de tropas e, eventualmente, para a neutralidade
de certos militares ou regimentos.
- Aqueles que organizaram o pronunciamento de 24 de Agosto nunca
obedeceram exclusivamente ao Sinédrio, existindo várias linhas de
comunicação entre os vários elementos (civis e militares) que estiveram envolvidos nos preparativos da Revolução.
- Durante o período que seguiu ao pronunciamento de 24 de Agosto
os civis da Junta Provisional do Governo do Reino não detinham o
controlo absoluto sobre o Exército que efectuou algumas operações
importantes à revelia da Junta.
- A Martinhada foi encarada por militares de diversas sensibilidades
como uma movimentação tão legitima como a do dia 24 de Agosto.
O descontentamento entre os militares era generalizado e o movimento foi apenas uma tentativa de demonstração de força dos militares que, contudo, nunca terá pretendido por em causa a ordem
vigente e a estabilidade política peninsular.
- Da Martinhada e do descontentamento militar que daí em diante foi
crescendo saíram muitos dos oficiais superiores que iriam desempenhar importantes cargos no exército de D. Miguel.
Hoje, apesar dos estudos recentes e do acesso a novas fontes primárias,
continuamos sem saber o que pensavam os militares que no dia 24 de Agosto de 1820 se dispuseram a actuar. Encontramos alguns fragmentos dispersos do seu pensamento político que, contudo, não nos permitam desenhar
mais do que um simples esboço da sua ideologia.
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A assembleia de 23 de Junho de 1828,
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Resumo:
Oito anos após a deflagração da revolução liberal de 24 de Agosto,
Portugal assiste à reposição do antigo modelo das cortes modernas
com o propósito de ali ser entronizado o futuro monarca, D. Miguel
I. Subitamente as regras introduzidas pelo constitucionalismo liberal
foram esquecidas, em prol da reposição dos vetustos preceitos de direito público em que se recorria à expedição de cartas de convocação
e a representação era feita numa linha organicista e oligárquica. Identificados os respectivos mentores, revisitadas as peças de oratória e o
trâmite seguido, o acto legitimador que ali teve lugar, mais do que um
desaire voluntarioso de um jovem infante, fez vingar em Portugal a
linha do tradicionalismo antiliberal que era sentida na Europa coeva.
1 O presente texto esteve na base da comunicação com o mesmo título que foi apresentada no âmbito
do Congresso “Dois séculos de constitucionalismo eleitoral em Portugal” realizado pela Universidade Lusíada Norte (Porto), em 24 de Setembro de 2020 e divulgado por via digital (disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=c88TxhrKNxU&feature=youtu.be , última consulta em 24 de
Novembro de 2020).
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Palavras-chave:
Cortes; Parlamentarismo; Miguelismo; Eleições; Aclamação
Abstract:
Eight years after the outbreak of the Portuguese liberal revolution, Portugal witnesses the replacement of the ancient model of
the medieval and modern courts with the purpose of legitimizing
the future monarch, D. Miguel I. Suddenly the rules created by
the liberal constitutionalism were forgotten, in order to adopt the
ancient measures given by the Portuguese public law in which the
selection to the members of parliament and their call to these assemblies respected an organicist and oligarchic procedure.
Beyond the mere wishes of a young prince, the political occurrence that legitimated the beginning of a new reign gave the
victory to the conservative currents already known throughout
Europe.
Keywords: Courts; Parliamentary regime; Miguelismo; Elections; Acclamation
Indíce
Apresentação; Introdução; 1. A preparação; 1.1. Os autores materiais do acto de 23 de Junho de 1828; 1.2. O modo de convocação;
2. A composição e o cerimonial; 3. A oratória apresentada; 4. Bibliografia consultada
Apresentação
No ano em que se celebra o bicentenário da revolução de 24 de
Agosto, ao invés de inflectir sobre um dos aspectos da temática do
liberalismo vencedor, optámos por assentar a tónica da nossa reflexão na assembleia que, oito anos mais tarde, reuniu, entre os dias
23 de Junho e 15 de Julho, os Três Estados do Reino, no Palácio da
Ajuda2, em Lisboa. Votada à damnatio memoriae por ali ter sido alça2

Tal como no século XVIII, este local voltava a ser o palco das cerimónias régias, depois de os
organizadores da assembleia vintista de 1821/22 terem optado pelo espaço da Livraria do antigo
Convento das Necessidades.
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do o Usurpador, esta assembleia apenas conseguiria arrancar severas
censuras aos autores de Évora-Monte. Distinto foi o espírito que esteve na sua génese quando após uma chegada apoteótica, D. Miguel
foi levado a convocar os legítimos representantes das três ordens. O
vector que então foi observado, ao invés de reiterar as conclusões
resultantes do intenso debate travado no Soberano Congresso ou nas
sessões legislativas ordinárias subsequentes, preferiu trilhar um caminho dotado de um notório tradicionalismo e uma vincada singularidade. Por outras palavras, ao repor o cerimonial e a orgânica das
antigas cortes, o miguelismo corporizou o pólo contrarevolucionário,
numa clara contradição com a proposta política traçada pelos publicistas e parlamentares vintistas. Fosse por ensejo pessoal ou por
clara influência dos seus conselheiros, fosse por um incontornável
somatório de factores políticos verificados desde 1823, a decisão do
Infante Regente pareceu ter consubstanciado um revés na história
do constitucionalismo monárquico português. Por este motivo, torna-se imperativo revisitar o modo como foi preparada, realizada e
explicada juridicamente esta reunião de cortes.
Fora do âmbito do presente trabalho fica a abordagem da celebérrima questão que opôs os dois filhos varões de D. João VI. Assim,
remetemos para a historiografia e historiografia jurídica que desde
oitocentos tem profusamente trabalhado o tema, do mesmo modo
que deixamos a exposição dos detalhes sociais, políticos e económicos que caracterizaram as primeiras três décadas da mesma centúria
ao extenso número de publicações dadas à estampa e que exemplificamos com a menção às obras do 2º Visconde de Santarém, do 1º
Barão de São Clemente, ou ainda de Simão José da Luz Soriano e de
Joaquim Pedro de Oliveira Martins.
Introdução
“D. Miguel era sem contestação rei, de facto reconhecido pela
Europa, aceite pelo Reino inteiro, adorado como um ídolo em
Lisboa. O seu génio podia expandir-se à larga; e neste canto da
Europa, em 1828, via-se um exemplar de governos arcaicos: um
tirano querido, aclamado por uma demagogia fanática de reli-
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gião, de realeza.”3
Transcorridas as duas primeiras décadas de Oitocentos em que se assistiu à saída da corte portuguesa para um dos territórios ultramarinos,
seguida das indeléveis invasões francesas ocorridas na metrópole e de
um período de governação sob a égide do aliado inglês, em 1828, Portugal continuava a experimentar um estado de considerável instabilidade
político-social. Aos episódios revolucionários somaram-se alguns eventos agitadores, criando um turbilhão infindável de acontecimentos4 em
que sobressaíram as manifestações contrarevolucionárias, absolutistas,
anti-vintistas, ou, apenas, anti-liberais. A este respeito, recordamos a
Martinhada (11 de Novembro de 1820), bem como a Vila Francada (27
de Maio a 3 de Junho de 1823) que na acepção de Oliveira Martins não
passou de uma singela poeira5, muito embora tenha posto termo ao funcionamento das cortes vintistas e à vigência da Constituição de 1822; e
ainda a Abrilada6. Pelos clamores vociferados, pode afirmar-se que era
inegável o ensejo de reposição do absolutismo, ainda que os seus defensores tivessem sido pouco expressivos no hemiciclo da câmara vintista.
Adverte José de Arriaga que estes últimos não pecavam por surdez7,
pois, como veio a provar-se, estava em marcha a formação de “um corpo de reserva silencioso e obstinado que aguarda[va] o seu dia”, como
acrescenta o encarregado de negócios de Espanha em Lisboa, José María de Pando8. Mais ajustados à nova realidade, alguns dos fidalgos
que tinham proclamado o absolutismo em 1823 revelavam alguma
lisonja provocada pela criação do pariato que os impedia de largarem a farda de Par nas mais pequenas soirées e, quando a largavam,
vestiam um fraque azul com uns botões immensos, em que estavam

3 Martins, 1981: pp. 159-160.
4 Nesta qualidade não integramos o fait divers criado pela recusa de D. Carlota Joaquina em jurar
a Constituição, ainda que não esqueçamos que a rainha-consorte esteve associada a algumas das
reacções ultra-realistas mais acesas.
5 Martins, 1985-88, II vol.: p. 258.
6 As réplicas destas insurreições persistiam, tendo-se verificado nos últimos meses de 1826, uma acção por parte do partido ultra-absolutista, invectivado por Espanha, que foi responsável por diversas sublevações militares e três invasões do território português.
7 Arriaga, 1887: p. 569.
8 Vicente, 1990: p. 364.
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gravados o manto de Par e a legenda: Par do Reino9. Se o gosto pelo
glamour era notório, não implicava, todavia, o acatamento do novo
figurino por toda a sociedade. Ou seja, junto da pequena nobreza,
à qual apenas era reconhecida elegibilidade para a Câmara dos Deputados era notório o desagrado sentido; assim como algumas facções do clero regular e secular não escondiam o almejo de melhorar
com uma possível mudança miguelista. Dividida estava também a
magistratura, grupo que tinha sobressaído no quadro revolucionário, mas que, tal como os demais, oscilava agora entre os partidos
cartista e miguelista. No entanto, o espectador mais desatento ao
dirigir a sua atenção para os primeiros dias do mês de Janeiro de
1828, pode equivocar-se ao deparar-se com uma aparente calmaria
pontuada pela exposição do discurso da coroa em que não faltaram
os elogios proferidos pela infanta Regente, D. Isabel Maria, ao modelo cartista que já dera azo a inúmeros juízos desfavoráveis. De
qualquer modo, tratava-se somente de uma vã sensação resultante
do interesse do autor daquele discurso.
Em breves traços, este é o estado do reino que presenciou, em
Lisboa, em 22 de Fevereiro, a chegada de D. Miguel10. Na acepção
de Francisco de Pina Manique, ao assistir à entrada da fragata Pérola na barra, a população manifesta-se «ébria de júbilo, ansiosa
de ver e de saudar o príncipe, que lhe era restituído depois de um
exílio de mais de três longos anos»11. Idêntica descrição é dada, mais
9 Barreto, 1928: p. 113. Nas palavras de Oliveira Martins: «Os grandes do Reino eram assim privilegiados com direitos especiais; mas a Grandeza, na sua máxima parte, além de ser movida por
motivos religiosos, perdera havia muito a inteligência política; era um bando de cortesãos que vivia
mercê das graças da Coroa. Ausentes das suas grandes propriedades rurais, que definhavam exploradas pelos rendeiros e feitores, os nobres vergavam sob o peso de encargos hipotecários, e a usura
acabava de extinguir o resto de hombridade que poderia restar-lhes no meio de uma Corte servil»
(1981: p. 105).
10 O anúncio da chegada do Infante fora feito pela Regente no âmbito do mesmo discurso proferido
no dia 2 de Janeiro de 1828 a que se seguiram os respectivos preparativos, conforme disposto no
decreto lavrado doze dias depois (Santos, 1887: p. 39 e no mesmo sentido, BNP, mss.Memórias de
acontecimentos, (18-), §59, fl. 111, disponível em https://purl.pt/24958 , última consulta em 24 de
Novembro de 2020).
11 Manique, 2007: p. 17. Cumpre notar que este não foi o primeiro retorno do infante que, como
consequência do acto de 29 de Abril de 1824, tinha sido levado, pela primeira vez, a «viajar algum
tempo pelo estrangeiro». Cfr., por todos, proclamação de D. João VI firmada a bordo da nau inglesa Windsor Castle, em 9 de Maio de 1824 e a carta régia da mesma data, in Santos, 1883: pp.
861-862.
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tarde, por Joaquim Pedro de Oliveira Martins que relata o momento
como «a vinda do Messias» que resultara incólume na sequência do desabamento do túnel do Tamisa. A explicação para esta euforia só pode
ser compreendida se recordarmos a persistência dos problemas políticos
e sociais agravados por uma acentuada crise económica. Nas palavras
do futuro ministro dos Negócios Estrangeiros: o reino tinha o comércio
estagnado, as artes sem vigor, a agricultura em desprezo, a fazenda publica
delapidada, os contratos sem fé, a prosperidade da nação quasi morta, o
seu caracter, o seu genio e os seus costumes esquecidos12. Conjugados todos
estes factores, fora encontrada a tão esperada panaceia cujo nome era:
Miguel de Bragança, o qual acabava de chegar «sagrado e ungido»13,
ou, que por outras palavras, «era rei»14. De qualquer modo, este sentimento também não foi suficiente para contagiar todo o território nacional15. Em resumo, era necessário esperar, fosse esta a resposta a dar ao
lado pedrista fosse ao lado miguelista.
Desta forma, a tranquilidade reinou nos dias imediatos ao desembarque, não se vislumbrando quaisquer reacções ou sublevações face ao
regime instaurado, em que o próprio Infante não se eximiu de reiterar
o total respeito pelo texto constitucional (26 de Fevereiro de 182816),
depois de um primeiro juramento pronunciado dois anos antes, em
Viena, em 4 de Outubro17. Porém, não tardaram a sentir-se as pri12
13
14
15
16

Santos, 1887: p. 260.
Martins, 1981: p. 116.
Idem, p. 118.
Idem, p. 141.
Neste momento, o infante nomeia um novo ministério composto pelo Duque de Cadaval (min. assistente até 1 de Julho de 1831), José António Oliveira Leite de Barros, mais tarde, Conde de Basto,
(Reino e Marinha, até à sua morte, em 2 de Agosto de 1833), Conde de Vila Real (Guerra e Estrangeiros, até 3 de Março de 1828), Luís de Paula Furtado Castro do Rio de Mendonça (ministérios dos
Negócios Eclesiásticos e da Justiça) e pelo Conde da Lousã, D. Diogo (Fazenda). Seriam nomeados
ainda o Visconde de Santarém (Estrangeiros, desde 13 de Março de 1828), Conde do Rio Pardo (Guerra, de 3 de Março de 1828 a 20 de Fevereiro de 1829), Conde de São Lourenço (Guerra, desde 20 de
Fevereiro de 1829), Conde de Barbacena (Guerra, interino, desde 21 de Fevereiro até 16 de Julho de
1833), António José Guião (Reino, desde 22 de Setembro de 1833), Rio de Mendonça (Justiça, até 11
de Abril de 1829), Barbosa de Magalhães (Justiça, desde 27 de Junho de 1831), e Bourmont (Guerra,
interino, desde 15 de Agosto de 1833). Em 28 de Fevereiro, eram elevados a conselheiros de estado, o
bispo de Viseu, D. Francisco Alexandre Lobo, o principal Freire e o marquês de Borba.
17 Acerca deste juramento, algumas vozes não se inibiram de referir que na verdade ele não foi proferido, tendo antes sido simulado, como relata Maia, 1841: p. 8. Sobre o primeiro juramento, vd. carta
remetida de Viena a 25 de Fevereiro de 1827 pelo próprio Infante (Arquivo Histórico Parlamentar,
doravante AHP, DC, cx. 1, pt. 13).
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meiras alterações e ao robustecerem-se as manifestações de apoio
ao Infante Regente, a estabilidade política tão almejada pela solução de D. Pedro que, em 3 de Julho de 1827, nomeara o irmão seu
lugar-tenente, tornou-se uma quimera sem qualquer possibilidade de execução. Dito isto, os acontecimentos subsequentes dificilmente podem ter-se por inesperados. Outrossim, numa perspectiva
institucional, a chegada de D. Miguel acentuou, drasticamente, o
enfraquecimento do cartismo, isto é, as Câmaras eram o que podiam
ser: coisa nenhuma – um emplasto constitucional, pois se a sessão
de 27 (Janeiro-Março) nada fizera; a de 28 abrira-se em Janeiro à
espera de D. Miguel e Borges de Carneiro previa o futuro contando
com as perseguições e com a queda iminente da Carta, para usarmos
a expressão de Oliveira Martins18.
Às dificuldades sentidas pelo Reino e ao cariz messiânico representado pelo Infante, associou-se ainda um conjunto de opções
tomadas por D. Pedro que em nada abonaram a seu favor. Senão
vejamos. Depois da outorga da Carta e de ter decidido não assumir
a coroa de Portugal entregando-a a uma criança de oito anos, D. Pedro conferiu a regência ao irmão e formalizou a sua abdicação, em
3 de Março19. Consequentemente, a reacção miguelista não se fez
esperar e volvidos onze dias são dissolvidas as Câmaras20, no perfeito uso da atribuição do Poder Moderador. A estes eventos somou-se
a aclamação do regente como rei absoluto por parte dos Senados de Lisboa, Coimbra e Aveiro, título que o próprio prontamente rejeitou, ainda
18 Martins, 1981: p. 103.
19 Cfr. Resende, 1867: p. 113. Segundo o mesmo copista, este decreto chegaria a Portugal na mesma
data em que era assinado o decreto de convocação dos Três Estados, ou seja, a 3 de Maio (idem,
ibidem).
20 AHP, Secção I/II, cx. 144, mç. 99, doc. 316. Era a segunda vez que, após o movimento de 1820, se
decidia, de modo inesperado, por encerrar o parlamento. A presente resolução decorre da reunião
do Conselho de Ministros datado de 13 de Março em que estiveram presentes o Cardeal Patriarca,
o Bispo de Viseu (D. Francisco Alexandre Lobo), o Principal Freire, o Marquês de Borba, reconhecidos regalistas; o general liberal Frederico e Caula e Pedro Melo.Estes dois últimos e o bispo
de Viseu terão votado contrariamente à dissolução das cortes. Para este efeito, é nomeada uma
Junta formada por pessoas tementes a Deos, fieis ao Trono e amantes da Pátria, ou seja, o Bispo de
Viseu (presidente), o Visconde de Santarém, António Gomes Ribeiro, António José Guião, João
de Figueiredo, João de Matos Vasconcelos Barbosa Magalhães, José Barata Freire de Lima, José
Joaquim da Cruz Carvalho, José Ribeiro Saraiva, e Manuel José da Costa e Sá, como secretário.
Note-se que alguns dos nomeados seriam as vozes que integrariam, mais tarde o conselho de ministros de D. Miguel em que se propugnaria pela convocação dos Três Estados. Vd. nota 16.
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que, como afirma o Marquês de Fronteira e d’Alorna, fosse notória a
lisonja que sentia. Na mesma data (25 de Abril), o Estado da Nobreza
dirigia uma representação ao Infante pedindo que fosse realizada a cerimónia de aclamação e a convocação dos três Estados segundo os antigos usos e costumes, para n’elles se tratar legitimamente matéria da maior
importancia, qual é a de reconhecer solemnemente os legítimos direitos de
Vossa Alteza á coroa de Portugal e seus domínios, e de abolir a intitulada
carta constitucional da monarchia portugueza, por isso que foi dada por um
monarcha antes de ser jurado e reconhecido pela nação como rei de Portugal, e que alterou essencialmente a forma da sucessão do reino contra as leis
fundamentaes do mesmo21.
Enquanto internamente cresciam as manifestações em prol de D.
Miguel, da Europa não era esperado qualquer apoio liberal, já que
o cenário político existente parecia mais interessado em silenciar as
revoluções, ao terem sido repostas as instituições tradicionais, como
sucedeu em Espanha e na França. Mesmo em Inglaterra, se o monarca (Jorge IV) apoiava a jovem rainha portuguesa, o governo tory não
o secundava. Neste contexto, os focos de instabilidade sucedem-se e,
em 18 de Maio, eclode uma nova aclamação de D. Miguel, desta vez
com lugar nos Açores a que se seguiu a apresentação de diversas representações concelhias, de que foi exemplo a vila da Castanheira22.
1. A preparação
Depois de um período mais revolto entrecortado por algumas
tentativas goradas de reintrodução do modelo absolutista, a facção
contrarevolucionária afigurava-se, finalmente, vitoriosa.
21 Santos, 1887: pp. 531-532. O citado texto foi publicado na Gazeta de Lisboa, em 10 de Junho de
1828, sendo citado ainda por Araújo,1857: pp. 339-340.
22 “…Sim, augusto senhor, a camara, convencida do direito proprio de vossa alteza real ao solio portuguez,
conhecendo que o esplendor e dignidade do throno não permitem a divisibilidade da soberania, e que foi
na reunião e exercício simultâneo dos seus direitos que os augustos predecessores de vossa alteza real
elevaram a gloria do nome portuguez e felicitaram a nação, e observando que taes são os votos de todos
os portuguezes leaes e honrados, fez reunir a nobreza e povo d’esta villa, e achando uniformes os seus
votos, fez lavrar o auto junto, que tem a honra de levar aos degraus do throno, suplicando a vossa alteza
real se digne acolhel-os benignamente e tomal-os n’aquella consideração com que a sua sabedoria e desejo
pelo bem de seus fieis súbditos tanto se desvela, anhelando que se aproxime aquelle venturoso dia em
que vossa alteza real, colocado no throno de seus maiores em toda a extensão e plenitude dos direitos da
realeza, faça renascer a paz e bentura da família portugueza” (auto redigido em 29 de Abril de 1828).
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Porém a realidade ideológica do reino é assaz mais complexa, não
sendo possível resumi-la a um binómio simplista em que são equacionados os pólos revolucionário e absolutista23. Recorde-se, como
deixámos expresso anteriormente, que na própria assembleia das
Cortes Gerais Extraordinárias e da legislatura ordinária subsequente, este último partido não estivera ausente, ainda que não tenha alcançado grande expressividade, ou, pelo menos, que esta tenha sido
devidamente divulgada24. Em cada uma das citadas facções não residia qualquer homogeneidade, sendo, desde logo, notória a presença
de uma ala moderada que sem criar uma ruptura com o passado viabilizou algumas reformas institucionais. Paralelamente, são identificados diversos grupos mais radicais onde sobressaem os ultra-revolucionários e os ultra-realistas a que não foi alheia a composição do
Conselho da Regência de D. Miguel25. Todavia a sua influência não
contaminou a resolução que ali foi tomada, a qual veio a revelar-se
assaz prudente, como veremos. Assim, muito embora os vultos ali
presentes fossem defensores do modelo absolutista, não ignoravam
que a explicação que se impunha apresentar às nações estrangeiras,
como forma de granjear a sua acreditação, tinha de receber um certo
toque legitimador que não passava pela assunção de uma medida
explicada à luz da tese da monarquia pura que rejeitara a reunião e
relevância das antigas cortes26. A solução avocada revestiu, em nossa
opinião, um cariz moderado, com contornos subtil e habilmente estabelecidos, em que houve o cuidado para não se tombar no âmago
do pólo mais radical. O novo século tinha nascido sob a égide da
soberania popular e dos princípios de uma governação representativa e da separação de poderes; e, por este motivo, convinha manter
23 De igual modo, mais tarde, também não é possível cingir os partidos ao quadrante miguelista e
pedrista. Se alguns autores falam do século XVIII como um período de crise, não hesitamos em
definir a centúria seguinte como uma fase de confrontos que opôs, designadamente, revolucionários a ultra-realistas, vintistas a cartistas e setembristas a cabralistas.
24 Veja-se nas Memórias de Trigoso de Aragão Morato a opinião que é expressa face ao registo parcial dos taquígrafos e redactores em que «as fallas dos Deputados não liberaes eram acintemente
omitidas ou cortadas» (1933: p. 112).
25 Falamos de José António de Oliveira Leite de Barros e António José Guião que defendem uma
linha puramente absolutista.
26 Desde a decisão joanina de 1824, restava inequívoco que o modelo liberal-vintista tinha sido afastado. Se por razões óbvias este último não era a opção dos seguidores de D. Miguel, tampouco
avocavam a linha cartista.
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uma certa aparência contratualista, ou pelo menos, consensualista.
Destarte, sem preterir as leis fundamentais do reino, o desfecho só
alcançaria a pretendida legitimidade se chamasse os Três Estados do
Reino, como ocorrera em 1641, já que neles residia o poder in habitu.
1.1. Os autores materiais do acto de 23 de Junho de 1828
Tal como o acto de 24 de Agosto de 1820 foi pensado e traçado por um conjunto de figuras emblemáticas de que cabe salientar
Manuel Fernandes Tomás, José da Silva Carvalho e Manuel Borges
de Carneiro, também a decisão de convocar as cortes não nasceu de
um acto isolado, impetuoso e irreflectido do Infante. Antes ficou a
dever-se a um concerto de posições tomadas no âmbito das quatro
reuniões celebradas entre os dias 25 de Abril e 3 de Maio pelos membros do Conselho de Ministros presidido pelo Regente27. Na composição deste órgão contavam-se: Luís de Paula Furtado Castro do Rio
Mendonça e Faro; José António de Oliveira Leite de Barros; D. Diogo José de Meneses Ferreira de Eça; D. Diogo Martim de Sousa Teles
de Meneses; D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo; António José
Guião; João de Mattos Barbosa de Magalhães; Manuel Francisco de
Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa; Gomes
Freire de Andrade; D. Pedro de Melo da Cunha de Mendonça e Meneses; D. Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses; D. Frei Patrício da Silva e o Bispo de Viseu, Francisco Alexandre
Lobo que viria a ter uma importância determinante na assembleia
criada dias depois.
Tendo em consideração a sucessão de acontecimentos verificados,
em especial, a recente manifestação da população de Lisboa junto ao
edifício do Senado da capital, o Conselho de Ministros, de imediato,
dá nota do modo ilegal como os acontecimentos estavam a decorrer.
Pese embora os conselheiros não discordassem de que a coroa pertencia a D. Miguel, o Ministro do Reino asseverava que a acclamação
por similhante modo (…) era tumultuaria e não conferia Direito, pelo
27 Ainda que não tenha integrado o citado grupo de notáveis, na construção da legitimação de D.
Miguel, foi fundamental o contributo dado por José Acúrsio das Neves que já, em 1823, se manifestara a favor de D. Carlota Joaquina quando a monarca se recusou a jurar a Lei Magna.
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que só os Três Estados podião competentemente em similhante negocio
por tanto que se lhes devia responder28 que sendo aquella forma ilegal
S.A.R. deliberaria convenientemente29. Aliás, a opção por qualquer
outra solução tornaria o acto não só illegallissimo, mas athé contra o
Direito publico Geral da Europa, segundo informava o 2º Visconde de
Santarém30.
Desta feita, por altura da reunião do 4º e último Conselho de
Ministros31, com excepção da voz dissonante de José Ribeiro de Saraiva32, não restavam quaisquer dúvidas acerca da necessidade de
convocar os Três Estados para neles se tratar dos direitos de D. Miguel à coroa e da aplicação das leis fundamentais33. Cabia a esta assembleia tomar a decisão final, sobretudo porque era necessário justificar o sucedido perante as nações estrangeiras34. Assim, atingido o
consenso, era lido, no dia 3 de Maio, o projecto do decreto de reunião
dos Três Estados que respeitava os moldes do antigo Direito Público
português.
A posição tomada trazia à liça os vetustos preceitos que tinham
permitido reunir as assembleias representativas medievais e modernas que tinham consagrado o princípio dado pela expressão quod
omnis tangit ab omnibus aprobari debet que fundara as dinastias de
Avis e de Bragança, ao mesmo tempo que definiam um modo de governação justa em que se atendia ao Bem Comum enquanto culminar das virtudes régias expostas pela literatura coeva de pendor
28
29
30
31

Entenda-se aos populares.
Santarém, 1918: p. 127.
Idem, p. 129.
Nela estão presentes para além dos já citados para a reunião anterior, o Cardeal Patriarca (Frei
Patrício da Silva); o Marquês de Borba; o Marquês de Olhão (Presidente do Senado); o Bispo de
Viseu; o Principal Freire (Gomes Freire de Andrade); o Chanceler mor do Reino (João de Mattos
Barbosa de Magalhães, e no impedimento deste último o desembargador António José Guião que
também desempenhava as funções de Chanceler das Ordens e Procurador da Fazenda, estando
ali nesta última qualidade); assim como o chanceler que servia de Regedor das Justiças, João de
Mattos Barbosa de Magalhães; e José Ribeiro Saraiva.
32 Santarém, 1918: p. 143.
33 Este era o entendimento expressado por António José Guião, João de Mattos Barbosa de Magalhães, Luís de Paula Furtado, José António Leite de Barros, o 2º Visconde de Santarém, o Visconde
do Rio Pardo, o conde da Lousã, o Principal Freire, o Bispo de Viseu, o Marquês Monteiro Mor, o
Marquês de Borba, o Duque de Cadaval e o Cardeal Patriarca (Santarém, 1918: pp. 145-146)
34 Entre os primeiros a reconhecerem o novo monarca estiveram a Espanha, os Estados Unidos da
América, a Santa Sé e a Rússia.
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teológico-político. Importa frisar que estas assembleias obedeciam
a uma descrição organicista, antropomórfica, alegórica e corporativa da sociedade, em que a representação específica dos concelhos35
residia em princípios oligárquicos e a disposição dos presentes correspondia à importância social e política de cada um36. Ainda que
não tivesse sido instituído um Regimento formal, não obstante as
medidas tomadas no início do século XV, eram precisas as regras
quanto ao modo de convocação que não descuravam o respeito pela
necessária periodicidade. Já a sua natureza jurídica, muito embora
se tivesse mantido sempre de pendor consultivo, a depender das matérias e das épocas envolvidas não excluíra a vertente deliberativa37.
Uma vez reunidas, cabia-lhes tratar das questões mais delicadas do
reino, tendo servido como reforço do poder régio ou instrumento de
legitimação de governantes, em prol do princípio de que todo o poder nascia em Deus e era transmitido pelo povo (nisi potestas a Deo
est per populum). A este respeito, depois da doutrina enunciada por
Suarez, Molina, João Pinto Ribeiro e Velasco de Gouveia, foram determinantes as reflexões de Locke, Montesquieu e Rousseau, cuja
influência era visível junto dos autores portugueses. Ambos os contributos tinham estado presentes, logo em 1820, no seio da discussão
travada pelos órgãos revolucionários que não tardou em distanciar-se da vertente mais tradicional. Agora, em 1828, tomava-se o caminho inverso.

35 Ao longo do século XVII estão representados os seguintes concelhos: Abrantes, Albufeira, Alcácer
do Sal, Alegrete, Alenquer, Almada, Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Arronches, Atouguia da
Baleia, Aveiro, Avis, Barcelos, Beja, Borba, Braga, Bragança, Cabeço de Vide, Caminha, Campo
Maior, Castelo Branco, Castelo Rodrigo, Castelo de Vide, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Coruche, Covilhã, Crato, Elvas, Estremoz, Évora, Faro, Freixo de Espada à Cinta, Fronteira, Gavião,
Guarda, Guimarães, Lagos, Lamego, Leiria, Lisboa, Loulé, Marvão, Mértola, Miranda do Douro,
Monção, Monforte, Monsanto, Monsaraz, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Moura, Mourão,
Nisa, Óbidos, Olivença, Ourém, Ourique, Palmela, Panóias, Penamacor, Penela, Pinhel, Pombal,
Ponte de Lima, Portalegre, Portel, Porto, Porto de Mós, Santarém, Santiago do Cacém, Serpa,
Sertã, Setúbal, Silves, Sintra, Tavira, Tomar, Trancoso, Torre de Moncorvo, Torres Novas, Torres
Vedras, Valença, Veiros, Viana da Foz do Lima, Viana do Alentejo, Vila do Conde, Vila Nova de
Cerveira, Vila Real, Vila Viçosa e Viseu; num total de 93 concelhos.
36 Cfr. Planta da sala de cortes, in Biblioteca Nacional, PBA, códice 527, f. 142 e códice 7641 com o
título Cortes de Portugal, assentos das cidades e vilas, em que é indicado um total de 87 concelhos
dispostos por dezasseis bancos.
37 Vd., designadamente, Albuquerque e Albuquerque, 2004: p. 546 e Graes, 2005: pp. 73-81.
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Mas como referimos, o universo publicista apresenta contornos
mais complexos e ao ideário da escola contratualista seiscentista
opunha-se a tese do poder divino dos reis38 que alcançou, em Portugal, a sua maior expressividade no século XVIII. Entre os diversos
textos portugueses defensores da solução absolutista, destaca-se o
trabalho de José Seabra da Silva (Deducção Chronologica e Analitica39), ao qual associam-se os contributos de vultos como Francisco
Coelho de Sousa Sampaio40, António Joaquim de Gouveia Pinto41
e Frei Faustino da Madre de Deus42. Na restante Europa, o quadro
não era distinto e idênticas considerações ecoavam junto de Bossuet, Maistre e Bonald. Nesta linha, e no âmbito da celebérrima
polémica doutrinária travada com António Ribeiro dos Santos, a
respeito da discussão em torno do Novo Código de Direito Público
de Portugal, são exemplares as palavras de Pascoal José de Mello
Freire que descrevia o governante como tendo recebido o poder de
Deus todo-poderoso para reger e governar nossos reinos e estados43. O
citado civilista frisava ainda que os nossos Principes não dev[ia]m
a sua autoridade ao povo, nem delle receberão o grande poder que hoje
e sempre exercitárão44, não vindo ao rei o reino de Portugal por doação,
ou translação dos povos, mas pelo direito de sangue e da conquista pelo
que ficou desde o princípio pertencendo ao seu livre imperio e admi-

38 Sobre as teses da monarquia pura, vd. Freitas, 2005: pp. 170-176.
39 Silva, 1767, Parte I, Divisão XII, §§ 597-602 e §§ 606, 648, 668-685.
40 Sampaio, 1793, Parte I: pp. VI-VIII e II Parte, pp. 42-43 que articula com o disposto na Deducção
Chronologica e Analytica, Parte I, Divisão 12, número 52. Cfr. ainda II Parte, XXXI, pp. 44-48.
41 Pinto, 1824: pp. 8, 10-12.
42 Numa linha expositiva das características detidas pelas assembleias representativas tradicionais,
impõe-se a menção ao trabalho lapidar da autoria do 2º Visconde de Santarém: Memórias para a
História e Theoria das Cortes Geraes que foi dado à estampa em Lisboa no ano de 1827. Sob o signo
da contra-revolução sobressaíram ainda as figuras de José Agostinho de Macedo, Frei Fortunato de
São Boaventura, José da Silva Tavares e D. Francisco Alexandre Lobo, tendo sido este último uma
das personagens mais emblemáticas da reunião de 23 de Junho.
43 Freire, 1844: p. 1.
44 Resposta que deu o desembargador Paschoal José de Mello Freire dos Reis ás censuras que sobre o seu
plano do Novo Código de Direito Publico de Portugal fez, e appresentou na Junta da Revisão o Doutor
António Ribeiro dos Santos, in Freire, 1844: p. 65.
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nistração45. Entendimento diverso era subscrito pelo seu interlocutor
que ao defender uma clara teoria consensualista, elevava a importância das cortes e advogava que nestas residia o conselho e vontade geral
dos povos46. De modo sucinto, estas eram as posições maioritárias
que norteavam o pensamento político do final de Setecentos e que
encontraram eco junto das diferentes facções instituídas em 1828.
No entanto, como deixámos subjacente, a resposta dada no seio do
Conselho de Ministros não podia apresentar-se totalmente contrária
ao espírito do novo Direito Público e, por este motivo, acreditamos
ter sido tomada uma decisão tradicional onde não faltou a retoma de
uma determinada continuidade centenária. Se esta foi uma resposta
artificiosa e pontual apenas com o intento de alcançar a necessária acreditação interna e externa; dado que D. Miguel não pensava
voltar a reunir cortes, nunca o saberemos, pois o tempo exíguo que
governou e as condições adversas em que o fez, não permitem seja
extraído este tipo de raciocínio. No entanto, a admitir a dependência
de uma decisão popular, esta seria feita nos moldes seiscentistas e
nunca de acordo com o paradigma liberal.
1.2. O modo de convocação
Rejeitada uma posição isolada que se apresentava próxima do
ideário despótico, ao ser tomada a decisão de convocar cortes, o
procedimento de selecção daqueles que ali tinham assento tampouco correspondeu à implementação de um acto eleitoral efectuado
na linha do vintismo fundado na matriz francesa do final de setecentos e do texto gaditano de 1812. Assim, foram afastadas as re-

45 Idem, p. 66. Mesmo no caso de D. João IV, aquele autor entendia que o Duque adquirira por sufrágio popular não o poder, que já lhe pertencia, mas a sua posse, não a soberania, que já ostentava,
mas o seu exercício. A este respeito diz Paulo Merêa: «a ideia fundamental da monarquia absoluta
é a identificação do Príncipe com o Estado (L’État c’est moi)», confundindo-se a res publica com o
próprio monarca. «O poder exercido por este é ilimitado e em face dele não há lugar para direitos
da nação nem para direitos do indivíduo. A vontade do príncipe é lei. Nenhuma autoridade pode
existir dentro do reino que não dependa da sua, nenhuma faculdade se pode invocar que não seja
em direito uma mera tolerância do príncipe» (1923, p. 52).
46 Santos, 1844: pp. 24-25.
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gras traçadas nas Instruções eleitorais de 31 de Outubro de 182047,
na Lei de 11 de Julho de 1822 e nas Instruções de 7 de Agosto de
1826, bem como todos os preceitos que tinham sido consagrados
nos dois textos constitucionais portugueses48. Sequer foram avocadas as soluções indicadas nos projectos de constituição moderada
ou reformista da autoria de José Maria Dantas Pereira, Ricardo
Raimundo Nogueira e Trigoso de Aragão Morato que, anos antes,
tinham sido apresentados a D. João VI e que a dissolução da Junta
que tinha presidido a estes trabalhos tinha deixado cair. Mais próxima estava a letra da proposta de Joaquim José Ferreira Gordo
redigido em 1820. Neste Projecto, o citado autor defendera que as
Cortes deveriam ser convocadas por Estados ou Braços guardando-se o método praticado desde as Cortes de Lamego até às de 1641,
desde que feitas as devidas adaptações que «exigissem ou permitissem o estado público actual de Portugal, e as inovações feitas
nas Ordens Civis, Militares e Eclesiásticas desde esse tempo»49. Por
sua vez, a eleição dos representantes devia respeitar o disposto no
Livro I, titulo 67 das Ordenações Filipinas50. No entanto, o olhar dos
conselheiros de D. Miguel dirige-se para o exemplo seguido, em 1641
e para a orgânica observada por altura da última reunião de cortes
ocorrida em 1697/98.
47 Recorde-se ainda a leitura feita por Trigoso Aragão Morato ao afirmar que, não obstante a polémica e conturbação sentidas em 1821, na assembleia então formada chegou a juntar-se quasi tudo
o que havia de bom no Reino, por autoridade e saber por oposição à reunião ordinária que se seguiria
(1933:p. 162).
48 Art. 33º da Constituição de 1822 e art. 63º da Carta Constitucional. Neste contexto, vd. ainda
os dois projectos apresentados, respectivamente, por José Maria Dantas Pereira (Projecto de lei
fundamental para se reorganizar a monarquia portuguesa com atenção dos princípios gerais do direito
público, Lumiar, 18 de Agosto de 1823) e Ricardo Raimundo Nogueira (Mêrea, 1967: pp. 163-223).
49 AHP, código de referência PT-AHP/DC/D4 e cota DC, cx. 3, doc. 85, fol. 2.
50 Da parte do Estado Eclesiástico deveriam ser convocados os arcebispos, bispos, inquisidor-geral,
principais da Santa Igreja de Lisboa, priores mores dos Mestrados das Três ordens militares de Santiago, Avis e de Cristo, Comissário Geral da Bula da Cruzada, Provisor do Crato, Grão prior da
Insigne Colegiada de Guimarães, Balio de Leça, cabido da Sé de Braga, governadores dos bispados,
junto de Santa Cruz e outros, seguindo-se os Monges Beneditinos e Cistercienses (fols. 2v-4v.). Da
parte da Nobreza deveriam ser convocados os duques, marqueses, condes, viscondes, barões, pessoas
do Conselho, senhores de terras com jurisdição, alcaides-mores, tenentes generais, almirantes e vice-almirantes, Reformador Reitor da Universidade, dois deputados em representação desta que fossem
lentes de qualquer das faculdades e doutores opositores (fols. 4v-6v.). Relativamente ao Estado dos
Povos, deveria ser tomada como referência a cerimónia de 1641 e chamados os concelhos que ali
tinham estado representados (fols. 6v-8). Correspondiam estes ao total de 98 concelhos.
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Como referimos, não foi perfilhada nenhuma das soluções liberais, fossem de pendor revolucionário ou moderado51. Deste modo,
mostrava-se incontornável a retoma dos antigos preceitos que tinham perdurado durante séculos. Recorde-se que esta não era a primeira vez que se acenava com a solução política do Antigo Regime.
A este respeito, recordamos a tentativa de convocar cortes segundo
os moldes tradicionais, conforme foi proposto pela Junta de Regência em 1820, ou ainda o episódio verificado três anos mais tarde, na
sequência da dissolução das cortes vintistas ocorrida, em 3 de Junho,
que conduziu à decisão de D. João VI em declarar em vigor, em 4 de
Junho de 1824, as leis tradicionais, ao mesmo tempo que mandava
convocar as antigas cortes na forma antigamente praticada, segundo
as suas regalias e privilégios o que convier a cada hum dos braços dos
mesmos estados, e for a bem do comum dos meus povos, engrandecimento
da monarquia, ao que a cada um e a todos toca acudir e fielmente manter, que declarava em pleno vigor a antiga constituição política52.
2. A composição e o cerimonial
Dá-nos a conhecer a história política medieval e moderna que
sempre que foi necessário e como forma de legitimar as opções gover51 Nesta qualidade podemos citar a letra dos projectos que foram apresentados por Ricardo Raimundo Nogueira, Aragão Morato ou Dantas Pereira à Junta criada por D. João VI para elaboração de
um novo texto constitucional.
52 Importa recordar que, antes deste desfecho, na proclamação de 31 de Maio, já o monarca tinha
manifestado a intenção acerca da outorga de uma nova lei fundamental, tendo sido nomeada,
para o efeito, uma Junta Preparatória, da qual faziam parte vultos como Pinto de Magalhães e
Serpa Machado conhecidos pela proximidade a uma excessiva moderação tradutora de um quadrante antiliberal. Contudo, os factos políticos internos e externos conducentes a uma rejeição de
um modelo mais conservador, levou a que os citados trabalhos ficassem sem efeito. Ainda assim,
Francisco Trigoso de Aragão Morato a quem se deve a exposição do essencial sobre os trabalhos
da Junta, não hesita em referir-se a esta situação como o momento em que o monarca conhecido
pela sua natural mansidão ou timidez (…) deitou por terra um tão inepto systema constitucional (1933:
p.130), esclarecendo noutra passagem que ao pretender dar uma nova constituição, o mesmo governante queria que esta fosse muito monárquica e desembaraçada das ideias demagogicas da extinta
Constituição (1933: p. 185). Por esclarecedoras que possam ser as palavras deste membro da citada
Junta, a ausência de uma efectiva produção de efeitos, não permite sejam extraídas ilações mais
precisas. Igual dúvida sobre os verdadeiros motivos que impeliram o monarca a esta resolução,
são enunciadas por José Liberato Freire de Carvalho que dá a conhecer ter o governante redigido,
ele próprio, um projecto de texto constitucional (1830: pp. 287-288). Sobre a mesma temática, cfr.
José Domingues e Vital Moreira (2019: p. 818).
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nativas ou reforçar o poder régio, o reino foi chamado a cortes. Posto
que as regras seguidas, em 1828, traduzem a avocação deste modelo,
é necessário que lhe dediquemos algumas considerações. Ou porque
a periodicidade o impunha, ou porque a imperatividade da matéria
envolvida o exigia, ao proceder ao chamamento, o rei e, na falta deste, o regente, expedia cartas convocatórias destinadas aos membros
da nobreza, do clero e às câmaras das cidades e vilas que tinham
assento e voto em cortes para que ao abrigo do dever de conselho ali
se apresentassem. Tratando-se dos representantes dos concelhos, as
missivas eram dirigidas aos provedores das comarcas que as entregavam às respectivas câmaras e lavravam as respectivas certidões
de entrega que eram remetidas ao procurador da Coroa. Daqueles
documentos deveria constar o motivo ou motivos conducentes à convocação53; o local e dia da sessão real de abertura das cortes gerais e
a ordem para a eleição e designação dos poderes das procurações (gerais ou específicos), aspecto que estava associado à indicação mais ou
menos detalhada das matérias que seriam discutidas na assembleia
sub judice.
Ao receberem as cartas, as câmaras eram convocadas, reunidos
os vereadores e o procurador do concelho, mandando-se fazer, em
seguida, o pregão para que os cidadãos elegessem dois procuradores.
Tinham voto como procuradores do concelho os que andavam na
governança, bem como os vereadores e almotacés (assim como os
respectivos filhos); e nas cidades e vilas onde estivesse instituída a
Casa dos Vinte e Quatro, os seus membros votavam de acordo com
listas pré-estabelecidas sendo os votos recolhidos pelo juiz de fora e
escrivão que lavrava o auto de eleição após a leitura da carta convocatória. Assistiam ainda ao acto eleitoral, os vereadores, moradores
do concelho e um tabelião. Não eram elegíveis os magistrados, com
excepção dos casos permitidos pelo próprio monarca; bem como os
53 Nem sempre os motivos de convocação haviam feito parte das cartas convocatórias. Pontualmente, poderia ocorrer que o monarca não individualizasse ou particularizasse os factores conducentes
à reunião de cortes, alegando-se apenas, como havia sido prática no reinado de D. João III, chamarem-se os povos a cortes sempre que houvesse motivo pelo que decididamente vos mandou ajuntar.
Todavia, esta não será a realidade que antecede a reunião de 23 de Junho em que uma vez constituída a assembleia, a oração de proposição volta a enunciar enfaticamente o motivo que conduziu
os diversos representantes ao Palácio da Ajuda.
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que não tinham bens de raiz, morigeração e bom procedimento. A
função de procurador recaía naqueles que detinham um estatuto
destacado na localidade, fosse pela riqueza possuída fosse pela qualidade54. Por vezes, esta última podia ser enunciada pelo próprio monarca o que determinou que em alguns casos tenham sido afastados
membros da nobreza, cristãos-novos, oficiais da justiça e fazenda ou
ainda aqueles que tivessem tomado opções políticas contrárias às
directrizes seguidas pelo governante, como ocorreu em 158155.
Uma vez apurada a eleição, notificavam-se os dois procuradores
que prestavam o respectivo juramento segundo o qual obrigavam-se
a bem e verdadeiramente, e com sã consciência tractarem, e resolverem
nas dictas Cortes todos os negocios que nas mesmas Cortes se propuzessem convenientes ao serviço de Sua Magestade, e ao bem commum do
Reino56, tornando-se «simples núncios da entidade em nome de quem
agiam», como ensina António Manuel Hespanha57.
Estas são também as linhas de actuação seguidas, em 1828, como
decorre, desde logo, da letra do Decreto de convocação datado de
3 de Maio. A assembleia era representativa, mas não perfilhava o
modelo liberal, antes repunha o protótipo da sociedade de ordens,
seguindo-se a justificação de que esta opção fora tomada em consonância com o parecer de doutas pessoas, zelosas do serviço de Deus e do
bem da nação. Em tom de pré-justificação, dias depois (23 de Maio),
D. Miguel exortava os leais e honrados Portugueses e fundamentava
o chamamento a cortes como forma de travar o monstro revolucionário que ainda procura[va] fazer seus últimos esforços para obstar a tão
saudável providencia, e perpetuar a serie de males, que há tantos annos
pezão sobre nós. Uma vez mais, era o ímpeto contrarevolucionário
54 Recordem-se as palavras de Francisco Manuel de Melo: «devem ser nomeados os melhores, mais
ricos e independentes homens, e sobretudo os de melhor consciência» (1998: p. 89).
55 A aparente linearidade das regras enunciadas não impediu a ocorrência de algumas reacções de
que foi exemplo, em 1641, a cidade de Braga (vd. Silva, 1856, p. 202).
56 Santarém, 1827: p. 12. Estavam salvaguardadas as situações de apresentação de escusa que davam
lugar a nova eleição, bem como as de apreciação de vícios inerentes ao acto eleitoral, como fosse a
prática de peita ou a inelegibilidade para o cargo, sendo neste caso dirigido o recurso para o Desembargo do Paço que era o mesmo órgão que aferia da regularidade de cada instrumento de procuração, validando-o, em seguida. Os documentos apresentados pelos membros da Nobreza eram
apresentados ao escrivão da puridade e os do Clero ao procurador da coroa. O processo, claramente
moroso, terminava com a listagem de todos os procuradores e dos poderes conferidos.
57 1982: p. 379.
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que combatia o partido liberal. Assim, porque o Infante entendia
encontrar-se desacatada a nossa Sancta Fé, menoscabo o Throno, a
Honra nacional offuscada, a Independencia quasi perdida, e moribunda a nossa Existencia Politica apelava aos Portuguezes, dizendo-lhes
que tal decisão lhes pertencia, pelo que os chamava para serem testemunhas das Deliberações legaes, que [iam] tomar-se. De modo pretensamente altruísta, o mesmo autor afirmava que nada mais pretendia
a não ser: o bem dos Povos, e nada Quer[ia] que não [estivesse] fundado
no mais rigoroso principio de legitimidade. A exortação terminava de
modo inflamado e quase apoteótico: A vós Soldados Portuguezes, pela
vossa honrada Profissão, pertence particularmente sustentar este Glorioso Empenho, e desagravar a vossa nobre Classe da injuria que alguns
malévolos, e outros illudidos, se arrojárão a fazer-lhe.
Nesta senda, as cartas convocatórias dirigidas à nobreza informavam cada um dos destinatários que deviam assistir a cortes, conforme as reaes disposições dos senhores d’estes reinos dadas a similhante
respeito, e usos e costumes antigos desde o principio da monarchia (…)
para um acto em que se deverão tratar tão importantes e interessantes
materias. Com este objectivo, enviavam-se as referidas epístolas para
intelligencia e devida execução na parte que lhes tocasse, a fim de
comparecerem como era obrigação daquele estado.
No que respeitava às vilas e cidades, dava-se conhecimento que
mal fossem recebidas as cartas deveria ser feita eleição na fórma costumada de procurador ou procuradores, conforme vos pertencer, na forma das eleições passadas, que em nome d’essa villa venham ás côrtes
e lhes deis procuração bastante para tratar das referidas materias que
n’ellas se propozerem, advertindo-lhes disponham suas vindas de modo
que sem falta se achem n’esta cidade no praso assignalado, e procureis
o façam com a menor despeza do concelho que for possível. Os mesmos
documentos precisavam algumas regras no que respeitava à selecção
dos procuradores, frisando-se que devia ser feita em pessoas sem sospeita, e que pretendam tão somente o serviço de Deus e do throno, e zêlo
do bem publico; encommendando-vos muito que se não receba voto para
procurador que não recaia em pessoas das principaes d’essa terra, e de
boa morigeração e fazenda, conforme ás reaes disposições dos senhores
reis d’estes reinos, dadas a similhante respeito desde o principio da mo-
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narchia; e de como se vos deu esta carta passareis certidão ao procurador
da corôa, que vo-la ha de remetter.58
O modelo adoptado aproximava-se claramente do procedimento
utilizado até 1697/9859, não faltando, sobretudo, a escrupulosa identificação dos predicados que deveriam assistir aos respectivos destinatários. Deste modo, à estrutura bicameral edificada em 1826 que
reunira 126 deputados eleitos e 91 pares60, opunha-se a composição
das cortes de 23 de Junho repartidas pelos Três Estados, num total
de 114 nobres, 19 membros do clero61 e 87 concelhos62 e que, desta
forma, traduzia todos os representantes do Clero, Nobreza e Povo, como
registaria o respectivo Auto.
Deixamos ainda uma breve nota relativamente ao cerimonial cuja
leitura não pode resumir-se a uma singela descrição cénica. Cumpre
frisar que estas assembleias, em particular, quando eram destinadas
ao juramento e aclamação de um novo monarca, revestiam um vin58 Relativamente ao Senado de Lisboa, vd. Carta de convocação dirigida ao Senado de Lisboa, Regia
Typografia Silviana, anno de 1828 (in AML-AH, Chancelaria da Cidade, Colecção de editais da
Câmara Municipal de Lisboa, 1828-1835, doc. 10, fol. 288). Sobre estas medidas, Luz Soriano
reconhece a presença de uma evidente agressividade e parcial metodologia adoptada em que era
garantida a presença de homens seguros nas eleições (1883: p. 485).
59 Para os presentes em 1697/98, vd. por todos, ACL, mss.azuis 62, f. 270 ss. Cfr. ainda BGUC, cod.
490, f. 270v.-271; BN, cod. 1119 e PBA, cod. 527, f. 142. Relativamente ao acto de 1697, vd. ainda
Acto da eleição para procuradores de Cortes, Lisboa, Na Regia Typografia Silviana, 1828 (AML-AH, Chancelaria da Cidade, Colecção de editais da Câmara Municipal de Lisboa, 1828-1835, doc.
12).
60 Destes estiveram presentes na assembleia de 23 de Junho: os Marqueses de Borba, do Lavradio, do
Louriçal, de Penalva, de Pombal, de Sabugosa, de Tancos, de Vagos, de Viana, os condes de Almada, Arcos, Barbacena, Belmonte, Bobadela, Carvalhais, Seia, Sintra, da Cunha, da Figueira, das
Galveias, da Lapa, da Lousã, de Mesquitela, de Murça, de Penafiel, de Porto Santo, da Póvoa, de
Rio Maior, do Rio Pardo, de Sampaio, de São Miguel, de São Vicente, Soure. Cfr. Santarém, 1918:
pp. 795-797.
61 Entre os presentes em 1826, contavam-se: o Cardeal Patriarca; o conde de Arganil; o Bispo de
Castelo Branco; os bispos de Beja, Coimbra, Leiria e Viseu. Cfr. ainda Santos, 1887: p. 795.
62 Entre os concelhos com assento em cortes, em 1828, estavam ausentes onze, a saber: Aveiro, Braga,
Chaves, Guarda, Guimarães, Miranda, Monção, Montemor-o-Velho, Porto, Valença e Viseu. Por
outro lado, seis novas cidades, antes não representadas, tinham ali agora lugar: Alagoa, Amarante,
Eixo, Foz do Lima, Sousel e Vila Real de Santo António. Relativamente aos territórios ultramarinos, agora apenas comparecia Goa, sendo que nas assembleias anteriores a sua participação fora
irregular. Frise-se que, em regra e comparativamente com as assembleias seiscentistas, foi mantido
o número de dois procuradores por cada concelho como foi o caso do Senado de Lisboa que apresentou os nomes de José Acúrsio das Neves e de D. Fernando Maria de Sousa Coutinho (Marquês
de Borba). O registo dos diferentes procuradores compõe um livro com o n.º 2264 e tem por título
“Recibos dos Procuradores Eleitos para as Cortes feitas no anno de 1828 a 23 de Junho” que integra o espólio do Arquivo Nacional da Torre do Tombo com a cota: PT/TT/MR/GM/03.
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cado fausto e magnificência que só um evento desta natureza poderia
apresentar, como foi magistralmente testemunhado, em 1581, por D.
António Pinheiro63. Chamado a interpretar estes eventos políticos,
António de Freitas Africano justificara também que a envolvência
majestosa do cerimonial destas assembleias particulares de que uzão
vários Reynos, era dada em virtude da veneração do seu Principe, que
não só as convocara como presidia. Deste modo, porque eram sinais
exteriores demonstrativos da majestade”64, constituíam, para o citado
jurista da Restauração, um tipo de regalias acidentais. Os tempos
podiam ter mudado, mas a presença do herdeiro do trono justificava
o aparato.
Em resumo, e segundo a letra dos próprios Autos, a sala que havia sido destinada no Palácio da Ajuda estava toda forrada de damasco encarnado, e ricamente ornada em que não faltavam um Troféu
Militar, e no centro delle o Busto de Sua Alteza, entre dois Genios, assim
como hum Throno de oito degraos, cobertos de veludo carmezim, e guarnecidos de galão de oiro.
3. A oratória apresentada
Não obstante as explicações apresentadas nos dias que antecederam a sessão de abertura da mencionada assembleia, a verdadeira
justificação do acto político a que se assistiu foi dada pelas já tradicionais arengas que sempre caracterizaram as sessões inaugurais
e que, em 1828, teve lugar a 23 de Junho65. Tradicionalmente estes
discursos procediam ao panegírico régio a que não era alheia a invocação da glória e memória dos anteriores governantes destacados
também pela respectiva grandiosidade e misericórdia exercida, a par
de outras virtudes régias que constavam sempre deste tipo de exposição66 e que a tratadística político-moral não se cansava de enumerar.
63 Persuasão do auto e levantamento de El Rey Phelippe 1º nas cortes de Tomar, 1581, in Biblioteca da
Ajuda, 51-II-25, f. 145. Vd. ainda, Graes, 2008: pp. 345-382.
64 1641: p. 6v.
65 Contudo, quando comparadas com arengas do período moderno onde predominavam as influências bíblicas e as longas exposições, as duas peças de oratória proferidas em 23 de Junho de 1828
são consideravelmente mais conscisas.
66 Sobre a oratória de cortes, vd. Graes, 2006: pp. 665-694.
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Como era hábito, foram indicados um membro do clero e um
dos procuradores da cidade de Lisboa. Assim, enquanto a oração de
proposição ficou a cargo do Bispo de Viseu, D. Francisco Alexandre
Lobo que integrara o Conselho da Regência em que fora decidida a
realização desta assembleia67; a resposta coube ao procurador José
Acúrsio das Neves68, ambos distintos paladinos do absolutismo69.
Ao ser dada a palavra ao primeiro, e sem esquecer que a defesa da
tradição e da razão eram os fundamentos imprescindíveis à governação nos quais residiam a felicidade e glória do soberano, o orador dirige-se em tom laudatório a D. Miguel, recordando os motivos
da convocação70. Na expressão do mesmo discursista, compulsadas
as leis fundamentais, cada um dos braços, segundo as antigas formas,
ponderar[ia], e confirmar[ia] com a gravidade, que a si dev[ia], e que
dev[ia] á importância do objecto, e aos proveitos, e honra da nação portugueza; e tomar[ia] por fim assento, de que far[ia] lavrar auto, por onde
const[ass]e desde logo a quem pertencer[ia], e const[ass]e depois á pos-

67 Francisco Alexandre Lobo, Bispo de Viseu (Beja, 14 de Setembro de 1763-Lisboa, 9 de Setembro
de 1844). Filho de Manuel Lobo da Silva e de Antónia Maria Lobo (in Revista Popular, semanário
de Litteratura e industria, I vol., Lisboa, Imprensa Nacional, 1849, p. 9.). Doutor em Teologia e
lente da cadeira de Exegética (1806). Cavaleiro da Ordem de S. Bento de Avis (1789). Em 1803, é
colegial do Colégio das Ordens Militares em Coimbra (1814), deputado extraordinário da Inquisição de Coimbra e depois cónego doutoral da Sé de Lamego e de Évora. Par do Reino, ministro
e secretário de estado dos Negócios do Reino e conselheiro de Estado. Do mesmo orador, cfr. o
discurso proferido em 25 de Dezembro de 1820 aos eleitores da Beira (Mello, 1844: p. 31). Vd., por
todos, Francisco Alexandre Lobo, in Vaz, 2002: pp.818-823.
68 José Acúrsio das Neves (Cavaleiro de Baixo, Fajão, 14 de Dezembro de 1776-6 de Maio de 1834).
Filho de António das Neves Seco, bacharel em Cânones e de D. Josefa Gomes da Conceição. Bacharel
em Leis, magistrado, deputado da Real Junta do Comércio e, mais tarde, director da Real Fábrica de
Sedas e Obras das Águas Livres. Desde sempre, manifesta-se contrário ao regime instituído em 1820,
circunstância que não o impediu, todavia, de ser eleito deputado às Cortes ordinárias de 1822-1823.
A Vilafrancada permite-lhe uma aproximação ao poder, sofrendo um revés com a Abrilada. Vd.
Tengarrinha, s.d., pp. 379-381 e José Acúrsio das Neves, in Pereira, 2002: pp. 308-313.
69 A classificação que aqui damos ao Bispo de Viseu, não olvida a proximidade que possa ter manifestado a uma facção hipoteticamente mais moderada, ao admitir a necessidade de realização das
cortes tradicionais. Como explicámos, entendemos que esta solução apenas assenta na imperatividade de justificar a medida política nacional, por receio de tal como sucedera em 1824, a Europa
não se mostrar receptiva a uma solução mais conservadora.
70 Eram os seguintes os termos utilizados: «…para que poderando bem a letra e espirito das leis fundamentaes, recordando os sucessos da nossa historia, a fim de coligir d’elles a verdadeira opinião nacional
em todos os tempos, e comparando comtudo o caso presente, no que diz respeito á sucessão do throno,
declare se é conforme ao verdadeiro sentido das leis, e ao commum sentimento nacional…», até porque
o seu juízo n’esta materia, é legalmente o juízo de todo o reino.
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teridade.71
Por sua vez, José Acúrsio das Neves dirige um discurso mais extenso e, igualmente, mais fleumático. O tom de enaltecimento ao
Regente Libertador é mantido, afirmando-se que a sua vinda até Portugal fora operada pela mão do Omnipotente, a quem era devido dar
graças por este assignalado beneficio72. A legitimidade era reforçada
com o apelo à figura de monarcas anteriores (D. João I, D. João IV e
D. José), que não excluiu, tampouco, a avocação de figuras reinantes
estrangeiras.
O tom é nitidamente panfletário, a que não falta a linguagem
metafórica e hiperbolizada73, em especial, quando são dirigidas contundentes críticas aos liberais classificados como a hydra e a origem e
causa de todas as desgraças; e que, apesar de se considerarem proclamadores sempiternos dos direitos do povo, e da representação nacional,
logo que o povo manifesta[va] os seus desejos por aclamações espontâneas, tracta[va]m de o sufocar, e subjeitar a seus caprichos. Assim,
ao ser necessário reunir a legitima representação nacional segundo as
leis, e usos da Monarchia, enquanto aqueles não hesitavam em invocar argumentos que obstavam a esta reunião, como fizeram em 1820.
Invoca[va]m hoje a Carta, como n’aquelle tempo invocaram as cortes,
e affectaram chorar a perda de nossas antigas instituições, porque lhes
serviria de degrau para proclamarem amanhã a republica, como então
proclamaram a soberania do povo74. Com este arrazoado, o procurador de Lisboa clamava pela verdadeira opinião nacional; ao mesmo
tempo que invocava o voto geral da nação; a deliberação dos estados e a
deliberação d’este congresso.
Neste contexto são mencionados dois episódios históricos nu71 Contudo, longe estavam as palavras emotivas constantes do Manifesto de 31 de Outubro de 1820
proferido pela Junta Provisional do Governo: «Portuguezes! Não foi para resuscitar as antiquadas
fórmas do feudalismo e um vão simulacro de côrtes, que nos dias 24 de agosto e 15 de Setembro,
eternamente memoraveis e gloriosos, tomastes a postura terrível de um povo que, resgatando-se
por sua propria virtude dos ferros, hypotheca suas vidas para segurar sua liberdade.» (Namorado
e Pinheiro, 1998: p.16).
72 Autos, 1828: pp. 49-50.
73 “… o monstro ficou com vida; mas se elle preparou a Vossa Alteza Real longos trabalhos, penosas
fadigas, tambem lhe deu occasião a colher novos, e ainda mais viçosos louros nos campos da honra,
e da gloria: se nos envolveu em dias de dor, e de amargura, tambem nos trouxe o doce prazer, que hoje
respiramos” (idem, p. 50).
74 Idem, p. 60.
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cleares, a saber: a reunião de cortes celebrada, em Lisboa, em 23 de
Janeiro de 1641 que trazia no seu âmago a recordatória da assembleia de Lamego reunida em meados de Duzentos; e o acontecimento francês de 23 de Junho de 1789. Todavia, a memória utilizada
neste último caso servia apenas para estabelecer a distinção entre
as ocorrências francesa e portuguesa, pois se do primeiro resultara
a destruição da monarchia franceza, da reunião dos Tres Estados de
Portugal (…) resultarão providencias, que hão de fazer a felicidade
da nação, e devem ter uma alta influencia na tranquilidade da Europa. Ademais, se em França reinava o espírito revolucionário, em
Portugal domin[va]a o amor da ordem, e brilha[va] a felicidade portugueza. A oposição estava estabelecida, sobretudo se tivermos em
atenção os contornos do ideário político subjacente que opunha as
facções contrarevolucionária e liberal. A adopção do modelo tradicional só revelava que em Portugal, tal como em alguns casos na
Europa, os governantes não se deixavam enganar com brilhantes
chimeras, com que o filosofismo moderno oculta[va] os seus crimes75.
Em resumo e, por este motivo, a Europa tinha os olhos postos em
Portugal.
Terminado o discurso do procurador de Lisboa, a sessão foi dissolvida e a Nobreza, o Clero e o Povo foram conduzidos a reunir
apartadamente para tratar do grave objecto76. Os lugares reservados
eram, respectivamente, as Igrejas de São Roque, de Santo António
da Sé e de São Francisco. Em data intercalar (28 de Junho), o Conselho de Estado determinava o percebimento dos autos e súplicas
dos Três Estados, concluindo-se os trabalhos no dia 30 do mesmo
mês. A assembleia só voltaria a juntar-se no dia 7 de Julho para
proceder ao juramento régio. Para esta altura, o local escolhido
foi, igualmente, uma das salas do Palácio da Ajuda. O acto era
agora imperativo, por oposição ao que defendera o autor do sete-

75 Idem, p. 54.
76 Datado de 30 de Junho, in Gazeta de Lisboa, n.º 154 de 1 de Julho, p. 857.
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centista Código de Direito Público77. Por sua vez, o ritual seguido nas
cerimónias de 1707, 1750 e 1777 também não era agora prudente
ou sequer aconselhável, ainda que fosse sobejamente conhecido. Por
esta razão, voltavam a reunir-se os três braços do reino, ao invés do
singular comparecimento dos Grandes, Titulos, Seculares e Ecclesiasticos verificado naquelas datas. A narrativa ficava novamente sob
a responsabilidade do Bispo de Viseu que retomava, ainda que, de
modo sucinto, a linha de argumentação anterior.
Tal como em 1641, o desfecho culminaria com a redacção de um
assento firmado pelos Três Estados. Nele conjugava-se o antigo e o
novo direito público português, na medida em que eram mencionados textos legais de diversos períodos que serviam para justificar a
posição institucional tomada, assim como o afastamento de D. Pedro, em prol do acolhimento das pretensões miguelistas78. De modo
lapidar, o texto do Assento resumia todo o ideário expresso nas peças
de oratória proferidas, em 23 de Junho, e afirmava que «tudo o que
sem o consentimento dos Três Estados, ao menos legitima, clara, e
facilmente inferido, se dispozer, e praticar, quanto ao Direito Fundamental, e especialmente quanto ao Direito de Successão á Coroa,
he não só abusivo e illicito, mas tambem invalido e nenhum; asserção que os Tres Estados não tirão do publicista Watel, mas sim do
Direito, ou antes da Razão Universal; e em que se conformão com o
que já disseram os nossos Maiores, tambem juntos em Côrtes em mil
seiscentos e quarenta e hum (…) por cousa certa em Direito, que ao
Reino somente compete julgar…»79. Em 15 de Julho, ou seja, quatro
dias depois da assinatura do Assento, encerravam-se as primeiras e
únicas cortes miguelistas cuja acção cingira-se a legitimar o futuro
77 No quadro da monarquia pura, Mello Freire havia advogado que se tratava de um acto acessório
e que, por consequência, não obriga[va], nem produz[ia] effeito algum pois o juramento dos príncipes,
quando sobrem ao throno, e a sua publica e solemne exaltação não lhes dá, nem tira o direito de reinar,
que logo adquirirão immediatamente á morte do Rei seu antecessor sem necessidade de testemunho
algum publico, coroação, aceitação, reconhecimento, ou outra qualquer cerimónia, ou apparato (Santos,
1844: pp. 82-83).
78 Estas posições foram analisadas no Auto dos Três Estados lavrado em 11 de Julho de 1828 onde é
introduzida, de modo detalhado, a comparação face ao período filipino.
79 No mesmo sentido, recordamos um trecho do teor do Assento de 1641: «E pressupondo por cousa
certa em direito que ao Reyno somente compete julgar, e declarar, a legitima sucessão do mesmo
Reyno, quando sobre ela há dúvida, entre os pretensores» (1641: pp.2-3).
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monarca que acabou por partilhar, de facto, o governo do seu reino.
Depois das infrutíferas tentativas de reposição do absolutismo,
o ano de 1828 afigurara-se, indiscutivelmente, mais auspicioso para
os partidários de D. Miguel. Sem adoptar os preceitos liberais, mas
sem que estes tenham sido frontalmente transgredidos, era adoptada uma solução moderada assente nos princípios contratualistas que
tinham fundado a dinastia de Bragança, em 1641, onde a ratio do
Assento firmado foi seguida e a respectiva letra, por vezes, parafraseada. Tal como outrora, conferia-se a uma assembleia representativa composta pelas três ordens do Reino, a competência para tratar
dos graves objectos Se o subsequente rumo político pretendido por
D. Miguel era o mesmo que foi adoptado no século XVIII, nunca o
saberemos. Em síntese, ainda que por um período exíguo, este novo
paradigma acabava de acrescentar mais uma face às múltiplas formas do oitocentismo português, marcado por constantes confrontos
e uma pluralidade ideológica onde não houve lugar para o conceito
de homogeneidade.
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Resumo:
Um dos efeitos diretos da revolução liberal de 1820 consistiu na realização das primeiras eleições gerais no Reino do Brasil, das quais resultou
a representação oficial dos Deputados de Pernambuco, às Cortes Gerais,
Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa. Procedendo-se ao
respetivo enquadramento histórico e à explicitação do procedimento eleitoral constituinte no Brasil, são enunciados os atos e vicissitudes referentes
à deputação de Pernambuco, bem como as principais intervenções e assuntos protagonizados nas sessões das Cortes.
Palavras-Chave:
Pernambuco; Eleições; Deputados; Cortes Constituintes; Constituição
Portuguesa de 1822; Vintismo; Liberalismo.
Abstract:
One of the direct effects of the 1820 liberal revolution was the holding
of the first general elections in the “Kingdom of Brazil”, which resulted
in the official representation of the Deputies of Pernambuco, to the General, Extraordinary and Constituent Courts of the Portuguese Nation.
Proceeding to the respective historical framework and the explanation of
the constituent electoral procedure in Brazil, the acts and vicissitudes regarding the deputation of Pernambuco, as well as the main interventions
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and subjects carried out in the sessions of the Cortes.
Keywords:
Pernambuco; Elections; Deputies; Constituent Cortes; Portuguese
Constitution of 1822; Vintism; Liberalism.

1. Introdução
Em 1820, o rei D. João VI, a família real e a corte de Lisboa encontravam-se no Brasil, para onde se tinham refugiado aquando das invasões napoleónicas (final do ano de 1807). Os portugueses do Continente sentiam-se
desamparados e abandonados, nunca tendo aceite o “Conselho de Regência” e a presença britânica, em especial a de William Carr Beresford.
O cenário apontava para a necessidade de mudança. Em 1820, o liberalismo consolidou-se em Espanha, foi repristinada a vigência da Constituição de Cádis de 1812 e em finais de março, Beresford rumou ao Brasil,
visando a obtenção de mais poderes junto do rei D. João VI, enquanto o
“Sinédrio” (loja maçónica) do Porto começou a preparar a revolução para
o liberalismo, que alvoreceu às primeiras horas do dia 24 de agosto de 1820.
Após reunião na Câmara Municipal daquela cidade, foi constituída a Junta
Provisional do Governo Supremo do Reino, que de imediato elaborou um
“Manifesto” 1, no qual foi expressa a pretensão da convocação imediata de
Cortes para a definição de uma Constituição «adequada à religião, aos bons
usos e às leis que nesse momento convenham »2.
Em 31 de outubro de 1820, a Junta Provisional do Governo Supremo do
Reino aprovou as Instruções eleitorais para as eleições dos deputados às Cortes
Constituintes3, tendo por objeto a “eleição de eleitores” (designada de “primeiras eleições”, de que trata o capítulo I) e, após esta, a “eleição de Deputados” (designada de “segundas eleições”, regidas pelo capítulo II) “para
1 O Governo Provisório (Junta Provisional) emitiu um “manifesto aos portugueses”, no qual foram delineados dois propósitos essenciais: (i) a necessidade de convocação das Cortes, esperando «da sua
sabedoria e firmeza as medidas para salvar-nos da perdição e segurar a nossa existência política”;
(ii) o estabelecimento de “uma Constituição que segure solidamente os direitos da monarquia e os
vossos». Cfr. Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, 1820: p. 1.
2 D’Arriaga, José, 1820: p. 687.
3 Santos, 1883: pp. 84-94 e Junta provisional do governo supremo do Reino, 1820a: pp. 3-5.
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formar a representação Nacional” (artigo I), sendo “as eleições dos Eleitores
(…) feitas na Câmara cabeça do distrito respetivo e as dos Deputados (…)
feitas pelos Eleitores na Casa da Câmara da cabeça da Comarca” (artigo II).
Apesar de se ter previsto, no seu artigo XXXVIII, que «as presentes
Instruções são aplicáveis às Ilhas adjacentes, Brasil e Domínios Ultramarinos», no referido documento apenas foram anexados mapas demonstrativos do número de Eleitores e Deputados «dos diversos Concelhos e Comarcas do Reino» das províncias do Continente (anexo mapa 1 e anexo mapa
geral) 4 e da povoação de Lisboa (mapa n.º 2) 5, tendo por base o censo de
1801, sem qualquer explicitação do número de eleitores e de deputados das
demais províncias, designadamente as do Brasil.
Inicialmente, conforme comunicação dirigida aos «Magistrados Presidentes das Eleições» 6, datada de 8 de novembro de 1820 e assinada por
Manuel Fernandes Tomaz, com as “Instruções” que deveriam ser objeto
de execução, a primeira eleição (dos “eleitores”) e eleição subsequente (dos
“Deputados”), deveriam ocorrer, respetivamente, nos dias 26 de novembro
e 3 de dezembro, «continuando sucessivamente nos dias imediatos, quando
não seja praticável acabar no primeiro», embora admitindo que «isso não
seja de tal modo que não haja senão a demora indispensável e que fique aos
Eleitos bastante tempo para se prepararem e virem a esta Capital, aonde as
Cortes hão de ter as suas sessões».
Porém, decorridas apenas duas semanas, antes de ser dado início ao
procedimento vertido nessas “Instruções”, em 22 de novembro de 1820,
foram remetidas novas Instruções para as eleições dos deputados das Cortes «segundo o método estabelecido na constituição espanhola e adaptada
para o reino de Portugal»7, dispondo lado a lado a seleção dos artigos da
Constituição Espanhola (Cádis, 1812) e as «notas para a sua aplicação ao
nosso Reino», das quais decorria uma eleição indireta, em quatro graus ou
níveis, a saber, (i) em cada paróquia, os cidadãos com capacidade eleitoral
ativa, reunidos em assembleia plenária, fariam a eleição de compromissários; (ii) ainda ao nível da freguesia, os compromissários eleitos procederiam a uma eleição dos eleitores de paróquia; (iii) ao nível da comarca, os
4
5
6
7

Junta provisional do governo supremo do Reino, 1820a: pp. 6-13
Ibidem, p. 14.
Legislação Régia, 1820: pp. 782, 783.
Santos, 1883: pp. 109-115 e Legislação Régia, 1820: pp. 789-802.
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eleitores de paróquia procederiam à eleição dos eleitores de comarca; (iv) ao
nível da província, o colégio dos eleitores de comarca procederiam à eleição
dos deputados às Cortes Constituintes.
Em anexo a estas Instruções foram incluídos artigos adicionais relativos às eleições de Lisboa e elencadas as seis províncias de Portugal Continental (Algarve, Alentejo, Estremadura, Beira, Minho e Trás-os-Montes),
mas sem qualquer especificação às demais Províncias dos territórios ultramarinos e do Brasil. Sem prejuízo, na medida em que «a adoção dos critérios eleitorais espanhóis elevavam as tradicionais capitanias à condição de
unidades provinciais, reconhecendo nelas, também, um grau de autonomia
na escolha dos deputados. O facto motivou as primeiras adesões no Brasil
entre os meses de janeiro e fevereiro de 1821, antes mesmo de um pronunciamento do rei quanto à legitimidade das Cortes e sempre referenciadas
nos critérios e no texto constitucional espanhóis» 8.
Se é certo que em Portugal Continental as eleições foram realizadas, de
imediato, em dezembro de 1820, já nos restantes territórios as eleições sofreram atrasos significativos, «concluindo-se algumas delas só em princípios
de 1822»9 — entre as quais, precisamente, as da província de Pernambuco.
As Cortes reuniram-se, pela primeira vez, em 24 de janeiro de 1821
e «tiveram como missão principal a tarefa de elaborar: (i) as Bases da
Constituição, aprovadas logo no dia 9 de março de 1821, para vigorarem
provisoriamente até à conclusão do texto constitucional definitivo e (ii) a
Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 1822, a primeira constituição escrita portuguesa»10, tendo esta sido aprovada em 23 de setembro
de 1822 e o rei D. João VI jurado cumpri-la no dia 1 de outubro seguinte.
Os deputados efetivos totalizaram 181, sendo 100 do Continente, 9 das
ilhas adjacentes, 7 dos territórios de África e Ásia e 65 do Brasil, a que acresceram 65 substitutos (34 do continente, 3 das ilhas adjacentes, 2 dos territórios de África e Ásia e 26 do Brasil). Concretamente da província de Pernambuco, foram eleitos 6 deputados efetivos, porém quer a eleição, quer a
presença nas Cortes foi postergada para momento posterior, após o Decreto
de D. João VI, de 7 de março de 1821, tendo a verificação da legitimação dos
deputados de Pernambuco ocorrido apenas em 21 de agosto desse ano.
8 Berbel, 2008: p. 232.
9 Santos, 1883: p. 126.
10 Moreira e Domingues, 2017: p. 43.
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2. Enquadramento histórico
Conforme já se enunciou, quando a revolução eclodiu, o rei e a corte
encontravam-se no Brasil; «desde janeiro de 1808, o Rio de Janeiro passou
a ser a sede oficial da monarquia portuguesa e o centro político do “império
lusitano”, um fenómeno de migração do poder sem paralelo na colonização
europeia» 11.
A província de Pernambuco, com Recife como capital, está situada
no centro-leste da região Nordeste do Brasil e terá sido o primeiro centro
económico do Brasil12 sob domínio lusitano, designadamente com a exploração do pau-brasil e a produção de açúcar, de que chegou a ser o maior
fornecedor mundial13.
A história de Pernambuco, muito em particular decorrente da sua localização — designadamente em virtude de o seu acesso através do Atlântico
configurar a rota mais próxima da Europa —, conta com várias invasões
(as principais, dos franceses em 1612, dos holandeses em 1630-1654), mas
igualmente com insurreições (v.g., a “Insurreição Pernambucana, de 16451654) e movimentos conspirativos, libertários e separatistas.
Já sob influência das ideias do iluminismo e da revolução francesa, a
Conspiração dos Suassunas (1801) consubstanciou um projeto de revolta,
que se firmou na primeira loja maçónica do Brasil14, da qual apenas podiam ser membros os nativos, com exclusão dos portugueses europeus,
11 Moreira e Domingues, 2019: p. 61.
12 «Pernambuco manteve-se por mais de dois séculos, liderando na Colónia a produção e o comércio
do açúcar voltado para o mercado mundial, correspondendo assim às expetativas da lógica do
mercantilismo português, que pensou a sua colónia americana como um mundo açucareiro
ordenado para exportação. Gabriel Soares de Sousa em 1587 escrevia sobre Pernambuco: “é tão
poderosa esta capitania que há nela mais de cem homens que tem de mil até cinco mil cruzados
de renda (…) desta terra saíram muitos homens riscos que foram a ela muito pobres, com os quais
entram cada ano desta capitania 45 navios carregados de açúcar e pau-brasil, o qual é o mais fino
que se acha em toda a costa”» — Barbosa, 2006: p. 41
13 Silva, 2001: p. 122.
14 Refere Tito Lívio Renovato Silva que «[e]m 1796 foi fundada a primeira loja maçônica no Brasil,
o Areópago de Itambé, na cidade de Itambé em Pernambuco, tendo como seu fundador o médico
paraibano e ex-frade Manuel Arruda Câmara, que estudou em universidades de Portugal e da
França. Não só eles, mas muitos padres pernambucanos também estavam incluídos no rol dos
intelectuais que voltavam da Europa, influenciados pelas ideias iluministas. Com isso, em 1800 é
fundado o Seminário de Olinda, que viria a ser um dos principais pontos onde os padres poderiam
ensinar o que eles mesmos discutiam no Areópago de Itambé. Um dos principais pontos discutidos
no Areópago era a de um movimento com o intuito de separar Pernambuco da jurisdição da Coroa
Portuguesa e criar uma República» (Silva, 2014: pp. 262,263)
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sendo as ideias discutidas e difundidas entre padres e alunos do “Seminário de Olinda”15, as quais alicerçavam-se na infidelidade ao rei soberano
português16.
A Conspiração dos Suassunas terá constituído o embrião17 para a Revolução Pernambucana, eclodida em 6 de março de 1817, visando a emancipação da Província do domínio português, a independência do Brasil e
a implantação de uma república liberal. Para essa revolução contribuíram
as ideias iluministas propagadas por lojas maçónicas, conjugadas com os
gastos da realeza e sua Corte, suportados em grande parte do trabalho
dos pernambucanos (a Capitania de Pernambuco, que era a mais lucrativa
do Reino do Brasil, enviava para o Rio de Janeiro elevados valores em dinheiro para pagamento dos salários, da alimentação, vestuário e festas da
Corte) 18.
A revolução perdurou durante 75 dias, mas fracassou; os seus mentores
foram enforcados e os seus corpos esquartejados e outros morreram na pri15 Na Conspiração dos Suassunas ocorreu «o plano das ideias contra o domínio português, com objetivo de constituir em Pernambuco uma república sob a proteção de Napoleão Bonaparte. Participação dos membros do Areópago e do seminário de Olinda, com a liderança dos irmãos Francisco
de Paula Cavalcanti e José Francisco de Paula Cavalcanti, proprietários do engenho Suassuna, homens de relevo económico e social e foi o germe preparatório da revolução de 1817» [“Pernambuco
a Revolução 1817”, s.d.].
16 Breno Andrade analisou os depoimentos de mais de 80 testemunhas, concluindo que “nenhum
depoimento comprova a conspiração, mas os depoentes citam diversos rumores, ora favoráveis,
ora contrários aos irmãos Suassuna. O ponto em comum desses rumores é a defesa da ideia de (in)
fidelidade ao soberano”. Sobre as circunstâncias da “conspiração” e dos referidos documentos, cfr.
Andrade, 2011: pp. 239-252.
17 Embora tenha sido esse o argumento sustentado à data, enquanto «elo na cadeia da conspiração
nacional contra o domínio colonial», Guilherme Neves questiona essa conexão, enunciando que
«cabe indagar até que ponto a consciência desses interesses locais, partilhados - é preciso não
esquecer - por setores da administração régia, dispunha de instrumentos mentais para converter-se em consciência de uma especificidade do país, em um sentimento nacional. Sem dúvida, a
antipatia aos portugueses era um sentimento bastante forte em Pernambuco, talvez ainda mais
do que em outras capitanias (…). Contudo, apesar da lusofobia, os modelos de comportamento e
os valores das famílias principais na colónia, (…), continuavam a pautar-se pela tradição ibérica,
bastante distinta da tradição anglo-saxônica, que informou o movimento das treze Colónias do
norte». (Neves, 1999, p. 466).
18 «A capitania de Pernambuco sendo a mais lucrativa era também a mais solicitada no pagamento de
impostos. Alguns impostos tornaram-se muito impopulares, como por exemplo, a tributação sobre os
produtos comercializados, principalmente os alimentos. Os pernambucanos também se incomodavam
com os gastos extravagantes para custear a Corte no Rio de Janeiro. Todas as esferas sociais eram
atingidas pelo problema fiscal gerando descontentamentos e tensões que foram se agravando conforme
aumentava o endividamento dos colonos ao aparelho administrativo português. (…) O desejo dos
conspiradores era a libertação do domínio português.» — Verardi, 2017.
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são. A insurreição provocou inclusive a alteração territorial da província,
com D. João VI a conceder a formação de uma capitania independente
para Alagoas, em virtude de os proprietários rurais dessa Comarca terem
mantido a sua fidelidade à Coroa19. Apesar do fracasso, esta revolução tem
sido considerada como um ato percursor da independência do Brasil, alcançada em 7 de setembro de 182220.
Antes dessa proclamação da independência do Brasil pelo rei D. Pedro,
mais de um ano antes, em 29 de agosto de 1821 — portanto, também antes
do termo das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa e da
aprovação final da Constituição de 1822 (30 de setembro) — foi iniciado
um movimento armado do qual resultou a capitulação das tropas portuguesas, a assinatura da Convenção de Beberibe21 (5 de outubro de 1821) e
a formação da “Junta de Goiana”, por via da qual, Pernambuco foi, ipso
facto, a primeira província brasileira a separar-se do Reino de Portugal22.
Este facto configura particular relevo, na medida em que apenas a partir de agosto de 1821 e, após, já no decurso do ano de 1822, é conhecida a
presença dos deputados da província de Pernambuco nas referidas Cortes
Constituintes. Com efeito, foi na sequência do impasse militar reconhecido pela Convenção de Beribe que «as Cortes atendiam a reivindicação da
deputação pernambucana, substituindo Luís do Rego por uma junta civil
eleita e composta de sete vogais, mas sem controle sobre a tropa, posta
sob as ordens de um comandante das armas diretamente subordinado ao
Reino, sistema que virá a ser aplicado a todo o Brasil, onde será encarado
19 Barbosa, 2006: p. 10.
20 Cunha, 2017.
21 Cfr. Mello, 2004, p. 69, narra o desenvolvimento que conduziu à capitulação dos militares portugueses: «No Recife, o pânico causado pelo movimento de Goiana colocou o governador na posição
de resistir militarmente, à espera de ordens de Lisboa (…). Contando com tropas de infantaria que
haviam abandonado Luís do Rego, os goianistas atacaram o Recife, sem conseguirem levá-lo à
rendição. O impasse militar foi reconhecido pela Convenção do Beberibe, que congelou a situação,
sustando as hostilidades até recebimento da decisão do Reino».
22 «A maior contribuição da Revolução Pernambucana de 1817 foi o pioneirismo na questão da
evolução do constitucionalismo no Brasil ao editarem a Lei Orgânica, que vem a ser o primeiro
modelo de Constituição no Brasil, onde consagrava os princípios da soberania popular, liberdades
religiosas e de pensamento (…). Embora tenha durado pouco tempo, a Revolução instituiu dentro
de um processo histórico, através de um documento jurídico, os princípios liberais inovadores da
época que eram discutidos pelos intelectuais de Pernambuco e passados a sociedade. Com isso, esse
mesmo povo, ao manifestar [os] seus anseios e necessidades, quebrou um laço secular que tinham
com a Monarquia portuguesa, ao se declararem independentes e com um sentimento de Nação não
mais vinculado a Portugal e sim às províncias brasileiras vizinhas» (Silva, 2014: pp. 276-277).
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como estratagema visando prolongar, sob novas vestes, o regime colonial.
Luís do Rego partiu a 26 de outubro [de 1821], no mesmo dia em que o
colégio eleitoral reunia-se para sufragar o primeiro governo constitucional
da província» 23.
Apesar disso, conforme sustenta Denis Bernardes, o período 1820-1822
não foi uma preparação para a independência, porque apesar da redefinição ocorrida com a independência em 7 de setembro de 1822 (que o citado
autor entende foi símbolo de rutura com as Cortes e não com Portugal), a
mesma não anula o que era essencial: «a destruição do Antigo Regime»,
pelo que «a experiência política vivida em Pernambuco durante a vigência do vintismo só nos parece possível entendê-la como sua expressão. Ou
seja, nem mecânica consequência de uma artificial – e, portanto, frágil –
causalidade externa, nem manifestação de forças locais. Mas sim, como o
máximo desenvolvimento – até ao limite da rutura – de uma experiência
de governo local, somente possível no quadro do primeiro constitucionalismo
português”. Curiosamente, — conclui — “Pernambuco foi o epicentro de
resistência contra a outorga da Constituição e contra a destruição gradativa
de muitas das conquistas do vintismo, porque, ali, havia sido vivida a sua
mais avançada experiência»24.
Não pode também ser negado o efeito da revolução do Porto nos desenvolvimentos subsequentes ocorridos em Pernambuco. Conforme enuncia
Gomes Cabral, «os revolucionários de 1820 tinham consciência de que o
futuro da Regeneração dependia da união de todo o território português,
inclusive o Brasil, em face de seus produtos terem lugar de destaque no
montante do comércio de todo o império português». Nesse tempo, o governador de Pernambuco passou a ficar «atento aos progressos da opinião
pública» e estaria disposto a «agir no momento certo, silenciando mediante coações quem esboçasse resistência. Por isso, infiltrou no meio da rua
uma rede de espionagem, a fim de colher informações sobre o estado de
ânimo dos pernambucanos» 25.
Contudo, no registo de memórias redigidas pelo próprio Luís do Rego
Barreto (governador de Pernambuco), o mesmo afirma que «(…) quando
em outras Províncias se pôs obstáculos à entrada de navios de Portugal,
23 Ibidem. Itálicos acrescentados.
24 Bernardes, 2006: pp. 628, 629.
25 Cabral, 2006: pp. 391, 393.
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à introdução de escritos públicos, à propagação de doutrinas constitucionais, em Pernambuco sucedeu o contrário: nenhum impedimento houve, nenhum sinal de desgosto da minha parte. Eu apareci em diferentes lugares,
publicando sempre os meus sentimentos e procurando generalizá-los. Toda
a gente, que queria, falava sem rebuço a favor da mudança do sistema, da
Constituição, das Cortes, etc., porque era eu o primeiro que este exemplo
dava» 26.
Em síntese, o vintismo em Pernambuco teve um impacto de corrosão
das estruturas políticas e ideológicas da monarquia portuguesa, de despertar e mobilização inédita de atores sociais variados e de refundação das instituições, que foi relevante à posterior adesão ao “Grito do Ipiranga”. Mas,
conforme aponta Gomes Cabral, “havia em Pernambuco, e quiçá pelo Brasil, dois canais de opiniões, o dos centros urbanos e o do interior. Naquele
residia uma população composta de oficiais liberais, comerciantes e funcionários públicos, que quase sempre se deixavam seduzir pelos ideais liberais.
No interior, o homem rural, alheio às teorias liberais, resistia às mudanças
e muitas vezes se posicionava ao lado dos chefes absolutos patriarcais. (…)
A independência do Brasil foi o resultado de um processo que foi evoluindo
com o passar dos dias, resultado de um jogo de batalha e reações entre as
cortes portuguesas e as elites brasileiras, no interior de um mesmo universo
mental. Tais discussões estimularam a circulação de periódicos e panfletos,
muitos dos quais vindos de Portugal, que de certa forma procuraram esclarecer ao público leitor as mensagens do vintismo» 27.
3. Procedimento eleitoral constituinte no Brasil
Segundo declara Manoel Rodrigues Ferreira, a eleição dos deputados
do então “Reino do Brasil” que deveriam integrar as Cortes Constituintes
foi «a primeira eleição geral a ser realizada no Brasil, pois, (…) as eleições
(…) tinham um caráter puramente local, isto é, eram realizadas somente
para eleger governos locais, ou, melhor dizendo, os oficiais das câmaras.
Pela primeira vez, iriam ser realizadas eleições gerais, que abrangeriam
todo o território brasileiro, com a finalidade de eleger representantes do
26 Barreto, 1822: p. 25.
27 Cabral, 2006: pp. 400, 401.
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povo a um parlamento: as Cortes de Lisboa» 28/ 29.
Contudo, o universo eleitoral não se encontrava ab initio devidamente
definido. As primeiras e segundas Instruções incluíam o território do Brasil
na eleição de deputados, mas «restava saber quais as atribuições conferidas
a essa esfera político administrativa recém-fundada nos domínios ultramarinos» 30.
Na verdade, apenas «após o conhecimento da adesão de João VI e a
aprovação das Bases da Constituição Portuguesa, os deputados de Portugal tiveram uma política ofensiva para a eleição dos deputados de ultramar e aprovaram um decreto para a eleição dos deputados ultramarinos,
também expedido no mês de março [de 1821]. (…) No novo texto, não se
observava qualquer distinção entre homens livres e escravos e tampouco
havia uma definição diferenciadora para a concessão da cidadania. Mas,
as Bases eram enviadas para a América acompanhadas pelas instruções
eleitorais aprovadas na Espanha de 1812. Ocorria, assim, uma mudança
altamente significativa: ao adaptarem as instruções eleitorais espanholas
para a realidade portuguesa, os deputados de Lisboa subtraíam as distinções estabelecidas em Cádis (artigos 22 e 29) para a concessão da cidadania. Assim, o primeiro nível das eleições incluiu, no Brasil, toda a população
negra e mulata livre» 31.
Acresce que, somente decorridas três semanas desde a primeira sessão
das Cortes, o rei D. João VI emitiu (em 18 de fevereiro de 1821) o decreto
pelo qual convocou «os procuradores eleitos das cidades e vilas do reino do
Brasil e das ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde para, em Junta de Cortes, tratar das leis constitucionais que se discutiam nas Cortes de Lisboa»32.
Cinco dias após, em 24 de fevereiro, o rei D. João VI aprovou a Constituição portuguesa que se estava a fazer, recebendo-a no reino do Brasil e nos

28 Ferreira, 2001: p. 51.
29 No mesmo sentido, cfr. Moreira e Domingues, 2019: p.62: “Ao contrário de Portugal – que tinha
tido uma das mais antigas tradições de representatividade política da Europa, com a participação
de representantes do povo, a par dos representantes do clero e da nobreza, desde as Cortes de Leiria
de 1254 –, o Brasil-colónia carecia de experiências próprias de representatividade política – ressalvada a eleição das vereações municipais –, sendo muito incipiente e tardia a sua participação nas
Cortes da metrópole, enquanto estas reuniram”.
30 Berbel, 2008: p. 235.
31 Ibidem, p. 235 (itálico nosso).
32 Decreto de D. João VI, de 18 de fevereiro de 1821.
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demais territórios portugueses33 e apenas em 7 de março, por decreto real,
foi ordenado que no reino do Brasil e domínios ultramarinos se procedesse
à nomeação dos respetivos deputados, na forma das instruções eleitorais adotadas no reino de Portugal, ou seja, de acordo com as Instruções de 20 de
novembro de 182034.
As Cortes aprovaram as Bases da Constituição em 09 de março de
182135, as quais foram remetidas a D. João VI, para que as jurasse cumprir
e, em 4 de junho de 1821 foi aprovado um projeto que completava as Bases
Constitucionais e anunciou o fim do “sistema colonial”, pelo qual ficou definida a organização administrativa dos territórios ultramarinos, enquanto
base estrutural para a realização dos quatro graus eletivos36. Em conformidade, «somente no mês de junho, procurou-se qualificar o estatuto de
província em Ultramar. Os deputados eleitos no Brasil ainda não estavam
presentes no Congresso, mas as Juntas governativas espalhavam-se em
meio a inúmeros conflitos com os antigos capitães generais»37, admitindo-se ter sido esse um dos motivos para o atraso da realização das eleições dos
deputados de representação do Reino do Brasil nas Cortes Constituintes.
Finalmente, em 13 de julho de 1821, quando o rei D. João VI já tinha
chegado a Lisboa, as Cortes fizeram uma proclamação38 dirigida «aos habitantes do Brasil», referente à promessa destes em adotar a Constituição
Política e as «Bases (…) como preliminares da sua venturosa regeneração», mas alertando ser «preciso contudo que os vossos Deputados venham
completar o quadro da representação nacional para auxiliar as Cortes nas
suas laboriosas tarefas, e tomar nas deliberações a parte que devem ter»,
enquanto o “Congresso” continuaria a sua marcha de «reforma dos abusos
que oprimem a Nação», fazendo notar que «muitas destas gerais providências que fazem objeto de diferentes decretos das Cortes, são aplicáveis ao
Brasil, e portanto vós ides gozar dos bens que delas resultam», terminando
33 Decreto de D. João VI, de 24 de fevereiro de 1821 (itálico nosso).
34 Decreto de D. João VI, de 7 de março de 1821. Neste foi firmado que «cumprindo que de todos
os Estados deste Reino Unido concorra um proporcional número de Deputados a completar a Representação Nacional, hei por bem ordenar que neste Reino do Brasil e Domínios Ultramarinos
se proceda desde logo à nomeação dos respetivos Deputados, na forma das Instruções, que para o
mesmo efeito foram adotadas no Reino de Portugal» (itálico nosso).
35 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1821: pp. 232-235.
36 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1821: pp. 1100-1101.
37 Berbel, 2008: p. 236.
38 “As Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza aos Habitantes do Brasil”, 1821.
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afirmando que «os nossos destinos estão ligados, vossos irmãos não se reputarão livres, sem que vós o sejais também; vivei certos isso e convenci-vos de que, os seus Deputados, como representantes de toda a nação, estão prontos a sacrificar até a sua própria existência para que ela são tão
livre e tão feliz, quanto o pode e merece ser».
As Instruções enunciadas no decreto de D. João VI, de 7 de março de
1821, consistiam na lei eleitoral e dispunham no seu artigo 32.º que “cada
província há de dar tantos deputados quantas vezes contiver em sua povoação o número de 30.000 almas e que se por fim restar um excesso que
chegue a 15.000 almas, dará mais um deputado, e não chegando o excesso
da povoação a 15.000 almas, não se contará com ele”. Dado que no Brasil
residiam cerca de dois milhões e trezentos mil habitantes, o número da deputação seria de 72. As Instruções não estabeleciam qualquer classificação
de eleitores, prevendo apenas no seu art.º 34.º que “se deverão formar Juntas Eleitorais de Freguesias, Comarcas e Províncias”, conforme os quatro
graus a que já se fez referência supra.
4. A deputação de Pernambuco nas Cortes Constituintes
Na abertura das Cortes Constituintes, em 26 de janeiro de 1821, apenas
estavam presentes os representantes das províncias de Reino de Portugal
Continental, nelas não havendo «qualquer deputado ultramarino (nem
tampouco dos Açores e da Madeira); (…) os territórios ultramarinos, incluindo o Brasil, foram inicialmente excluídos das eleições às Cortes que se
realizaram em Portugal no mês de dezembro de 1820»39, facto confirmado
pela relação nominal dos deputados que participaram na sessão preparatória de 24 de janeiro de 182140. Contudo, tal dispensa de representação ultramarina terá sido justificada «(i) pela urgência que a Junta Provisional
governativa tinha em convocar as Cortes, a fim de legitimar a revolução,
e (ii) porque os territórios ultramarinos ainda não tinham manifestado a
adesão à causa constitucionalista»41.
Do ofício de 20 de maio de 1821, remetido às Cortes pelo governador

39 Moreira e Domingues, 2019: pp. 62,63.
40 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 2.
41 Ibidem.
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da província de Pernambuco, Luís do Rego Barreto42, é possível extrair
que, tendo recebido um aviso régio de 23 de março «para proceder imediatamente às eleições de Deputados», o mesmo atendendo à extensão territorial («mais de 300 léguas») e à «brevidade esperada», procurou conselho
de outras pessoas e deliberou «considerar a mesma província como dividida em duas, pertencendo a primeira as comarcas de Recife e Olinda e à
segunda a comarca do Sertão», sendo a sua expetativa que nas primeiras
fosse obtida a eleição no prazo de um mês (e os deputados seguissem para
Lisboa) e a conclusão das eleições na comarca do Sertão no prazo de três
meses. Todavia esse propósito sofreu dilação na medida em que aquando
da sessão em que foi dado a conhecer o teor desse ofício (12 de julho), ainda
não tinha chegado qualquer deputado eleito pela província de Pernambuco.
Apesar da dilação, os deputados pernambucanos foram os primeiros do
Reino do Brasil que tomaram assento nas Cortes. Tal ocorreu em agosto de
1821. Os referidos deputados apresentaram-se e para o efeito de «verificar
e legalizar os poderes dos Senhores Deputados de Cortes», eleitos pela Província de Pernambuco, foi nomeada uma comissão, composta por Rodrigo
Ferreira da Costa, António Pereira e João Vicente Pimentel Maldonado, a
qual reunida em 29 de agosto de 1821, constatou que não tendo recebido
a ata da Junta Eleitoral dessa Província, de forma a não dilatar temporalmente a presença de representantes na Assembleia Constituinte, propôs o
suprimento daquela falta mediante a combinação das Cartas oficiais remetidas pelo Governo da Província de Pernambuco43. A Comissão, após
validar a conformidade dos poderes vertidos nessas Cartas e dos procedimentos observados na eleição, concluiu pela identidade dos sete deputados
eleitos pela Província 44 e, após a aprovação, «foram introduzidos no Salão
do Congresso os senhores Deputados de Pernambuco: a saber, os Senhores
Inácio Pinto de Almeida e Castro; Manuel Zeferino dos Santos; Pedro de
Araújo Lima; João Ferreira da Silva; Francisco Moniz Tavares; Félix José
Tavares de Lira; Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira; os quais
todos prestaram o juramento do costume, e tomaram os seus lugares entre

42 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 1513.
43 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 2070.
44 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 2078.
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os outros membros do Congresso» 45.
Para esta presença, antecedente a todas as representações das demais
províncias do Brasil — e, em particular, da do Rio de Janeiro, cuja Capitania foi a primeira a promover as eleições para as Cortes Gerais e cujos
deputados foram nomeados em 7 de junho de 1821 —, sustenta Gomes de
Carvalho que terá sido «consequência do empenho de Luís do Rego [governador de Pernambuco] de patentear obediência ao Poder Legislativo
de Lisboa e de restituir serenidade aos ânimos” 46, embora — como acima
exposto — apenas quanto aos deputados de Recife e Olinda. Para o efeito,
o referido governador empreendeu que os deputados eleitos fossem transportados «em corveta de guerra, aparelhada expressamente e provida do
conforto e do luxo que a época permitia» 47.
Sobre a origem dos deputados, o mesmo autor explicita que «quase
todos pertenciam mais ou menos ostensivamente à fação vencida em 1817;
e um deles, o padre Francisco Moniz Tavares, suspeito de cumplicidade com
os revoltosos, jazera muitos meses nos calabouços da Bahia» 48. O mais
novo da deputação era Pedro de Araújo Lima, «pois não contava 28 anos»;
tendo obtido o grau de doutor em Direito, na Universidade de Coimbra,
tinha «espírito grave e profundamente conservador (…) respeitador das
decisões da maioria parlamentar, porque não conhece outra lei, e não admite, à maneira dos tories ingleses de velha têmpera, a resistência armada
em hipótese alguma; (…) Com este alto ideal político, o qual nunca se desmentiu nem na oposição nem no poder, foi regente do Império quase três
anos e oito vezes ministro o futuro marquês de Olinda» 49.
Após a validação realizada aos deputados provenientes de Recife e
Olinda, não há conhecimento de qualquer outra comunicação proveniente
de Pernambuco até à sessão n.º 69/1822, de 29 de abril, onde consta consignado terem sido recebidas da Junta Provisória do Governo daquela província duas atas referentes à eleição de «um secretário e escrutinadores» na
Junta Eleitoral da província do Sertão de Pernambuco, com a informação
adicional que «as eleições da outra comarca de S. Francisco da província do
45
46
47
48
49
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Sertão havia notícia estarem concluídas», tendo sido deliberado remeter
essas atas à Comissão de poderes50.
Quanto ao teor dessas atas51, na primeira consta registado que no dia
6 de dezembro de 1821, “na vila de Garanhuns, interinamente capital da
Província do Sertão de Pernambuco, por não haver na mesma Província
cidade ou vila, que de facto ou de Direito, tenha este título, na Casa da
Câmara da dita Vila, onde se reuniram os Eleitores da Comarca do mesmo
nome e que compõem unicamente para este fim a dita Província”, sob a
presidência de José Theodoro Cordeiro, foram nomeados para a Junta Eleitoral da Província, para secretário, Francisco Xavier Pais de Mello Barreto
e para escrutinadores os Senhores Eleitores, o Reverendo Francisco Barbosa Nogueira e José Francisco de Novais. Da segunda ata consta que, no
dia seguinte (7 de dezembro de 1821) foram nomeados para Deputados da
Província, José Teodoro Cordeiro (9 votos) e Serafim de Sousa Pereira (oito
votos), recaindo sobre Manuel Félix de Veras (5 votos) a nomeação como
deputado suplente, elaborando-se de seguida a «ata de transmissão de poderes dos eleitores da Província do Sertão de Pernambuco» para os referidos
deputados efetivos e suplente.
Esta última ata foi examinada pela Comissão de poderes apenas em 14
de agosto de 1822, quando se apresentou em Lisboa o deputado suplente
Manuel Félix de Veras, fazendo-se acompanhar do seu “Diploma” e, juntamente, de uma certidão52, da qual constava o óbito [em junho] do Deputado eleito, o Vigário Serafim de Sousa Pereira. A Comissão de Verificação de
Poderes, constituída por Rodrigo Ferreira da Costa, José Vicente Pimentel
Maldonado e António Pereira emitiu parecer no sentido de «dando crédito
a esta Certidão inclusa, é de parecer, que em lugar do Deputado falecido,
seja chamado às Cortes o referido Deputado Substituto, o Sr. Manoel Félix
de Veras. E para esse fim há por legalizado o seu Diploma e verdadeiro,
depois de o ter confrontado com a ata respetiva»53. Este deputado prestou

50 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1822: p. 995.
51 Originais do ofício e das atas manuscritas, Lisboa, AHP – Secção I/II, cx. 38, mç. 22, doc. 60. O
ofício foi assinado por Gervásio Pires Ferreira, Presidente da Junta Provisória do Governo da Província de Pernambuco, Bento José da Costa, António José Vitoriano Borges da Silva e Laurentino
António Azevedo.
52 Original da certidão, AHP – Secção I/II, cx. 25, mç. 15, doc. 34.
53 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1822: p. 147.
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juramento e tomou assento nas Cortes, na sessão de 16 de agosto de 182254.
Posteriormente, só são conhecidas duas alterações à composição da representação pernambucana, em datas já posteriores à aprovação da Constituição e, bem assim, da data da proclamação da emancipação do Brasil
pelo “grito do Ipiranga”, a saber: (i) na sessão da Câmara Deputados, de
9 de dezembro de 182255, foi apresentado um requerimento56, datado do
dia anterior, subscrito pelo deputado Domingos Malaquias de Aguiar Pires
Ferreira, pedindo a demissão do lugar de deputado, invocando motivo de
doença; (ii) na sessão de 13 de dezembro de 182257, da mesma Câmara, foi
apresentado um ofício58, datado de 10 de dezembro, subscrito pelo deputado substituto Francisco Moniz Tavares, no qual formula pedido de escusa
do exercício das suas funções (declarando apresentar «documento legal da
impossibilidade» em que se «achava de poder continuar no exercício das
augustas funções» e para não continuar a «agravar-se cada vez mais» a
representação nacional). Em ambos casos, foi deliberada a remessa dos
requerimentos à Comissão «competente» (dos Poderes).
Houve, igualmente, situações que impediram a presença de deputados
pernambucanos nas sessões das Cortes. Assim, Manuel Zeferino dos Santos
pediu licença de ausência, que lhe foi concedida por oito dias, «por motivo
de moléstia», em sessão já posterior à aprovação da Constituição59; antes
o deputado Francisco Moniz Tavares tinha pedido idêntica licença «para
tratar da sua saúde», tendo-lhe sido concedidos quinze dias para o efeito,
na sessão de 4 de outubro de 182260.
Por tempo concretamente não enunciado, mas superior a um mês, esteve ausente das Cortes o deputado Domingos Malaquias de Aguiar Pires
Ferreira. Na sessão de 5 de agosto de 1822, ainda que a propósito de outro
deputado (José Maria de Sousa e Almeida), mas que na mesma conformidade se escreveu ao deputado Domingues Ferreira, foi consignado que «[a]
s Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação portuguesa, tendo resolvido
em data de 20 de Maio do corrente ano, que ficassem proibidas as licenças
54
55
56
57
58
59
60
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Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, 1822: p. 110.
Original do manuscrito, Lisboa, AHP – Secção I/II, cx. 27, mç. 16, doc. 61.
Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portugueza, 1822: p. 152.
Original do manuscrito, Lisboa, Lisboa, AHP – Secção I/II, cx. 21, mç. 13, doc. 47.
Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1822: p. 720.
Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1822: p. 675.
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indefinidas, não podendo conceder-se por mais de um mês, o qual por justa
causa poderia ser prorrogado, ordenam que a sobredita resolução seja comunicada (…), acrescentando por finda a licença, que indeterminadamente fora concedida» 61.
5. As intervenções e os assuntos de Pernambuco nas Cortes Constituintes
As intervenções dos deputados eleitos por Pernambuco centraram-se,
essencialmente, nas questões que tinham relação direta com essa Província.
Logo em 30 de agosto de 1821, na sessão seguinte à verificação dos
poderes da representação pernambucana, o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia um parecer da Comissão da Constituição, «a respeito
dos negócios de Pernambuco», tendo essencialmente por objeto o método
de eleição da Junta Provisória que deveria ocorrer em Pernambuco, com
a maior brevidade possível, ficando os membros dessa Junta «coletiva e
individualmente responsáveis às Cortes e ao Governo do reino, por sua administração e conduta» 62.
De seguida, o deputado pernambucano Francisco Moniz Tavares, interveio com uma «indicação», abordando as «arbitrariedades do Governador daquela província, Luís do Rego Barreto», pediu a libertação dos
cidadãos que tinham sido desterrados para a costa de África pelo «crime»
do seu desejo em instalar uma «Junta Provisional adaptada à liberdade do
tempo», bem como uma amnistia aos que «se acharem compreendidos em
algum crime de opiniões públicas».
Os atos do Governador da província de Pernambuco foram várias vezes
suscitados nas sessões das Cortes Constituintes. De forma marcante, na
sessão de 2 de outubro de 182163 foi lido um parecer emitido pela Comissão
de Constituição acerca de duas representações distintas enviadas de Pernambuco por residentes interessados em reclamar dos atos praticados pelo
governador Luís do Rego Barreto. A primeira missiva foi remetida por Joaquim Francisco Bettencourt (de cujo concreto teor não é feita referência)
e a segunda, designada de “memorial”, apresentada por Manuel Luís da

61 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1822: p. 42 (itálico nosso).
62 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: pp. 2090, 2091.
63 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 2548.
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Veiga64, na qual o participante expôs a existência de uma divisão do povo
de Pernambuco entre dois partidos, «em termos de se dilacerarem uns aos
outros em guerra civil, por causa da constituição», queixando-se às Cortes
da desconsideração das pretensões formuladas por quem não tinha relação
com o governador, por serem tidos por «homens revolucionários, perturbadores da tranquilidade publica, amotinadores do povo».
Na verdade, embora a instalação do governo constitucional não tenha
sido pacífica, no ano seguinte o governador foi considerado inocente por
muitos dos seus deputados, mostrando que o mesmo “era apenas um dos
protagonistas deste teatro marcado pela política”, mas de forma relevante
diligenciou pela convocação, em 29 de março de 1821, das «autoridades civis, militares e eclesiásticas para opinar sobre os negócios públicos e, nesta
ocasião, decidiu-se pela criação de uma junta constitucional governativa».
Mais tarde, na sequência do juramento da Constituição por D. João VI,
«logo Rego Barreto convocaria os eleitores das comarcas de Olinda e Recife
para elegerem os deputados que deveriam tomar assento na Casa legislativa portuguesa, mantendo-se à frente da Junta» e que terá sido este cenário
que motivou a exposição de Manuel Luís da Veiga65.
O nome do governador Luís do Rego Barreto não era desconhecido das
Cortes. Em junho de 1821, foi o próprio que remeteu àquelas uma exposição sobre a situação da Província, incluindo do clima de «falsidade que
contra ele tem sido tido nos papéis públicos»66. Na mesma sessão em que o
assunto foi abordado, a Comissão da Constituição apresentou um parecer,
no qual é invocado o envolvimento de Rego Barreto numa «horrenda conspiração» contra as Cortes, propondo a sua substituição67.
Foi patente o descontentamento nas Cortes relativamente à atuação
de Rego Barreto — numa primeira fase —, a que não terá sido alheio o
facto de, com o assento na Corte dos deputados pernambucanos, «a partir
de então (...) as acusações ao governador ganhariam a cena de forma contundente» 68. Na sessão de 30 de agosto de 1821, após ter sido acusado de

64 Cfr. a transcrição do documento original, em anexo ao texto de Chaves e Slemian, 2016: pp.122144.
65 Ibidem, pp. 125-128.
66 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 1842.
67 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 1843,
68 Chaves e Slemian, 2016: pp. 125-128.
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várias arbitrariedades69/70, as Cortes deliberaram pela sua remoção imediata
como governador71.
Porém, antes do cumprimento dessa deliberação, foi registada na sessão de 17 de setembro de 1821, a apresentação de dois ofícios, um da lavra
do próprio governador, datado de 6 de agosto de 1821 (portanto, antes das
deliberações entretanto tomadas), pelo qual participava «o atentado cometido contra a sua pessoa na noite de 21 de Julho» pedindo «forças para
sustentar a causa dos bons cidadãos que querem a Constituição e firme
união a Portugal»72.
Cerca de um mês após, na sessão de 16 de outubro de 1821, o deputado pernambucano João Ferreira da Silva imputou que quarenta e duas
vítimas tinham sido «sacrificadas aos furores de Luís do Rego»73, sendo
secundado pelo deputado Francisco Moniz Tavares que usando da palavra
declarou: «Pernambuco, assim como as demais províncias do Brasil, sempre teve tiranos por seus Governadores; mas não consta que aparecesse um
só como Luiz do Rego Barreto, cujos factos são assaz notórios», descrevendo que as vítimas teriam sido presas sem culpa formada «sem terem que
comer, que tinham apenas carne podre». Outro deputado, Manuel Zeferino
dos Santos, declarou-se surpreso que ainda existissem «homens como Luís
do Rego, tão tirano e tão cruel», que o forçara a aceitar a sua nomeação
como «conselheiro», além de manter presos vários indivíduos que teriam
declarado a sua opinião a favor do governo constitucional. Nesse debate, só
o deputado Miranda tomou uma posição mais moderada, pedindo que «se
suspendesse a opinião sobre Luiz do Rego enquanto não houvesse documentos certos sobre seus crimes, pois que não bastava haver um indivíduo

69
70
71
72
73

Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: pp. 2090, 2091.
Carvalho, 2003: p.100.
Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 2129.
Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: p. 2295.
Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: pp. 2670, 2671.
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que declamasse contra ele, ou dissesse, que ele era criminoso»74.
Sem prejuízo, pelo menos em sede de correspondência com as Cortes,
o governador pernambucano sempre exteriorizou a sua lealdade. Assim,
na sessão de 12 de julho de 1821, é mencionada a receção na Comissão
do Ultramar, a propósito dos “negócios de Pernambuco”, quatro ofícios
emanados pelo referido governador75. Embora qualificados pela referida
Comissão como “difusos”, neles encontra-se narrado que: (i) no primeiro
(datado de 2 de abril), o governador refere, em síntese, que após o «grito
da liberdade» soltado em Portugal, passaram a difundir-se por todo o povo
os mesmos sentimentos, tendo convocado a câmara, ministros, oficialidade
e cidadãos; (ii) no segundo (datado de 21 de abril), tinha continuado a
realizar as diligências enunciadas; (iii) no terceiro (datado de 1 de maio),
fez referência à subsistência de um «pequeno partido contrário» ao juramento da Constituição por D.João VI e da necessidade de serem tomadas
medidas, designadamente o envio de guarnições para os portos principais,
ou seja, em conformidade com a fidelidade devida aos poderes instituídos
da Nação; (iv) no quarto, é reportado o restabelecimento da ordem, «removendo indivíduos para fora da província» e a divisão da província em
duas partes para efeito da eleição dos deputados, dando nota esperar que
as eleições estivessem concluídas no prazo de um mês na primeira divisão
para pronta expedição dos deputados. A estas comunicações, a Corte deliberou concordar com o parecer da Comissão de “nada se deve inovar por
agora” e aguardar a presença dos deputados.
Do conjunto de todos os incidentes relacionados com o governador
Rego Barreto poderá concluir-se que, «as Cortes eram, de facto, um palco onde se desdobravam as disputas políticas do ultramar» 76, não sendo
74 Sobre este episódio, Gomes Carvalho sustenta que “custa (…) crer que em cidade pequena, dividida em duas parcialidades que se detestavam mutuamente, houvesse conciliábulos ou manejos que
escapassem à vigilância dos contrários. Demais, dos fundamentos da sentença sobre os quarenta e
dois presos, parece que se não apresentaram contra eles, nem até essas testemunhas inconsistentes
que pululam nas épocas revoltas e de que se valem com avidez os governos, os quais por sugestão
do ódio, do interesse ou do medo atribuem a simples coincidências ou a vagos indícios o caráter
de presunções jurídicas. Deviam concluir, portanto, os constituintes portugueses que os boatos a
respeito da existência de um partido da emancipação política do Brasil eram assaz vagos ou que
não passavam de artifícios dos seus compatriotas de Pernambuco para enfrentarem com vantagem
adversários mais numerosos e mais ativos” (Carvalho, 2003: pp. 117,118).
75 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: pp. 1512, 1513.
76 Chaves e Slemian, 2016: p. 132.
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imune a posições mais subjetivas ou facciosas que igualmente existiam nas
próprias províncias, com a especificidade de cada realidade local. Os episódios referentes à conduta do governador acabaram, contudo, por não
ter qualquer consequência sobre o próprio, dado que com o movimento de
Goiana o mesmo abandonou a província 77.
No mais, as intervenções dos deputados eleitos pelas províncias do
Brasil manifestaram heterogeneidade, sendo patente que embora todos
prosseguissem o intento do benefício comum da Nação, não havia unidade
relativamente às políticas organizativas para os territórios fora do Reino
de Portugal.
Os deputados pernambucanos integraram, essencialmente, as Comissões que tratavam das questões relacionadas com o Reino do Brasil (Comissão da Fazenda, Comissão de Negócios Políticos do Brasil, Comissão do
Ultramar) e, por essa razão, dedicaram-se a apresentar propostas conexas
com o Brasil e a província de Pernambuco, embora com pouca sageza no
discernimento da necessária separação das questões judiciais e executivas
(de que é exemplo a já citada devassa ao governador) e ainda do múnus
religioso — quanto a este, o deputado Moniz Tavares «desabrochava a sua
alma de sonhador em reformas na generalidade inexequíveis. Se requeria
a instituição de uma biblioteca pública [iniciada pelo padre João Ribeiro], destruída em 1817 por se lhe atribuir a revolução78, julgava também
indispensável que as Cortes obrigassem o clero a expor ao povo o espírito
da regeneração social. Propunha mais a fundação de escolas em todas as
paróquias, nas quais, com o ensino primário, teriam os alunos noções de
Direito Constitucional» 79.
Apesar disso, sobressai predominantemente das intervenções e requerimentos da representação pernambucana, a defesa da unidade nacional. A
título exemplificativo, na sessão de 31 de janeiro de 1822, foi pelo deputado
pernambucano Inácio Pinto de Almeida e Castro proposta a realização de
um “arrolamento” (censo) populacional do Reino-Unido (Portugal Continental, Ilhas e territórios ultramarinos, incluindo o Reino do Brasil), para
ajustamento quer da representação nacional, quer da presença de força
armada adequada à densidade populacional, podendo igualmente esse “ar77 Ibidem, p. 133.
78 Cfr. Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821: pp. 2109.
79 Carvalho, 2003: pp. 100, 101.
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rolamento” servir de base à futura eleição dos deputados80/81.
Do mesmo modo, na sessão de 18 de março de 182282, a propósito de
notícias de desorganização e contrainformações, algumas emergentes das
próprias Cortes, a Comissão especial dos negócios políticos do Brasil (da
qual fazia parte o deputado pernambucano Inácio Pinto de Almeida e Castro), apresentou um parecer subsequente à análise das cartas do rei D. João
VI e os ofícios da Junta administrativa de Pernambuco, consignando que
«não pode deixar de convencer-se da franqueza e lealdade do procedimento
de S. A. R., da fermentação e tendência perigosa dos ânimos nas províncias
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e S. Paulo, e do desgosto, ainda que surdo,
da província de Pernambuco, a que deram ocasião as ordens e decretos do
Congresso, decisões gerais, e atos do Governo, tudo desfigurado por escritores venais, e desorganizadores, que, inspirados pelo génio do mal, afanam-se em dividir irmãos», propondo diversas providências visando a união
dos povos e a cessação de qualquer sentimento de exploração dos recursos
do Brasil.
Também na sessão de 20 de maio de 1822, os deputados pernambucanos, acompanhando os deputados eleitos pela província da Baía, consideraram «oposto aos interesses nacionais, e união dos dois reinos, e até
contraditório aos princípios do governo representativo» o transporte de
tropas para aquelas províncias83. Na sessão do dia seguinte, após uma discussão acesa sobre o envio de tropas “europeias” para o Brasil84 ou da suficiência das que ali existiam85, em especial na Baía, “para defesa da Cons80 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1822, p. 65.
81 Antes, em agosto de 1821, logo após prestarem juramento, os deputados pernambucanos tiveram
como primeiro debate de fundo a definição das “normas legais do Reino Unido de Portugal, Brasil
e Algarves” e, muito concretamente, sobre o método eleitoral mais apropriado para a escolha das
legislaturas seguintes. Cfr. sobre a discussão que se travou relativamente à opção entre eleições
diretas ou eleições indiretas, Motta, 2018: pp. 278-320.
82 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1822: pp. 531-533
83 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1822: p. 201.
84 Na sessão anterior, de 19 de outubro de 1821, o deputado Aguiar Pires, secundado por todos os
deputados pernambucanos (Domingos Malaquias Pires Ferreira; Inácio Pinto de Almeida e Castro; Félix José Tavares Lira; Pedro de Araújo Lima; Manuel Zeferino dos Santos; João Ferreira
da Silva e Francisco Moniz Tavares), tinham declarado o seu voto contrário à ida de tropas para
Pernambuco. Cfr. Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza,
1821_ p. 2713.
85 Sobre a manutenção das forças militares, estacionadas em Pernambuco, a fim de assegurar a fidelidade da província às Cortes de Lisboa e cujos debates ficaram marcados por conflitos que opuseram naturais de Pernambuco e portugueses, cfr. Gonçalves, 2018.
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tituição” e por causa do apontamento da existência de “um partido de
independência”, o deputado pernambucano Pedro de Araújo Lima entrou
na discussão para sustentar que nas Cortes não se achavam anarquistas,
perturbadores ou desorganizadores: «aqui não se tem querido prender as
mãos ao Governo; quer-se sim que este não empregue meios, que longe
de estreitar, desuna, a Nação»86. Este mesmo deputado, integrando a Comissão do Ultramar, também se tinha manifestado antes contra o procedimento do Governador da província do Maranhão que, em 1 de julho de
1821, tinha «mandado tirar Desembargador Ouvidor Geral do crime uma
devassa sobre factos, pelos quais havia mandado proceder à prisão de vários indivíduos suspeitosos de [atos] anticonstitucionais», anotando o seu
registo de admiração «de que o Governador arrogando a si as atribuições
do poder judiciário passasse a soltar uns, e a exterminar outros, sem que
estes fossem ouvidos de sua defesa» 87.
Na sessão de 17 de julho de 1822, o deputado pernambucano Manuel
Zeferino dos Santos, na sequência da discussão sobre a abertura (livre entrada) de navegação nos portos do Brasil (só tendo na sessão em causa sido
aprovados portos francos de comércio na praça da Baía, S. João de Paraíba
e Porto Alegre), ofereceu um aditamento ao projeto para nele se incluir que
«a navegação estrangeira será quanto antes posta no Brasil no mesmo pé,
em que está nas partes de Portugal» 88.
Finalmente, doze dias após o “grito do Ipiranga”, na sessão de 19 de
setembro das Cortes, vários deputados do Reino do Brasil, incluindo todos
de Pernambuco (Inácio Pinto de Almeida e Castro; Manuel Zeferino dos
Santos; Pedro de Araújo Lima; João Ferreira da Silva; Francisco Moniz
Tavares; Félix José Tavares de Lira; Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira e Manoel Félix de Veras), apresentaram um requerimento a
propósito da sua eventual permanência no cargo, atenta a dissidência das
províncias que representavam89, pedindo para não assinar por ora a Consti-

86 Cfr. a intervenção do deputado Pedro de Araújo Lima, in Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias
e Constituintes da Nação Portugueza, Lisboa, Imprensa Nacional, n.º 15/1822, de 21 de maio de
1822), Lisboa, Impressão Nacional, 1822, pp. 214,215.
87 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1821: p. 2478.
88 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1822: p. 853.
89 Sobre as movimentações prévias que motivaram essas dissidências, bem como sobre os motivos
pela não aceitação da Constituição aprovada nas Cortes, cfr. Slemian, 2006.
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tuição” 90.
A posição vertida por estes deputados não era, contudo, alheia às movimentações que antes já se tinham manifestado, na medida em que a 3 de
junho D. Pedro emitiu um decreto, convocando uma “assembleia constituinte e legislativa”, convocando os representantes das várias regiões brasileiras; esta notícia «foi vista por muitos, na imprensa e nas Cortes, como
o toque final no processo de secessão do reino americano, suscitando os
últimos debates de fundo sobre a questão brasileira» 91.
6. Conclusão
A revolução liberal proclamada no Porto em 1820, foi recebida no Brasil com uma reorganização política e administrativa que, em Pernambuco,
permitiu a realização – com celeridade – da eleição dos seus representantes deputados às Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação
Portuguesa, tendo sido precisamente os deputados desta Província os primeiros que se apresentaram em Lisboa para juramento e assentamento nas
Cortes.
Apesar de uma nítida clivagem entre os deputados eleitos e o governador de Pernambuco, que motivou uma acesa discussão sobre a autoridade e legitimidade de Luís Rego Barreto, este promoveu as diligências
necessárias à conclusão, com sucesso, daquela eleição, realizada de acordo
com as Instruções cuja execução o rei D. João VI tinha determinado. Do
mesmo modo, o governador providenciou pelo transporte, com dignidade,
da deputação eleita, razão por que terá sido excessivo o dissídio que contra
o mesmo obteve vencimento nas sessões da Corte.
Os deputados de Pernambuco tiveram uma participação modesta nas
Cortes, designadamente não decorrendo das diversas sessões, uma atitude
ativa na discussão das matérias fundamentais relativas aos direitos e deveres dos cidadãos ou da organização dos poderes do Estado, desdobrando-se
o seu contributo, essencialmente, nas questões emergentes das Comissões
conexas com os negócios do Brasil, em particular na forma de organização
e direção política das Juntas Provisórias, acesso aos recursos e portos al90 Diário das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, 1822: p. 503.
91 Alexandre, 2008: p.86.
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fandegários e sobre as condições de presença das forças militares europeias
no Brasil.
Valorizando as questões de manifestação da unidade nacional, enquanto “Reino-Unido”, mantiveram-se no exercício da deputação, apesar das
notícias da proclamação da independência, dias antes da aprovação final
dos artigos da Constituição de 1822. Apesar de dez dias antes terem requerido absterem-se da assinatura da Constituição, sob prudência de se verificar se haveria dissidência relativamente à Província que representavam,
na sessão de 23 de setembro de 1822 manifestaram a sua presença (com
exceção de João Ferreira da Silva, com registo de ausente) 92 e assinaram
a primeira “Constituição Política da Monarquia Portuguesa”, cumprindo a
representação para a qual foram eleitos.
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Resumo:
A vigência da Carta Constitucional, jurada solenemente a 30 de Julho de 1826, foi interrompida entre 4 de Abril de 1838 e 27 de Janeiro de
1842, para dar lugar à efémera Constituição de 1838, obra dos setembristas obreiros, moderados e exaltados, uma vez que os cartistas, salvo raras
excepções, não concorreram às eleições, para as Cortes Extraordinárias e
Constituintes, convocadas pelo decreto de 10 de Setembro de 1836, e que
se pressupunha interpretar a evolução liberal da sociedade portuguesa influenciada pelas correntes liberais mais influentes da Europa.
A curta duração dos Ministérios preludia o desgaste dos setembristas
e a ascensão dos cartistas, a ala direita liberal. A reacção de Costa Cabral,
ministro da Justiça do Conselho chefiado por António de Aguiar, anuncia
o fim da Constituição de 1838, pelo golpe de estado de 10 de Janeiro de
1842, que conduz ao restabelecimento da Carta Constitucional em 10 de
Fevereiro do mesmo ano.
Palavras-chave: Liberais; Cartistas; Eleições; Cortes; Sufrágio directo.
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Abstract:
The validity of the Constitutional Charte, sworn solemnly on July 30,
1826 was interruped between April 4, 1838 and January 27, 1842, to give
rise to the ephemeral Constitution of 1838, the work of the moderate,
exalted workers, once the chartists, with few exceptions, did noto reun
for election to the Extraordinary and Constituent Courts summoned by
the decree of 10 September 1836, and that it was assumed to interpret the
liberal evfolution of portuguese society influenced by the most influenctial
liberal currents in Europe.
The short duration of the ministries predicted wear and terar of the
Deptembrists and the rise of the Chartists, the libral right wing. The reaction of Costa Cabral, Minister of Justice of the Council headed by António de Aguiar, announces the end of the 1838 Constituion, by the coup
d’etat of 10 January 1842, whict leads to the reestablishment od the Constitutional Chartes on 10 February of the same year.
Keywords:
Liberals; Chartists; Elections; Courts; Direct suffrage.

1. Antecedentes
Os anos 30 do século XIX são politicamente marcados por uma complexa reacção e consequente oposição ao regime cartista. A situação económico-financeira do País, assim como o estado das finanças públicas era
muito grave, devido sobretudo à guerra civil que opôs os liberais aos miguelistas, cujo relatório final estima as despesas militares entre 1832-1834 em
6.059 contos, adquiridos à custa de empréstimos compensados com taxas
de juro próximas dos 20% ao ano1, que aguçavam o apetite dos agiotas que
se pavoneavam na praça de Londres. O Ministro Plenipotenciário, Abreu
Lima, em carta reservada enviada à Rainha, a 14 de Janeiro de 1831, transcrevia um longo texto de um artigo publicado no jornal The Times, na
edição do dia 13 do mesmo mês, relativamente ao empréstimo «negociado
pelo Governo da rainha [ao quaI], abriram grandes olhos alguns usurários,
d’esta cidade [Londres] para ver se podia dar-se a circunstância de esfolar
1 MARTINS, 1976: p. 342.
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o desgraçado do Governo, trocando um penny por um guinéu»2.
Com o restabelecimento do regime liberal, os empréstimos contraídos
em Inglaterra, com o objectivo de saldar as dívidas anteriores, materializaram uma política ruinosa para o Reino. A 18 de Novembro de 1835 António de Campos Aguiar abraçou a pasta da Fazenda; homem de esquerda,
manteve-se na administração até 20 de Abril de 1836. Em Fevereiro de
1835, um mês de viragem, Campos Aguiar apresentou na Câmara dos Deputados, um quadro francamente desolador sobre o estado das Finanças
Públicas, tendo, contudo, a coragem de considerar os empréstimos como
um «acidente e como uma desgraça» [e nunca] «como meio de administração e como modo regular de prosperidade»3. O colapso do Tesouro podia
ter sido resolvido com os rendimentos obtidos na venda dos bens nacionais
avaliados em 1.162.112.000 réis4, desde que o seu valor fosse traduzido em
moeda metálica para fazer face às despesas de tesouraria emergentes, ao
contrário do seu sucessor Silva Carvalho, homem já muito calejado neste
ministério, que criou diversos instrumentos de crédito que não permitiram restaurar as finanças públicas e curar as feridas do tecido económico-financeiro e social, relançando o Reino no caminho do desenvolvimento e
fomento industrial5, desiderato que só viria a acontecer com o fontismo, no
início da segunda metade de Oitocentos.
A gravidade da situação levou à queda do ministério chefiado por José
Jorge Loureiro em 19 de Abril de 1836, logo substituído pelo duque da Terceira que constituiu gabinete com Agostinho José Freire, Silva Carvalho,
Manuel Gonçalves Miranda e o conde de Vila Real, homens bem conhecidos pela sua participação em administrações anteriores, tornando-se facilmente alvos da impopularidade crescente, tanto mais que se tratava de um
governo que indiciava a instauração de uma ditadura militar.
A nomeação, por decreto de 29 de Janeiro, de Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, consorte da rainha D. Maria II, para marechal-general (patente
que não existia no exército português) foi fortemente contestada pelas cor-

2 Documentos para a História das Cortes Geraes da Nação Portugueza (1883), coord. Auctorizada pela
Câmara dos Senhores Deputados. Tomo I. 1820-1825, p.68. [Disponível em: https://www2.senado.
leg.br/bdsf/handle/id/518723]. [Consultado em: 10/09/2020].
3 SILVA, 1998: p. 85.
4 PÉRY, 1875: p. 276.
5 SILVA,1998: p. 85.
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tes. Em finais de Março, as sessões da Câmara dos Deputados foram adiadas em virtude do casamento da rainha e das festividades da Semana Santa, para 6 de Abril, dando pouco tempo para discutir diversos projectos,
uma vez que as sessões ordinárias terminariam no dia 10 do mesmo mês6.
Por outro lado, havia o hábito de apresentar o orçamento de forma global, escondendo os seus aspectos cinzentos. Acontece que, os deputados,
em 1836, não aceitaram aprová-lo passivamente. Reagiram, exigindo a sua
discussão e votação por ministérios e artigos, tornando impossível manter
a colaboração entre o poder executivo com o legislativo. A rainha, em consonância com o Governo, dissolveu o Parlamento, marcando eleições indirectas com algumas restrições, cerceando os contribuintes com rendimento
anual inferior a 100.000 réis, para a primeira fase das eleições7.
2. As eleições de 31 de Julho a 7 de Agosto de 1836
O Duque da Terceira encarregou-se de elaborar o decreto de 4 de Junho
de 1836 para proceder à constituição de uma nova Câmara dos Deputados, tendo como suporte a Carta Constitucional (art. 63º) que determina
o percurso eleitoral realizado pelos eleitores activos nas assembleias de
paróquia e de província, de onde sairiam os representantes da Nação8, podendo votar nas eleições primárias de paróquia os portugueses no gozo
dos seus direitos políticos e os estrangeiros naturalizados9. A Lei Eleitoral
consubstanciada no referido decreto10, consagra a norma da eleição indirecta dos deputados elegendo «a massa dos cidadãos portugueses activos
em assembleias parochiaes os eleitores de Província e estes os representantes da Nação» (art.1º), transcrevendo o art. 63º da Carta Constitucional,
definindo-se os cidadãos activos aqueles «que estão no goso de seus direitos
políticos» (art.4º). Os cidadãos activos habilitados para votar nas assembleias paroquiais serão maiores de 25 anos estando emancipados, ou órfãos
de pai, casados ou sendo funcionário público, ou se se encontrarem residin-

6
7
8
9
10
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do fora do domicílio paternal; os menores de 25 anos e maiores de 21 anos
e que forem casados, oficiais militares, bacharéis formados, clérigos de ordens sacras; estão ainda habilitados os estrangeiros naturalizados (art.4º),
regalia também consagrada na Carta Constitucional (art. 64º).
O eleitor activo só poderia usar do direito de voto se residisse no distrito
eleitoral da paróquia «e que tenha pelo menos o liquido rendimento anual
de cem mil réis provenientes de bens de raiz, capitaes, industria, commercio, emprego ou oficio publico» (art. 4º); na soma dos bens do marido podiam entrar os rendimentos da esposa e nos do pai o usufruto dos bens
dos filhos por si administrados. Entenda-se por «indústria» tudo o que diz
respeito às actividades liberais e das artes mecânicas, e consequentemente
os seus rendimentos sujeitos ao pagamento da Décima, registada na Secretaria da Câmara Municipal, pelo tesoureiro, em livro próprio.
Não podiam votar nas assembleias paroquiais os «filhos-famílios» que
vivessem sob a tutela paternal e que não estivessem abrangidos no art.4º;
os criados de servir, excepto os guarda-livros, os primeiros-caixeiros das
casas comerciais, os criados da Casa Real que não forem de galão branco,
assim como os administradores das fazendas rurais e das fábricas, os religiosos conventuais, excepto os freires das Ordens Militares e os egressos
(ausentes); excluiam-se ainda os libertos e os criminosos pronunciados em
querela ou devassa (art.7º).
Só podiam votar nas assembleias provinciais os indivíduos que tivessem um rendimento líquido anual de 200.000 réis provenientes das fontes
de rendimento mencionadas para os eleitores paroquiais (art.6º); não tinham acesso a deputado os estrangeiros naturalizados (art.8º), independentemente dos elevados níveis de rendimentos, assentando a eleição à
Câmara dos Deputados no sufrágio censitário e indirecto, consagrado nos
artigos 67º e 68º da Carta Constitucional, isto é, votaram os ricos para elegerem os muito ricos11. As reclamações dos eleitores, depois de consultados
os cadernos de recenseamento ou listas para votar nas situações previstas
e ser eleito deputado, tinham um percurso que terminava na Câmara dos
Deputados.

11 SILVA, 1998: p. 86.
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2.1. Organização eleitoral: assembleias paroquiais
Localmente, a nível de paróquia, assume desde logo, papel de relevo,
o pároco que deve convocar o oficial civil e «ambos elegerão hum dos homens mais inteligentes e abonados»12, entenda-se, indivíduos letrados e
abastados, isto é, com rendimentos anuais líquidos iguais ou superiores a
100 000 réis, e, entre eles, elegessem um para secretário; A autoridade civil
a recrutar podia incidir sobre o juiz de paz, pedâneos onde os houvesse, os
administradores dos concelhos e seus substitutos; nas freguesias rurais,
os juízes ordinários desde que preenchessem os requisitos do art. 4º, que
depois de notificados se apresentariam à autoridade religiosa local.
A Comissão de Recenseamento seria formada pelo pároco e os três
membros eleitos dos oficiais civis, competindo-lhe a vigilância do acto eleitoral criando condições para que nenhum cidadão activo fosse impedido de
exercer o seu direito de voto (art.14º).
A Comissão de Recenseamento procedia ao recenseamento dos cidadãos activos que preenchessem as condições do art.4º, sucessivamente para
votar nas eleições paroquiais, para eleitores provinciais e os que estivessem
habilitados para serem eleitos deputados nos termos do art.9º. O recenseamento devia ser escrupuloso, devendo a comissão utilizar todos os meios ao
seu alcance para permitir que todos os cidadãos hábeis pudessem exercer
o seu direito de voto (art.14º). Depois do apuramento dos eleitores eram
formadas três listas separadas: a dos eleitores paroquiais, a dos provinciais
e os que podiam ser eleitos deputados. As listas deviam ser afixadas na paróquia nem lugar de estilo e as listas originais seriam remetidas à câmara
do respectivo distrito. As reclamações seriam analisadas pela Câmara, não
sendo contudo impeditivas da realização do acto eleitoral para o dia que
estava decretado.
A formação das assembleias paroquiais estava condicionada ao número
mínimo de 1 000 fogos; em caso de insuficiência de fogos ou de número de
habitantes, proceder-se-ia à agregação de paróquias até se atingir o número mínimo exigido. Neste caso, a paróquia menos populosa seria agregada àquela que reunisse maior número de pessoas domiciliárias ou fosse
12 Decreto de 4 de Junho de 1836, art. 12º, in Collecção de Leis e outros documentos officiaes publicados
desde o 1º de Janeiro até 9 de Setembro de 1836, 1836: pp. 131-140.
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considerada mais apropriada (art. 16º). Competia às câmaras designar as
freguesias a unir para formar uma assembleia paroquial, publicitando-o
através de editais, para conhecimento dos moradores abrangidos.
O governo presidido pelo duque da Terceira, que referendara o decreto
de 4 de Junho, sabia que a divisão administrativa do Reino era constituída por inúmeros concelhos que não tinham capacidade para formar uma
assembleia paroquial, seguindo, nesse caso, o mesmo critério definido para
as paróquias pequenas de um mesmo município, unindo as freguesias mais
próximas, competindo ao concelho mais numeroso indicar as freguesias a
agregar para este fim; a reunião dos municípios seria da competência dos
governadores civis dos respectivos distritos.
A Assembleia Paroquial seria formada pelos Treze Maiores Contribuintes da Décima, por bens de raiz, capitais, indústria ou comércio, e que estivessem abrangidos pelo art. 4º, cujo arrolamento seria dado pelo secretário
da Câmara Municipal, após ter compulsado o livro ou livros de registo do
pagamento da Décima. Os Treze Maiores Contribuintes seriam avisados,
por carta da sua designação, para se reunirem no dia da eleição formando
a Assembleia Paroquial. Não havendo contribuintes suficientes seriam arrolados ou mais colectados das freguesias agregadas e com eles se extraíam
os Treze Maiores Contribuintes (art.19º), não podendo nenhum recusar a
integrar a Comissão Eleitoral, a não ser em caso declaradamente urgente
e inadiável.
A presidência da Comissão Eleitoral seria ocupada pelo contribuinte
mais velho e o mais novo desempenhava as funções de secretário. Esta comissão elegeria o presidente, o secretário e os dois escrutinadores para a
Mesa Eleitoral da Paróquia. No caso de se verificar grande afluência às
urnas, o número de escrutinadores e de secretários podia duplicar (art.20º).
Finda a eleição da Mesa Eleitoral da Paróquia “a portas abertas, à pluralidade relativa”, por escrutínio secreto e «por listas de tantas pessoas
quantas forem as que deverem compor a Mesa, e que nesse acto estejam
presentes, se publicará imediatamente a eleição, se queimarão as listas, se
dissolverá a Commissão Eleitoral entregando na Mesa a acta da eleição; e
os eleitos para mesários tomarão logo os seus respectivos logares»13.
13 Decreto de 4 de Junho de 1836, art. 24º, in Collecção de Leis e outros documentos officiaes publicados
desde o 1º de Janeiro até 9 de Setembro de 1836, 1836: pp. 131-140.
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A Mesa Eleitoral Paroquial era constituída pelo pároco ou párocos das
freguesias que constituíssem a Assembleia Eleitoral «para presenciarem a
eleição, e informarem sobre a identidade dos seus respectivos parochianos,
que concorrem a votar»14. A Mesa devia ser colocada na casa do despacho
ou na sacristia, não sendo aconselhável que o processo eleitoral decorresse
na nave da igreja paroquial. Nenhum eleitor podia ser portador de arma
de qualquer tipo, caso contrário a Mesa deveria suspender os trabalhos de
imediato.
O artigo 26º estabelecia a regra para a eleição: as freguesias até 2 000
fogos tinham direito a eleger um cidadão activo; entre 2 e 3 000 fogos, dois
eleitos e assim sucessivamente.
Tabela n.º 1 - Número de eleitos por assembleia paroquial
Nº de fogos

eleitos

Até 2 000

1

Entre: 2 000 e 3 000

2

3 000 e 4 000

3

4 000 e 5 000

4

5 000 e 6 000

5

[…]
27 000 e 28 000

27

A votação devia ocorrer até ao pôr do sol; se ainda não estivesse concluída, as listas seriam guardadas num cofre fechado a três chaves, confiadas a outros tantos mesários. A eleição não podia ultrapassar três dias
consecutivos, ficando, no fim de cada dia decorrido do acto eleitoral, publicada e afixada, na porta da igreja paroquial o resultado da votação desse
dia (art.28º). No fim da votação e feita a contagem dos votos entrados nas
urnas, seria declarado eleito para ser eleitor de província, o concorrente
mais votado; em caso de empate, seria escolhido o eleito mais velho, dando,
neste caso, lugar a uma segunda acta. O eleito receberia uma cópia da acta
autenticada para, com ela, se apresentar ao presidente da câmara da capital da província e se legitimar na Assembleia Eleitoral da Província para a

14 Decreto de 4 de Junho de 1836, art. 22º, in Collecção de Leis e outros documentos officiaes publicados
desde o 1º de Janeiro até 9 de Setembro de 1836, 1836: pp. 131-140.
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eleição dos Deputados (art.29º).
2.2. Eleições provinciais
Os eleitores provinciais nomeados nas assembleias paroquiais, munidos
dos respectivos títulos de nomeação, reunir-se-iam nas capitais das províncias eleitorais dos respectivos círculos para, por sua vez, procederem à
eleição dos deputados às Cortes.
Tabela n.º 2 – Capitais Provinciais15
Província

Capital de província

Minho

Braga

Douro

Porto

Trás-os-Montes

Vila Real

Beira Alta

Viseu

Beira Baixa

Castelo Branco

Estremadura

Lisboa

Alentejo

Évora

Algarve

Faro

Província Oriental dos Açores

Ponta Delgada

Província Central dos Açores

Angra

Província Ocidental dos Açores

Horta

Madeira

Funchal

Cabo Verde

S. Tiago

O mapa provincial era constituído por oito capitais provinciais metropolitanas, três nos Açores, uma na Madeira e outra em Cabo Verde,
totalizando doze capitais provinciais designadas para estas eleições. As assembleias provinciais elegiam um deputado por cada 25.000 eleitores resultando a seguinte geografia eleitoral dos deputados:

15 Decreto de 4 de Junho de 1836, art. 35º, in Collecção de Leis e outros documentos officiaes publicados
desde o 1º de Janeiro até 9 de Setembro de 1836. Quinta Parte. Lisboa: Imprensa Nacional, 1836, pp.
131-140.
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Tabela n.º 3 – Deputados eleitos em 31 de Julho de 1836 (Continente)16
Província

Deputados eleitos

Minho

.José da Silva Carvalho
.Rodrigo da Fonseca Magalhães
.Joaquim António de Aguiar
.João de Sousa Pinto Magalhães
.António Barreto Ferraz de Vasconcelos
.Agostinho Albano da Silva Pinto
.António José Lopes Alheiras
.José Joaquim Gomes de Castro
.Joaquim Baptista Felgueiras
.Tomás Norton
.Alexandre Alberto de Serpa Pinto
.Bernardo de Lemos Teixeira de Aguilar
.João Elias da Costa Faria e Silva
.Francisco Xavier Soares de Azevedo
.António Bernardo da Fonseca Moniz
.Carlos Felizardo da Fonseca Moniz

Trás-os-Montes

.José Camilo Botelho Ferreira Sampaio
.João Ferreira Sarmento Pimentel
.Francisco de Almeida Morais Pessanha
.Simão da Costa Pessoa
.Bento Ferreira Cabral
.António José Meireles Guerra
.Rodrigo de Sousa Machado
.António Luis de Seabra
.Frederico da Gama
.Paulo Leite Velho
.José Marcelino de Sá Vargas

16 Índice Alphabetico e Remissivo dos Trabalhos Parlamentares das Côrtes Geraes da Nação
Portugueza. Terceira Legislatura da Segunda Época Constitucional (1837-1838). Tomo IV, pp. 5152.
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Douro

.António Dias de Oliveira
.José Alexandre de Campos
.José da Silva Passos
.Joaquim Veloso da Cruz
.Manuel da Silva Passos
.António Fernandes Coelho
.Manuel de Serpa Machado
.Barão de Fonte Nova
.José Ferreira Borges
.António Aluísio Jervis de Atouguia
.João Manuel Teixeira de Carvalho
.Roque Joaquim Fernandes Tomás
.Caetano Xavier Pereira Brandão
.José da Costa Sousa Pinto Basto
.José Ferreira Pinto Basto
.Júlio Gomes da Silva Sanches
.José Pinto Soares
.José Narciso de Almeida Amaral
.Leonel Tavares Cabral
.António Joaquim Barjona
.Luís Cipriano Coelho de Magalhães
.José Plácido Campeão
.José Henriques Ferreira
.José da Cunha Rola
.Agostinho Pacheco Teles de Figueiredo
.Francisco Fernandes Costa
.José Joaquim da Silva Pereira

Beira Alta

.António Manuel Lopes Vieira de Castro
.António Martins da Costa Meneses
.Francisco Rebelo Leitão
.José Homem de Figueiredo Freire
.Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo
.João Lopes de Morais
.Caetano da Silva Amaral
.Paulo Midosi
.Joaquim Pompílio da Mota Azevedo
.António Maria de Albuquerque
.Francisco António de Campos
.Macário de Castro da Fonseca
.Manuel dos Santos Almeida e Vasconcelos
.José de Pina Cabral Loureiro
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Beira Baixa

Manuel Duarte Leitão
.Luís Tavares de Carvalho
.Manuel António de Carvalho
.João de Vasconcelos e Sá
.José Pereira Pinto
.João de Sousa Pinto de Magalhães
.João José Vaz Preto
.Francisco Tavares Proença Bombo
.João de Campos Barreto
.Pedro Mouzinho de Albuquerque
.António César de Vasconcelos Correia
.Filipe Nery dos Santos Zagallo
.Manuel de Sousa Raivoso
.António Cabral de Sá Nogueira

Estremadura

.José da Silva Carvalho
.Joaquim António de Aguiar
.Manuel António de Carvalho
.António Marciano de Azevedo
.Flórido Rodrigues Pereira Ferraz
.José António Maria de Sousa Azevedo
.Carlos Morato Roma
.José António Faria de Carvalho
.Francisco Soares Franco
.Marino Miguel Franzini
.Francisco de Paula Aguiar Ottolini
.Jerónimo José de Melo
.Francisco António Fernandes da Silva Ferrão
.José Frederico Pereira Marecos
.João Elias da Costa Faria e Silva
.Barão de Monte Pedral
.Manuel Maria Hobeche Granate de Oliveira
.João de Deus Antunes Pinto
.Joaquim Alves de Sousa Amado
António Maria Branco

Alentejo

.Rodrigo da Fonseca Magalhães
.António José d’Ávila
.José Xavier Mouzinho da Silveira
.António Barreto Ferraz de Vasconcelos
.Gil Guedes Correia
.João Diogo Dinis Parreira
.Joaquim José Pereira de Melo
.Manuel Joaquim Cardoso Castelo Branco
.José Cordeiro Feio
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Algarve

.Basílio Cabral Teixeira de Queirós
.Caetano Lopes Leitão
.António Cortês Bermes Lobão
.José Maria Rojão
.Manuel de Mascarenhas Juzarte Lobo
.Joaquim José Frederico Gomes
.António Vaz da Fonseca e Melo
.José Maria de Andrade
.Joaquim Pedro Júdice Samora

O eleitor absentista, sem justificação suficientemente plausível, ficaria inibido para exercer qualquer emprego público durante quatro anos
(art.35º), cabendo à Mesa da Assembleia Eleitoral Provincial remeter a
falta para a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino que, por sua vez,
o comunicaria à Câmara dos Deputados, ficando o emprego público dos
eleitores activos dependente da sua participação neste acto de cidadania.
A abertura das urnas, em todas as capitais provinciais, teria início às
oito horas da manhã nos Paços do Concelho ou em casa onde a câmara realizasse as sessões de vereação. O presidente da câmara municipal nomeava
entre os eleitores provinciais uma Mesa Provisória composta por um secretário e quatro escrutinadores, procedendo-se, em seguida, à eleição da
Mesa Eleitoral definitiva, levando ao afastamento do presidente da câmara
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e da Mesa Provisória.
A Mesa Eleitoral nomearia duas comissões. A primeira composta por
cinco membros cuja missão consistiria em examinar a identidade dos eleitores e a legalidade dos títulos conferidos pela Mesa Eleitoral Paroquial,
conferindo-os com as listas e cópias dos editais que haviam sido remetidos
previamente à câmara da capital de província. A segunda comissão, composta por três membros, tinha por missão examinar a legalidade da identidade dos cinco membros que compunham a primeira comissão. O trabalho
destas comissões seria feito separadamente e fora da sala da Assembleia
Eleitoral, mas no mesmo edifício. Em caso de necessidade, podiam ser nomeadas mais comissões para auxiliarem as primeiras, se o número elevado
de eleitores o justificasse. As dúvidas sobre a identidade dos eleitores ou da
legalidade do título de eleitor seriam resolvidas nos termos do art.26º, com
recurso directo para a Câmara dos Deputados (art.38º).
O procedimento da eleição de deputado na Assembleia Provincial segue três etapas. A primeira com a introdução do voto na urna, a segunda
com o apuramento geral dos votos e a terceira com a proclamação dos deputados que no primeiro escrutínio obtiveram metade mais um dos votos
dos eleitores presentes. Se na primeira votação não resultar a eleição dos
deputados correrá um segundo escrutínio, e um terceiro se o anterior não
for suficiente. Vagando ainda lugares a deputado, a Mesa da Assembleia
elaboraria uma lista dos candidatos mais votados na terceira ronda, saindo
eleito o que tivesse o maior número de votos presentes. Em caso de empate
seria eleito o deputado que fosse mais velho, seguindo a metodologia adoptada nas Assembleias Paroquiais.
Gráfico n.º2 – Eleição dos deputados: percurso
Introdução ao voto da urna
Apuramento geral dos votos
Proclamação dos deputados eleitos (metade + 1 votos)
Votação inferior:
- segundo escurtínio
Votação inferior:
- terceiro escurtínio
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- constituição de lista com os candidatos mais votados no 3.º escurtínio
Eleito o que tiver mais votos
Empate:
- eleito deputado o eleitor mais velho

A contagem dos votos não poderia ultrapassar quatro dias consecutivos, findo os quais tornar-se-ia público o resultado, o nome e o número de
deputados eleitos às Cortes.
A eleição terminaria depois de ser exarado um auto no qual constasse
os nomes dos deputados eleitos e o número de votos obtidos por cada um
deles. Todos os documentos produzidos no âmbito da Assembleia Eleitoral
Provincial seriam remetidos, em carta, ao presidente da câmara que, por
sua vez, os enviaria à Secretaria de Estado dos Negócios do Reino para
seguirem para a Câmara dos Deputados logo que as suas sessões tivessem
início (art.41º).
Nos termos da Carta Constitucional (artigos 67º e 68º)17, foram chamados às urnas cerca de 345.000 eleitores que estavam em condições de
escolher os 120 deputados para uma só câmara.
Ao deputado entretanto eleito, a Mesa da Assembleia Eleitoral Provincial passaria uma procuração assinada pela Mesa e por todos os eleitores
que formaram a Assembleia Provincial:
“Plenos poderes pelos Eleitores da Província de …… ao deputado
eleito …… Nós Eleitores da Província de …. Reunidos nesta cidade
ou villa de…. Tendo procedido à eleição dos Deputados, que devem
ser nomeados por esta Província, declaramos que foram feitas com
pluralidade de votos N…. Pelo que por esta presente Procuração
damos a todos estes Deputados juntamente, e cada um deles in solidum todos os poderes para que, reunida a Câmara dos Deputados
com os outros nomeados pelas mais Províncias, possam fazer tudo
o que for conducente ao bem da Nação; cumprindo suas funções
17

Carta Constitucional da Monarquia Portugueza e Acto Adicional,1866: pp. 17-18.
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na conformidade, e dentro dos limites que prescreve a Carta Constitucional, dada e decretada pelo senhor Rei D. Pedro IV, em 29 de
Abril de 1836 (sic), sem que possam derrogar, ou alterar algum dos
seus artigos; e nos obrigamos a cumprir, e ter por válido tudo o que
os ditos deputados assim fizerem dentro dos referido limites. Dada
nesta cidade ou villa de ….. aos…. etc.”18.
Esta procuração mostra claramente que os deputados a eleger nas eleições de Julho-Agosto não iriam proceder à mudança de regime ou substituir a Carta Constitucional pela Constituição de 1822 ou apresentarem um
texto constitucional novo; a fidelidade à Carta Constitucional é incontornável.
A Assembleia Eleitoral Provincial seria dissolvida após ter terminado,
na igreja catedral um Te Deum, com a assistência do presidente da câmara
e todos os eleitores deputados que estivessem presentes (art.45º).
Tabela n.º 4 - Número de deputados eleitos por Divisão Eleitoral19

18

Divisão eleitoral

Nº de Deputados

Divisão eleitoral

Nº de Deputados

Bragança

4

Tomar

3

Vila Real

6

Santarém

3

Viana do Castelo

6

Alenquer

3

Braga

4

Lisboa

10

Barcelos

4

Setúbal

3

Guimarães

3

Portalegre

3

Penafiel

5

Évora

3

Porto

6

Beja

3

Stª Mª da Feira

4

Faro

4

Aveiro

4

Madeira

4

Coimbra

5

Açores

8

Arganil

3

Cabo Verde

2

Lamego

4

Angola

1

Trancoso

3

S. Tomé e Príncipe

1

Decreto de 4 de Junho de 1836, art. 44º, in Collecção de Leis e outros documentos officiaes publicados
desde o 1º de Janeiro até 9 de Setembro de 1836, 1836: pp. 131-140. O sublinhado é nosso.
19 Índice Alphabetico e Remissivo dos Trabalhos Parlamentares das Côrtes Geraes da Nação
Portugueza. Terceira Legislatura da Segunda Época Constitucional (1837-1838). Tomo IV, pp. 7-10.
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Divisão eleitoral

Nº de Deputados

Divisão eleitoral

Nº de Deputados

Guarda

3

Moçambique

1

Castelo Branco

3

Estados de Goa

2

Leiria

4

Macau, Timor e Sofor

1

2.3. A recepção aos deputados do Norte e o setembrismo
O formato das eleições de 31 de Julho a 7 de Agosto de 1836 mostrou aos
opositores dos governos cartistas que a transformação política era uma miragem, uma possibilidade longínqua, se não fossem utilizados outros meios.
A abertura das Cortes estava prevista, por decreto, para 15 de Agosto, mas
acabou por ser adiada para 11 de Setembro porque o governo tinha consciência do equilíbrio instável em que a sociedade portuguesa estava mergulhada.
Durante o mês de Agosto, as diferentes sensibilidades liberais oposicionistas
esforçaram-se por construir uma opinião pública que lhes fosse favorável.
A conspiração avança silenciosamente nos quartéis, da mesma forma
que alguns sectores profissionais captados entre os trabalhadores fabris e
arsenalistas preparavam uma recepção com pompa e circunstância aos deputados do Norte eleitos nas listas da oposição que vai preocupar o governo.
Os sinais de inquietação do governo tornam-se evidentes quando o governador civil de Lisboa, por editais, proibiu quaisquer tipos de manifestações e
alteração da ordem pública20. A contestação ao Ministério foi a bandeira dos
clubes políticos através dos seus órgãos de imprensa escrita e das múltiplas
conferências promovidas por oradores experientes, como por exemplo Costa
Cabral: a Sociedade Patriótica Lisbonense entretanto encerrada com o pretexto de não ter os estatutos aprovados; o Clube dos Camilos, frequentado
por homens da ala burguesa, com grande experiência em matéria política,
conheciam bem os meandros do regime cartista e por isso o debilitavam facilmente; os Clubes do Arsenal, do Arsenal da Marinha, da Real Fundição, da
Fábrica da Cordoaria Nacional21.
Por outro lado, em 1836, proliferam os jornais fervilhando as suas aferroadas às canelas dos cartistas como o Industrial Civilizador, Português Constitucional (fundado por Almeida Garrett), A Luneta, O Nacional; O Provin20 SÁ, 2020: p. 12.
21 SÁ, 2020: p. 11.
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ciano; O Toureiro, O Diário do Povo, O Movimento, O Farol Lusitano, aos
quais se contrapunham O Raio e O Artilheiro22.
O ano de 1836 foi particularmente difícil do posnto de vista económico.
A crise do sector primário e a lentidão no despacho alfandegário dos chamados cereais exóticos provenientes do estrangeiro, ficavam retidos à espera dos
importadores que, por sua vez, estavam dependentes do pagamento efectuado antecipadamente pelos arrematadores municipais devidamente credenciados com as respectivas quantidades de cereal que iriam comprar. As
famílias mais carenciadas não podiam pagar os elevados preços do alqueire
de cereal; na cidade como no campo, nos quartéis como nos arsenais e nas fábricas, a fome era uma realidade que atingia a todos. As perturbações sociais
surgem com frequência. O êxodo das aldeias e vilas para as cidades acentua-se, multiplicando as gentes à procura de pão mais acessível. No Porto pede-se a isenção dos direitos aduaneiros que recaíam sobre os cereais retidos nos
armazéns alfandegários, e o mesmo acontece em Lisboa, tendo o Governo
respondido positivamente, tal era o estado da Nação.
Do outro lado da fronteira, na Espanha ocorreu o movimento revolucionário que restaurou a Constituição de 1812 na qual já os vintistas se inspiraram. Os protestos quanto à legitimidade da Carta Constitucional, que não
resultou de nenhuma assembleia de cidadãos portugueses no gozo dos seus
direitos políticos, mas por imposição arbitrária de D. Pedro, e sob a qual se
escudava a direita liberal mais conservadora, gera uma reacção da esquerda
que reclama o regresso à Constituição de 1822.
A Guerra Civil deu aos ex-combatentes experiência militar, disciplina,
esclarecimento político e por essa razão foram incorporados rapidamente
nos diferentes batalhões da Guarda Nacional23, criada em 1822, suprimida
no ano seguinte, mas de novo reabilitada por D. Pedro, em 1834, que irão
desempenhar um papel decisivo na fase de conflito latente entre os cartistas,
a rainha, o consorte D. Fernando e os defensores da Constituição de 1822.
A convocação de Eleições Extraordinárias às Cortes tinha como objectivo afastar do Parlamento o ruído das vozes da oposição que contestavam a
legitimidade cartista e o seu modelo de governação.

22 SÁ, 2020: p. 6.
23 SÁ, 2020: p. 6.
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A chegada da nova leva de deputados às Cortes Extraordinárias não resolveu o problema porque trouxe mais doze oposicionistas do que a deputação anterior, cujo alarido antes da abertura da sessão prevista para 15 de
Agosto, deu início a uma nova era revolucionária.
De facto, o desembarque dos deputados do Norte, do navio a vapor Nepier, que fundeou no rio Tejo, no dia 9 de Setembro, foi recepcionado entusiasticamente. A chegada foi preparada de tal modo que tanto os populares,
largos sectores dos trabalhadores arsenalistas e fabris, outros do espectro
burguês e mercantil alinhassem ao lado do discurso oposicionista que se
transformou no slogan “viva a Constituição” e “morra a Carta” – é o sinal de
que se iria assistir a uma mudança de paradigma político24.
À medida que o dia ia escurecendo a manifestação de apoio aos deputados do Norte transformara-se em movimento insurreccional. Os batalhões
da Guarda Nacional, sob o comando do coronel Pimenta, barão de Campanhã, no discurso que pretendia ver reforçado o apoio ao governo, foi interrompido pelos soldados que ruidosamente davam “vivas à constituição”25.
Sem a opinião pública, sem as forças militares, o poder estava fragilizado. Os
revoltosos amotinaram-se em Campo de Ourique aguardando um desfecho
positivo às suas aspirações. A rainha, porém, com o apoio da diplomacia
inglesa e belga protelava a cedência. Corriam rumores de que a guarnição
militar inglesa ancorada no Tejo poderia intervir em socorro de D. Maria II.
Perante um cenário de conflito armado, a rainha deixou o Palácio das
Necessidades juntamente com a corte e os diplomatas. A tensão era grande.
A rainha acaba por claudicar. As chefias militares reunidas no Quartel do
Carmo elaboraram um texto que seria enviado à rainha propondo «imediata proclamação da Constituição de 1822 com as modificações que as Cortes
Constituintes julgarem necessárias por bem fazer-lhe»26, recomendando, ao
mesmo tempo, a substituição do governo.
Esta mensagem, elaborada pelas patentes militares e assinada pela Guarda Nacional desvia-se das reivindicações das últimas horas na rua. Não é a
Constituição de 1822 que se pretende repor mas modificá-la, isto é refundi-la
numa nova constituição.

24 SILVA, 1998: p. 86.
25 SÁ, 2020: p. 14.
26 SÁ, 2020: p. 15.
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Quanto à segunda parte, D. Maria II foi rápida, nomeando um novo
Gabinete Ministerial, no dia 10 de Setembro, portanto, dando continuidade
às suas prerrogativas reais (art. 74º da Carta Constitucional). O Ministério
constituído pelo conde de Lumiares (pai), seu presidente, ministro da Guerra e interinamente acumula também a pasta da Marinha; o visconde Sá da
Bandeira, na Fazenda e Negócios do Reino e o Pe. Vieira de Castro para a
Justiça e Negócios Eclesiásticos27, homens que viram o movimento de contestação sem nele terem participado. Não se trata da formação de um Ministério transitório cuja finalidade fosse apenas a preparação das novas eleições
para clarificar a situação e apaziguar os ânimos dos actores políticos numa
capital fracturada; longe disso, apesar da tibieza de Passos Manuel com um
percurso igualmente cartista e que aparentemente, agora, face à nova realidade, podia garantir o regresso à Constituição de 1822, por ser oposicionista,
ter sido recebido pelos manifestantes da capital, mas o governo impõe-se no
sentido de reforçar as instituições e dispersar os movimentos adversos, não
promovendo medidas que pudessem satisfazer os exaltados, dando tempo
para que os cartistas de organizassem.
A rainha recusa-se a assinar os decretos setembristas; o corpo administrativo é incentivado a não jurar a Constituição; vinte e sete Pares do Reino
fizeram idêntica recusa contando-se entre eles, os duques de Palmela e da
Terceira28.
Os cartistas, representados por D. Maria II, o marido D. Fernando e o
grupo mais conservador dos liberais, tinham o apoio da Inglaterra e da Bélgica, mas também da França. A falta de acção do governo do conde de Lumiares era permissiva à movimentação dos conspiradores que reuniam na
quinta do duque da Terceira na margem esquerda do Tejo29.
D. Maria II, sem meios militares à altura dos acontecimentos, e perante
a crescente insurgência da população de Lisboa à sombra da Guarda Nacional, foi forçada a deslocar-se à Câmara Municipal de Lisboa onde jurou
a Constituição, apesar de escoltada pela Guarda Nacional30, era evidente o
clima de desconforto político. A convocação de novas cortes foi o caminho
27 Chefes do Governo desde 1821. [Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/pt/gu21/governo/
governos-anteriores/chefes-do-governo/governo-desde-1821.aspx].[Consultado em: 05/’09/2020].
28 SÁ, 2020: p. 23.
29 SÁ, 2020: p. 24.
30 SARAIVA, 1982: p. 45.
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encontrado, gizando-se uma engrenagem política que abriria caminho a uma
nova constituição política.
No dia 11 de Setembro foi decretado que se procedesse à reunião de Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes, cujo acto eleitoral foi regulamentado pelo decreto de 8 de Outubro e teria lugar entre os dias 20 a 22 de
Novembro31.
Entretanto, as dificuldades acumulavam-se, pois as dissidências multiplicavam-se no seio dos liberais entre a moderação e a radicalização. São deputados conotados de moderadores Passos Manuel (Porto), Liberato Freire de
Carvalho (Lisboa) e Leonel Tavares Cabral (Lisboa)32 que, mau grado os seus
esforços, não conseguiram entender-se com a ala centro-direita do setembrismo – os ordeiros. Pretendia-se a revisão da Constituição de 1822 e dotá-la de
instituições «que fossem aceitáveis tanto pelos cartistas como pelos governos constitucionais europeus: França, Inglaterra, Bélgica e Espanha»33. Não
sendo possível um compromisso tácito com o centro-direita, os moderados
aproximaram-se da extrema-esquerda de José Estêvão Coelho de Magalhães
(Aveiro) e de Manuel dos Santos Cruz (Santarém)34.
No início do mês de Novembro dá-se a Belenzada, um golpe de Estado
contra-revolucionário gizado pelo rei Leopoldo I da Bélgica, que esperava receber alguma concessão territorial na costa africana, e pela rainha D. Maria
II, com o apoio dos cartistas e o representante diplomático inglês Howard
Walden que pôs à disposição da rainha a frota fundeada no Tejo35, caso esta
corresse perigo, coloca frente a frente, no tabuleiro do xadrez político, facções, homens carismáticos do regime mas divididos entre si que fizeram pairar nos ares de Lisboa o som das cornetas dos batalhões militares.
O Setembrismo esvaziava o papel do soberano e era suportado pelas
massas populares sob a batuta dos clubes. A rainha, a 3 de Novembro, abandonou o Palácio das Necessidades refugiando-se em Belém levando consigo
algumas tropas fiéis ficando ao mesmo tempo sob a mira da armada inglesa.
31 Decreto de 8 de Outubro, in Collecção da Legislação Portugueza desde a última compilação das Ordenações, redigida pelo desembargador António Delgado da Silva. Legislação de Dezembro de 1836, e
anno de 1837: pp. 737-746.
32 Eleições 1836 (20 de Novembro). [Disponível em: maltez.info/respublica/portugalpolitico/eleições_
portuguesas/1836_2.htm]. [Consultado em: 5/09/2020].
33 SILVA,1992: p. 35.
34 SILVA, 1992: p. 35.
35 SÁ, 2020: p. 6.
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Sob o comando de Sá da Bandeira, na noite de 3 para 4 de Novembro, o conspirador cartista Agostinho José Freire foi assassinado pelo povo quando se
dirigia para Belém. Passos Manuel foi chamado pela rainha sendo recebido
por toda a corte e os representantes diplomáticos de Inglaterra e da Bélgica,
resultando deste encontro, o compromisso entre os conservadores (cartistas)
e os revolucionários (vintistas), na convocação de cortes constituintes que
reforçariam tanto a Constituição de 1822 como a Carta Constitucional de
182636, sob proposta de Passos Manuel37.
As eleições seriam realizadas por sufrágio directo, tendo direito ao exercício de voto, os cidadãos portugueses que estivessem no uso dos direitos
políticos, discorrendo-se nos artigos 1º e 2º sobre o conceito de cidadão português, e as situações em que ocorria a perda dessa mesma qualidade: os
que se naturalizassem em país estrangeiro, os que tivessem aceitado emprego, pensão ou condecoração estrangeira, suspendia os seus direitos políticos; por incapacidade física ou moral legalmente comprovada; condenação a
degredo, prisão e reabilitação (art. 4º). Não podiam votar os menores de 25
anos, os filhos -famílias sob o poder dos progenitores, criados de servir com
algumas excepções e os vadios.
Eram elegíveis nos termos do art. 6º para Deputados todos os que na
forma dos artigos anteriores não eram impedidos de votar, excluindo-se, todavia, os Ministros, Secretários de Estado em funções no dia marcado para
as eleições (art.6º); os funcionários da Casa Real, os estrangeiros, os falidos
aos quais não fosse reconhecida a sua boa fé; os bispos, os governadores dos
bispados nas suas dioceses; os administradores gerais nos seus distritos; os
magistrados nos distritos onde exerciam funções, exceptuando-se os membros do Supremo Tribunal de Justiça, os do Tribunal de Segunda Instância
do Comércio, os comandantes dos Corpos de Primeira Linha (que não podiam ser votados pelos militares sob a sua autoridade).
Ao contrário das eleições de Julho-Agosto, que se faziam por etapas –
eleições paroquiais, e eleições provinciais –, as eleições às Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes fizeram-se por Divisões Eleitorais de uma só
instância, e não por províncias, sendo o território continental desenhado em
27 Divisões Eleitorais (art.10º). Nestas divisões eleger-se-ia um deputado
36 SERRÃO, 1981: p. 325.
37 SILVA, 1992: pp. 35-36.
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por cada 25 a 30 000 habitantes (art.11º), estabelecendo-se, conforme o recenseamento, o número de deputados por cada Divisão Eleitoral.
Por cada deputado efectivo era igualmente eleito um deputado substituto (art.20º). O decreto, depois de publicado seria enviado a todas as freguesias
e aos administradores dos distritos administrativos. O pároco da freguesia
devia convocar o juiz ordinário para juntamente elegerem um dos cidadãos
mais inteligentes, (letrado) constituindo os três elementos a Comissão de Recenseamento (art. 25º). Ao mesmo tempo, devia elaborar-se, na freguesia, o
Livro de Matrícula onde constariam os nomes e ocupações profissionais de
todos os cidadãos com direito a voto. As listas, depois de elaboradas, deviam
ser afixadas na porta da igreja paroquial. As reclamações seriam remetidas
para a câmara e daí para as Cortes. Seriam abertas tantas assembleias, por
freguesias, quantas as necessárias para facilitar a participação nas urnas,
considerando-se, diferentemente do que acontecera nas eleições de Julho,
que o número mínimo para o funcionamento de uma assembleia foi estabelecido o número minímo de 2 000 habitantes e no máximo 6 000 (art.26º).
Os concelhos que não comportassem 2 000 habitantes podiam formar
uma assembleia se tivesse pelo menos metade e, não os tendo, unir-se-ia ao
concelho de menor população que lhe ficasse contíguo e, se, mesmo assim,
não fosse possível congregar 1 000 habitantes, unir-se-ia a outro, instalando-se a assembleia naquele que fosse mais central. Esta união seria feita pelo
Administrador Geral do Distrito. Quanto ao Ultramar, poderiam ser admitidos alguns ajustamentos para facilitar a participação nas urnas (art.27º).
A Assembleia Eleitoral seria presidida pelo presidente da câmara; nos
municípios com várias assembleias de voto, o presidente da câmara presidiria na da cabeça do concelho e os vereadores efectivos às restantes, ou quaisquer outros indivíduos que a câmara designasse (art.29º). Na Divisão Eleitoral de Lisboa, a presidência seria distribuída pelos vereadores e, na falta
deles, pelos juízes de paz, e na sua ausência pelos juízes ordinários.
Os párocos fariam parte da Mesa Eleitoral para informarem sobre a
identidade dos paroquianos; nas freguesias onde fossem abertas várias mesas, o pároco designaria outros religiosos com a mesma função (art. 31º); nas
assembleias de voto, ninguém poderia apresentar-se armado (art. 32º).
Cabia ao presidente propor duas pessoas de confiança pública para escrutinadores e outros dois para secretários da eleição; além destes, seriam
propostos também, mais três indivíduos para revezarem os primeiros; a
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proposta seria votada e aprovada por braço direito no ar: em caso de não
aprovação far-se-iam tantas propostas quantas as necessárias até se chegar
àquela composição, por maioria. Os escrutinadores e os secretários sentar-se-iam ao lado do presidente e do pároco; se não fosse concluída a votação no
primeiro dia, as listas seriam guardadas num cofre a três chaves e este também seria fechado num outro cofre à guarda da igreja paroquial (art. 40º).
Terminada a votação e declarada a eleição dos deputados seria passada
a acta: «como representantes da Nação fazer tudo o que for conducente ao
bem geral della e rever derrogar ou alterar quaisquer artigo da Constituição
de vinte e três de Setembro de mil oitocentos e vinte e dous acrescentar outros e fazer-lhe em fim todas as modificações que julgarem convenientes e
que eles outorgantes se obrigão a cumprir e ter por válido tudo o que os ditos
Deputados assim fizerem» (art. 43º).
Os deputados foram mandatados para alterarem a Constituição, suprimindo artigos ou acrescentando outros, promovendo a actualização da Constituição de 1822. O tempo político, porém, rapidamente ultrapassou a visão
vintista projectada catorze anos mais tarde.
Concluídos os trabalhos, o residente informaria o bispo ou o pároco da
cabeça do concelho para mandar cantar um Te Deum ao qual assistiriam
todos os membros da assembleia e os deputados que estivessem presentes
(art. 55º).
A sessão de abertura estava marcada para o dia 18 de Janeiro de 1837,
pelas 10 horas da manhã, em primeira Junta Preparatória, no Palácio das
Necessidades. O decreto foi assinado por Passos Manuel.
Tabela n.º 5- Deputados eleitos em 20 de Novembro (continente)
Divisão eleitoral
Viana do Castelo

Braga
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Deputados eleitos
-José Pinto Pereira Borges
-Francisco José Barbosa Pereira Couceiro Marreca
-José da Silva Passos
-José Pinto Soares
-Joaquim Veloso da Cruz
-Visconde das Antas
-João Manuel Teixeira de Carvalho
-Joaquim Veloso da Cruz
-Francisco de Mont’Alverne
-Manuel da Silva Passos

Deputados substitutos
-João da Cunha Sotto-Maior
-Marino Miguel Frazmi
-Marquês de Loulé

-João Baptista da Silva Leitão d’Almeida Garrett
-Manuel Joaquim Lobo
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Divisão eleitoral
Barcelos

Guimarães

Porto

Penafiel

Vila Real

Bragança

Aveiro

Stª Mª da Feira

Arganil

Deputados eleitos
-Rodrigo Joaquim de Meneses
-Baltasar Machado da Silva Salazar
-Bernardino de Sampaio Araújo
-Francisco Solono Constâncio
-António Manuel Lopes Vieira de
Castro
-Barão do Almargem
-José Fortunato Ferreira de Castro
José da Silva Passos
-António Dias de Oliveira
-José Plácido Campeão
-António Manuel Lopes Vieira de
Castro
-Manuel da Silva Passos
-Visconde de Sá da Bandeira
-José da Silva Passos
-António Dias de Oliveira
-José Pinto Soares
-Manuel da Silva Passos
-António Manuel Lopes Vieira de
Castro
-Barão da Ribeira de Sabrosa
-João da Silveira de Lacerda
-Francisco José Gomes da Motta
-José Lopes Monteiro
-Visconde de Bóbeda
-José Joaquim da Costa Pinto
-Venâncio Bernardino Ochoa
-Valentim Marcelino dos Santos
-Francisco António Pereira de Lemos
-José Ferreira Pinto Basto
-José Estêvão Coelho de Magalhães
-Caetano Xavier Pereira Brandão
João Joaquim Pinto
-José da Costa Sousa Pinto Basto
-José Joaquim da Silva Pereira
-Júlio Gomes da Silva Sanches
-João Lopes de Morais
-Luís Ribeiro de Sousa Saraiva
-Joaquim de Oliveira Baptista

Deputados substitutos
-Rodrigo Machado da Silva
Salazar

José Henriques Ferreira
-António Fernandes Coelho

-Manuel Joaquim Rodrigues
Ferreira
-Alexandre Coelho de Sousa
e Sá
-Visconde de Beire
-António de Paiva Pereira da
Silva
-António José Pires Pereira de
Vera

-Inácio Pizarro de Morais
Sarmento
-José Homem Correia Teles

-Luís Moreira Maia e Silva

-Manuel da Costa Vasconcelos
Delgado
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Divisão eleitoral
Coimbra

Lamego

Viseu

Guarda

Trancoso

Castelo Branco

Leiria

Lisboa

Setúbal
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Deputados eleitos
-Cosé Alexandre de Campos
-António Joaquim Barjona
-Roque Joaquim Fernandes Tomás
-Alberto Carlos Cerqueira de Faria
-Francisco Fernandes da Costa
-Manuel de Vasconcelos Pereira de
Melo
-Conde da Taipa
-Joaquim Pompílio da Mota Azevedo
-Macário de Castro
-João Gualberto de Pina Cabral
-João Vitorino de Sousa Albuquerque
-Manuel da Silva Passos
-António Manuel Lopes Vieira de
Castro
-Luís Ribeiro de Sousa Saraiva
-Júlio Gomes da Silva Sanches
-João Bernardo da Rocha
-António Maria de Albuquerque
-José Caetano de Campos
-Manuel António Pereira da Silva
-Júlio Gomes da Silva Sanches
-Luís Ribeiro de Sousa Saraiva

-João Alberto pereira de Azevedo
-Barão de Leiria
-Francisco Soares Caldeira
-Barão de Bonfim
-Anselmo José Braamcamp
-José Vitorino Barreto Feio
-Faustino da Gama
-José Ferreira Pinto Basto Júnior
-Conde da Taipa
-João Pedro Soares Luna
-António César de Vasconcelos
-José da Silva Passos
-João Pedro Tavares Ribeiro
-José Liberato freire de Carvalho
-Leonel Tavares Cabral
-Francisco de Paula Leite
-António Cabral de Sá Nogueira
-Luís Ribeiro de Sousa Saraiva

Deputados substitutos
-José Maria Baldy
-Justino António de Freitas
-José António Rodrigues Trovão
-José Vitorino Freire Cardoso

-Paulo Midosi

-José Gomes de
Branquinho Feio

Almeida

-José Osório de Castro Cabral
e Albuquerque
-António das Neves Carneiro
-José Mendes de Matos
-Francisco Fernandes de Almeida Madeira
-Manuel Vaz Eugénio Gomes
-Marquês de Fonteira
-Manuel Alves do Rio

-Conde de Lumiares
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Divisão eleitoral
Alenquer

Tomar

Santarém

Portalegre

Évora

Beja

Faro

Deputados eleitos
-Fernando Maria do Prado Pereira
-José de Barros e Abreu
-Visconde de Fonte Arcada
-Barão do Casal
Francisco Soares Caldeira
-Pedro Sande Salema
-Manuel de Sousa Raivoso
-António César de Vasconcelos
-Roque Francisco Furtado de Melo
-Manuel dos Santos Cruz
João Pedro tavares Ribeiro
-Custódio Rebelo de Carvalho
-Joaquim Plácido Galvão Palma
-José Inácio Pereira Derramado
-António Joaquim Duarte e Campos
-Manuel Bernardo de Brito Perache
-João Pedro Soares Luna
-Joaquim Pedro Júdice Samora
-Basílio Cabral Teixeira de Queirós
-José Maria Rojão
-Conde da Taipa
-Joaquim Pedro Júdice Samora
-Manuel Silva Passos

Deputados substitutos

-Bernardo Gorjão Henriques

-José Maria de Andrade
-José Pedro Celestino Soares
-Manuel de Masca renhas Zuzarte Lobo Coelho de Sande
-Barão de Faro

Tabela n.º 6 - Deputados eleitos em 20 de Novembro (Ilhas Adjacentes)
Divisão eleitoral

Deputados eleitos

Deputados substitutos

-José Teixeira Robalo
Ilhas da Madeira -João de Oliveira
-Gregório Nazianzeno Medina
e Porto Santo
-Lourenço José Moniz
e Vasconcelos
-José Ferreira Pestana
-Luís da Silva Mouzinho de Albu- -Januário Vicente Camacho
-António Aluísio Jervis de
querque
Atouguia
Açores (Provín- -Manuel António de Vasconcelos
cia Oriental)
-António Bernardo da Costa Cabral
-Luís Ribeiro de Sousa Saraiva

António José Pereira Leite

Açores (Provín- -António Joaquim Nunes de Vascia Central)
concelos
-Barão de Noronha
-João Baptista Leitão de Almeida
Garrett
-João Soares de Albergaria
Açores (Provín- -António Ferreira Borralho
cia Ocidental)
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Tabela n.º 7 - Deputados eleitos em 20 de Novembro (Possessões de África
e Ásia)
Divisão eleitoral Deputados eleitos
Moçambique

-Teodorico José de Abrantes

Índia

-Xavier Botelho
-Manuel Duarte Leitão
-Tomás José Peres (procurador da Câmara
de Bardez)
-António José de Lima Leitão (procurador
da Câmara de Salsete)

Deputados substitutos

Estas eleições serviram praticamente para consolidar a ideologia vintista, uma vez que os cartistas se recusaram a concorrer, ressalva feita aos
deputados que tomaram assento no Congresso, Francisco António Pereira
de Lemos, que propôs o regresso à Carta Constitucional, sendo favorável à
introdução de algumas emendas; Bernardo Gorjão Henriques, pelo círculo
de Tomar que rejeitou o projecto de uma nova constituição e o Barão de
Leiria, pela divisão eleitoral de Leiria. Não aceitaram o mandato, os cartistas Ferreira Pestan, Mouzinho de Albuquerque e Jervis de Atouguia,
eleitos pela Divisão Eleitoral da Madeira38.
Alguns candidatos ao Parlamento concorreram por várias divisões eleitorais de onde saíram eleitos simultaneamente. A Lei Eleitoral previa que
o lugar de «proprietário»39 pudesse ser ocupado por um substituto igualmente eleito. Por exemplo, Passos Manuel foi eleito por Braga, Porto e
Viseu, sendo substituído em Braga por Almeida Garrett e em Viseu por
Paulo Midosi40; António Dias de Oliveira, eleito por Penafiel e Porto, foi
substituído no último círculo pelo visconde de Beire. Em alguns círculos
eleitorais o número de substitutos foi inferior ao número de deputados
«proprietários» e em Guimarães, Trancoso, Alenquer, Santarém, Portalegre, Évora, nas províncias Central e Ocidental dos Açores, em Moçambique e na Índia não foram eleitos substitutos. A Lei Eleitoral previa a sucessão até três escrutínios, e se, mesmo assim, não fosse eleito nenhum dos
38 Índice Alphabetico e Remissivo dos Trabalhos Parlamentares das Côrtes Geraes da Nação
Portugueza, p. 57.
39 Índice Alphabetico e Remissivo dos Trabalhos Parlamentares das Côrtes Geraes da Nação
Portugueza, p. 67.
40 Índice Alphabetico e Remissivo dos Trabalhos Parlamentares das Côrtes Geraes da Nação
Portugueza, ob.cit, p. 67.
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candidatos restantes, a Mesa Eleitoral indicaria o candidato mais votado,
para preencher as vagas.
Tabela n.º 8 – Deputados eleitos às Cortes de Julho e às Cortes Extraordinárias e Constituintes de Novembro (1836)41
Deputados
António Dias de Oliveira
Joaquim Veloso da Cruz
José Alexandre de Campos
José da Silva Passos
Manuel da Silva Passos
Roque Joaquim Fernandes Tomás
José da Costa Sousa Pinto Basto
José Ferreira Pinto Basto
Júlio Gomes da Silva Sanches
José Pinto Soares
Leonel Tavares Cabral
António Joaquim Barjona
José Plácido Campeão
José Joaquim da Silva Pereira
António Manuel Lopes Vieira de Castro
Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo
João Lopes de Morais
Paulo Midosi
Joaquim Pompílio da Mota Azevedo
António Maria de Albuquerque
Macário de Castro da Fonseca
António César de Vasconcelos Correia
Manuel de Sousa Raivoso
António Cabral de Sá Nogueira
José Maria Rojão
Joaquim Pedro Júdice Samora

Eleições de Julho Eleições de Novembro (Di(Províncias)
visões Eleitorais)
Douro
Penafiel, Porto
Douro
Braga
Douro
Coimbra
Douro
Porto, Penafiel, Viana do
Castelo
Douro
Braga, Porto, Viseu, Faro
Douro
Coimbra
Douro
Feira
Douro
Aveiro
Douro
Arganil
Douro
Viana do Castelo
Douro
Lisboa
Douro
Coimbra
Douro
Porto
Douro
Feira
Beira Alta
Porto, Penafiel
Beira Alta
Lamego
Beira Alta
Arganil
Beira Alta
Viseu (suplente)
Beira Alta
Lamego
Beira Alta
Trancoso
Beira Alta
Lamego
Beira Baixa
Lisboa
Tomar
Setúbal
Algarve
Faro
Algarve
Beja

As Cortes Extraordinárias e Constituintes reuniram desde Janeiro de
1837 a Março de 1838, e, a 4 de Abril, a rainha jurou a nova Constituição,
que vigorou até Fevereiro de 1842; a soberania passa a residir na Nação e
não no Rei – que se lhe reserva contudo a faculdade de dissolver a Câmara
41 Índice Alphabetico e Remissivo dos Trabalhos Parlamentares das Côrtes Geraes da Nação
Portugueza, ob.cit, pp. 51-55.
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dos Deputados e a Câmara dos Pares e de vetar as leis; a Câmara dos Pares
hereditária deu lugar a uma Câmara de Senadores electiva, reservada aos
grandes proprietários e burgueses ricos, arcebispos e bispos, membros do
Supremo Tribunal de Justiça, lentes da Universidade de Coimbra e das Escolas Politécnicas, oficiais do Exército e da Marinha de patentes superiores
e agentes da carreira diplomática da categoria de embaixadores e ministros
plenipotenciários; consagra-se o princípio de eleições directas, sob condições restritas para os eleitores.
2.4. O Cabralismo e a reposição da Carta Constitucional
Não obstante, as dificuldades do País não foram resolvidas com a adopção de um novo texto constitucional. No plano externo, a Inglaterra pressionava o Governo a propósito da escravatura; a Espanha considerava a
navegação do rio Douro internacional até à sua foz. No plano interno, a
violência generalizada que não terminara com o fim da guerra civil, desafiava o Governo. Era necessário criar condições de estabilidade e de desenvolvimento económico. Uma grande parte dos quadros políticos, a rainha e
a corte entendia que este desiderato só poderia ser atingido se a Carta fosse
restaurada. As eleições de 1840 deram a maioria aos cartistas. A partir de
Junho de 1841, o Governo chefiado por Joaquim António de Aguiar era
constituído exclusivamente por cartistas. Havia, pois, consenso no regresso à Carta, mas por deliberação das cortes.
Porém, em Janeiro de 1842, no Porto, Costa Cabral, numa cerimónia,
cívica, proclamou a restauração da Carta Constitucional, seguindo-se as
recomendações aos concelhos, para adoptar a mesma atitude. Com exemplo, cite-se a vereação do concelho de Valongo, que aderiu rapidamente,
em sinal de reconhecimento e de alinhamento ao poder político triunfante, o cabralismo, e à memória de D. Pedro IV, que em 1832, travou, neste
concelho, a batalha de Ponte Ferreira, um marco relevante no desfecho da
guerra civil, recompensado pela rainha D. Maria II, que elevou Valongo,
sede do concelho, a vila, por decreto de 17 de Abril de 1837.
Auto de Aclamação
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
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quarenta e dous aos vinte e oito dias do mez de Janeiro do dito anno, nesta
villa de Vallongo e Paços do Concelho, aonde se achavão extraordinariamente reunidos o Presidente, Fiscal e Vereadores da Camara Municipal
deste concelho; e constituindo-se em sessão publica permanente logo pelo
presidente foi lida a participação que lhe foi dirigida pelo Ex.mo Sr. Administrador Geral do Porto, em data de vinte e sete do corrente; e não só em
virtude da referida participação, como por estar a Camara intimamente
convencida do quanto hé útil e vantajoso á Nação o restabelecimento da
Carta Constitucional da Monarchia Portugueza outorgada tão generosamente por Sua Magestade Imperial, de saudosa memoria o Sr. Dom Pedro quarto; cujo restabelecimento se acharia gloriosamente proclamado
na invicta cidade do Porto; e desejoza sobremaneira a Câmara de dar hum
testemunho evidente do muito que aprecia o restabelecimento de tão precioso Codigo, do qual tanta somma de bem pode provir á Nação por ser,
como he, o manancial da liberdade e da prosperidade publica, deliberão por
isso e acordam unanimemente se proclamasse a referida Carta Constitucional, o que efectivamente se fez com hum enthusiasmo excessivo, e com
aquella solenidade que exigia tão sublime acto achando-se nelle presentes
os senhores administrador deste concelho, juiz ordinário, recebedor, o R.do
parocho desta villa, os das freguesias de Santo Andre de Sobrado e São
Martinho do Campo, algumas authoridades de parochia, empregados da
justiça e algum povo”42.
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Resumo:
Este artigo tem por objeto a análise da proposta eleitoral de António
Manuel do Rego Abranches, publicada em 1821 no primeiro periódico liberal de Coimbra, o Cidadão Literato. Trata-se de um parecer pioneiro, que,
pela primeira vez em Portugal, sugeriu um sistema de eleições legislativas
diretas, o qual, mutatis mutandis, viria a ser adotado para a eleição dos
deputados às Cortes ordinárias de 1822-1823. Para além das assertivas medidas de reforma eleitoral sugeridas, o projeto de Rego Abranches revela
também a abertura que o Vintismo veio proporcionar à participação dos
cidadãos na vida política da comunidade, permitindo que apresentassem
as suas propostas individuais de reforma para a «regeneração política» do
País.
Palavras-chave: Eleições Parlamentares 1822; Eleições Diretas; Cortes;
Portugal, Liberalismo.
Abstract:
This article aims at analysing the electoral proposal of António Manuel do Rego Abranches, published in 1821 in the first liberal periodical
of Coimbra, the Cidadão Literato. This is a pioneering opinion, which, for

| 197

JOSÉ DOMINGUES

the first time in Portugal, suggested a system of direct legislative elections,
which, mutatis mutandis, would be adopted for the election of the ordinary Cortes of 1822-1823. Besides the assertive electoral reform measures
suggested in his contribution, the Rego Abranches’ project also reveals the
openness that Vintismo has provided to the participation of citizens in the
political life of the community, allowing them to present their individual
reform proposals for the «political regeneration» of the country.
Keywords:
Parliamentary Elections 1822; Direct Elections; Parliament [Cortes];
Portugal; Liberalism.
«Portugueses, elegei bem e a pátria será salva!»
[Correio do Porto, 4 de dezembro de 1820]

1. Introdução
Após o êxito da sublevação militar de 24 de agosto de 1820, na cidade
do Porto, seguiu-se o período de maior tensão política, em que esteve iminente o confronto militar entre as forças liberais e as tropas que se tinham
mantido fiéis à Regência de D. João VI, mas que culminou com a tomada
do poder por parte dos liberais e a unificação nacional (1 de outubro de
1820, no Palácio do Governo, em Lisboa) sob a governação da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, remodelada com a integração dos
membros do Governo Interino de Lisboa, nascido da sublevação de Lisboa
em 15 de setembro1.
Em simultâneo, foi também criada uma Junta Provisional Preparatória
das Cortes para avançar com os preparativos necessários para a convocação
das Cortes Constituintes, que vinham anunciadas desde o primeiro momento da Revolução. O mês de outubro desse ano ficou particularmente
marcado pela controvérsia em torno da convocação das Cortes – Cortes
tradicionais (convocando os três estados do reino, clero, nobreza e povo) ou
Cortes modernas?
1 Moreira e Domingues, 2020b; Cordeiro, 2020: pp. 119-279.
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Para dar resposta a esta questão, a Junta das Cortes decidiu fazer uma
consulta pública inédita e resolveu sondar «a opinião mais ilustrada» sobre
«o melhor e o mais pronto modo de organizar a representação nacional em Cortes». A consulta foi dirigida às «corporações científicas» e aos «homens conhecidos pelas suas profissões literárias», mas acolhendo também, «com toda a
cordialidade, quaisquer trabalhos que lhe forem dirigidos pelas pessoas a quem
a sua modéstia impede de figurarem com ostentação científica»2. À secretaria
da dita Junta, oriundos das mais diversas e longínquas cidades e vilas do
território nacional, chegaram perto de cinco centenas de pareceres, emitidos por múltiplas personalidades e por algumas entidades públicas3.
Findo o prazo da consulta (a 26 de outubro), com muitos pareceres a
chegarem fora do prazo estabelecido, triunfou a ideia da convocação moderna das Cortes e, nesse sentido, a Junta Preparatória das Cortes emitiu
as Instruções eleitorais de 31 de outubro de 18204. Mas estas foram imediatamente contestadas, tanto pela direita militar como pela esquerda radical, e revogadas no seguimento do pronunciamento militar da Martinhada
(11 de novembro de 1820). Em substituição, foram aprovadas as novas Instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820, que adaptavam a Portugal o
capítulo eleitoral da Constituição de Cádis de 18125.
As primeiras eleições constituintes foram eleições indiretas, em quatro
graus de votação, tendo por base um sufrágio masculino praticamente universal, e realizaram-se durante o mês de dezembro desse ano de 1820, desde
o dia 10 (início dos atos eleitorais do 1.º grau, em todo o território português do continente) até ao dia 30 (conclusão dos atos eleitorais do 4.º grau,
na província do Minho); nos domínios ultramarinas e ilhas adjacentes, as
eleições decorreram ao longo dos anos de 1821 e 18226. No dia 26 de janeiro
2 Lisboa, IAN/TT – Ministérios dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, mç. 105, doc. 2, fl. 126 (exemplar avulso); Gazeta de Lisboa, n.º 242, sábado, 7 de outubro de 1820; Génio Constitucional, n.º 9,
quarta-feira, 11 de outubro de 1820.
3 Cf. Domingues e Moreira, 2018: pp. 1-39; Domingues e Moreira, 2020: pp. 634-668. Está em fase
de conclusão um estudo sobre o conjunto desses pareceres que chegaram aos nossos dias e ilustram
um momento ímpar da história política-constitucional do País – Moreira e Domingues (a editar).
4 Diário do Governo, n.º 23, sexta-feira, 10 de novembro de 1820 [Disponível em: https://digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
5 Suplemento ao Diário do Governo, n.º 34, quinta-feira, 23 de novembro de 1820 [Disponível em:
https://digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)]; Gazeta de Lisboa, n.º 285, segunda-feira, 27 de novembro de 1820; e n.º 286, terça-feira, 28 de novembro de 1820.
6 Sobre este processo eleitoral ver, por todos, Domingues e Monteiro, 2018: pp. 593-693; Moreira e
Domingues, 2020a: pp. 43-47 e Moreira e Domingues, 2020c: pp. 181-213.
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de 1821, na sala da livraria do Convento das Necessidades, as Cortes Gerais
Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa iniciavam as funções para que tinham sido eleitas.
A nova ordem constitucional liberal pressupunha a continuidade do
sistema representativo, assente num parlamento permanente eleito pelos
cidadãos. Ou seja, após o encerramento das Cortes Constituintes extraordinárias, que tinham sido eleitas ad hoc para aprovar a Constituição (mas
que também tinham assumido poderes legislativos ordinários), as Cortes
ordinárias deveriam dar continuidade ao sistema de governo representativo. Por isso, ao longo do biénio 1821-1822, no seio das Cortes Constituintes travou-se um intenso debate político sobre o sistema eleitoral a adotar
para a eleição dos deputados às futuras Cortes ordinárias7. No final, as
Cortes Constituintes aprovaram o decreto eleitoral de 11 de julho de 1822,
promulgado como carta de lei por D. João VI, no dia 17 de julho de 18228,
a qual foi constitucionalizada, com escassas alterações, no articulado final
da Constituição de 1822 (arts. 32º-74º).
O debate sobre o futuro sistema eleitoral não ficou circunscrito à discussão parlamentar interna, dando azo a manifestações no seu exterior,
com uma relevante repercussão no outro lado do Atlântico e alguma influência na elaboração da primeira lei eleitoral brasileira9. A este propósito,
alguns projetos constitucionais, que tinham sido enviados por particulares
às Cortes Constituintes, já incluíam sugestões eleitorais, v. g., o projeto
constitucional de José Maria Dantas Pereira10 e o projeto constitucional de
Manuel Gomes Quaresma de Sequeira11.
No jornal O Portuguez Constitucional foi publicado um parecer anónimo, datado de 20 de maio de 1821, no Porto, onde se defendia a realização
de eleições diretas e o voto secreto para a escolha dos deputados às futuras
Cortes ordinárias, criticando abertamente o método eleitoral indireto que
tinha sido seguido, em 1820, na eleição dos deputados às Cortes Constituintes; este parecer foi, pouco tempo depois, publicado pela imprensa pe-

7 Fernandez, 2018: pp. 23-36; Costa, 2019: pp. 79-108.
8 Diário do Governo, n.º 176, segunda-feira, 29 de julho de 1822 [Disponível em: https://digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
9 Motta, 2018: pp. 278-320.
10 Fernandes, 2018: pp. 97-140.
11 Castro, 2018: pp. 141-208.
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riódica brasileira12.
Neste texto – que tem por base a comunicação apresentada à conferência dos Dois Séculos de Constitucionalismo Eleitoral em Portugal (Universidade Lusíada – Norte, Porto, 24 de setembro de 2020) –, vamos proceder à
análise de uma outra proposta individual sobre o sistema eleitoral a adotar
para as Cortes ordinárias, que foi publicado pelo primeiro periódico liberal
conimbricense, O Cidadão Literato. A publicação deste jornal (do qual saíram do prelo apenas 4 números) foi autorizada pela Junta Provisional do
Governo, no dia 27 de dezembro de 1820, em resposta a um pedido que lhe
tinha sido dirigido por António Luís de Seabra – o futuro autor do primeiro
Código Civil Português (1867) – e outros professores da Universidade de
Coimbra13.
2. O autor do projeto
António Manuel do Rego Abranches (Tomar, 1793 – Lisboa, 1851) tinha menos de trinta anos quando publicou o parecer que aqui estudamos.
Nas palavras introdutórias à publicação do parecer, o redator do Cidadão
Literato refere-se a Rego Abranches como um «mancebo [jovem] de raro
talento, de grande erudição e amador sincero do bem da sua pátria».
Rego Abranches nasceu em Tomar, no ano de 1793, filho de José Manuel do Rego Abranches, um bacharel em Leis, que, após a “leitura” dos
bacharéis no Desembargo do Paço, em 178814, tinha ingressado na carreira
da magistratura, tendo sido nomeado juiz de fora de Montemor-o-Velho
e depois da vila de Aveiro15; em 1816, foi nomeado corregedor para a comarca de Setúbal16. O seu filho seguiu-lhe as pisadas, quanto à formação
académica e à carreira na magistratura. Vejamos!
Rego Abranches filho frequentou a Universidade de Coimbra durante cinco anos, onde se formou bacharel em leis, com o seguinte percurso:
no ano letivo de 1812/13, frequentou o 1.º ano jurídico, com residência no

12 Idade d’Ouro do Brazil, n.º 99, Bahia, Typografia da Viuva Serva e Carvalho, terça-feira, 11 de
setembro de 1821.
13 Moreira e Domingues, 2020d: p. 209 (doc. 53).
14 Lisboa, IAN/TT – Desembargo do Paço, Leitura de bacharéis, letras I e J, mç. 57, n.º 15.
15 Lisboa, IAN/TT – Ministério do Reino, mç. 802, proc. 17.
16 Lisboa, IAN/TT – Registo Geral de Mercês, D. João VI, Liv. 12, fl. 293.
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Beco das Flores, sem número; no ano letivo de 1813/14, frequentou o 2.º
ano jurídico, com residência na Couraça dos Apóstolos, n.º 646; no ano
letivo de 1814/15, frequentou o 3.º ano de Leis, com residência na Couraça
dos Apóstolos, n.º 147; no ano letivo de 1815/16, frequentou o 4.º ano de
Leis, com residência no Beco das Flores, n.º 16; no ano letivo de 1816/17,
frequentou o 5.º ano de Leis, com residência no Marco da Feira, n.º 12417.
Em agosto de 1819, era solicitada a nomeação de Rego Abranches para
o lugar de juiz de fora de Aldeia Galega do Ribatejo (Montijo). Não conseguimos apurar se se efetivou esta nomeação, sendo certo que, no final do
ano de 1820, já na época liberal, foi nomeado para o lugar de juiz de fora
da vila de Azambuja18. Na qualidade de presidente da Câmara dessa vila,
que era inerente à de juiz de fora, mandou aprovar e pôr em execução um
«sistema de administração e escrituração, por ele organizado conforme as leis
e prática das mais bem reguladas administrações», sobre o cumprimento das
providências relativas às crianças expostas; e mandou compor «um livro de
tutelas, pelo qual constasse o estado da administração dos órfãos, se pudessem
tomar as contas aos tutores e mais pessoas debitadas àqueles e pôr em arrecadação os seus bens»19. Por portaria de setembro de 1822, foi-lhe concedida
uma licença de dois meses no exercício das referidas funções de juiz de fora
de Azambuja20.
Inocêncio da Silva deixou consignado que Rego Abranches, «depois de
servir alguns lugares da magistratura, trocou esta pela profissão de advogado,
que exerceu por muitos anos em Lisboa, com crédito e nomeada»21. Efetivamente, no ano de 1828, já surge identificado como advogado da Casa da
Suplicação, com escritório à Rua dos Fanqueiros, n.º 7722.
Entretanto, Rego Abranches tinha retomado a carreira na magistratura: a 30 de julho de 1833, poucos dias depois da entrada em Lisboa das
forças liberais (24 de julho), o duque de Bragança, D. Pedro, em nome da
17 Relação dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra, 1801-1865 [Disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/republica/UCBG-RP-15-2/rosto.html (consultado no dia 3 de fevereiro de
2021)].
18 Lisboa, IAN/TT – Ministério do Reino, mç. 672, proc. 6.
19 Lisboa, IAN/TT – Ministério do Reino, mç. 672, proc. 6.
20 Diário do Governo, n.º 218, segunda-feira, 16 de setembro de 1822, p. 1628 [Disponível em: https://
digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
21 Silva, 1858: p. 195.
22 Gazeta de Lisboa, n.º 37, terça-feira, 12 de fevereiro de 1828, p. 290 [Disponível em: https://digigov.
cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
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rainha D. Maria II, nomeou-o corregedor do bairro de Belém23. Em 1836,
por portaria de 9 março, da Secretaria do Negócios do Reino, foi designado
para o lugar de administrador do concelho de Lisboa24. mas por decreto
de 11 de novembro de 1836, voltava à magistratura, pois D. Maria II nomeou-o juiz do Tribunal Comercial de 1.ª Instância de Lisboa, «vago pela
transferência do bacharel Gaspar Pereira da Silva», declarando sem efeito
o seu decreto de 22 de outubro desse ano, pelo qual «fora despachado para
servir interinamente de juiz de direito do terceiro distrito desta capital»25. Num
anúncio do ano de 1838, surge como juiz de direito da 3.ª Vara26.
António Manuel do Rego Abranches morreu em Lisboa, a 6 de fevereiro de 1851.
Ao longo da sua vida, Rego Abranches conseguiu formar uma das mais
opulentas bibliotecas da época, sobre a qual Inocência da Silva escreveu a
seguinte nota:
«Foi um dos mais zelosos e dedicados bibliófilos que em Lisboa tem
aparecido, desde muitos anos a esta parte. Com suma curiosidade, incessante diligência e considerável dispêndio conseguiu reunir uma copiosa e
escolhida livraria, que se compunha de quase doze mil volumes, sendo a
maior parte livros portugueses, entre os quais se contavam os melhores e os
mais raros. Afirmava ter despendido com ela perto de 17 000 000 de réis. O
facto é que, procedendo-se à venda em praça, em junho de 1855, por óbito
de seu filho, do mesmo nome, que apenas lhe sobrevive três anos, produziu,
se bem me recordo, a quantia de 5 000 000 de réis, ou pouco mais, à qual
pôde juntar-se 1 600 000 réis, que o filho recebera por uma pequena porção
de obras mais preciosas, tais como a Vita Christi, Cancioneiro de Resende,
Lusíadas, da magnífica edição do Morgado de Mateus, e outras semelhantes, que passaram ao Brasil. Tudo o melhor que ainda restava foi, no ato
da venda, em praça arrematado por parte do referido Joaquim Pereira da
Costa; e como houve competidores, muitos livros subiram a um preço ex23 Crónica Constitucional de Lisboa, n.º 7, sexta-feira, 2 de agosto de 1833 [Disponível em: https://
digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
24 Diário do Governo, n.º 60, quinta-feira, 10 de março de 1836, p. 332 [Disponível em: https://digigov.
cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
25 Diário do Governo, n.º 271, terça-feira, 15 de novembro de 1836, p. 1269 [Disponível em: https://
digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
26 Diário do Governo, n.º 28, quinta-feira, 1 de fevereiro de 1838, p. 112 [Disponível em: https://digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].

| 203

JOSÉ DOMINGUES

cessivamente desproporcionado, entretanto que outros se venderam por
lanços insignificantes»27.
Para além de bibliófilo, como escritor, Rego Abranches deixou um legado de várias obras impressas28:
 Administração dos Pinhaes Nacionaes da Azambuja e Virtudes,
no tempo do Juiz de Fora, e Conservador Antonio Manoel do Rego
Abranches, Officina que foi de Lino da Silva Godinho, 1822.
 Memória justificativa sobre a conducta do Marechal de campo Luis
do Rego Barreto, durante o tempo em que foi Governador de Pernambuco e Presidente da Junta Constitucional do Governo da mesma provincia, Lisboa, na Tipografia de Desidério Marques Leão, 1822.
 Defesa ou resposta do Tenente General graduado Jorge d’Avillez Jusarte de Sousa Tavares, Lisboa, na Imprensa de João Nunes Esteves, 1823.
 Indice chronologico e remissivo da novissima legislação portuguesa,
Lisboa, Typ. da Viuva Silva e Filhos, 1836 [Disponível em: http://
purl.pt/6484].
 Catalogo alfabetico das obras impressas de José Agostinho de Macedo,
Lisboa, Tipografia Martins, 1849.
3. O sistema eleitoral parlamentar proposto
3.1. Opção pela eleição direta
Em abril de 1821, de uma forma concisa (em nove §§ e uma nota final),
Rego Abranches propunha que Portugal, nas futuras eleições legislativas,
passasse a adotar um sistema de eleições diretas, a fim de evitar os inconvenientes revelados pelo método adotado nas eleições constituintes de
27 Silva, 1858: p. 196.
28 «Escreveu também e foram publicadas anónimas várias alegações, exposições e documentos relativos à questão suscitada entre o falecido Joaquim Pereira da Costa e seu irmão, sobre a herança
e sucessão nos bens de seu tio José Bento de Araújo. Dirigiu algumas das reimpressões que na Tipografia Rolandiana se fizeram modernamente de antigos livros clássicos, vigiando pela exatidão
deles, revendo as provas e escrevendo os respetivos prefácios ou notícias prévias e ilustrativas que
as precedem. Estão neste caso, creio, os Diálogos de Fr. Amador Arrais, a Imagem da Vida Cristã
de Fr. Heitor Pinto, o Olissipo de António de Sousa de Macedo, etc. etc.» (Silva, 1858: p. 195).
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1820, realizadas de acordo com as Instruções eleitorais de 22 de novembro,
que, conforme supra dito, reproduziam o método eleitoral da Constituição
espanhola de 1812, assente em eleições indiretas, em quatro graus (o 1º e o
2º a nível da paróquia, o 3º a nível da comarca e o 4º a nível da província).
No seu entendimento, as eleições diretas permitiriam que o voto popular,
sem qualquer intermediação de juntas ou colégios eleitorais, determinasse
a escolha dos deputados às próximas Cortes ordinárias.
Foi buscar o apoio doutrinário para a sua proposta a Benjamin Constant, que na obra Principes de Politique Applicables à tous les Gouvernements
Représentatifs et Particulièrement à la Constitution Actuelle de la France reserva o capítulo V à eleição das assembleias representativas29. Concluindo
que, de acordo com as razões expendidas pelo autor francês, nas eleições
indiretas: (i) o voto do povo se perdia em vários atos eleitorais, não se
elegendo os deputados escolhidos pelo povo em votação primária; (ii) os
deputados acabariam por ser eleitos por um colégio eleitoral reduzido, em
último grau eleitoral, «o que influi terrivelmente na escolha».
Note-se, no entanto, que as Instruções eleitorais de 22 de novembro de
1820 previam a possibilidade de as juntas eleitorais de comarca e de província votarem em nomes que não as integrassem: «podendo recair a eleição
nos cidadãos que formam a junta ou nos que não entram nela» (art.º 75º e
art.º 91º, respetivamente)30. Desse modo, era possível votar em (e eleger)
pessoas estranhas aos referidos colégios eleitorais, desde que elegíveis na
comarca ou província em causa. Foi assim que no final foram eleitos nos
colégios de província deputados que não integravam esse colégio nem os
colégios de comarca a montante.
Às referidas razões doutrinárias, Rego Abranches acrescentou a sua
experiência pessoal como presidente de uma junta paroquial (em dezembro de 1820), onde constatou presencialmente que o compromissário mais
votado pelos cidadãos eleitores – «quase com absoluta pluralidade de votos»
(maioria absoluta), num mínimo de 11 e máximo de 31 compromissários
que se elegiam – tinha sido preterido logo no ato eleitoral seguinte, não
sendo nomeado eleitor dessa paróquia, perdendo assim a possibilidade de
29 Constant, 1815: pp. 75-103.
30 Suplemento ao Diário do Governo, n.º 34, quinta-feira, 23 de novembro de 1820 [Disponível em:
https://digigov.cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)]; Gazeta de Lisboa, n.º 285,
segunda-feira, 27 de novembro de 1820; e n.º 286, terça-feira, 28 de novembro de 1820.
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vir a ser deputado às Cortes Constituintes.
Entretanto, Rego Chaves não considerou nem contestou as razões que
eram normalmente invocadas para defender a eleição indireta (através de
um ou mais colégios eleitorais intermédios), nomeadamente o défice de informação da generalidade dos eleitores na base (por causa da iliteracia e da
incipiência da imprensa) e a falta de candidaturas eleitorais prévias, o que
criava condições para uma grande dispersão das escolhas eleitorais e para
a prevalência dos notáveis locais.
Não é por acaso que, embora propondo a eleição direta dos deputados
por todos os eleitores, o próprio Rego Chaves tenha cuidado de estabelecer
um sistema de filtragem dos resultados das votações a nível local através
do mecanismo de escrutínio eliminatório em três graus (paróquia, comarca, província). E também não é por acaso que, quando a eleição direta vem
a triunfar definitivamente, trinta anos depois (Ato Adicional à Carta Constitucional de 1852), ela tenha vingado à custa de um sufrágio censitário
exigente que reduzia o eleitorado à elite possidente.
3.2. Funcionamento do sistema eleitoral proposto
O sistema eleitoral proposto por Rego Abranches pode resumir-se aos
seguintes aspetos: (i) limites à capacidade eleitoral ativa; (ii) limites à
capacidade eleitoral passiva; (iii) sufrágio direto por lista uninominal ou
plurinominal; e (iv) escrutínio de apuramento em três graus.
a) Capacidade eleitoral ativa
Podiam votar nas assembleias paroquiais os cidadãos do sexo masculino, maiores de 25 anos31, mas apenas um de cada família, uma vez que estavam excluídos de votar os «familiares» (§ 2). Quer dizer que, em princípio,
os eleitores seriam os chefes-de-família, residentes na respetiva paróquia
(«os paroquianos»), mas nada parecia obstar a que o direito de voto fosse
exercido por outro membro da família. Em todo o caso, esta proposta,
substituindo o voto individual pelo voto orgânico das famílias, traduzia-se numa substancial redução do sufrágio em relação às eleições das Cortes
Constituintes de 1820.
31 A idade dos 25 anos da maioridade vinha estabelecida nas Ordenações Filipinas.
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Quanto às restrições à capacidade eleitoral ativa, Rego Abranches excluiu do universo dos eleitores os criados, os falidos, os criminosos ou em
estado de acusação e os religiosos (não diferenciando os religiosos seculares
dos regulares) (§ 2), mais uma vez limitando o universo eleitoral de 1820,
que só excluía a clero regular.
b) Limites à capacidade eleitoral passiva
Em princípio, qualquer eleitor podia ser eleito deputado, i. e., os que
podiam votar também podiam ser eleitos. Neste parágrafo, Rego Abranches aproveitou para acentuar a liberdade de votar, aconselhando a que
o eleitor regulasse a sua escolha pelo merecimento e pelo reconhecimento e
confiança que lhe merecer o elegível; e realçar a liberdade de ser eleito,
abolindo qualquer vínculo de territorialidade (naturalidade ou residência)
e excluindo quaisquer distinções em função de cargo, emprego, profissão ou
estado dos elegíveis e deputados (§ 4).
Neste ponto Rego Abranches era mais liberal do que a lei eleitoral de
1820, que estabelecia requisitos de natalidade ou residência (de 7 anos, pelo
menos) para os deputados em relação à província por que eram eleitos.
c) Sufrágio direto a nível das paróquias
A eleição dos deputados era efetuada por votação dos cidadãos a nível
das paróquias.
No dia aprazado para a realização das eleições, a mesa eleitoral seria
presidida pelo juiz do lugar (se houvesse outras mesas, seriam presididas
pelos vereadores) e composta pelo pároco, mais dois escrutinadores e um
secretário, eleitos por maioria simples de entre os cidadãos presentes (§ 1).
O direito de voto seria exercido através de lista uninominal ou plurinominal (conforme o número de elegíveis que cabia a cada paróquia), onde
cada eleitor escrevia o nome ou nomes dos seus elegíveis para deputados
às Cortes, indicando a naturalidade e residência respetivas (§ 3). As listas
tinham de ser assinadas (§ 3). Esta exigência poderia parecer um limite capacitário de literacia, no entanto, nada obstava a que o eleitor analfabeto
solicitasse que alguém lhe escrevesse os nomes daqueles em quem votava
e que lhe assinasse a lista. O intuito das listas assinadas era identificar os
votantes e controlar o seu exercício do direito de voto, no dia das eleições.
O número de elegíveis por paróquia seria de 1 por cada 200 fogos (§ 3),
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seguindo o critério estabelecido nas Instruções eleitorais de 22 de novembro.
Desta forma, o número de elegíveis das freguegias maiores era calculado à
razão de um por cada 200 fogos (ou fração adicional de 100 fogos); isto é,
as freguesias que tivessem mais de 300 fogos, mesmo que não chegassem
aos 400, já tinham direito a dois elegíveis; as que excedessem os 500 fogos,
ainda que não chegassem aos 600, já elegiam três elegíveis, e assim progressivamente; sendo que as freguesias com 150 fogos já tinham direito um
elegível. Todavia, para que a confiança do votante não fosse forçada, Rego
Abranches entendeu aconselhável que o eleitor pudesse votar em menos
elegíveis do que os consignados à sua paróquia, votando apenas nos que
considerasse dignos de tal cargo (§ 3).
Na falta de um recenseamento eleitoral – que só viria a ser instituído
pela lei eleitoral de 11 de julho de 1822 –, o controlo dos votantes era feito
pelo pároco, que estava na mesa, provavelmente através do rol dos confessados. Para o efeito, no decorrer do ato eleitoral, o presidente da mesa
eleitoral estava obrigado a apresentar-lhe as listas assinadas que recebia (§
3), para efeitos de controlo.
d) Escrutínio em três graus
Apesar da opção pela eleição direta dos deputados pelos cidadãos nas
assembleias de paróquia, a verdade é que só contavam para a eleição os
votos na pessoa ou pessoas que obtivessem mais votos, conforme o número
de elegíveis que cabiam a cada paróquia tendo em conta a sua população.
Assim nas paróquias pequenas (mais ou menos 200 fogos) só contavam os
votos na pessoa mais votada, sendo todos os outros desperdiçados.
Com efeito, na proposta de Rego Abranches o escrutínio de apuramento era feito em três graus diferentes, cada um correspondente a um âmbito
territorial distinto: o 1.º escrutínio seria feito ao nível da paróquia, para
apuramento dos elegíveis de paróquia; o 2.º escrutínio seria feito ao nível
da comarca, entre os elegíveis de paróquia, para apuramento dos elegíveis
de comarca; e o 3.º escrutínio seria feito ao nível da província, entre os
elegíveis de comarca, para apurar os deputados efetivos e substitutos às
Cortes. De forma que os deputados continentais, tal como em 1820, seriam
eleitos pelos seis círculos eleitorais de província da Metrópole: Minho, Trás-os-Montes, Estremadura, Beira, Alentejo e Algarve.
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Concretamente, eram as seguintes as operações:
1.º escrutínio – feito ao nível da paróquia: concluída a votação e
contabilizados os votos individuais de todas as listas, era elaborada uma lista com os nomes dos elegíveis (tantos nomes quantos coubessem à paróquia, segundo a repartição proporcional à
população, acima referida), apurados por ordem dos votos recebidos, declarando à frente de cada um a respetiva naturalidade, residência e o número de votos obtido; a lista seria assinada
por todos os membros da mesa e enviada para o presidente da
câmara da respetiva cabeça de comarca, «ficando cópia autêntica no arquivo da câmara e publicando-se por editais a eleição» (§ 5).
2.º escrutínio – feito ao nível de comarca: o presidente da câmara da capital da comarca recebia as listas com o apuramento dos elegíveis das
paróquias situadas nos seus limites territoriais; em dia aprazado,
reunia a junta de escrutínio da comarca, composta pelos membros da
câmara da capital dessa comarca e por uma autoridade eclesiástica
e outra militar, as mais graduada da comarca, servindo de presidente e secretário da junta o presidente e o secretário da câmara (§ 6).
Somados os votos de todas as listas paroquiais, era redigida
uma lista com os nomes dos elegíveis de comarca (tantos quantos os que estavam previstos no mapa anexo às Instruções eleitorais de 22 de novembro, tendo em conta a população – cf.
Anexo II), apurados segundo a ordem dos votos obtidos, declarando à frente de cada um a respetiva naturalidade, residência e o número de votos obtido; depois de assinada por todos os
membros da mesa, a lista era remetida para o presidente da câmara da capital da respetiva província (§ 7), para se proceder
ao último escrutínio e apuramento final dos deputados eleitos.
3.º escrutínio – feito ao nível da província: em dia aprazado, reuniam as juntas de escrutínio nas seis capitais das províncias (cf.
Anexo II), com uma composição análoga à das juntas de escrutínio das comarcas, com a única diferença de os membros da câmara e as maiores autoridades eclesiástica e militar serem da
cidade ou vila cabeça da província (§ 8). Não deixa de ser notória a exclusão do corregedor em todo o processo das eleições,
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tanto nas juntas de comarca, como nas juntas de província.
Feita a contagem dos votos registado nas listas dos elegíveis de comarca, proceder-se-ia à eleição definitiva do número de deputados e substitutos por cada província (número previsto no mapa anexo às Instruções
eleitorais de 22 de novembro, tendo em conta a população – cf. Anexo II),
ficando eleitos deputados os que obtivessem mais votos pela ordem do seu
número. A lista seria assinada por todos os membros da junta e remetida à
deputação permanente das Cortes (§ 9).
Desta forma, segundo a sugestão exposta por Rego Abranches, ficariam eleitos os deputados às próximas Cortes ordinárias. Por conseguiste,
na eleição dos deputados não contavam todos os votos dos cidadãos a nível
da província, mas somente os que tivessem contribuído para apurar os elegíveis de paróquia e, depois, os elegíveis de comarca.
4. Comparação com o sistema eleitoral constituinte de 1820
Rego Abranches não escondeu a base de influência das Instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820, referindo-as expressamente várias vezes,
mantendo no seu projeto eleitoral aspetos relevantes dessas Instruções, tais
como: (i) a composição das mesas eleitorais das juntas de paróquia; (ii)
a proporcionalidade em função da população (um para 200 fogos) para a
votação e eleição dos elegíveis de paróquia: (iii) o número de elegíveis de
comarca igual ao número de eleitores de comarca de 1820; (iv) a eleição
dos deputados por províncias e a mesma distribuição de deputados por
cada província, assim como o mesmo número total de deputados às Cortes;
(v) o sistema parlamentar monocamaral, que, em obediência ao princípio
da unidade da representação nacional, se manteve na lei eleitoral de 1822 e
nas subsequentes Cortes Ordinárias.
A diferença essencial está diretamente relacionada com o objetivo da
proposta de Abranches, a passagem de eleições indiretas (em quatro graus
eleitorais, através de votação em sucessivos colégios eleitorais) para umas
eleições diretas, em que os deputados são eleitos pelos cidadãos e não por
colégios eleitorais intermédios, embora com três graus de escrutínio dos
votos.
São ainda de patentear as seguintes divergências no projeto de Rego
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Abranches: (i) uma grande redução da base eleitoral ativa, alargando
substancialmente os limites e restrições à capacidade de voto; (ii) a exclusão do vínculo de naturalidade ou residência, tanto para os elegíveis de
paróquia e de comarca, como para os deputados eleitos.
5. Comparação com o sistema eleitoral adotado em 1822
A lei eleitoral de 11 de julho de 1822 adotou, pela primeira vez em
Portugal, o sistema de eleição direta dos deputados pelos eleitores, com o
apuramento dos votos a ser feito de uma forma progressiva em três graus
distintos. Esta é a maior proximidade com o projeto eleitoral de Rego
Abranches – a votação única ao nível das assembleias eleitorais de base.
Também em 1822 se adotou o sufrágio pessoal em círculos plurinominais, exercido por lista plurinominal. Prima facie, também a base eleitoral
é idêntica em ambos os monumentos – um voto por família –, mas com a lei
eleitoral de 1822 a reservar o direito ao chefe-de-família e Rego Abranches
a permitir que pudesse votar outro membro da família, o que se justificaria, sobretudo, no caso de incapacidade do chefe-de-família ou no caso de o
outro membro da família estar em melhores condições para o exercício do
direito de voto, por exemplo, sabendo ler e escrever.
Apesar desta paridade em termos de base eleitoral ativa, o número de
votos e o universo dos elegíveis decorrente seriam totalmente distintos nas
duas conjunturas eleitorais, por causa do critério adotado para determinar
o número de votados por lista. Segundo a lei de 1822, cada eleitor nas assembleias eleitorais de base podia votar num número de elegíveis igual ao
dobro dos deputados do respetivo círculo eleitoral. Por exemplo, todos os
eleitores do círculo eleitoral de Arcos de Valdevez votavam em oito elegíveis, correspondente ao «número dobrado dos [deputados] que correspondem
aquela divisão eleitoral» (art.º 33º)32; segundo o projeto de Rego Abranches,
todos eleitores desse distrito eleitoral, residentes em freguesias com menos
de 300 fogos, votariam apenas em um elegível para deputado.
Notam-se ainda outras diferenças substanciais nos dois diplomas,
como por exemplo: (i) quanto à capacidade eleitoral ativa e passiva, pois,
32 Diário do Governo, n.º 176, segunda-feira, 29 de julho de 1822 [Disponível em: https://digigov.
cepese.pt (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].
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quanto à primeira, o projeto de Rego Abranches excluía o clero secular e,
quanto à segunda, dispensava qualquer vínculo de territorialidade e de
limite censitário para os deputados, o que não sucedia na lei eleitoral de
1822 (ii) quanto ao âmbito territorial dos graus de escrutínio, pois, em
1822, o apuramento dos votos era feito sucessivamente ao nível das assembleias primárias, dos municípios e dos círculos eleitorais (num total de 26,
sem qualquer correspondência com a divisão administrativa preexistente);
(iii) quanto à maioria necessária a eleição dos deputados, pois, em 1822,
exigia-se uma maioria absoluta, com a consequente possibilidade de uma
segunda volta.
6. Conclusão
Foi a lei de 11 de julho de 1822 que veio implementar um novo sistema político-eleitoral para o País, assente em eleições diretas, concretizando «uma das grandes inovações estruturais da “regeneração política”
empreendida pelas Cortes Constituintes de 1821-1822, visando uma genuína
representação política dos cidadãos nas instituições políticas do novo regime
constitucional»33.
Antes de se chegar a esta decisão legislativa, na sessão de 25 de junho
de 1821 das Cortes Constituintes, foi apresentado o projeto constitucional
oficial, que propunha um sistema de eleições indiretas em dois graus eleitorais; o seu capítulo eleitoral viria a ser sujeito a uma nova redação através
do projeto da eleição dos deputados às Cortes (arts. 32º a 67º), apresentado
em sessão parlamentar de 16 de abril de 182234. Com base neste projeto
constitucional, nas Cortes Constituintes gerou-se um profundo debate sobre eleições diretas ou indiretas, sobretudo nas sessões de 27 a 29 de agosto
de 1821, o qual extravasaria para o exterior. A decisão final haveria de
pender para eleição direta.
Todavia, meses antes do projeto constitucional e dos debates parlamentares, Rego Abranches publicara na imprensa a sua proposta individual sobre o sistema eleitoral a adotar para a eleição dos deputados às
futuras Cortes ordinárias, propondo a realização de eleições diretas, para
33 Moreira e Domingues, 2020a: p. 223.
34 Sobre este projeto constitucional, ver por todos, Pereira, 2018: pp. 11-95.
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evitar os inconvenientes que se tinham verificado nas anteriores eleições
constituintes indiretas.
Em conclusão, temos de reconhecer o pioneirismo do tomarense António Manuel do Rego Abranches, que foi o primeiro a avançar com uma
proposta de eleições legislativas diretas em Portugal, assim desencadeando
um debate político-eleitoral que vai dominar, pelo menos, a primeira metade do século XIX. E também se lhe não pode negar a assertividade das
soluções propostas, algumas das quais viriam a ter acolhimento na lei eleitoral de 11 de julho de 1822 – nomeadamente, o parlamento monocamaral,
as eleições diretas, os três graus de escrutínio, o voto secreto e o voto por
lista nominal –, que serviu de base legal às primeiras eleições legislativas
portuguesas.
A contrarrevolução da Vilafrancada, em 1823, veio pôr termo à Constituição de 1822, dissolveu as Cortes e suspendeu o sistema de governo representativo. As eleições legislativas viriam a ser recuperadas em 1826, pela
entrada em vigor da Carta Constitucional, mas sob a forma de eleições
indiretas (e sufrágio censitário). A Constituição de 1838, durante os seus
quatro anos de vigência (1838-1842), voltou ao sistema das eleições diretas,
tanto para a Câmara dos Deputados como para a Câmara dos Senadores
(art.º 71º). A restauração da Carta Constitucional em 1842 repôs as eleições indiretas da Câmara dos Deputados. Só em 1852 é que o primeiro Ato
Adicional à Carta Constitucional instituiu definitivamente o sistema das
eleições diretas em Portugal.
A proposta pioneira de Rego Abranches, trinta anos antes, era finalmente vindicada.
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Anexo I
Projeto eleitoral da autoria de António Manuel do Rego Abranches.
Advertência
A chave do templo da liberdade no sistema constitucional é, sem dúvida, o plano das eleições. A França, hoje escrava, seguramente o não seria se
despóticas leis de exceção lhe não extorquissem vergonhosas nomeações. O
plano de eleições da Constituição espanhola tem defeitos que, em tempos
de menor entusiasmo pela causa pública, acarretariam males e danos incalculáveis. As nossas eleições para deputados das Cortes Extraordinárias
tiveram, em partes, princípios que não deixariam de ser fatais à liberdade,
em eras diferentes. Finalmente, é preciso que o povo eleja, nisto concordarão todos os que amem a liberdade de sua pátria. Eis aqui o que nos move
a publicar as seguintes lembranças, que, para isso, nos foram comunicadas
pelo senhor António Manuel do Rego Abranches, mancebo de raro talento,
de grande erudição e amador sincero do bem da sua pátria.
Ideia para a eleição dos deputados das Cortes portuguesas
«Se queremos gozar completamente dos benefícios do governo representativo, cumpre adotar a eleição direta»
Benjamin Constant, Princ. Polit., Cap. 535.
§1
Celebrar-se-ão juntas de paróquia no dia que for determinado, compostas do pároco, de dois escrutinadores e um secretário, nomeados à pluralidade de votos entre os cidadãos presentes, sendo presididas pelos juízes dos
lugares; e quando houver mais [do] que uma, pelos vereadores – na forma
já estabelecida nas Instruções que serviram para a eleição dos deputados
das Cortes Extraordinárias.

35
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§2
Serão admitidos a votar todos os paroquianos, exceto os familiares,
criados, falidos, menores, criminosos ou em estado de acusação e, bem assim, os religiosos.
§3
A votação será feita por listas, que a junta apresentará ao seu pároco
no mesmo ato de eleição. Estas listas deverão ser assinadas e nelas nomearão os indivíduos para deputados, com a declaração de sua naturalidade e
residência. Os indivíduos nomeados devem corresponder em número ao dos
fogos de cada paróquia, isto é, por cada duzentos um – como nos artigos 38
e 39 das já citadas Instruções se estabelece para os eleitores de paróquia.
Ficará, porém, no arbítrio do votante o nomear somente os indivíduos que
julgue dignos, por isso, que a confiança do votante não deve se forçada.
§4
Poderá ser nomeado nas listas todo e qualquer cidadão maior de 25
anos e que não seja dos excetuados no § 2, sem distinção alguma de cargo,
emprego, profissão, estado ou naturalidade; podendo ser da mesma paróquia, comarca, província ou de outra, contanto que recaia no merecimento
do votado e no reconhecimento e confiança que dele tiver o votante.
§5
De todas as listas da paróquia, escolherá a junta os indivíduos que tiverem
o maior número de votos, escolhendo tantos quantos o exigir o número dos fogos de cada paróquia, na forma dita no § 3., e tirados os seus nomes para outra
lista, com declaração de naturalidade e residência e do número de votos que
tiveram – será assinada por todos os membros da junta e remetida, em carta
de serviço, para a cabeça de comarca, ao presidente do senado dela, ficando
cópia autêntica no arquivo da câmara e publicando-se por editais a eleição.
§6
Em dia também assinado se congregará, em cada uma das cabeças de
comarca, uma junta que será composta do senado da câmara e da autoridade eclesiástica e militar mais graduada que aí houver, sendo presidente e
secretário da junta os que o forem do senado.
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§7
Apresentadas na junta as cartas de listas das paróquias, serão aí abertas e escolhendo a junta, de todos os indivíduos, os que tiverem o maior
número de votos e tantos quantos é o número determinado para os eleitores de comarca no mapa geral, que acompanhou as Instruções supraditas;
e tirados os nomes de tais indivíduos para outra lista, com a declaração
dita no § 5, assinada por todos os membros da junta, será remetida para a
respetiva capital da província, conforme a designação feita no mapa supra
citado, ao presidente do senado da mesma, praticando o mais recomendado no § 5.
§8
Em dia igualmente designado se congregará em cada uma das capitais
da província uma junta que será composta do senado da mesma e da autoridade eclesiástica e militar mais graduada que aí houver, sendo presidente
e secretário da junta os que forem do senado.
§9
Apresentadas na junta, as cartas de lista das câmaras (sic) [comarcas]
serão aí abertas e escolhendo a junta, de todos os indivíduos que tiverem
maior número de votos, e tantos indivíduos quantos compõem o número
dos deputados e substitutos de cada província, determinado no mapa já
referido. Tirados os nomes de tais indivíduos para outra lista, com a declaração dita no § 5, assinada por todos os membros da junta, será remetida à
deputação permanente, praticado o que fica dito no § 5.
As ponderosas razões expedidas por Benjamin Constant, no capítulo 5
de seus Princípios Políticos, apoiam o método que oferecemos, que parece
reunir todas as vantagens e não sofrer algum dos inconvenientes que padece o método da Constituição espanhola e das Instruções que, conforme
ela, foram adotadas para a eleição dos deputados de nossas Cortes Extraordinárias. Dos quais, os principais são: 1.º perder-se o voto do povo no
encadeamento e progresso das nomeações de compromissários, eleitores de
paróquia e comarca, verificando-se o que diz o sábio Benjamin – La longue
filiére dans les detours de la quelle leur suffrage s’est denaturé ou a disparu –
de que é consequência não aparecerem depois eleitos aqueles que o povo
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queria, como conclui o mesmo Benjamin – Parmi les quels ne serait pas
l’object de leurs désirs réels, et de leur véritable préférence –; 2.º ser pequeno
o número de eleitores de que depende a nomeação dos deputados, o que
influi terrivelmente na escolha, como ainda diz o político Benjamin – Le
petit nombre des electeurs exerce aussi sur la nature de choix une influence
facheuse – motivo porque quer o dito Benjamin que as assembleias eletivas
da representação nacional sejam tão numerosas, quanto o permitir a boa
ordem. As suas razões são, na verdade, sem réplica – On n’attire (diz ele) les
regards de plusieurs milliers de citoyens que par une grande opulence, ou une
réputation étendue : quelques relations domestiques accaparent une majorité
dans une réunion de deux et trois cens : pour être nommé par le peuple, il faut
avoir des partisans placés au de la des alentours ordinaires : pour être choisi
par électeurs, il suffit de n’avoir point d’ennemis. L’avantage est tout entier
pour les qualités négatives, et la chance est même contre le talent. Ce que l’on
fait pour entrainer une réunion nombreuse, doit paraitre au grand jour, et la
pudeur modère les actions publiques : mais lorsqu’on s’incline devant quelques
hommes que l’on implore isolement, on se prosterne à l’ombre, et les individus
puissants ne sont que trop portés à jouir l’humilité des prières, et des supplications obséquieuses.
Fui presidente de uma junta paroquial e a experiência me fez ver serem
verdadeiras as razões que dá Benjamin. O povo elegeu para membro da
junta e para compromissário, quase com absoluta pluralidade de votos, um
indivíduo, o que evidencia o conhecimento e confiança que o povo tinha
em tal indivíduo; e com efeito, muito bem fundada, por ser de talentos e
probidade e até o único que havia na terra de verdadeiros conhecimentos
e literatura; e todavia, este indivíduo, que o povo elegeu, para tudo o que
despendeu de seu voto, não saiu eleitor de paróquia – se não foram, pois,
as razões que dá Benjamin as que motivaram tal efeito, quais seriam ou
foram elas?
O método que oferecemos não padece nenhum dos inconvenientes expostos, antes reúne as vantagens opostas, vindo por ele a eleição a ser do
povo, que, como diz Montesquieu, é admirável para escolher aqueles a
quem deve confiar uma parte da sua autoridade.
Fonte impressa – O Cidadão Literato: periódico de política e literatura,
coord. José Pinto Rebelo de Carvalho, Manuel Ferreira de Seabra e Antó| 219
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nio Luís de Seabra, Coimbra, na Imprensa da Universidade, vol. 1, nº 4,
abril de 1821, pp. 197-200 [Disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/bg4/
UCBG-misc365-nr5854/UCBG-misc365-nr5854_item1/index.html (consultado no dia 4 de fevereiro de 2021)].

Anexo II
Distribuição dos elegíveis/comarca e deputados/províncias – Rego Abranches

Beira

Trás-os-Montes

Minho

Prov.
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Comarcas

Elegíveis

Porto

18

Barcelos

15

Braga

6

Guimarães

15

Penafiel

6

Valença

3

Viana

12

Bragança

9

Miranda

3

Moncorvo

6

Vila Real

9

Arganil

3

Castelo Branco

6

Guarda

12

Lamego

6

Linhares

3

Pinhel

3

Trancoso

6

Viseu

15

Feira

6

Aveiro

9

Coimbra

18

Deputados

Capital

25

Porto

9

Vila Real

29

Viseu

Algarve

Alentejo

Estremadura
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Lisboa e termo

24

Ribatejo

3

Alenquer

3

Alcobaça

3

Ourém

3

Leiria

6

Santarém

9

Tomar e Chão de
Couce

9

Setúbal

6

Torres Vedras

6

Avis

3

Beja

6

Crato

3

Elvas

3

Évora

6

Ourique

3

Portalegre

3

Vila Viçosa

3

Faro

3

Lagos

3

Tavira

3

Totais

300

24

Lisboa

10

Évora

3

Faro

100

Anexo III

Sufrágio

Comparação da proposta de Rego Abranches com as duas leis eleitorais vintistas
Instruções 22 nov. 1820

Rego Abranches

Lei de 11 jul. 1822

Indireto em 4 graus:
1.º 2.º e 4.º graus – voto
oral à mesa, semissecreto;
3.º grau – voto por bilhete, secreto.

Direto.
Voto secreto por lista
uninominal ou plurinominal nas paróquias.
N.º de elegíveis proporcional ao n.º de fogos da
freguesia.

Direto.
Voto secreto por lista
plurinominal nas assembleias eleitorais de base.
N.º de elegíveis conforme
o n.º de deputados por
província
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1.º grau – maioria simples.
2.º 3.º 4.º graus – votações singulares sucessivas
e maioria absoluta.

Escrutínio em três graus
– paróquia, comarca e
província.
Em cada grau, seleção
pelo maior número de
votos.

Escrutínio em três graus
– assembleia primária,
concelho e comarca.
Maioria absoluta, com
repetição de eleições se
necessário.

Cidadãos maiores de 25
anos. Exclusão dos eclesiásticos regulares.

Cidadãos maiores de 25
anos, que soubessem
assinar.
Exclusão dos familiares
(em princípio os filhos),
criados, falidos, criminosos ou em estado de acusação e os religiosos.

Cidadãos maiores de 25
anos, salvo os casados e
oficiais militares que tenham 20 anos, os bacharéis e clérigos de ordens
sacras. Excluem-se: os
privados dos direitos políticos; os filhos-família;
os criados de servir; os
vadios; e os membros das
ordens monásticas.

Cidadãos maiores de 25
anos, nascidos ou domiciliados (com residência
há, pelo menos, 7 anos)
na província onde fossem
eleitos.

Todo o cidadão maior de
25 anos, que tenha capacidade eleitoral ativa,
«sem distinção alguma de
cargo, emprego, profissão,
estado ou naturalidade»;
com dispensa de qualquer vínculo de territorialidade.

Todos os eleitores que
«têm para se sustentar
renda suficiente procedida
de bens de raiz, comércio,
indústria ou emprego».
Desde que tenham nascidos ou residam há, pelo
menos, 5 anos na província onde fossem eleitos.

Elegíveis

Eleitores

Escrutínio
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O âmago do Estado: o Conselho
de Estado no constitucionalismo
liberal em Portugal. Uma perspetiva
comparada
The State core: the State Council in liberal constitutionalism in Portugal. A comparative perspective

Judite Gonçalves de Freitas
Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando
Pessoa. CEPESE / UP / FCT e IPRI / UNOVA
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Resumo:
Este estudo objetiva analisar o processo de transição do Conselho de Estado (CE) do Antigo Regime para o primeiro liberalismo constitucional em
Portugal, procedendo a uma análise comparada do caso português com os
casos francês e espanhol, aportando contributos importantes à compreensão da evolução do perfil identitário da instituição no nosso país. Principiamos por abordar a questão da reforma do CE no período pós-liberal e
as circunstâncias e as causalidades que determinaram a sua sobrevivência,
assinalando os principais condicionalismos dessa evolução até à estabilização institucional. Seguidamente, são abordados e discutidos os marcos da
reforma do órgão e o desenho dos seus contornos nos textos constitucionais
e nos regimentos da primeira metade do século XIX; terminando com uma
abordagem do papel fulcral do Conselho de Estado no Estado. Com recurso
ao institucionalismo histórico e jurídico comparado, o nosso estudo busca
a explicação da pertinência, quer no plano político quer no plano jurídico-legal, do Conselho de Estado no regime liberal emergente.
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Palavras-chave:
Conselho de Estado; Constitucionalismo liberal; Modelos constitucionais; Liberalismo político; Portugal, Espanha, França; Cultura jurídica
(século XIX).
Abstract:
This study aims to analyze the transition process of the State Council
(SC) from the Old Regime to the first constitutional liberalism in Portugal,
proceeding to a comparative search of the Portuguese case with the French and Spanish instances, providing important contributions to the understanding the evolution of the institution’s identity profile in our country. We start by addressing the issue of the SC reform in the post-liberal
period and the circumstances and causalities that determined its survival,
pointing out the main constraints of this development until institutional
consolidation. Then, we also discussed the body reforms and the design
of its contours in the constitutional texts and regiments are in first half
of the 19th century; ending with an approach to the central role of the SC
in the State. Using comparative legal institutionalism, our study seeks to
explain the relevance of the State Council, both politically and legally, in
the emerging liberal regime.
Keywords:
State Council; Constitutional liberalism; Constitutional models, Political liberalism; Portugal, Spain, France; Legal culture (19th century).

«La suppression du Conseil du roi en 1791 [en France]
constituera une rupture, illustrant la volonté des révolutionnaires de reconstruire l’État sur des fondations
radicalement nouvelles. La re-création d’un «Conseil
d’État» en l’an VIII n’en est dès lors que plus significative: elle marque la fin de la parenthèse révolutionnaire
et la restauration des principes qui avaient commandé
l’édification de l’État sous l’Ancien Régime.»
(Chevallier, 2007, p. 7).
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Introdução
Este estudo intenta realizar uma análise do processo de refundação do
Conselho de Estado (CE) no primeiro constitucionalismo liberal, desde a
experiência revolucionária até à sua consagração como órgão de Estado,
por finais da primeira metade do século XIX.
Nos nossos dias existem Conselhos de Estado com competências consultivas, em matéria política, semelhantes ao CE oitocentista numa maioria dos países ocidentais europeus (Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda,
França, Itália). Muito embora o órgão hoje se revista de uma caráter essencialmente honorífico, o Conselho de Estado desempenhou um papel primordial na vida política e na génese e implantação dos Estados liberais da
Europa do Sul - Portugal, Espanha e França –, países que serão o nosso
principal objeto de observação e análise neste estudo.
Para os liberais revolucionários, o CE representa um órgão de Antigo
Regime, por conseguinte, ele constituí mais do que nunca um assunto problema, designadamente a questão de descobrir a sua nova condição política
e administrativa.
Com a emergência do período constitucional liberal tenderia a pensar-se que o Conselho de Estado, como um órgão político de Antigo Regime,
estaria inevitavelmente condenado à morte, mas o constitucionalismo moderno acabou por incorporá-lo e consagrá-lo como uma espécie de conselho
de governação atribuindo-lhe funções políticas estritas nuns casos (Portugal e Espanha); assim como noutros, acrescentou-lhe amplas funções jurisdicionais e legislativas (França). É na lógica da tripartição dos poderes
e na respetiva organização representativa que o CE virá a singrar, num
contexto político adverso que promove a supressão e/ou transformação das
instituições do Antigo Regime. É certo que a instituição sobreviverá ao
impacto da mudança de regime, adaptando-se, metamorfoseando-se, refundindo-se. Em momentos críticos do processo de instauração do regime
liberal pós-revolucionário, o órgão foi temporariamente suprimido, tendo
ressurgido com mais fulgor após as crises, v.g. o Conselho de Estado criado
por Napoleão Bonaparte na Constituição de 1799, ou, no caso de Espanha,
na Constituição de Cádis (1812), e em Portugal, na Carta Constitucional
(1826), o órgão arrebata, para além das competências de aconselhamento político do Antigo Regime, em matéria de política interna e externa,
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atribuições muito amplas, ao abrigo do poder moderador, idealizado por
Benjamin Constant (1787-1830) (Constant, 2006).
A metodologia de abordagem assenta no institucionalismo político-jurídico comparado, um método da ciência política que permite comparações
transnacionais das variáveis endógenas e exógenas dos sistemas institucionais muito elucidativas na análise política. A estrutura do texto organiza-se em torno de dois tópicos principais: as (des)confianças sobre a utilidade
do órgão, uma preocupação que marcou a primeira experiência liberal ante
a necessidade de supressão de órgãos de Estado conotados ao Antigo Regime, e os mecanismos de afirmação constitucional do órgão no contexto da
soberania do Estado.
1. (Des)confianças sobre a utilidade do órgão: fundamentos políticos
As origens da expressão “Conselho de Estado” são, nos casos europeus
estudados, indefinidas, não obstante as origens genésicas do órgão remontarem ao Conselho Régio medievo. Como salienta Jacques Chevallier,
“L’institution du Conseil d’État est indissociable du processus de construction de l’État, dont elle constitue une pièce essentielle” na construção do
Estado soberano de Seiscentos (Chevallier, 2007, p. 6). Na Época Moderna, com o acelerar do processo de institucionalização e organização burocrática das monarquias administrativas modernas, em função da criação
simultânea de diferentes corpos consultivos especializados, que originou
um reajustamento das estruturas governativas do Estado no Antigo Regime, o Conselho de Estado, nos três países em apreço, viu oscilar o seu
protagonismo como órgão no coração do Estado.
No Estado Liberal as revoluções constitucionais promovem uma limitação dos poderes dos órgãos de soberania, pondo fim ao modelo de Estado
Absoluto assente no exercício do poder arbitrário régio. As primeiras experiências liberais projetaram estabelecer uma nova ordem que impusesse
a limitação do poder político soberano, separando as funções estatais, de
acordo com a trilogia estrutural básica dos poderes, delimitando as respetivas responsabilidades sociais e esferas de intervenção política.
Com efeito, o Estado liberal é igualmente fruto de um movimento social, político, ideológico e jurídico paralelo - o constitucionalismo – marcado pela configuração dos textos constitucionais nacionais, ou seja, o es226 |
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tabelecimento do conjunto das normas legais que definem a estrutura dos
poderes dos órgãos da governação, e que configuram a organização política
e social das comunidades. Jurídica e eticamente compete ao Estado a organização do poder, procurando o equilíbrio entre a garantia do pleno exercício dos direitos individuais e o exercício da autoridade do Estado.
O sistema político contempla o estabelecimento de um regime de assembleias representativas, de tendência bicameral por influência anglófona, câmara dos pares e câmara dos deputados, que se ocupam do quotidiano dos negócios públicos. Em sede parlamentar manifestam-se os interesses
particulares e as diversas sensibilidades políticas e de grupo. O princípio
da separação dos poderes e do governo representativo tocou todas as formas constitucionais liberais (França, Espanha e Portugal), não existindo,
no entanto, absoluta simetria temporal e de conteúdo quanto à forma de
distribuição dos poderes, à configuração dos órgãos de administração do
Estado, e, naturalmente, aos perfis do Conselho de Estado (Freitas, 2020).
Na transição do Antigo Regime para o liberalismo, a retórica revolucionária inflamada da primeira Assembleia Nacional Constituinte francesa
(1791), onde impera o princípio da soberania nacional, indivisível, inalienável e imprescritível, acabara por suprimi-lo quando fez desaparecer a
realeza (1792), enquanto os reformadores progressistas, nas Cortes Constituintes peninsulares, almejaram apenas a diminuição da influência política
e adnministrativa do órgão, ou, em último caso, a sua supressão definitiva; por seu turno, os moderados e conservadores tradionalistas desejavam
acautelar a sua manutenção, garantindo no instituto a reprodução de um
sistema estamental em tudo semelhante ao do Antigo Regime (Espanha).
O modelo de Estado liberal, pela via do conservadorismo tradicionalista,
à moda de Edmund Burke (1729-1797), desejava uma retoma do modelo
clássico de Conselho de Estado, v.g. o legitimismo restaurador de D. Fernando VII, durante o sexénio absolutista (1814-1820), que depõe a Constituição de Cádis (1812) e promove o regresso do sistema polissinodal de
governo, conferindo superior poder aos Secretários de Estado e de Despacho, facto que reverteu, naturalmente, para a diminuição do peso político
do Conselho de Estado (Esteban Vega, 1998). Em Portugal, o Infante D.
Miguel, na sequência do golpe de Estado da Vilafrancada (1823), suspende
a atividade do CE vintista (1821-23), e dissolve as Cortes Constituintes
(Freitas, 2020, pp. 152-153).
| 227

JUDITE GONÇALVES DE FREITAS

Parece haver unanimidade dos estudiosos quanto ao facto do primeiro
constitucionalismo liberal corresponder a uma nova fase na história institucional e política do órgão – a designada segunda fundação -, também
ela fortemente agitada pelas convulsões políticas e importantes reformas
legislativas no contexto de implementação da teoria da separação dos poderes, do sistema constitucional e do hodierno «sistema de poder» (Pacteau, 2003).
Após a Revolução Francesa, o liberalismo político espalhou-se rapidamente pelo Ocidente Europeu imbuído de ideais iluministas, v.g. doutrina
da separação dos poderes, jusracionalismo, direito à propriedade individual, rejeição dos privilégios herediários, do conservadorismo da estrutura
social e da monarquia absoluta. Com efeito, a desconfiança em relação ao
Antigo Regime político e a propagação da ideologia revolucionária francesa, desde finais do século XVIII, tiveram superior eco nos meios mais
ilustrados, urbanos e burgueses da altura, para o que contribuíu a presença da comunidade francesa residente em Lisboa (Moreira, 2008). No país
vizinho, a valorização dos ideais revolucionários, durante a Guerra da Independência espanhola (1808-1814), que decorreu no contexto das guerras
napoleónicas, ocasionou, em simultâneo, uma guerra civil que opôs patriotas, defensores da identidade nacional espanhola, a afrancesados, a quem
devem, paradoxalmente, a difusão dos valores revolucionários franceses
(Álvarez Barrientos, 2008).
Em Espanha, de modo diferente, a submissão do reino ao domínio
francês de José Bonaparte havia imposto uns Estatutos (1808), em Baiona,
que seguiam mais de perto o modelo da Constituição napoleónica de 1799
que refundou o Conselho de Estado pós-revolução, conferindo-lhe amplos
poderes1, sendo dividido em cinco secções: Finanças, Legislação civil e criminal, Guerra, Marinha e Interior2.
De outro lado, em Portugal, as Invasões Francesas (1807-1810) e as
suas consequências políticas e sociais, mormente para a soberania do reino,
1 Estatutos de Baiona, cap. VIII, art. 52.º e ss. O Conselho de Estado é dividido em 6 secções: Justiça e Negócios Eclesiásticos; Interior e Polícia General; Fazenda; Guerra; Marina e Índias. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-bayona-6-de-julio-1808/
html/437fe325-fb92-48b7-a963-a36d6a8fd6af_2.html.
2 Constitution du 22 Frimaire An VIII [Constituição de 1799], tít. IV, art. 52.º. Ao Conselho de Estado compete a redação dos projetos de lei, os regulamentos da administração pública, e a resolução
de conflitos entre órgãos da administração e particulares (tradução nossa).
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levam a Corte Portuguesa a ausentar-se para o Brasil, favorecendo o processo independentista deste domínio colonial (1808-1822); a débil estrutura
económica, os resultados das guerras peninsulares que reafirmaram o poderio inglês, são outros tantos fatores conjunturais que despoletam a crise
do Antigo Regime e a afirmação crescente do liberalismo de representação
nacional, no seio de uma elite burguesa mais ilustrada (Monteiro, 2007).
Entrementes, o primeiro liberalismo em Portugal representa um paradigma de Estado e de modelo de Conselho de Estado diferenciado do
período anterior. A ideia de que toda a soberania reside na nação, a implementação da doutrina da separação dos poderes, com superioridade do legislativo, quer na Constituição Gaditana quer na Constituição Portuguesa
de 1822, contemplam Conselho de Estado, não obtante ter sido divergente
a posição da maioria dos deputados sobre a sua sobrevivência nos dois
supremos órgaõs parlamentares peninsulares. Os liberais progressistas vintistas portugueses encontravam-se bastante divididos quanto à sua manutenção. Um número assinalável de deputados às primeiras Cortes Gerais e
Extraordinárias da Nação Portuguesa encaram a instituição como um órgão
de Antigo Regime que favorecia a intervenção régia nos negócios públicos,
e isto diferentemente dos deputados espanhóis obreiros da Constituição
de Cádis (1812), para quem o diploma confere a legitimidade dinástica
a Fernando VII de Espanha como chefe de Estado, e giza um CE com um
perfil estamental tradicionalista. Deste modo, o Conselho de Estado, em
Espanha, singrou sem oposição, sendo composto por 40 membros. A sua
composição constituiu um dos principais motivos da acesa discussão por se
considerar exagerada3. Contudo, na primeira reunião sobre o assunto, após
debate parlamentar, aprovou-se, por uninimidade, a manutenção do órgão,
tendo divergindo quanto às funções que lhe deviam ser adstritas:
Si se trata de la necesidad de establecer un Consejo de Estado, yo creo
que todos estamos cunvencidos da ella. Pero es preciso saber antes cuále
han de ser sus atribuciones, y entonces se podra fijar el numero de indivíduos de que haya de componersee. Puesta á votacion la primera parte del
artículo, se aprovo que hubiese un Consejo de Estado4.
3 Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz de 1812, tít. IV (Del Rey),
cap. VII, art. 231.º a 241.º.
4 Diario das Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, sessão de 27 de outubro de 1811, nº
390, p. 2157. Disponível em: https://app.congreso.es/est_sesiones/

| 229

JUDITE GONÇALVES DE FREITAS

Tratando-se de um órgão estamental, na composição do instituto constavam os grandes de Espanha, eclesiásticos e civis, indivíduos de média
condição e doze oriundos das províncias ultramarinas5. A composição estamental esteve em discussao, assim como o número de representantes da
metrópole e do ultramar. Decidiu-se que os conselheiros, em ambos os casos, eram nomeados pelo rei sob roposta das Cortes Constituintes.
Com efeito, os dois textos constitucionais peninsulares preocupam-se
em assegurar a presença de representantes das províncias ultramarinas.
Em Portugal, a discussão sobre a necessidade ou inutilidade do órgão
foi debatida nas Cortes Constituintes de 3 de março de 1821, nas quais se
perfilam duas principais correntes : uma negava a sua utilidade no novo
sistema político liberal, a outra assumiu-se defensora da indispensabilidade do órgão. A primeira considerava que o CE era a expressão da influência
da Constituição de Cádis, temendo que se transformasse num órgão com
uma estrutura social retrógrada, incapaz de obstaculizar a vontade régia,
podendo vir a constituir uma barreira ao exercício do poder legislativo6; a
segunda argumentava que a conservação do CE garantia a proteção contra
o governo discricionário reinícola (tirania)7. «Tomaram-se votos, e por 42
contra 41 se resolveo que haja conselho de Estado»8. Em Portugal e em
Espanha, a revolução não se fez contra o rei nem contra o regime monárquico, mas com o ensejo de regenerar as leis fundamentais da monarquia
e com elas as instituições antigas concedendo-lhe um novo perfil, de que é
exemplo o Conselho de Estado (Almeida, Branco e Sousa, 2015: 461-493).
O CE era o garante da identidade e da continuidade do Estado como organização política e social, e da monarquia como forma de governo.
2. Mecanismos de consolidação legislativa: os marcos da reforma do órgão
O primeiro constitucionalismo liberal promove uma nova fase na história institucional e política do órgão, conforme adiantámos. Um tempo
5 Constitución Política de la Monarquía Española. Tít. IV (Del Rey), cap. VII, art. 232.º.
6 Diario das Cortes Gerais e Extraordinarias da Nação Portuguesa, nº 26, sessão de 2 de março de 1821,
p. 197.
7 Diario das Cortes Gerais e Extraordinarias da Nação Portuguesa, nº 26, sessão de 2 de março de 1821,
p. 199.
8 Diario das Cortes Gerais e Extraordinarias da Nação Portuguesa, nº 26, sessão de 2 de março de 1821,
p. 201.
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de consolidação do Conselho de Estado moderno, fortemente marcado por
importantes reformas legislativas (regimentos, estatutos e constituições),
numa complexa rede de relações que determinam os perfis do Conselho
de Estado francês, espanhol e português (aspetos orgânicos) pós-revolucionários que procuraremos vislumbrar à luz das respetivas experiências
político-jurídicas. Interessa, pois, articular o processo de instauração do
liberalismo e o constitucionalismo, partindo da análise do conjunto de
regulamentos, princípios e regras que definem o esqueleto das respetivas
atribuições e funções do CE, procurando compreender os principais reptos
políticos que lhe foram lançados ao longo do desenvolvimento e consolidação do sistema liberal.
Em França, a implantação da doutrina da separação dos poderes pela
Assembleia Nacional Constituinte (1790), que viu serem encerradas as sessões com a promulgação da Constituição francesa de 1791, consagrou a
emancipação da administração do Estado, impedindo as autoridades judiciárias (os tribunais comuns) de julgarem os poderes públicos, na tradição
da jurisdição administrativa francófona do Antigo Regime, desde o Édito
de Saint Germain (1641)9. Pouco tempo depois, a desconfiança progressista radical suprime o CE (1791), que a Constituição de 1795, em vigência durante o Diretório (1795-1799), também não contemplou. De acordo
com Jacques Chevallier, o interregno revolucionário suspendeu o Estado
e o Conselho de Estado, porém «Son influence a été determinante dans
l’avènement de la conception d’un État fortemente différencié du reste de
la société qui a prévalu en France.» (Chevallier, 2007, p. 9). A doutrina
liberal assenta na distinção entre Estado e sociedade civil.
Os primeiros textos constitucionais liberais que consagram, especificamente, espaço político ao órgão são a Constituição napoleónica de 1799, a
Constituição de Cádis de 1812 e a Constituição Portuguesa de 1822, esta última imbuída do ímpeto do liberalismo vintista, progressista e radical. Os
poderes de que é investido o Conselho de Estado em França, por Napoleão

9 Constitution de 1791, Chapitre V – Du Pouvoir Judiciaire, art. 3.º. “Os tribunais não podem intrometer-se no exercício do poder legislativo ou suspender a execução das leis, nem intervir nas funções
administrativas ou chamar para comparecer em juízo os administradores por razões (inerentes) às
suas funções” (tradução nossa). Disponível em: https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791. O Édito de Saint Germain, de 1641, estabelece a distinção entre justiça administrativa e administração ativa.
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Bonaparte, são assinaláveis, dada a importância da atribuição precoce da
competência da jurisdição administrativa contenciosa ao órgão, para além
da dimensão legislativa (elaboração das leis) (Pacteau, 2003, pp. 41-45). O
CE napoleónico (durante o Consulado e o Império) tem funções abrangentes e relevantes, que vão muito para além da dimensão política e consultiva
do Conselho de Estado do Ancien Régime, A construção do aparelho de
Estado pós-revolucionário francês em muito se deveu ao Conselho de Estado que detém funções políticas, administrativas e judiciárias. Na esfera
administrativa, as funções do Conselho de Estado incluem a vigilância das
leis e decretos e o contencioso da administração10.
A Constituição gaditana de 1812, emerge, conforme referimos, num
contexto de luta pela independência dos liberais patriotas desejosos de restaurar o poder de Fernando VII, conferindo ao órgão competências em
matéria de assessoramento jurídico, controlo da legalidade dos atos administrativos, considerando que o instituto detém um papel político de superior importância no equilíbrio dos poderes e na unidade do Estado (Tomás
y Valiente, 1995, pp. 9-22). De igual modo, a Constituição de Cádis prevê
uma composição estamental do órgão, encontrando-se aí representados
todos os estados da sociedade espanhola oitocentista (Suanzes-Carpegna,
2012, pp. 117-142). Com efeito, os membros do Conselho de Estado representam os anseios de independência da Nação espanhola, e asseguram a
coesão dos espanhóis frente ao invasor francês, incluindo elementos dos
dois hemisférios do Império Espanhol, num total de quarenta membros,
doze dos quais naturais do ultramar11.
A Constituição de Cádis é a mais direta influência da Constituição de
1822 portuguesa, de acordo com a qual a soberania reside na Nação, a
quem compete exclusivamente o direito de conceber as leis fundamentais
do Estado12.
Em Portugal, a primeira etapa da reforma do Conselho de Estado pós-revolucionário decorreu nas reuniões das Cortes Constituintes de 1821.

10 Nos finais do Antigo Regime, em 1777, foi criada a Comissão de Contencioso das Finanças e, em
1789, a Comissão de Contencioso dos Departamentos, que preparam a refundação do Conselho de
Estado pós-revolucionário (Pacteau, 2003).
11 Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz de 1812, Tít. IV, cap. IV, art.
231.º.
12 Constitución Política de la Monarquía Española, Tít. I, cap. I, art. 3.º,
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O órgão é explicitamente previsto nas bases do primeiro texto constitucional português (art. 33.º), sendo composto por oito conselheiros propostos pelas Cortes e escolhidos pelo Rei que presidia ao instituto13. No
seguimento do decreto que aprovou as bases da Constituição Política da
Nação Portuguesa, juradas por D. João VI a 3 de julho de 1821, os deputados justificavam a manutenção do Conselho de Estado, concedendo-lhe
regimento próprio pelo Decreto de 25 de setembro de 1821, publicado a
2 de outubro do mesmo ano14, transformando-o numa instituição regular
(Freitas, 2020). A Constituição de 1822, assinada em 23 de Setembro de
1822, institucionaliza-o (arts. 162.º-170.º). O CE nasce como órgão de consulta política, funcionando junto do monarca. No almejo de representação
nacional dos deputados vintistas, dos «treze cidadãos escolhidos entre pessoas distintas, por seus conhecimentos e virtudes», seis eram da Europa e
seis do Ultramar, e o décimo terceiro apurado por sortes, todos nomeados
pelo Rei a partir de listas elaboradas pelas Cortes, com um mandato de
quatro anos15. Inicialmente, havia-se estipulado um mandato de dez anos,
mas acabou por vingar a posição dos que defendiam um mandato mais reduzido de quatro anos, havendo possibilidade de recondução16. Com efeito,
o Conselho de Estado surge como uma espécie de senado federal reunindo
representantes dos dois hemisférios (Miranda, 1970). Ao Conselho de Estado compete pronunciar-se sobre assuntos graves (internos e externos)17.
Na Constituição de 1822, o CE é um órgão político consultivo, ouvido nos negócios graves, sanção das leis, declaração da paz e execução
de tratados, à semelhança do CE da Constituição de Cádis18. No diploma
constitucional de 1822, o CE foi concebido como um órgão que garantia
o equilíbrio dos poderes (legislativo/Cortes e executivo/Rei), prevenindo,
de algum modo, os inconvenientes do regime monocameral que agradava
aos liberais progressistas (Canotilho, 1993: 149-165). Para estes primava a
ideia de Nação una, em que os seus representantes estariam unidos numa
só câmara - o núcleo político do Estado -, diluindo as diferenças sociais e

13
14
15
16
17
18

IANTT, Leis e ordenações, Leis, mç. 10, n.º 5.
IANTT, Leis e ordenações, Leis, mç. 10, n.º 63.
Constituição de 23 de Setembro de 1822, Tít. VII, art. 162.º -165.º.
Constituição de 23 de Setembro de 1822, Tít. VII, art. 165.º.
Constitución Política de la Monarquía Española, Tit. IV, cap. VII, art. 236.º.
Constituição de 23 de Setembro de 1822, Tít. VII, art. 167.º.
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corporativas do Ancien Régime (Freitas, 2020).
Ainda que tivesse sido consagrada na Constituição de 1822, a soberania nacional e a supremacia do poder legislativo, o Rei tinha direito de
veto suspensivo sobre as Cortes e era aconselhado pelo Conselho de Estado, cujos membros eram propostos pelas Cortes, como adiantámos. Deste
modo, o binómio Rei-Cortes era assegurado também pela existência do
Conselho de Estado.
No quadro seguinte procede-se à demonstração dos perfis constitucionais dos primeiros Conselho de Estado pós-revoluções liberais (Constituições de 1799, 1812 e 1822).
Caraterísticas

1799
(França)

1812
(Espanha)

1822
(Portugal)

Composição

30 a 40 membros
(altas dignidades e
ministros)
1 Secretário geral

4 clero
4 grandes
32 da população em
geral
(12 dos 40 são do
Ultramar)

6 da metrópole
6 do Ultramar
1 da metrópole ou
Ultramar

Reunião

Assembleia geral ou Assembleia geral ou Assembleia geral ou
por secções
por secções
por secções

Presidência

Primeiro Cônsul

Rei

Rei

Atribuições

Assuntos públicos
graves, elaboração
e interpretação das
leis e
Contencioso administrativo

Sanção das leis, declaração de guerra,
execução dos tratados, propõe os benefícios eclesiásticos e o provimento
dos juízes

Aconselhamento
político, sanção das
leis, declaração de
guerra e execução
de paz

Quem propõe?

1º Cônsul

Cortes

Cortes

Perpétuo

Temporário
(4 anos)

Duração do cargo / Perpétuo
dignidade

Caráter social do Estamental /clas- Estamental /clas- Representativo da
órgão
sista /corporativo
sista /corporativo
Nação
Responsabilidade

Isentos

Isentos

Total

Ministros

Podem assistir sem Podem assistir sem Podem assistir sem
ter voz deliberativa ter voz deliberativa ter voz deliberativa

Os valores constitucionais ducentistas e vintistas ficarão suspensos, respetivamente, pelo movimento reacionário anticonstitucionalista (1814),
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liderado por Fernando VII, em Espanha, e pelo golpe de Estado da Vilafrancada (1823), encabeçado pelo Infante D. Miguel, em Portugal. Com
efeito, «a tendência liberal monárquica, legitimista e conservadora irá
arrastar-se até pelo menos 1833 [em Espanha] (…) salvo uma curta interrupção denominada como o triénio liberal» (Freitas, 2020, p. 141).
A Carta Constitucional de 1826 consagra, como representantes da nação, o Rei e as Cortes Gerais, e viabiliza o compromisso entre os ideais
liberais progressistas, expressos no anterior texto constitucional, e as prerrogativas régias centralizadoras e mais moderadas. O CE mantém algumas
das características do diploma constitucional de 1822, mas vê alteradas de
forma substancial as prerrogativas administrativas, devido às novas condições políticas propensas à alteração material do equilíbrio dos poderes
entre o Rei e as Cortes, com tendência para a supremacia do poder executivo e centralizador do monarca, tendo inevitáveis reflexos no posicionamento do Conselho de Estado. A Carta Constitucional de 1826, influenciada
pela Constituição Brasileira de 1824, que, por seu turno, projeta o modelo
constitucional britânico (bicameral), concebe o poder moderador - «a chave de toda a organização política [que] compete privativamente ao Rei»
- (arts. 71.º-74.º), e ao lado deste surge o Conselho de Estado composto por
conselheiros vitalícios por ele nomeados (art. 110.º)19. Esta carta é «uma
das mais monárquicas, senão a mais monárquica, das Constituições do seu
tempo» (Caetano, 1981, p. 27), que garante a feição mais tradicional do
reino (Hespanha, 2004, p. 153 ss.).
Por este diploma, o Conselho de Estado vê redefinidas as atribuições,
mormente a função consultiva no âmbito do poder moderador do Rei (art.
107.º), num conjunto amplo de competências de foro administrativo, político e, mais tarde, de contencioso administrativo (Caetano, 1967, p. 383 e
p. 529).
Em Portugal, durante o período pós-revolucionário, e num clima de
forte instabilidade política com o acentuar das conflitos político-militares
entre as forças liberais constitucionalistas e as conservadoras absolutistas,
a atividade do Conselho de Estado foi interrompida após o golpe de Estado
da Vilafrancada de 1823, e o constitucionalismo monárquico entre 1828 e
19 Carta Constitucional de 29 de Abril de 1826. Disponível em: https://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf
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1834, períodos durante o quais deixou de vigorar a Carta Constitucional de
1826, tendo, D. Miguel, convocado desde então os três Estados do Reino
à maneira do Antigo Regime. Mouzinho da Silveira, durante o período de
guerra civil (1832-34), promove profundas reformas institucionais no CE,
de influência francófona, atribuindo-lhe competências em matéria administrativa, o que só veio a concretizar-se, efetivamente, com uma carta
de lei e respetivo regulamento em 1845, sob o primeiro governo de Costa Cabral (1842-1846). Entretanto, agiganta-se a disputa entre as duas
correntes políticas que defendem modelos distintos de CE: a judicialista
e a administrativa. A primeira é representada pelas forças progressistas
que desejam uma reforma da administração pública e do Conselho de Estado que atribua o contencioso da administração aos tribunais judiciais
(regulares), uma medida descentralizadora e defensora da independência do julgamento administrativo de conflitos entre particulares e órgãos
da administração. A segunda, de maior influência e duração na primeira
metade do século XIX, defende um modelo centralizador de Estado, em
que o CE mantenha a jurisdição administrativa, ou seja a tutela do julgamento de conflitos com a administração pública. Este combate esteve
igualmente presente na vizinha Espanha (entre ducentistas/progressistas
e moderados), mormente quando, na consequência do estabelecimento do
liberalismo de pendor progressista (1836-44), em que se colocou a questão
da substituição do Conselho de Estado de Antigo Regime pelo Conselho
Real da Espanha e das Índias (1834) e pela criação do Tribunal Supremo
da Justiça. Porém, com o regresso dos moderados ao poder a Constituição
espanhola de 1845 veio reforçar o poder régio (centralização) e do Conselho
de Estado, afastando-se a tendência parlamentarista da Constituição de
Cádis (1812).
Em França, a Revolução de 1830 conduz à abdicação de Carlos X. Luís
Filipe, Duque de Orleães, lidera a Monarquia de Julho (1830-48), uma
monarquia constitucional com ideais liberais consubstanciados na Carta
Constitucional de 1830. O CE conhece um período de afirmação profissional e corporativa, transformando-se num órgão cada vez menos sensível às
agitações políticas (Bouvet, 2001).
Em Portugal, desde a consagração da Carta Constitucional de 1826 e a
vitória definitiva dos liberais na Convenção de Évoramonte (1834), o Conselho de Estado, com exceção dos curtos interregnos absolutista (1828-34),
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e, mais tarde, setembrista (1836-38), manteve-se como um órgão consultivo do monarca ao abrigo do exercício do poder moderador.
A primeira metade do século XIX fecha, quanto ao movimento constitucional e regulamentar com a consolidação do papel do Conselho de Estado como órgão político e administrativo de primeira grandeza, atendendo,
mormente à circunstância de, em matéria regimental, o ano de 1845, nas
monarquias constitucionais peninsulares, ter sido pródigo nas atribuições
do CE, que foram ampliadas, passando a deter o recurso das decisões administrativas em matéria contenciosa. Mas este não será o destino final
do CE, que na segunda metade do século XIX, viu oscilar a sua posição
constitucional, no âmago do Estado, em função da maior ou menor democratização e parlamentarização dos regimes.
Conclusão
O liberalismo e o constitucionalismo moderno são movimentos distintos que assentam em valores convergentes - liberdade individual, propriedade privada, distinção entre liberdades cívicas e políticas -, e defendem
um mesmo modelo de Estado, assente em instituições políticas e jurídicas
pensadas de acordo com o princípio da divisão e separação dos poderes,
consagrados numa constituição. A configuração dos «sistemas de poder»
analisados, da primeira metade do século XIX, reporta a um processo que
combina continuidades e mudanças relativamente à monarquia administrativa absoluta, de entre as quais releva a transição do Conselho de Estado, como órgão político do Estado de primeira grandeza, de um sistema
político a outro. A sobrevivência do órgão aos processos revolucionários
nos três casos, não pode ser encarada como um fenómeno politicamente
previsto por nenhuma das fações liberais; uma vez que não se tratou de
uma evolução do órgão, mas de uma refundação para a qual convergiram,
nos diferentes casos analisados, e independentemente das assimetrias conjunturais, vetores estruturais e decisões políticas concretas, de que resultou
um movimento contínuo de ajustamento do Conselho de Estado ao modelo
de Estado e de Governo, fosse ele progressista ou moderado. O constitucionalismo liberal nunca o esqueceu, não obstante o tenha transfigurando
umas vezes num órgão político de aconselhamento estrito, noutras tantas
conferindo-lhe prerrogativas amplas, incluindo o contencioso da adminis| 237
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tração. A plasticidade do Conselho de Estado e o papel insofismável que
desempenhou para a institucionalização do Estado liberal constituíram as
duas principais razões da sua prolongada sobrevivência.
Fontes e Bibliografia
Fontes
Carta Constitucional de 29 de Abril de 1826. Disponível em: https://www.
fd.unl.pt/1533.pdf
Constituição de 1822. Disponível em: https://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/7511.pdf
Constitution du 3 septembre 1791. Disponível em https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
Constitution du 22 Frimaire An VIII [Constituição de 1799]. Disponível
em: https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-22-frimaire-an-viii
Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz de
1812. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/
constitucion-politica-de-la-monarquia-espanola.
Diario das Cortes Gerais e Extraordinarias da Nação Portuguesa, nº 26, sessão de 2 de março de 1821, pp. 197-201. Disponível em: https://babel.
hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433012930354&view=1up&seq=203
Diario das Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, sessão de 27 de
outubro de 1811, nº 390, p. 2157. Disponível em: https://app.congreso.
es/est_sesiones/
Estatuto de Bayona de 1808. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-bayona-6-de-julio-1808/
html/437fe325-fb92-48b7-a963-a36d6a8fd6af_2.html
PORTUGAL. Conselho de Estado - Regulamento do Conselho de Estado organizado segundo a autorização concedida pela Carta de Lei de 3 de
Maio de 1845. Lisboa: Imprensa Nacional.
Bibliografia
Adinolfi, Giulio (2007), “El Tribunal Supremo de Justicia en España en el
238 |

O ÂMAGO DO ESTADO: O CONSELHO DE ESTADO NO CONSTITUCIONALISMO LIBERAL EM PORTUGAL.

Tránsito hacia la Conformación Liberal”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, nº 29, pp. 375- 390.
Almeida, Pedro Tavares de; Branco, Rui e Sousa, Paulo Silveira e (2015),
«O Estado no Portugal de Oitocentos: do imaginado ao realizado», in
Rita Garnel e João Luís Oliveira (orgs.), Tempo e História. Ideias e
Políticas. Estudos para Fernando Catroga, Coimbra: Almedina, pp. 461493.
Álvarez Barrientos, Joaquín (2008). La Guerra de la Independencia en la
cultura española. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
Bouvet, Marc (2001), Le Conseil d’Etat sous la monarchie de Juillet, Paris:
Bibliothèque de science administrative.
Burke, Edmund (2015), Reflexões sobre a Revolução em França, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian.
Caetano, Marcello (1981), Constituições portuguesas, Lisboa: Ed. Verbo.
Caetano, Marcello (1967), Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, 5ª ed., Lisboa.
Canotilho, Joaquim Gomes (1993), «As estruturas políticas e institucionais. As Constituições», in O Liberalismo (1807-1890), in Luís Reis
Torgal e João Lourenço Roque (coord.), José Mattoso (dir.), História
de Portugal, vol. V, Mem Martins: Círculo de Leitores, pp. 147-165.
Chevallier, Jacques (2007). «Le Conseil d’Etat, au cœur de l’Etat». Pouvoirs: Revue française d’etudes constitutionnelles et politiques, nº 123, pp.
5-17. Disponível em: https://revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/123Pouvoirs_
p5-17_Au_coeur_de_l_Etat.pdf
Constant, Benjamin (2006), Principes de politique, Paris: Hachette Litteratures.
Debbasch, Charles (1991), «Instituions et droit administratifs. Tome 1
– Les structures administratives», Paris: PUF, pp. 89 – 91.
Esteban Vega, Mariano (1998), «El Estado y la administración central
durante el reinado de Fernando VII», Historia Contemporánea, 17, pp.
81-117.
Fernandes, Paulo Jorge (2012). «Os Actos Adicionais à Carta Constitucional de 1826» (PDF). Historia Constitucional - Revista Electrónica - n.
13. pp. 563–583
Fernández Sarasola, Ignacio (1996), «La responsabilidad del Gobierno
en los orígenes del constitucionalismo español: el Estatuto de Bayo| 239

JUDITE GONÇALVES DE FREITAS

na», Revista de Derecho Político, núm. 41, pp. 177-214.
Fernández Sarasola, Ignacio (s/d), La primera Constitución española: El
Estatuto de Bayona. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/la-primera-constitucin-espaola---el-estatuto-de-bayona-0/
html/
Freitas, Judite Gonçalves de (2020), O Conselho de Estado no Antigo Regime e no Liberalismo. Portugal, Espanha e França, Lisboa. Alêtheia Editores.
Hespanha, António Manuel (2004), Guiando a mão invisível: Direitos, Estado e Lei no Liberalismo Monárquico Português, Coimbra: Almedina.
Mestre, Jean-Louis (1999), «Le Conseil d’État de France du consulat au
début de la III République (1799-1872)», La Revue administrative, 52e
Année, Nº 8, Nº spécial 8: Les Conseils d’État français et italien, pp.
17-32
Miranda. Jorge (1970), Conselho de Estado, Coimbra: Atlântida Editora.
Monteiro, Nuno Gonçalo (2007), Elites e Poder Entre o Antigo Regime e o
Liberalismo, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
Moreira, José Manuel (2008), «Pensamento liberal em Portugal», Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias, nº 25, pp. 177-197.
Pacteau, Bernard (2003), Le Conseil d’État et la foundation de la justice
administrative française au XIXe siècle, Paris: PUF.
Ribeiro, José Silvestre (compil.) (1854-1868), Resoluções do Conselho de
Estado na secção do Contencioso Administrativo, 18 ts., Lisboa: Imprensa Nacional.
Sardica, José Miguel (2012), A Carta Constitucional portuguesa de 1826.
Disponível em: https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/18185
Suanzes-Carpegna, Joaquín Varela (2015), “Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada”, História Constitucional. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 1-15.
Suares-Carpegna, Joaquín Varela (2012), “El primer constitucionalismo
español y portugués: (Un estudio comparado)”, Historia constitucional:
Revista Electrónica de Historia Constitucional, nº. 13, pp. 99-117.
Tomás y Valiente, Francisco (1995), «El Consejo de Estado en la Constitución de 1812», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 21,
pp. 9-22.

240 |

Eleições constituintes na Monarquia. A eleição de 1851 e o Ato Adicional de 1852: quando a Carta outorgada pelo rei foi alterada pelo
poder constituinte da Nação
Constituent elections in the Monarchy. The election of
1851 and the Additional Act of 1852: when the Charter
granted by the king was changed by the constituent power
of the Nation.

Manuel Cardoso Leal
Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7446-7699
DOI: https://doi.org/10.34628/tnf0-z232

Resumo:
O artigo dá uma visão geral das seis eleições constituintes realizadas na
Monarquia Constitucional, mas foca-se na eleição de 1851 e no decorrente
Ato Adicional de 1852 (primeira reforma da Carta), que puseram termo a
30 anos de discórdia constitucional e pacificaram a política em Portugal.
Isso deveu-se, mais do que ao conteúdo da reforma, ao consenso com que
foi aprovada no Parlamento entre as forças de centro-direita e de centro-esquerda. Significa que um texto outorgado no exercício do poder constituinte monárquico foi alterado pelos representantes da Nação no exercício
de um poder constituinte democrático. Só com a reforma de 1852 o liberalismo chegou à maturidade e foi possível realizar o essencial dos sonhos
da Revolução de 1820. De facto, os protagonistas de 1852 já tinham sido
protagonistas de 1820, mostrando ter sido capazes de aprender com os fra| 241
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cassos e de adotar soluções mais eficazes para alcançar as suas aspirações.
Palavras-chave:
Liberalismo; monarquia constitucional; soberania da nação; eleições
constituintes; reformas constitucionais.
Abstract:
The article gives an overview of the six constituent elections held in
the Constitutional Monarchy, but focuses on the 1851 election and the ensuing Additional Act of 1852 (first reform of the Charter), which ended
30 years of constitutional discord and pacified politics in Portugal. This
was due, more than to the content of the reform, to the consensus with
which it was passed in Parliament between the center-right and center-left forces. It means that a text granted in the exercise of the monarchic
constituent power was changed by the representatives of the Nation in
the exercise of a democratic constituent power. Only with the reform of
1852 did liberalism reach maturity and it was possible to realize the essentials of the dreams of the Revolution of 1820. In fact, the protagonists of
1852 had already been protagonists of 1820, showing that they were able
to learn from failures and adopt more effective solutions to achieve their
aspirations
Keywords:
Liberalism; constitutional monarchy; sovereignty of the nation; constituent elections; constitutional reforms.

Introdução
Em todo o período da Monarquia Constitucional houve seis eleições
constituintes: duas para novas Constituições (de 1822 e de 1838) e quatro
eleições para reformas da Carta Constitucional de 1826 («atos adicionais»
de 1852, 1885 e 1895, mais uma reforma da Carta, contrariada pelo rei D.
Carlos, em 1900, quando estava quase a ser aprovada na Câmara dos Deputados). O Quadro 1 dá uma visão de conjunto destas eleições constituintes
e dos textos constitucionais delas decorrentes.
Verificou-se um grande contraste entre antes e depois de 1851-1852.
Enquanto nos 30 anos anteriores a 1851-1852 houve oito mudanças da
242 |

11_ManuelCardosoLeal_REV3.indd 242

08/04/2021 16:23:18

ELEIÇÕES CONSTITUINTES NA MONARQUIA. A ELEIÇÃO DE 1851 E O ATO ADICIONAL DE 1852: (...)

situação constitucional, todas de curta duração, incluindo dois períodos
sem qualquer enquadramento constitucional (1823-1826 e 1828-1834),
nos trinta anos seguintes vigorou o mesmo texto constitucional. Se as três
décadas decorrentes entre 1820 e 1851 ficaram marcadas por uma aguda
discórdia constitucional, nas décadas posteriores houve muito mais estabilidade, a partir da aprovação do Ato Adicional de 1852. Esta reforma
destaca-se por ter sido, de longe, a mais duradoura e também a única que
teve uma sequência pacífica no II Ato Adicional (1885). O seu período de
vigência, aliás, coincidiu com um período relativamente conseguido do regime monárquico liberal em termos de estabilidade política e de «melhoramentos materiais». Aqui radica o interesse em focar a atenção na eleição
constituinte de 1851 e no Ato Adicional de 1852.
Quadro 1 – Eleições constituintes e textos constitucionais resultantes
Eleição Contexto

Texto constitucional

Duração

1820

Bases (1821-22) e Constituição de 1822

1821-1823

1823, Constituição de 1822 revogada. Promessa de
Carta
1826, Carta Constitucional outorgada

1826-1828

1828, Carta revogada. Instaurado um regime absolutista
Eleição Contexto
1836

1834, Carta de 1826 reposta em vigor

1834-1836

Texto constitucional

Duração

Constituição de 1822 reposta. Cortes elaboram 1836-1838
nova Constituição de compromisso entre os textos
e
de 1822 e de 1826:
1838-1842
Aceitação Constituição de 1838
Conflito

1842, Carta de 1826 restaurada

1842-1851

1851

Consenso

Reforma da Carta, I Ato Adicional de 1852

1852-1885

1884

Acordo

Reforma da Carta, II Ato Adicional de 1885

1885-1895

1895

Conflito

Reforma da Carta, III Ato Adicional de 1895

1895-1910

1899

(Reforma da Carta, contrariada pelo rei D. Carlos,
1900)

Mas este interesse suscita algumas questões. Que sentido faz, neste ano
em que se comemoram os 200 Anos da Revolução de 1820 que nos trouxe o
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princípio da soberania da Nação, focar a atenção na reforma de uma Carta
outorgada? Pois não foi o Ato Adicional de 1852 uma negação da Revolução de 1820? Ou, pelo contrário, foi a partir dele que se tornou possível
cumprir as aspirações de 1820? E que pontos comuns podem ser encontrados entre os protagonistas do «triénio vintista» (1820-1823) e os protagonistas do Ato Adicional de 1852? Não foi este Ato Adicional uma espécie de
correção feita por uma nova geração liberal, talvez mais pragmática, aos
ideais avançados, talvez ingénuos, dos protagonistas do «triénio vintista»?
Ou foi a geração dos primeiros protagonistas liberais que se corrigiu a si
mesma?
Aprendizagens dos primeiros liberais
Como se passou de 1820 a 1852? Propõe-se uma interpretação deste
período estruturada segundo três aprendizagens adquiridas pelos primeiros liberais, que se refletiram nos textos constitucionais: a aprendizagem
do «princípio da soberania da Nação»; a do «pragmatismo» na adesão à
Carta de 1826; e a do «consenso» sobre as regras políticas fundamentais
(constitucionais e eleitorais)1.
A aprendizagem do «princípio da soberania da nação» foi adquirida na
longa ausência do monarca e da elite no Brasil (desde a invasão francesa
de 1807). Se as invasões reforçaram um «sentimento nacional» já existente,
identificado com os valores tradicionais da Monarquia e da Igreja2, também
contribuíram para que entrasse em uso o termo «nação», em substituição do
termo «reino», e começasse a desenvolver-se uma «consciência de nação»3.
Mas à medida que a ausência do monarca se foi prolongando, dando ao
Brasil o estatuto de «reino» (1815) e remetendo Portugal para uma posição
subalterna no Império, enquanto a economia se afundava pela perda do exclusivo colonial e enquanto a presença inglesa se tornava mais insuportável,
a consciência de nação foi evoluindo para um conceito de «soberania da nação», que já não era mais compatível com a monarquia absolutista.
Logo no primeiro manifesto da Revolução de 1820, em agosto, no Porto, foi estabelecido o objetivo de convocar Cortes para se preparar uma
1 LEAL, 2020: pp. 177-191
2 TENGARRINHA, 2008: pp. 29-34
3 MATOS, 2008: pp. 111-124
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Constituição. Mas como a revolução foi «o produto de uma coalizão de
descontentamentos»4, não havia acordo sobre que tipo de Cortes se pretendia, se Cortes tradicionais (divididas em clero, nobreza e povo), meramente
consultivas, ou Cortes soberanas, eleitas pelos cidadãos. Surgiu assim «a
primeira polémica política» da Revolução, associada à questão fundamental: «onde reside a soberania, na Nação ou no rei?»5 A opção por Cortes
soberanas impôs-se após o confronto da «Martinhada», em novembro. E o
pouco tempo que demorou a realizar as primeiras eleições (em dezembro),
a reunir as Cortes Constituintes (janeiro de 1821) e a aprovar as Bases da
Constituição (março) ilustra a urgência e a radicalidade com que foi assumido o princípio da soberania da nação, dando às Bases da Constituição (1821-1822) e à Constituição de 1822 um forte cunho parlamentarista,
como para confrontar o monarca com um facto consumado quando chegasse do Brasil: as Cortes, constituídas por uma só câmara de deputados
eleitos, ficaram colocadas no centro da vida política; e o monarca foi deixado em «situação de inferioridade» «no esquema organizativo do poder
político», privado dos «poderes típicos do constitucionalismo dualista (de
sanção das leis e de dissolução das Cortes)»6.
Também a Igreja se sentiu desconsiderada, porque os liberais reconheceram o catolicismo como religião oficial mas não única, porque lhe recusaram o poder de censura prévia sobre textos de religião e moral7 e porque,
perante a recusa do patriarca de Lisboa a jurar as Bases da Constituição,
o privaram da nacionalidade e o expulsaram do país8. Assim começou a
levantar-se a resistência ao novo regime por parte da maior instituição do
país, em torno da qual se foram juntando as forças da contrarrevolução.
A aprendizagem do «pragmatismo» na adesão à Carta de 1826 foi adquirida diante da contrarrevolução. De facto, a grande maioria dos liberais não insistiu na Constituição de 1822 e adotou a Carta Constitucional
logo desde o ano em que esta foi outorgada por D. Pedro IV. Alguns dos
mais «exaltados» constituintes de 1821-22, como Manuel Borges Carneiro
e Bento Pereira do Carmo, sendo deputados em 1826, propuseram que se
4
5
6
7
8

DIAS, 1980: pp. 273-278
MOREIRA e DOMINGUES, 2018: pp. 44-53
CANOTILHO, 1998: pp. 127-128
Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 15-2-1821, p. 107
Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 2-4-1821, p. 431
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erguesse um monumento a D. Pedro IV, com a inscrição «Restaurador das
Liberdades Públicas» ou «Magnânimo Rei Imortal, Pai da Pátria»9.
Perante a repressão do Governo de D. Miguel, a partir de 1828, a Carta tornou-se a «bandeira dos perseguidos»10, com que os liberais sofreram
prisões, ou tiveram de se refugiar no estrangeiro, em geral na Europa, em
números estimados entre 13 000 e 25 00011. Estes exilados reuniam variadas classes profissionais, a mais numerosa das quais era, de acordo com
uma amostra conhecida12, a dos militares (desde oficiais de diversas patentes até praças e voluntários), havendo também boa representação de
magistrados, bacharéis, advogados, médicos, boticários, membros do clero,
proprietários e negociantes; ou seja, formavam, em conjunto, um «embrião
de Estado», suficiente para criar um pequeno exército e administrar os territórios que se fossem conquistando, o que desde início deu ao movimento
uma «consistência sem preço»13.
O exílio na Europa proporcionou uma grande aprendizagem aos liberais portugueses, sobretudo pelas viragens democratizantes, ocorridas em
1830, nos países onde eles mais se concentravam: na França, a revolução
que iniciou a monarquia parlamentar com o rei Luís Filipe; na Bélgica, a
revolta pela independência ao grito «Imitemos os Franceses»; e na Grã-Bretanha, o «movimento pela reforma eleitoral» que obrigou o governo
tory de Wellington a dar lugar a um governo whig14. Foram viragens que
marcaram, segundo Samuel Huntington, o início da «primeira grande vaga
de democratização», que iria propagar-se pelo mundo até ao século XX15.
E foi com a Carta que os liberais venceram a guerra, sob o comando do seu dador, D. Pedro IV, e foram aprovadas reformas socioeconómicas e administrativas, que revolucionaram «de alto a baixo a sociedade
portuguesa»16 e destruíram instituições da velha Monarquia. Na conceção
e execução destas reformas, D. Pedro IV rodeou-se de «vintistas» pragmáticos e amadurecidos pela experiência, nomeadamente: José da Silva
9
10
11
12
13
14
15
16

Diário da Câmara dos Deputados, 7-11-1826, pp. 34-35; CASTRO, 1990. pp. 60-74
SARDICA, 2012: p. 551
RAMOS, 2009: p. 483; SERRÃO e MARQUES, 2002: p. 581
VARGUES e TORGAL, 1998: p. 69
VALENTE, 2009: p. 20
BURNS, 1977: pp. 643-644, 711-712; BERNSTEIN e MILZA, 1997: pp. 102-104, 157-158, 120
HUNTINGTON, 1993: pp. 14-17
HERCULANO, 1873: p. 172
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Carvalho, Frei Francisco de S. Luís, Agostinho Freire, Bento Pereira do
Carmo, Bento Pais do Amaral, Francisco Margiochi, Manuel Gonçalves de
Miranda, Mouzinho da Silveira, Joaquim António de Aguiar. Quer dizer
que os protagonistas do pragmatismo na adesão à Carta de 1826 já tinham
sido protagonistas do princípio da soberania da Nação em torno da Constituição de 1822.
Depois da vitória de 1834, os liberais apareceram mais evoluídos, em
geral já arrumados na direita ou na esquerda (termos que então entraram
em uso), divididos sobre a questão constitucional: os da direita definindo-se como apoiantes da Carta e os da esquerda preferindo uma Constituição «dada pelo povo, não dada pelo rei»; contudo, muitos da esquerda já
tinham superado as reservas em relação a D. Pedro IV, à medida que ele
assumira o comando do exército liberal até à vitória, esperando que a Carta, que achavam demasiado conservadora, fosse um dia reformada no Parlamento, como tinham visto a Carta francesa de 1814 ser reformada em
183017.
A terceira aprendizagem (do «consenso» sobre as regras fundamentais)
foi adquirida durante as lutas fratricidas em que os próprios liberais se
envolveram depois da vitória. Só então, de facto, a Carta de 1826 foi posta
à prova, revelando deficiências, na ótica da esquerda, nomeadamente: um
poder executivo dominante, sob a chefia do monarca; e um sistema eleitoral demasiado restritivo (pelo sufrágio indireto e o censo alto), que não
reconhecia o direito de voto a muita população desejosa de participar na
política. «A Nação está outra», mais «educada» do que em 1823, quando
deixara cair o sistema representativo «sem se disparar um tiro», ou do que
em 1828; e quem mais educou o país no «amor da liberdade» e no «horror
da tirania» foram «os exílios, os cárceres e os patíbulos» do Governo miguelista, diria Passos Manuel mais tarde18. E quando, pela primeira vez,
em junho de 1836, a rainha D. Maria II exerceu a sua prerrogativa de dissolver a Câmara dos Deputados em benefício de um Governo de direita,
acirrou a esquerda radical a promover a «Revolução de Setembro», com a
qual foram impedidos deputados recém-eleitos de tomar posse e a rainha
obrigada a jurar a Constituição de 1822, assim se iniciando um ciclo de
17 PINHEIRO, 1996: pp. 59-60; BERNSTEIN e MILZA, 1997: pp. 103-104
18 Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, pp. 194-195
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revoltas constantes até 1851.
Muitos liberais rejeitaram tal revolução, como uma traição a D. Pedro
IV e à Carta, símbolos da libertação de Portugal19. E apesar de o Governo
ter sido entregue a membros da esquerda moderada, que logo organizaram
a segunda eleição constituinte, muitos fiéis à Carta («cartistas»), recusaram participar nessa eleição, demitiram-se dos seus cargos na administração pública e apoiaram revoltas militares, como a «Belenzada», em novembro de 1836, e a «Revolta dos Marechais», no verão de 1837.
Agora que a Constituição de 1822 estava reposta em vigor, qual a atitude que ela suscitou à esquerda e em particular aos «vintistas» que a
tinham aprovado ou apoiado? Foi em geral uma atitude de reserva. Passos Manuel, membro destacado do Governo «setembrista», dirá que era
«imprópria para constituir o Estado», «anacrónica quanto à organização
política, quanto à colocação, divisão, partilha dos poderes», e que «não
convinha já à Nação de 1836»20. E Almeida Garrett, deputado «setembrista», já em 1830, no exílio, apontara a «incongruência e impraticabilidade
do código político de 1822», que «deixou «o princípio monárquico mal dotado e mal constituído», «porque nem veto nem direito de dissolução tinha
o rei sobre a câmara única e democrática», deixando a coroa de ser «o fiel
da balança do Estado»21. Além disso, dos seis deputados «setembristas»
que tinham sido constituintes em 1821-22, apenas dois (José Barreto Feio e
Pedro Sande Lara) se mostraram «nostálgicos da Constituição de 1822»22.
De facto, a esquerda moderada conduziu as Cortes no sentido de aprovarem a Constituição de 1838 como compromisso entre os textos de 1822 e de
1826. Contra ela votaram cerca de 20 deputados de extrema-esquerda, em
geral pertencentes a uma nova geração, na qual se destacava José Estêvão,
recém-saída da guerra civil e da Universidade e frequentadora dos clubes e
sociedades políticas23. E também contra a nova Constituição se manifestaram batalhões da Guarda Nacional, nas ruas de Lisboa, até serem esmagados pelo exército, em março de 1838.
Quanto aos «cartistas», que nem sequer tinham concorrido à eleição
19
20
21
22
23

SERRÃO e MARQUES, 2002: pp. 596-597
Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, pp. 186-187
GARRETT, s/ d. [1830]: pp. 208-209
VIEIRA, 1987: p. 115 e Quadros
SILVA, 1992: pp. 36-37 e 114-119
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constituinte de 1836 (salvo raras exceções), é natural que fossem hostis, ou
pelo menos alheios, a essa obra dos «setembristas». Todavia, nas Cortes em
seguida eleitas (1838), alguns «cartistas» moderados renderam-se ao esforço de conciliação que a Constituição de 1838 significava e declararam-lhe
apoio, nomeadamente Rodrigo da Fonseca Magalhães24 e António Luís de
Seabra «porque vimos nessa Constituição a melhor parte dos princípios da
Carta», «porque era forçoso tirar o País do estado de anarquia em que se
achava»25. Passos Manuel, todavia, desconfiava de certos «cartistas» que
diziam apoiar a Constituição de 1838, mas «fora do Parlamento não têm
os mesmos sentimentos» e denunciou que «fora desta casa existe uma ideia
de restauração»26.
A restauração da Carta, de facto, aconteceu em 1842, por pronunciamento militar de iniciativa do ex-setembrista radical Costa Cabral, agora cartista radical. Mas foi então também promulgado o decreto de 10 de
fevereiro, convocando Cortes extraordinárias para a revisão da Carta. E
embora tenha sido logo anulado por Cabral, que se manteve sempre intransigente em admitir qualquer reforma da Carta, este decreto ficou como
uma promessa da rainha de reformar a Carta, sempre invocada pela frente
de oposição («Coalizão»), que desde logo se formou juntando a maioria dos
setembristas e também boa parte da ala legalista do cartismo e até uma
ala miguelista.
Sem negar a obra positiva de Cabral, que em parte correspondeu aos
anseios da população, com «um certo robustecimento da autoridade e alguns melhoramentos materiais» e mais segurança pública na província, em
contraste com a «instabilidade turbulenta» dos 20 anos anteriores; e sem
negar as «raras qualidades de energia» por ele demonstradas e a «obra imponente e admirável» que deixou, «própria de uma política autoritária de
todos os tempos e lugares»; a sua obra foi, no entanto, uma «sementeira de
discórdias»27, que suscitou a sua crescente impopularidade, como a revolta
da Maria da Fonte (1846) veio a mostrar com clareza. Apesar disso, Cabral
instalou-se no poder graças ao controlo completo que, com a sua rede de
agentes em todo o país, exercia sobre as eleições pelo sufrágio indireto. Nas
24
25
26
27

Diário da Câmara dos Deputados, 18-02-1839, p. 315
Diário da Câmara dos Deputados, 15-02-1839, pp. 282-285; LEAL, 2018: pp. 182-183
Diário da Câmara dos Deputados, 04-03-1839, pp. 462-464
CARVALHO, 1935: pp. 289-291; SERRÃO e MARQUES, 2002: p. 603
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eleições indiretas, os cidadãos recenseados elegiam, nas assembleias primárias paroquiais, os eleitores de deputados, que por sua vez escolhiam, nos
colégios eleitorais, os deputados.
No auge da repressão do Governo «cabralista», na sequência da revolta
de Torres Novas (1844) – que incluiu a suspensão dos jornais, o encerramento das Cortes e o degredo para África (que em geral, naquele tempo,
levava à morte em menos de três meses), sem sentença, sem defesa e sem
prova, além dos arrestos que reduziam as famílias à miséria –, Passos Manuel, invocando o decreto de 10 de fevereiro, previu que «a reforma poderá
vir tarde, mas virá, é inevitável»; e antecipou alguns pontos reclamados
pela esquerda que viriam a ser acolhidos dali a oito anos no Ato Adicional:
«os tratados de comércio devem ser trazidos à aprovação da Câmara», «o
voto anual dos tributos também»; e o sistema eleitoral não podia continuar
tão dependente dos empregados públicos, cujos votos o Governo executivo
declarava «seus»28.
Faltava, porém, mais alguma experiência para convencer as grandes
forças políticas da necessidade de se entenderem para reformar a lei fundamental. A guerra civil da Patuleia (1846-47), que dividiu o país em duas
partes, uma governada a partir de Lisboa, chefiada por Saldanha, e outra
governada sob a coordenação da Junta do Porto, não impediu o regresso de
Cabral cada vez mais desacreditado. Mas foi o pronunciamento militar de
Saldanha, de 1851, que ao necessitar da ajuda dos seus ex-adversários da
Junta do Porto para pôr termo ao domínio «cabralista», deu um sinal de
que seria mais eficaz fazer, em conjunto das grandes forças políticas, o que
havia de mais importante e urgente, que era reformar a lei fundamental.
A eleição de 1851 e a proposta do Ato Adicional
Havia um grande cansaço e frustração entre a classe política e no
país mergulhado na miséria. «A Nação tinha fome e sede de justiça e de
moralidade».29
Desde logo foi dissolvida a Câmara dos Deputados «cabralista»; e pelo
Decreto de 25-05-1851, a rainha, assumindo «poderes extraordinários» e
28 Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, pp. 185-194
29 HERCULANO, 1983: p. 156
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invocando a «Lei Suprema da Salvação Pública», convocou as Cortes, preteriu as formalidades da Carta para não «adiar indefinidamente e sofismar
na realidade a manifesta vontade da Nação» e determinou «que os deputados eleitos venham munidos dos poderes necessários para se reformarem
na Carta Constitucional da Monarquia aqueles artigos que a experiência
tem mostrado ser indispensável corrigirem-se e aperfeiçoarem-se para melhor garantia da liberdade, da Monarquia Representativa e dos inalteráveis princípios em que a Carta a quis estabelecer e constituir». Em rigor,
portanto, este decreto não cumpria todas as formalidades legais, pois tal
convocação de eleições dando poderes de revisão da Carta teria de ser feita
pelas Cortes a outras Cortes a ser eleitas, o que implicaria a realização de
mais uma eleição. Ou seja, a estrita observância dos trâmites legais «teria o
resultado perverso de adiar indefinidamente a necessária reforma da Carta
de 1826»30.
Segundo Alexandre Herculano, «Os homens das opiniões mais opostas
punham de parte os ódios de partido, abraçaram-se e congratularam-se,
porque julgavam que era chegado o momento, não de fusão completa dos
partidos, que é um absurdo político, mas de pôr ponto nos abusos e nas torpezas dos últimos tempos e de entrarmos enfim no caminho do progresso,
da moralidade e da civilização»31.
A lei eleitoral foi logo revista no sentido de aumentar o número de círculos (que passaram de oito para 36, no Continente), tornando bastante
menor a respetiva dimensão média. A eleição de 1851 foi, de facto, «a mais
avançada de quantas conhecera o Cartismo»32. Todavia, teve de ser feita
ainda pelo método indireto, embora com a intenção de aproveitar a reforma da Carta para estabelecer eleições diretas. Além disso, o Governo
não exerceu a habitual pressão sobre os eleitores porque então prevalecia
um espírito unitário e porque não tinha um partido próprio de apoio, mas
antes um conjunto de correntes «anticabralistas», com destaque para o
Partido Nacional (ou Progressista), que era o novo nome dado à «Coalizão» nascida em 1842.
Foi este Partido Nacional que obteve a vitória folgada na eleição de
1851, deixando a outra força concorrente, Partido Cabralista, com apenas
30 CANOTILHO, 1998: p. 137
31 HERCULANO, 1983: p. 156
32 SERRÃO e MARQUES, 2004: p. 206
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20 deputados. Foi grande, portanto, a renovação no conjunto dos deputados: num total de 150, foram quase metade os que agora se estrearam e um
pouco mais os que já tinham prévia experiência parlamentar, em especial
desde 1834. Os magistrados (28) eram a profissão mais numerosa, embora
com menor relevo do que tinham tido nas Cortes constituintes de 18211822 (40 em 120). Num conjunto mais variado de profissões, havia agora
mais deputados (23) provenientes dos negócios e da propriedade agrícola33.
Situando-se no apoio ao Governo, o Partido Nacional era na verdade
uma coligação cuja corrente dominante era da esquerda, mais numerosa
do que a corrente mais identificada com o Governo, deixando assim latente
uma desarmonia entre a Câmara dos Deputados e o Governo de centro-direita, sobretudo desde que este sofrera uma remodelação pela qual alguns cartistas, como Rodrigo da Fonseca Magalhães, tinham substituído
setembristas, como o marquês de Loulé. Se esta desarmonia não era adequada para uma governação normal, podia ser, contudo, ideal para um
compromisso sobre as leis fundamentais34. Havia consciência desta oportunidade, que foi, de facto, aproveitada pelas forças do centro-direita e do
centro-esquerda para a reforma da Carta no Parlamento (Ato Adicional
de 1852), em termos que se vieram a revelar bastante mais duradouros do
que a instabilidade constitucional das décadas anteriores. E logo que o Ato
Adicional foi aprovado, tal compromisso terminou.
A proposta de Ato Adicional foi apresentada pelo Governo em janeiro
de 1852, já com a nova Câmara dos Deputados instalada. Desde logo procurou justificar o decreto que dera poderes de revisão da Carta: admitia
que a proposta «poderia parecer mais legal pelo método ordinário», mas,
atribuindo a iniciativa ao «Chefe do Estado», «que vem assim acordar-se
com o seu Povo», afirmou que se tornava «muito mais legítima». Lembrava que o próprio D. Pedro IV, «o magnânimo autor da Carta», e «todos os
homens sensatos de todas as opiniões, de todas as parcialidades políticas,
convieram sempre em que alguns artigos da Lei Fundamental precisavam
reforma»35.
33 Para análise dos percursos e profissões dos vários protagonistas, recorreu-se aos diários parlamentares e aos dicionários parlamentares de CASTRO, 2002, 2 volumes, e de MÓNICA, 2004-2006, 3
volumes.
34 Sobre o modelo político da Regeneração, ver SARDICA, 2001: pp. 63-106
35 Diário da Câmara dos Deputados, 24-01-1852, pp. 248-251
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A proposta do Governo procurou também delimitar a reforma, dizendo
que «a experiência» ditava que fosse «moderada» e não «radical e excessiva». Por isso, não podiam ser objeto de discussão tudo o que fossem «direitos e prerrogativas da Coroa, direitos e franquias dos cidadãos», que eram
como «dogmas políticos». E apontava «os principais objetos da reforma»,
«porque são os que mais altamente reclama a opinião e os que a experiência tem mostrado ser indispensável reformar»: «a independência do Parlamento, a verdade e a liberdade das eleições, cautelas contra prejudiciais
influências estrangeiras, economia e ordem na fazenda pública», além de
«um regime especial para as colónias». Para assegurar a «independência
do Parlamento», propunha artigos tendentes a evitar «quanto é possível
o abuso da influência governativa sobre ele». Propunha também «o método direto para as eleições», fixando o essencial das suas regras em vários
artigos – de facto, o sistema direto ficou estabelecido definitivamente, na
eleição de deputados, assim como foram suavizadas as exigências de prova
do censo, facilitando o direito de voto36. A proposta estabelecia «a prévia
audiência dos corpos legislativos para a ratificação dos tratados. Fixava e
definia melhor «as regras da gerência da fazenda pública». E previa ainda
a existência de comissões parlamentares de inquérito37. Como se vê, esta
proposta do Governo, que refletia decerto o pensamento do ministro (mais
político) do Reino, Rodrigo da Fonseca Magalhães38, estava muito na linha
do que Passos Manuel apresentara como «inevitável» já em 1844.
Na Comissão desde logo formada entre os deputados para dar parecer
sobre a proposta do Governo, notou-se uma significativa presença de protagonistas do triénio vintista, desde o presidente, José Derramado, que
fora deputado eleito em 1822, até Almeida Garrett (relator) e António Luís
de Seabra que, sendo então muito jovens, tinham dado públicas provas
do seu apoio à Revolução de 1820 e à Constituição de 1822. E logo que o
parecer da Comissão foi apresentado39, tanto Garrett como Seabra foram
elevados a ministros e, nessa qualidade, chamados a entrar no debate.

36 ALMEIDA, 1998: p. XVI
37 Diário da Câmara dos Deputados, 24-01-1852, pp. 248-251
38 Sobre a atuação de Rodrigo no primeiro ano da Regeneração, ver BONIFÁCIO, 2013: pp. 273362
39 Parecer em Diário da Câmara dos Deputados, 04-03-1852, pp. 48-51
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O debate do Ato Adicional
No início do debate, alguns deputados da esquerda propuseram o adiamento do Ato Adicional, preferindo debater antes o orçamento e certas
reformas. Foram alvo da insinuação de que achavam demasiado pequena
a reforma proposta. Da direita cabralista chegaram também pedidos de
adiamento, considerando que faltavam chegar os eleitos das Ilhas e do Ultramar e fazer mais eleições para preencher lugares vagos. Em dois dias, no
entanto, os pedidos de adiamento foram rejeitados40.
António José de Ávila, em nome da direita cabralista, pôs em causa,
não as reformas em si, pois achava-as «quase todas» «úteis e convenientes»,
mas o processo; nesse sentido introduziu uma «questão prévia», afirmando
que «Esta câmara não tem poderes para reformar artigos constitucionais
da Carta», porque a reforma não respeitara todas as formalidades legais41.
Do lado do Governo, Garrett defendeu que se cumpria agora a promessa
da rainha no decreto de 10 de fevereiro de 1842 e que não se escutassem
os «sofismas de dilação (decretar que deve haver reforma pelas Cortes,
mandá-las embora, fazer nova eleição, depois veremos…)»; «em casos ordinários assim devia ser, mas não em presença de uma revolução»42. Seabra
invocou o «grande movimento nacional que arvorou uma bandeira em que
se escreveram dois princípios: eleições livres e reforma da Carta»; «Não
somos aqui uma câmara constituinte, mas somos uma câmara revisora,
temos uma partícula do poder constituinte porque o nosso mandato no-lo
outorga com certas condições»43. «Se a Nação não queria reformar a Carta,
em lugar desses vinte deputados que entendem que se não deve reformar a
Carta, ter-lhes-ia dado a maioria desta câmara», insistiu Garrett44. Por votação nominal foi aprovado, por 63-19 votos, que a Câmara tinha, de facto,
poderes para reformar artigos constitucionais e o Ato Adicional à Carta foi
aprovado na generalidade45.
No debate na especialidade, Passos Manuel, num discurso muito

40
41
42
43
44
45

Diário da Câmara dos Deputados, 06-03-1852, p. 82
Diário da Câmara dos Deputados, 04-03-1852, pp. 59-62 e 87-94
Diário da Câmara dos Deputados, 04-03-1852, pp. 62-64
Diário da Câmara dos Deputados, 05-03-1852, pp. 79-81; LEAL, 2018: pp. 126-127
Diário da Câmara dos Deputados, 06-03-1852, pp. 94-99
Diário da Câmara dos Deputados, 09-03-1852, pp. 127-128; 10-03-1852, p. 133
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aguardado, falou sobretudo para certa esquerda: «Estas reformas têm sido
declaradas pequenas e insignificantes, mas eu entendo que são grandes,
que são imensas, que são gloriosas e que hão-de ser fecundas». Lembrou
os pontos de reforma anunciados no seu discurso de 1844. Defendeu que
as reformas devem ser «lentas e pausadas». E defendeu o envolvimento
dos grandes partidos: «as reformas para serem fecundas é mister que não
sejam aprovadas só por um partido, mas por todos os partidos»; «a Constituição não é bandeira de nenhum partido, a Constituição está acima dos
partidos». Enfim previu que «Uma vez que o país tenha a liberdade do seu
voto, as revoluções hão de acabar»46.
Por uma vez a esquerda exorbitou da proposta de Ato Adicional do
Governo ao propor, por Mendes Leite, um aditamento para a inclusão da
proibição da pena de morte em crimes políticos. O Governo achava que
tal proibição devia ser incluída numa lei ordinária e prometeu apresentar
a respetiva proposta de lei47. Mas o aditamento da esquerda acabou por
ser aprovado, por 50-31 votos48, o que significou uma derrota do Governo
perante o ascendente da esquerda na Câmara dos Deputados.
Na Câmara dos Pares, para onde o Ato Adicional seguiu após ser aprovado pelos deputados, formou-se outra Comissão para dar parecer, que incluía mais alguns protagonistas do triénio vintista, nomeadamente José da
Silva Carvalho, a presidente, Manuel António de Carvalho, único deputado
constituinte de 1821-1822 presente, e Joaquim António de Aguiar. Como
nesta Câmara Alta havia uma forte representação «cabralista», o debate
centrou-se na questão da legalidade da reforma. A «origem legítima» da
reforma estava na «manifestação da vontade nacional», disse Aguiar; «a
nação protestou sempre» contra a omissão que o Governo (cabralista) fez
dos poderes extraordinários concedidos pelo decreto de 10 de fevereiro de
1842; em 1851 «o país protestou novamente», «o sr duque de Saldanha
lançou o grito da Carta reformada», «o grito foi repetido com entusiasmo
pela nação»49. O ministro Rodrigo da Fonseca Magalhães argumentou que
a questão do Ato Adicional não era apenas jurídica, «é questão política»,
«é preciso atender aos factos», «convém não esquecer o perigo por que pas46
47
48
49

Diário da Câmara dos Deputados, 10-03-1852, pp. 145-149
António Luís de Seabra em Diário da Câmara dos Deputados, 10-03-1852, p. 149
Diário da Câmara dos Deputados, 29-03-1852, p. 353
Diário da Câmara dos Pares, 23-06-1852, p. 694
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sámos»; «que o país voltasse em pouco tempo à ordem regular de que tinha
saído», foi um resultado «grande», «imenso»; e previu que «com a aprovação do Ato Adicional termina a revolução»50. Enfim, o Ato Adicional foi
também aprovado na Câmara dos Pares, por 30-17 votos51.
Uma observação importante a fazer é a do papel dos protagonistas
do triénio vintista neste processo. Trinta anos depois, eram já poucos os
que se mantinham em atividade. Mas foram esses poucos «vintistas» os
mais interventivos e influentes nas comissões e nos debates em defesa do
Ato Adicional. Eles tinham-se destacado já ao longo de todo o percurso
liberal, desde serem apoiantes convictos da Revolução de 1820 e da Constituição de 1822, serem por isso perseguidos e aderirem à Carta de 1826 na
luta contra o absolutismo, passarem pelo exílio e a guerra civil, divergirem como cartistas ou setembristas mas apoiarem a Constituição de 1838,
demarcarem-se da intransigência cabralista, até enfim convergirem no Ato
Adicional de 1852 (Quadro 2).
O Quadro 2 reúne os nomes dos que transportaram as experiências
e aprendizagens em tão longo e sofrido percurso (incluindo José da Silva
Carvalho, um dos pais da Revolução de 1820, membro do Sinédrio) garantindo-lhes um mínimo de unidade e consistência52. Observa-se também
que estavam bem distribuídos entre direita e esquerda. O Ato Adicional de
1852 foi como o testamento político que eles deixaram às gerações vindouras, já que poucos deles viveram além das décadas de 1850 e 1860.
Depois do parlamentarismo extremo que aprovara a Constituição de
1822, depois da supremacia do poder executivo (cujo chefe era o monarca),
consagrada na Carta de 1826 e exacerbada durante o ciclo cabralista, com
o Ato Adicional de 1852 passou a haver maior equilíbrio entre os poderes
executivo e legislativo.

50 Diário da Câmara dos Pares, 26-06-1852, pp. 732-733
51 Diário da Câmara dos Pares, 30-06-1852, p. 747
52 LEAL, 2020: pp. 187-189
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Quadro 2 – Protagonistas desde o triénio vintista até ao
Ato Adicional/1852
Nomes (1)

Vintismo

Anos 30

Ato Adicional de 1852 (2)

José da Silva Carva- Sinédrio,
lho (1782-1856)
gência

Re- Ministro de D. Pe- Presidente da Comissão
dro
da Câmara dos Pares

Rodrigo da Fonseca Exilado
Magalhães
(1787- 1817-1822
1858)

em Ministro em 1835, Ministro do Reino
cartista, apoia a
Constituição
de
1838

José
Derramado Deputado
(1785-1852)
1822-1823

em Membro da Comis- Presidente da Comissão
são da Constitui- da Câmara dos Deputação de 1838
dos

Manuel A. de Carva- Deputado
lho, barão de Chan- 1821-1822
celeiros (1785-1858) 1822-1823

em Ministro em 1835, Membro da Comissão da
e cartista, deputado Câmara dos Pares
em 1838-1840

Nomes (1)

Vintismo

Júlio Valdez, conde Militar vintista
de Bonfim (17871862)

Anos 30

Ato Adicional de 1852 (2)

Ministro
brista

setem- Aprova o Ato Adicional
na Câmara dos Pares

Joaquim António de Professor
na Ministro de D. Pe- Membro da Comissão da
Aguiar (1792-1874) Universidade
dro
Câmara dos Pares
António Luís de Sea- Jornalista, juiz
bra (1798-1895)

Deputado cartista, Membro da Comissão da
apoia a Constitui- Câmara dos Deputados,
ção de 1838
Ministro

João de Almeida Estudante, es- Deputado
Garrett (1799-1854) critor
brista

setem- Relator da Comissão da
Câmara dos Deputados,
Ministro

Passos
Manuel Estudante, jor- Ministro
(1801-1862)
nalista
brista

setem- Deputado de referência

(1) Foram ponderados outros nomes que poderiam ser também incluídos, embora com reservas:
José Passos (1802-1863), Leonel Cabral (1790-1853), Joaquim Larcher (1797-1865), Júlio Sanches da
Rocha (1802-1866), Bernardo Sá da Bandeira (1795-1876).
(2) As comissões referidas são as que deram parecer sobre a proposta de Ato Adicional, quer na
Câmara dos Deputados (CD) quer na Câmara dos Pares (CP)

Sequência do Ato Adicional de 1852
Autores da época enfatizaram a importância da evolução a que se chegou com o Ato Adicional em 1852: segundo Lopes Praça, foi só a partir de
1852 que o sistema constitucional começou a funcionar regularmente; e,
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segundo Augusto Fuschini, foi então que na realidade se implantou o liberalismo em Portugal53. Também um autor espanhol54 registou «o sentido
expansivo e democrático do acto de 1852», «que fez da constituição lusitana um dos códigos mais liberais do mundo contemporâneo».
A partir daí o caminho continuou a fazer-se com luta, mas dentro do
quadro constitucional aprovado por consenso. Uma vez publicado o Ato
Adicional (em 05-07-1852), não tardou que a maioria dos deputados assumisse dissonância com o Governo de Saldanha, rejeitando, por 80 contra 38 votos55, um importante decreto financeiro (de 03-12-1851) do jovem
ministro Fontes Pereira de Melo, que convertia a dívida pública num empréstimo único de 3%56. Tal rejeição motivou o Governo a obter da rainha
a dissolução da Câmara dos Deputados para que em nova eleição pudesse
construir uma maioria de confiança.
Pela análise das votações nominais antes referidas, estima o autor que
a corrente de esquerda valesse entre 45 e 55%, a corrente governamental
entre 30 e 35% e a cabralista entre 10 e 20% (ver Quadro 3).
Quadro 3 – Posições das correntes políticas em três votações significativas
Votação nominal

Resultado

Esquerda

Governamental Cabralista

Ato Adicional na ge- Aprovado por 63- Aprovou
neralidade
19 votos

Aprovou

Rejeitou

Incluir a proibição da Aprovado por 50- Aprovou
pena de morte
31 votos

Rejeitou
(Derrota)

Rejeitou

Decreto financeiro do Rejeitado por 80- Rejeitou
Governo
38 votos

Aprovou
(Derrota)

Rejeitou

Peso relativo estimado
de cada corrente

30 a 35%

10 a 20%

45% a 55%

NB: As variações no peso relativo estimado de cada corrente política na Câmara dos Deputados explicam-se pela falta de assiduidade e pela indefinição política de muitos deles.

Mas após nova eleição, ainda em 1852, a corrente governamental duplicou largamente e as correntes oposicionistas ficaram muito reduzidas,
como em breve se verá na votação que aprovará os decretos do Governo
53
54
55
56

Lopes Praça citado em SARDICA, 2012: p. 557; FUSCHINI, 1899: p. 129
Rafael Labra, 1877, citado em CEREZALES, 2011: p. 45
Diário da Câmara dos Deputados, 23-07-1852, pp. 343-344
SARDICA, 2001: pp. 103-106
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por 81 contra 20 votos57. Nesta eleição o Governo atraiu antigos vultos da
esquerda radical (José Estêvão, Rodrigues Sampaio e outros ligados ao jornal A Revolução de Setembro), numa estratégia centrista, ou «fusionista»,
de representar tanto a direita como a esquerda. Este grupo da Revolução
de Setembro aprovara o Ato Adicional sem entusiasmo, como escreveu no
jornal: Instrução, estradas e caminhos-de-ferro eram «coisas muito mais
úteis do que uma constituição»; ou «Aceitamo-lo [Ato Adicional] em nome
do progresso, em nome dos princípios democráticos que professamos, em
nome das doutrinas que temos sustentado há muito de que é necessário
ocupar-nos mais das questões económicas e administrativas do que da
política propriamente dita»58. Mas muitos da esquerda antes dominante
viram-se agora arredados do Parlamento (casos de Anselmo Braamcamp,
José Passos, Joaquim Soure, António Pequito), começando a organizar-se
em dissidência da qual virá a resultar o Partido Histórico.
O novo ambiente de concórdia propiciou maior respeito pelos resultados eleitorais, ainda que se reconhecesse a força das autoridades governamentais sobre os eleitores. Para evitar que o mesmo partido se perpetuasse
no poder, era necessário que o monarca interviesse. Assim, de facto, interveio D. Pedro V, proporcionando transições pacíficas de governo a partir
de 1856 e iniciando uma dinâmica59, reforçada pelos círculos uninominais
(estreados na eleição de 1860), no sentido da construção de um sistema
bipartidário, como se tornou mais evidente nas décadas de 1870 e 1880.
E o ambiente de concórdia propiciou, além disso, que se realizasse, na
década de 1860, uma segunda onda de reformas (desamortização alargada,
extinção dos morgadios, extinção de passaportes no interior do país, Código Civil, etc.), que completaram, agora de forma mais pacífica e ponderada,
as reformas da década de 1830, no processo de eliminar últimos resquícios
do Antigo Regime e de construir o Estado moderno em Portugal. Eram
reformas típicas do que René Rémond designou a «era do liberalismo»60,
que assim igualmente se completou entre nós.
Os bons efeitos da estabilidade política sentiram-se também no plano
57 Diário da Câmara dos Deputados, 25-04-1853, p. 235
58 Revolução de Setembro, 19-12-1851 e 16-03-1852, citados em BONIFÁCIO, 2013: pp. 319 e 326
59 Sobre a formação dos partidos Histórico e Regenerador em 1856, ver SARDICA, 2001: pp. 197207
60 RÉMOND, 1994: pp. 145-162; LEAL, 2019: pp. 241-246
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«material»: as quatro décadas entre cerca de 1850 e 1890 foram o período
mais conseguido do regime monárquico liberal em termos de crescimento
do PIB per capita e de desenvolvimento dos caminhos-de-ferro, estradas e
outros meios de comunicação61.
O debate constitucional passou por uma pausa de duas décadas e só em
1871 foi seriamente retomado. Depois de alguns anos de agitação sentidos
em Portugal e sobretudo na Espanha que estava em pleno «sexénio revolucionário» (1868-1874), todos os partidos portugueses, incluindo o Regenerador do centro-direita, propuseram reformas tendo em comum o alargamento do direito de voto quase até ao sufrágio universal (masculino)62.
Esta reforma inspirava-se já não tanto na liberdade como na igualdade dos
cidadãos, típica do que René Rémond designou a «era da democracia»63.
Mas os partidos da esquerda (o Histórico, do centro-esquerda, e o novo
Reformista, mais radical, que em 1876 se iriam unir no Progressista) propuseram outras reformas mais avançadas que tocavam já nos poderes do
monarca.
Os Regeneradores, todavia, congelaram todas estas propostas e só em
1878 aprovaram a sua própria, de alargamento do direito de voto. E, anos
depois, perante a fundação do Partido Republicano no início da década de
188064, fizeram um acordo com os Progressistas65 para a reforma eleitoral
de 1884, no sentido de melhor assegurar a representação das minorias, sendo nesse espírito que se fez a eleição constituinte de 1884; da qual decorreu
a reforma constitucional de 1885 (II Ato Adicional), que limitou alguns
poderes do monarca no recurso à dissolução parlamentar e na nomeação de
pares (dos quais 50 passaram a ser eleitos)66. Esta transição constitucional
do Ato Adicional de 1852 para o de 1885 foi a única sem rutura em todo o
período em análise.
Dali a dez anos, em 1895-1896, o III Ato Adicional, que anulou grande
parte das reformas de 1878 e de 1884-1885, foi imposto em ditadura, por
61 MATA e VALÉRIO, 2003: pp. 145-161 e 254-255
62 Diário da Câmara dos Deputados, 29-08-1871, pp. 434-439; 15 e 16-01-1872, pp. 67-69 e 73-74;
24-01-1872, pp. 120-126
63 RÉMOND, 1994: p. 162-191; LEAL, 2019: pp. 247-254
64 CATROGA, 1910: pp. 35-39
65 Discursos de Fontes Pereira de Melo e de José Luciano de Castro, Diário da Câmara dos Deputados,
29-12-1883, pp. 1918-1919 e 1922
66 Sobre os Ato Adicionais de 1885 e de 1895-96 e 1907, ver FERNANDES, 2012: pp. 569-583
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um Governo regenerador, de tal modo que os partidos da oposição, Progressista e Republicano, se recusaram a participar na eleição constituinte
de 1895. Esta reforma colocou «a caminho do fim o constitucionalismo
monárquico»67. Para contrariar o recuo, o Partido Progressista organizou a
eleição constituinte de 1899, que levou a uma reforma constitucional quase
consumada, até à oposição do rei D. Carlos, em 190068.
Conclusão
É possível responder agora com mais fundamento às questões colocadas inicialmente. Faz todo o sentido focar a atenção na eleição de 1851 e no
Ato Adicional de 1852 porque, longe de serem uma negação da Revolução
de 1820, consolidaram o liberalismo e o regime constitucional e tornaram
possível cumprir enfim o essencial dos sonhos de 1820. O Ato Adicional de
1852 não deve ser visto também em oposição ao «princípio da soberania da
Nação», pois, com ele, a Carta de 1826 deixou de ser apenas «um texto outorgado no exercício do poder constituinte monárquico», para passar a ser,
como escreveu Gomes Canotilho, «alterado pelos representantes da Nação
no exercício de um poder constituinte democrático»69. O Ato Adicional de
1852 já não era a Carta de 1826 (pomo de discórdia): a diferença importante por ele introduzida não estava bem no seu conteúdo, mas na nova
legitimidade constitucional adquirida pela sua aprovação consensual no
Parlamento. Como Passos Manuel dissera: «Uma Constituição reformada é
uma Constituição nova. A Carta francesa de 1830 não é a Carta de 1814»70.
Neste sentido não é rigoroso dizer que o Ato Adicional de 1852 foi uma
vitória cartista, porque foi, de facto, obra conjunta das principais forças
políticas (cartistas e setembristas), sem «preeminência exclusiva» de nenhuma delas, como disse Rodrigo da Fonseca71; ou como disse Lopes Praça: «o Ato Adicional tanto é regenerador como histórico»72. «Com o Ato
Adicional de 1852 a Carta passava na verdade a ser a lei fundamental de
67 CANOTILHO, 1998: p. 139
68 Diário da Câmara dos Deputados, 14-03-1900, pp. 47-50, 19 e 21-06-1900, pp. 7 e 11; Carta de D.
Carlos a José Luciano Castro, de 20-06-1900, em CABRAL, 1927: pp. 263-265
69 CANOTILHO, 1998: p. 137
70 Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, p. 188
71 Diário da Câmara dos Pares, 26-06-1852, p. 732
72 PRAÇA, 1879: p. 60
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todos os liberais»73. E esta abrangência deu-lhe mais força e longevidade
do que à Constituição de 1838, que tentara ser também uma plataforma
de conciliação, mas fora apenas obra da esquerda. Faz lembrar a regra
corrente nas atuais democracias que obriga as alterações constitucionais a
ser aprovadas por maiorias reforçadas. Em relação à Constituição de 1838,
o Ato Adicional de 1852 teve outra força, ainda que simbólica, que foi a
de manter associada à lei fundamental a memória de D. Pedro IV, que, «à
frente da Nação», «reconquistou a liberdade desta terra»74.
Entre os protagonistas do triénio vintista e os protagonistas do Ato
Adicional de 1852 é possível estabelecer, enfim, uma significativa ligação.
É claro que, 30 anos depois, os protagonistas do triénio vintista, na sua
grande maioria, já não estavam vivos ou ativos. O que se pode dizer é que
os mais influentes do Ato Adicional de 1852 tinham sido, na sua maioria,
não só protagonistas do triénio 1820-1823, mas também companheiros de
experiências e aprendizagens da maioria desses protagonistas nos duros
tempos que se seguiram. O que permite dizer que, em grande medida, eles
constituíram uma amostra representativa da geração de 1820-1823; de tal
modo que é razoável supor que a maioria dos protagonistas do triénio vintista teria assumido, se então estivesse ativa, a essência do Ato Adicional
de 1852.
Ao longo de três décadas, muitos novos políticos liberais foram entrando e saindo; mas não tiveram prolongado sucesso os que se colocaram em
posições extremadas, quer na direita (tentando manter a Carta de 1826
intangível), quer na esquerda (tentando repor a Constituição de 1822). O
Ato Adicional de 1852 não foi, portanto, uma correção feita por uma nova
geração à primeira geração liberal; foi antes a primeira geração liberal que
se corrigiu a si mesma.
Ao focar a atenção na eleição de 1851 e no Ato Adicional de 1852, pretende este artigo celebrar o contributo dos primeiros liberais para a modernização política do país, não apenas pelos novos caminhos que abriram no
triénio vintista (1820-23), mas sobretudo pelo ânimo, visão e capacidade
que mostraram, de aprenderem com a experiência, composta de sucessos e
de erros e fracassos, até construírem uma solução mais eficaz para cumprir
73 ALBUQUERQUE et all, 1983: p. 214
74 Proposta do Ato Adicional, Diário da Câmara dos Deputados, 24-01-1852, pp. 248-251; discurso
de Garrett, Diário da Câmara dos Deputados, 04-03-1852, pp. 62-64
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o essencial dos sonhos da Revolução de 1820.
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Resumo:
Se todas as leis têm uma história e a sua razão de ser, a lei eleitoral para
a Assembleia da República tem fundamentos e raízes que remontam não
só à fase imediatamente seguinte à revolução de 25 de Abril de 1974, como
ao período em que muitos opositores ao Estado Novo defendiam novas
regras na eleição dos representantes políticos. Conhecer esses fundamentos
e essas raízes, procurando demonstrar a relevância dos antecedentes da
actual lei que regula a escolha dos Deputados portugueses é o objectivo do
presente artigo.
Palavras-chave:
Eleição; Lei eleitoral; Constituição; Representação proporcional.
Abstract: If all laws have a history and a reason, then the electoral law
1 O presente texto corresponde, com alterações e adaptações, ao artigo originariamente publicado na
revista POLIS, nº 1 (II série), Janeiro/Junho 2020, pp. 51-70.
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for the Parliament has principles and roots that date back not only to the
period immediately after the 25 de Abril, but also to the time when many
opponents to the Estado Novo defended new rules regulating the election
of political representatives. The aim of this article is to show these principles and roots, aiming to demonstrate the relevance of the events leading
to the present law which regulates the election of the Portuguese Members
of Parliament.
Keywords:
Election; Electoral law; Constitution; Proportional representation
Sumário:
Nota introdutória. 1. Da Revolução à Comissão Eleitoral. 2. O projecto
de lei da Comissão Eleitoral. 3. As primeiras leis eleitorais após 25 de Abril
de 1974. 3.1. A eleição de Deputados fora do território eleitoral nacional.
4. Os projectos de Constituição. 4.1. Os projectos de Constituição. 4.2. O
projecto do MDP7CDE (Movimento Democrático Português/Convergência democrática Eleitoral. 4.3. O projecto do PCP (Patido Comunista Português). 4.4. O projecto do PS (Partido Socialista). 4.5. O projecto do PPD
(Partido Popular Democrático. 4.6. O projecto da UDP (União democrática Popular). 5. Proposta de articulado da 5ª Comissão, na eleição da Assembleia da República. 6. As segundas leis eleitorais após 25 de Abril de 1974.
7. O regresso do debate sobre o Relatório da 5ª Comissão e a eleição para a
Assembleia da República na versão inicial da Constituição.

Breve nota introdutória
1. Tendo em boa hora decidido assinalar o bicentenário do constitucionalismo em Portugal, entendeu a Universidade Lusíada – Norte (Porto),
por iniciativa dos Professores Vital Moreira e José Domingues, promover
um encontro científico que reflectisse sobre temas directamente ligados ao
parlamentarismo e à inesgotável área da democracia eleitoral em geral e
do direito eleitoral em particular. Essa iniciativa, para a qual tive a honra
de ser convidado, permitiu testemunhos numa conferência por via digital e
permite agora que as comunicações feitas em Setembro último possam ser
complementadas pela publicação dos textos que serviram de suporte a es268 |
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sas mesmas comunicações. É, pois, neste quadro, que as presentes páginas
são publicadas. São páginas que correspondem a um artigo originariamente inserido na revista POLIS, mas que, com o prévio acordo dos promotores desta iniciativa e com a devida autorização do Director da mencionada
revista, são agora republicadas ainda que com pontuais alterações e com
as adaptações devidas à presente publicação. A análise sobre que incidem,
feita para a POLIS e divulgada pouco tempo antes da aludida conferência
digital, enquadrava-se no âmbito da iniciativa dos Professores Vital Moreira e José Domingues, pelo que se julgou oportuno aproveitar o trabalho
já realizado. É uma análise que vai ao encontro da história, se preferirmos
das origens, da actual lei eleitoral para a Assembleia da República. Trata-se no fundo de tentar reforçar a ideia, tantas vezes esquecida, de que o
presente só pode verdadeiramente ser compreendido se conhecermos o passado. Afinal, tal como é relevante sabermos onde se encontram as fontes
primeiras do nosso actual constitucionalismo e das nossas leis eleitorais,
também é importante percebermos que princípios nortearam e que caminhos foram percorridos até à aprovação da lei que rege a eleição de um dos
principais órgãos de soberania do regime democrático português. E esta é
também uma forma não só de nos associarmos ao trabalho dos Professores
Vital Moreira e José Domingues, como de homenagearmos o constitucionalismo liberal.
2. Aprovada a 4 de Abril de 1979, três anos e dois dias depois da votação
do novo texto constitucional, a lei eleitoral para a Assembleia da República, lei nº 14/79, é seguramente uma das leis cuja história mais se confunde
com a história da Constituição. Poderíamos assim considerar, numa lógica
puramente sequencial, que a sua origem se baseia exclusivamente nas novas normas constitucionais aprovadas a 2 de Abril de 1976. Sucede, porém,
que tanto esta lei, como as próprias disposições constitucionais originárias
que versam sobre matéria eleitoral têm raízes anteriores. São raízes que
se encontram quer no diploma que regulou as eleições para a Assembleia
Constituinte, quer nos princípios que nortearam o projecto de lei que o antecedeu. Significa isto, que se quisermos compreender a lei apenas a partir
da Constituição eleitoral e quisermos entender a Constituição eleitoral apenas a partir do trabalho desenvolvido na Constituinte, estamos a ignorar
o que não deve ser ignorado. E porquê? Porque a integral compreensão de
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ambas, não pode dispensar o conhecimento do que neste domínio se passou
entre o 25 de Abril de 1974 e o já mencionado 2 de Abril de 1976. Só após
esse conhecimento poderemos perceber as bases que as norteiam e possivelmente descobrir que muitas propostas que anos mais tarde pareceram
inovadoras, mais não são do que uma certa continuidade do que já tinha
sido pensado a propósito da eleição dos Deputados constituintes, em 1975.
Parece-nos, pois, essencial ir ao encontro dessas raízes assinalando o que
se nos afigura de mais relevante nas discussões e nas decisões de quantos,
de forma mais ou menos directa, participaram na construção do actual
edifício eleitoral português.
Mas para que esse objectivo seja plenamente conseguido é ainda necessário perceber que entre a acção militar levada a cabo de 24 para 25 de Abril
de 1974 e a aprovação da Constituição da III República, nem sempre foi
linear o caminho político percorrido. Na realidade, apesar do desejo inicialmente manifestado de convocação de uma Assembleia Constituinte através
de eleições livres, foram vários os momentos em que a dúvida quanto à
opção a seguir se instalou. Colocados frente a frente os que queriam a implantação de uma democracia liberal e democrática, logo representativa,
e aqueles que a pretendiam substituída nos termos e nos propósitos pela
democracia dita popular, a incerteza sobre os destinos do País manteve-se
até ao 25 de Novembro de 19752. Na tensão e no conflito então vividos estavam de um lado os que viam na liberdade de escolha dos cidadãos a única
via para a afirmação do novo regime político, enquanto do outro se encontravam os que em nome do poder das massas apostaram na subjugação
dos partidos e na desvalorização das eleições. Para os primeiros só o voto
poderia conferir legitimidade à acção desenvolvida pelo movimento militar
de 24 para 25 de Abril, para os segundos o que importava era afirmar e
consolidar a legitimidade revolucionária, mesmo que esta se sobrepusesse
à legitimidade democrática. Seria, pois, num ambiente e num contexto em
que ressaltaram cedências e compromissos – de que é exemplo o primeiro

2 Data que assinalando confrontos militares em Lisboa, reforça a opção pela democracia ocidental e
determina a posterior alteração do 1º Pacto MFA-Partidos.
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Pacto3 entre o MFA (Movimento das Forças Armadas) e vários partidos
políticos – que se realizaram as eleições para a Assembleia Constituinte, a
25 de Abril de 1975. Regularam essas eleições três leis eleitorais, que definiram o modo de participação de quase seis milhões de portugueses4 e de
eleição dos futuros constituintes. Eram leis que resultavam de um trabalho
prévio, dado a conhecer sob a forma de projecto de lei, elaborado por uma
Comissão Eleitoral constituída por juristas e professores de direito5, alguns
dos quais com intervenção e obra publicada6 sobre a participação política
democrática mesmo antes de 25 de Abril de 1974. Essas leis, dando seguimento ao que estava definido e previsto no art. 4º da Lei nº 3/74, decretada
pela Junta de Salvação Nacional7, sendo as primeiras leis eleitorais do
Portugal democrático, não deixariam de influenciar muitos dos projectos
de Constituição, no que respeita ao direito eleitoral em geral e ao sistema
eleitoral em particular. E, nestes termos, quando falamos dos antecedentes da lei eleitoral para a Assembleia da República, não podemos ignorar
o que esses projectos previam sobre a matéria que aqui apreciamos. Isso
obrigatoriamente nos conduzirá também a conhecer a análise e tratamento
3 Este Pacto, formalmente designado de “Plataforma de Acordo Constitucional”, assinado a 13 de
Abril de 1975, foi celebrado pelo Conselho da Revolução e sete partidos políticos, entre os quais os
quatro mais importantes do pós-revolução (PS – Partido Socialista; PPD – Partido Popular Democrático; PCP – Partido Comunista Português; e CDS – Partido do Centro Democrático Social).
Definia que a futura Assembleia Legislativa, a eleger após a aprovação da Constituição, seria “eleita
por sufrágio universal, directo e secreto” e que teria “um máximo de 250 Deputados”. Sobre a importância política deste Pacto e as limitações a que sujeitava os partidos na futura Assembleia Constituinte há um texto de Carlos Gaspar, que consideramos esclarecedor. GASPAR, 1990: pp. 9-21 (ver
em particular, pp. 13-14). É ainda de referir, que a este Pacto haveria de suceder um segundo, a 26
de Fevereiro de 1976, mas que em nada interfere sobre a matéria que agora estamos a abordar. (Para
uma leitura integral dos textos dos referidos Pactos cf. MIRANDA, 1978: pp. 195-212).
4 Será sempre relevante recordar que nas eleições para a Assembleia Constituinte votaram 5.711.829
eleitores, o que correspondeu a 91, 66% de participação face aos 6.231.372 inscritos [dados disponíveis em http://eleicoes.cne.pt/raster/detalhe.cfm?eleicao=ar&dia=25&mes=04&ano=1975&codreg
=0&local=0] (consultado no dia 19 de junho de 2020).
5 Eram membros da Comissão: Ângelo de Almeida Ribeiro, António Barbosa de Melo, Jorge Miranda, José Magalhães Godinho, José Manuel Galvão Teles, Lino de Lima e Manuel João da Palma
Carlos.
6 De que destacamos Jorge Miranda e os seus artigos “Colégio eleitoral”, in Dicionário Jurídico da
Administração Pública, II, 1969, “A igualdade de sufrágio político da mulher”, in Scientia Iuridica,
1970, e “Liberdade de reunião”, in Scientia Iuridica, 1971, e José Magalhães Godinho, figura com
presença nos Congressos Republicano e da Oposição Democrática, e o seu livro “Ano de eleições – Legislação Eleitoral em Vigor com comentários, críticas, instruções e modelos”, publicado pela Editorial
República, em 1973.
7 Cf. a este propósito MIRANDA, 2000: p. 179.
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que esses textos vieram a receber, quando a 5ª Comissão, constituída no
âmbito da Assembleia Constituinte, propôs um articulado sobre a “Organização do Poder Político”. Melhores serão assim as condições para desde
logo percebermos o que os partidos presentes na Constituinte inicialmente
pensavam sobre esta questão e em melhor situação também ficaremos para
compreender se de então até ao presente o seu pensamento se alterou. Contudo, neste percurso pelo passado da actual lei eleitoral para a Assembleia
da República, impõe-se ainda saber que as leis eleitorais para a Assembleia
Constituinte não foram as únicas leis eleitorais aprovadas antes de Abril de
1979. E não o foram, uma vez que a 29 de Janeiro de 1976, já com o debate
e os trabalhos de elaboração da nova Constituição em curso, seriam conhecidos outros diplomas. Tinham como objecto a regulação das primeiras
eleições legislativas, as eleições para a Assembleia da República, que decorreriam a 25 de Abril de 1976. Ainda que as alterações por eles introduzidas
nas leis eleitorais para a Constituinte tenham por muitos sido consideradas
inexistentes8, parece-nos fundamental fazer-lhes menção seja para reflectirmos sobre se assim foi, seja para melhor entendermos a cronologia dos
acontecimentos e dos diplomas que aqui tratamos. Deste modo, tendo em
vista o objectivo enunciado, a nossa análise seguirá o seguinte caminho:
(i) Em primeiro lugar, verificaremos o que de mais relevante sobre as
eleições foi proposto, no período que vai de 25 de Abril de 1974 até à nomeação do I Governo Provisório, a 16 de Maio de 1974.
(ii) Em segundo lugar, falaremos do projecto de lei eleitoral para a Assembleia Constituinte, apresentado pela Comissão Eleitoral, bem como das
fontes que seguramente inspiraram muitos dos seus membros.
(iii) Em terceiro lugar, apresentaremos as leis eleitorais aprovadas pelo
III Governo Provisório, bem como os diplomas que pontualmente as complementaram (de 15 de Novembro de 1974 a 8 de Abril de 1975).
(iv) Em quarto lugar, veremos os projectos de Constituição no que respeita à eleição da Assembleia da República, projectos que foram publicamente conhecidos em Julho de 1975.
(v) Em quinto lugar, recordaremos a proposta de articulado da 5ª Co8 Braga da Cruz afirma mesmo que não se registaram nenhumas alterações. Segundo o autor, «A Lei
Eleitoral para a Assembleia Constituinte viria a ser adoptada sem alterações, para a eleição da primeira
Assembleia Legislativa, um ano depois». CRUZ, 2017: p. 23.
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missão quer sobre os princípios de direito eleitoral, quer sobre a futura
composição da Assembleia da República, quer ainda sobre as condições de
elegibilidade dos Deputados e do sistema que regularia a sua eleição.
(vi) Em sexto lugar, observaremos as leis eleitorais publicadas em Janeiro de 1976 e que disciplinaram as primeiras eleições legislativas, realizadas, como dissemos, a 25 de Abril do mesmo ano.
(vii) Em sétimo e último lugar, analisaremos o que neste âmbito foi
maioritariamente aprovado pela Constituinte e que ficaria definido na versão inicial da Constituição.
Dedicaremos deste modo as próximas páginas a falar sobre os antecedentes da Lei nº 14/79 para, em momento oportuno, a analisarmos quer na
sua versão inicial, quer na que hoje apresenta depois das várias alterações
a que foi sucessivamente sujeita.
1. Da Revolução à Comissão Eleitoral
Corria a manhã do dia 25 de Abril de 1974, com o Golpe de Estado
ainda em curso (Marcello Caetano, presidente do Governo, só algumas horas depois transmitiria o poder ao General António Spínola), quando foi
divulgada pelos microfones do Rádio Clube Português, a Proclamação do
MFA, nela se estabelecendo ser objectivo dos militares revoltosos a futura convocação de eleições nacionais. Com efeito, ao esclarecer ser sua intenção «promover eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte,
cujos poderes, por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao
País escolher livremente a sua forma de vida social e política»9, o MFA dava o
primeiro passo para a posterior definição do caminho a decorrer até à convocação das eleições. E no seguimento deste primeiro passo logo surgiria,
às primeiras horas do dia 26, uma nova proclamação, agora pela voz do
Presidente da constituída Junta de Salvação Nacional10, o General Antó-

9 Para uma leitura da Proclamação do Movimento das Forças Armadas, cf. MIRANDA, 1978: pp.
25-26.
10 A Junta de Salvação Nacional, ainda que não tenha adoptado a designação de Governo, foi na
realidade o primeiro Governo após o 25 de Abril de 1974, até à entrada em funções do I Governo
Provisório que viria a ser empossado a 16 de Maio do mesmo ano.
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nio Spínola11, na qual se assumia a promoção da «livre eleição por sufrágio
directo de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República»12.
Não se quedariam por aqui as manifestações declarativas dos novos
detentores do poder político indicando a vontade de realização de eleições,
sendo disso exemplo o Programa do Movimento das Forças Armadas, publicamente apresentado durante o dia 26 de Abril de 1974 e posteriormente
publicado em anexo à Lei constitucional nº 3/7413. Nesse programa, o MFA
elencava como “Medidas imediatas”, a «convocação, no prazo de doze meses,
de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio universal directo e secreto, segundo lei eleitoral a elaborar pelo futuro governo provisório»14.
Ficavam assim claras as pretensões iniciais dos militares revoltosos. Eles
não queriam apenas substituir a cabeça do regime, eles diziam querer mudar o próprio regime atribuindo aos portugueses, através de eleições livres,
a escolha daqueles que deveriam fazer a nova Constituição. Era pela eleição, e não apenas pela imposição de um novo poder ou de uma nova legalidade derivada de um poder imposto, que a acção desencadeada pelo MFA,
tendo em vista a edificação de outro regime político, pretendia vir a obter
a sua própria legitimidade. No fundo, e nesta fase, os militares assumiam
que «se a legalidade é um mero requisito do exercício do poder, (…), já a
legitimidade é o requisito da titularidade do poder»15 e que essa legitimidade

11 Para além de primeiro presidente da Junta de Salvação Nacional, o General António Spínola foi
também o primeiro Presidente da República, após o 25 de Abril de 1974. A sua escolha foi feita,
pela própria Junta de Salvação Nacional, ao abrigo do art. 5º da Lei constitucional nº 3/74, de 14
de Maio (cf. Diário do Governo, I Série, nº 112/1974, de 14-05-1974). Esteve em funções de 15 de
Maio de 1974 até 30 de Setembro de 1974.
12 MIRANDA, 1978: p. 26. (Regista-se o facto de na referida proclamação, se referir que após a eleição da Assembleia Constituinte se realizariam eleições para a Presidência da República. Algo que,
como sabemos, não se verificaria, uma vez que as segundas eleições realizadas após o 25 de Abril
de 1974 se destinaram a eleger os Deputados à Assembleia da República).
13 No período anterior à aprovação da Constituição, de 25 de Abril de 1974 a 2 de Abril de 1976, os
poderes constituintes foram exercidos: primeiro, pela Junta de Salvação Nacional, que entre 25 de
Abril e 14 de Maio de 1974 decretaria e aprovaria três leis constitucionais; depois, pelo Conselho de
Estado, que entre Junho de 1974 e 14 de Março de 1975, decretou e aprovou quinze leis constitucionais, a última das quais – a lei nº 5/75 – que determinou a sua própria extinção; e, por fim, pelo
Conselho da Revolução, que entre 3 de Abril de 1975 e 23 de Fevereiro de 1976 decretou e aprovou
dezasseis leis constitucionais.
14 Cf. Programa do Movimento das Forças Armadas, in Anexo à Lei constitucional nº 3/74, Diário do
Governo, I Série, nº 112/1974, de 14-05-1974.
15 MALTEZ, 1996: p. 151
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está «indissociavelmente ligada ao mecanismo do sufrágio universal»16. Seria
assim normal que apenas dezoito dias depois, a 14 de Maio, as proclamadas
intenções viessem a assumir força constitucional com a aprovação da já
referida Lei nº 3/74, ao ficar estabelecido que:
(i) «A Assembleia Constituinte será eleita por sufrágio universal, directo e
secreto. O número de membros da Assembleia, os requisitos de elegibilidade dos
Deputados, a organização dos círculos eleitorais e o processo de eleição serão
determinados pela lei eleitoral».
(ii) «O Governo Provisório nomeará, no prazo de quinze dias, a contar da
sua instalação, uma comissão para elaborar o projecto de lei eleitoral».
(iii) «O Governo Provisório elaborará, com base no projecto da comissão
referida no número anterior, uma proposta de lei eleitoral a submeter à aprovação do Conselho de Estado, de modo a estar publicada até 15 de Novembro
de 1974»17.
Estas disposições viriam ainda a ser reforçadas, logo no dia seguinte, o
mesmo dia em que Adelino da Palma Carlos é nomeado Primeiro-Ministro
do I Governo Provisório, quando a Junta de Salvação Nacional aprova
o Decreto-Lei nº 203/74, de 15 de Maio, no qual se definia o programa
do governo e se indicava ser sua missão a «publicação urgente de nova lei
eleitoral»18. Se por um lado se fortalecia a vontade de legitimar pelo voto
o novo regime, ficava cada vez mais clara a vontade de através de eleições livres se fazer o necessário para promover as mudanças, as rupturas,
consideradas imprescindíveis e que constavam do Programa do MFA. E
a eleição de uma Assembleia Constituinte era uma prioridade na implementação dessas mesmas mudanças. Como veio a dizer Jorge Miranda, «a
revolução de 25 de Abril de 1974, convocando logo, através do Programa do
Movimento das Forças Armadas, uma assembleia constituinte a eleger por
sufrágio universal, representou também aí uma ruptura decisiva»19.

16
17
18
19

CORREIA, PINTO, 2020: p. 180.
Cf. Lei nº 3/74, art. 4º, in Diário do Governo, I Série, nº 112, de 14-05-1974
Cf. Decreto-Lei nº 203/74, in Diário do Governo, I Série, nº 113, de 15 de Maio de 1974.
MIRANDA, 1995: p. 33.
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2. O projecto de lei da Comissão Eleitoral
E foi neste contexto que o I Governo Provisório, a 24 de Maio de 1974,
apenas oito dias após a sua posse, aprova uma resolução nomeando uma
Comissão para elaborar o projecto de lei eleitoral. Projecto que a Comissão,
empossada a 3 de Junho, logo daria a conhecer a 22 de Agosto do mesmo
ano. E esse projecto20, como bem salientou Jorge Miranda, haveria de ser
«a fonte do futuro Direito eleitoral português»21. Mesmo que várias das soluções por si propostas não tenham sido seguidas, certo é que estavam lançadas as bases para a lei eleitoral não só da futura Assembleia Constituinte,
como da futura Assembleia da República, a eleger a 25 de Abril de 1976.
Vejamos então, o que de mais relevante seria proposto:
(i) Quanto à capacidade eleitoral activa e ao direito de voto
(a) A capacidade eleitoral activa era atribuída aos cidadãos portugueses, maiores de 18 anos, incluindo os analfabetos22.
(b) O exercício do direito de voto pressupunha o prévio e obrigatório
recenseamento. Este seria oficioso (a cargo das Comissões de recenseamento) e também obrigatório para todos os eleitores residentes no território
eleitoral23.
(c) Já quanto aos emigrantes, precisamente por residirem no estrangeiro, o direito de voto só lhes era concedido:
• Em primeiro lugar, se estivesse assegurada a sua “efectiva participação
(…) na vida económica e social da comunidade, de maneira a poder dizer-se
que a solução dos problemas nacionais se reflecte directa e indirectamente na
sua própria vida”24. Esta condição implicava concretamente: por um lado
terem filhos menores, cônjuge ou pais a residir habitualmente no território
eleitoral e, por outro, estarem fora do território eleitoral há menos de 5
20 O Projecto de lei eleitoral, bem como o respectivo Relatório explicativo do trabalho desenvolvido
pela Comissão nomeada pelo I Governo Provisório, está disponível em http://app.parlamento.pt/
LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01160363j.html#conteudo e ainda no Boletim do Ministério da Justiça, nº 241, de Dezembro de 1974. O relatório que antecedia e justificava o referido
projecto pode também ser consultado in MIRANDA, 1978: pp. 41-51.
21 MIRANDA, 2018: p. 72.
22 Cf. Projecto de lei eleitoral, art. 1º.
23 Ibidem, arts. 17º, 18º, nºs 1 e 2 e 33º.
24 Cf. Relatório da Comissão de Elaboração do Projecto de Lei Eleitoral para a Assembleia Constituinte, in http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01160362j.html
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anos, à data da publicação da lei eleitoral.
• Em segundo lugar, se se encontrassem “acidentalmente no território
eleitoral na data da eleição, há mais de seis meses”25.
Se sob o ponto de vista formal não se impedia o voto aos portugueses
emigrados, estas duas condições visavam dificultar a sua participação.
(ii) Quanto à capacidade eleitoral passiva
Só poderia ser eleito quem fosse maior de 21 anos e desde que soubesse
ler e escrever português26.
(a) E, em coerência com o que propunham quanto ao direito a eleger
por parte dos emigrantes, a Comissão considerava que estes não poderiam
ser eleitos se não residissem no território eleitoral há pelo menos seis meses
antes da data da marcação das eleições27.
(iii) Quanto à natureza do voto
Apesar de indicar o voto como um dever cívico, a Comissão não deixava de apontar consequências para quem não o exercesse. E fê-lo de forma
taxativa, ao dizer que «salvo motivo justificado, o não exercício do direito de
voto determina inelegibilidade para a Assembleia Legislativa, para os corpos
administrativos ou para os órgãos dirigentes de qualquer pessoa colectiva pública durante um ano após a eleição da Assembleia Constituinte»28.
(iv) Quanto ao sistema eleitoral
(a) No que respeita aos círculos eleitorais, considerou a Comissão que os
mesmos deveriam corresponder à divisão administrativa do país, ou seja,
aos distritos administrativos, e que em cada círculo se elegeriam Deputados na proporção de um Deputado por 25.000 eleitores ou resto superior a
12.50029. Como se vê, a proporção dos Deputados a eleger teria de respeitar
25 Cf. Projecto de lei eleitoral, art. 5º, nºs 1 e 4. É importante, todavia, realçar as excepções a este
princípio. Com efeito, não estavam abrangidos pelas condições cumulativas que foram assinaladas,
os portugueses que estivessem “em missão de Estado ou de serviço público” ou que fossem «cônjuges
ou filhos de quem se encontre nessa situação e com eles residam», «os refugiados políticos” e ainda os
que estivessem “mobilizados fora do território eleitoral», bem como os seus «cônjuges ou filhos» (art.
5º, nºs 2, 3 e 5).
26 Ibidem, art. 6º e art. 7º, alínea b).
27 Ibidem, art. 7º, alínea c).
28 Ibidem, art. 133º, nºs 1 e 2.
29 Ibidem, art. 47º.
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uma quota de eleitores previamente estabelecida.
(b) Sobre as listas de candidatura defendeu que elas fossem plurinominais, salvo quando os círculos tivessem menos de 37.500 eleitores. Nestes
casos as listas de candidatura teriam de ser uninominais30.
(c) Já quanto à conversão dos votos em mandatos, o projecto adoptava
uma solução distinta de acordo com os círculos eleitorais em presença. Nos
círculos com listas de candidatura plurinominal, defenderam um sistema
que pudesse «incitar os eleitores a decidirem-se mais em função das ideias
do que das pessoas»31, o que implicaria que a relação entre os votos apurados e a consequente eleição de Deputados fosse estabelecida «segundo o
método de representação proporcional de Hondt»32. Nos círculos com lista de
candidatura uninominal propuseram o sistema eleitoral maioritário a duas
voltas, indicando que se nenhum candidato obtivesse a maioria absoluta se
deveria realizar uma segunda volta a ela podendo concorrer «…apenas os
dois candidatos mais votados na primeira»33.
(v) Quanto à apresentação de candidaturas
Neste domínio, o projecto excluía o monopólio partidário, considerando a possibilidade de cidadãos independentes se poderem candidatar desde
que agrupados em comissões eleitorais constituídas para o efeito34.
Ao analisarmos muitas das ideias agora apresentadas percebemos que
a Comissão Eleitoral mais do que desejar criar as fundações para a construção do futuro edifício eleitoral, tinha procurado erguer as principais traves
mestras em que se suportaria esse mesmo edifício. E tinha-o tentado fazer
baseando-se na maior parte dos casos em várias das teses anteriormente
defendidas por opositores ao Estado Novo, nomeadamente nos dois Congressos Republicanos de Aveiro, realizados em 1957 e em 1969, bem como
no Congresso da Oposição Democrática35, igualmente reunido em Aveiro,
de 4 a 8 de Abril de 1973. É disso exemplo a atribuição do direito de voto
30 Ibidem, art. 51º.
31 Cf. Relatório da Comissão de elaboração do Projecto de Lei Eleitoral para a Assembleia Constituinte, in http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01160362j.html
32 Cf. Projecto de lei eleitoral, art. 54º.
33 Ibidem, art. 56º.
34 Ibidem, arts 67º e 68º.
35 Este Congresso dava continuidade aos dois Congressos anteriores. A mudança de nome ficava apenas a dever-se ao facto de a ele se terem associado vários monárquicos oposicionistas.
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a quem tivesse 18 anos. Era uma proposta que tinha sido repetidamente
feita pelos opositores ao regime anterior, quando este baseando-se na idade
legal dos 21 anos para se atingir a maioridade36 apenas concedia o direito
de voto a partir dessa idade ou aos emancipados37. Agora, derrubado o
regime, já estavam reunidas as condições para «se rever os casos de incapacidade eleitoral» e «baixar a idade em que se adquire a capacidade eleitoral
dos 21 para os 18 anos»38. Estava aberta a porta para juridicamente se
reconhecer «que os maiores de 18 anos são plenamente cidadãos a quem só
falta a possibilidade legal de exercer a cidadania»39. Todavia, uma coisa era
a atribuição do direito de voto aos 18 anos, outra bem diferente era alargar
esse direito aos analfabetos. A Comissão Eleitoral propunha-o, mas nem
todos os que na oposição ao Estado Novo se tinham pronunciado sobre
este assunto o defendiam, tal como o demonstram algumas comunicações
feitas no 2º Congresso Republicano de Aveiro. É disso testemunho Manuel
da Costa e Melo40, que nesse Congresso afirmou: «Somos decididamente pela
negação do direito de voto aos analfabetos até porque marcamos uma situação
de inferioridade que pode e deve estimular aqueles que o forem a deixarem de
o ser»41. Era uma posição ainda mais restritiva neste capítulo do que a seguida no Estado Novo, já que este ainda que adoptasse o princípio geral
do voto apenas para quem soubesse ler e escrever, admitia uma excepção.
E essa excepção abrangia os portugueses do sexo masculino, que mesmo
não sabendo ler ou escrever pagassem ao Estado, por via fiscal, a quantia
de 100$0042.
O tema não era pacífico e conduziria até à evolução ou à mudança de
pensamento de outros membros dos Congressos Republicanos e da Oposi36 Tal como constava no art. 130º, do Código Civil. Cf. Decreto-Lei n.º 47344, in Diário do Governo, I
Série, nº 274, de 25 de Novembro de 1966.
37 Cf. a Lei nº 2137, in Diário do Governo, I Série, nº 303, de 26 de Dezembro de 1968.
38 GODINHO, 1970: p. 97.
39 MELO, 1969: p. 242.
40 Manuel da Costa e Melo era um advogado e tinha sido fundador, em 1944, da “União Socialista”.
Em 1973 participou igualmente na fundação do Partido Socialista. Foi também Governador Civil
do Distrito de Aveiro, entre 23 de Setembro de 1976 e 22 de Fevereiro de 1979.
41 ELO, 1969: p. 237.
42 Disposição que constava da Lei eleitoral nº 2015, art. 1º, § 2º, de 28 de Maio de 1946. Posteriormente a Base I, da Lei eleitoral nº 2137, de 26 de Dezembro de 1968, não obstante ter globalmente
revogado o art. 1º da lei nº 2015, manteve em vigor o seu § 2º. Cf. Lei nº 2015, in Diário do Governo,
I Série, nº 116, de 28 de Maio de 1946, e Lei nº 2137 in Diário do Governo, I Série, nº 303, de 26 de
Dezembro de 1968.
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ção Democrática. Lembramos, a título de exemplo, José Magalhães Godinho43, membro como já assinalámos da Comissão Eleitoral, que ainda
antes do 25 de Abril comentando a possibilidade de voto dada pelo Estado
Novo aos analfabetos, diria em 1969: «o voto deve ser inteiramente consciente
e não deve estar à mercê de qualquer fraude. Ora, um analfabeto está sujeito a
ser enganado, sem disso se poder aperceber, e pode votar na lista que não desejaria ver eleita…»44. Porém, seguramente consciente da realidade concreta do país, e numa crítica clara à legislação que distinguia os analfabetos
ricos dos pobres, não deixaria, em 1973, ele próprio de afirmar que «se se
reconhece direito de ser eleitor ao analfabeto, então ele tem de ser reconhecido
a todo e qualquer analfabeto e não criar uma classe privilegiada dentro dos
que não sabem ler nem escrever»45. Ora foi precisamente esta ausência de
distinção que o projecto de lei para a Assembleia Constituinte veio consagrar, reconhecendo a todos os eleitores maiores de 18 anos o direito a votar,
independentemente de serem letrados ou analfabetos, independentemente
de serem ricos ou pobres. Não seria a instrução a determinar ou impedir a
participação política. Mas apesar da ausência de consenso em relação a esta
questão foi manifesta a convergência em vários outros pontos. Com efeito, e como temos insistido, entre o que era agora sustentado pelo projecto
de lei eleitoral e o que tinham sido constantes reivindicações da oposição
republicana e democrática existia uma clara linha de continuidade. Não
estávamos perante uma página em branco onde se ia escrever pela primeira
vez, estávamos sim perante páginas que iriam ser preenchidas com ideias
que constavam de programas previamente pensados e debatidos. Assinalemos, a título exemplificativo, o que era proposto para o recenseamento
eleitoral e para o sistema eleitoral.
Em relação ao primeiro era mais do que óbvia a sintonia. Tal como
então, quando se dizia que «o RECENSEAMENTO ELEITORAL (…)
abrangerá, necessária e obrigatoriamente, TODOS os cidadãos com capacidade de voto»46, também agora se veio defender um recenseamento rigoroso,

43 José Magalhães Godinho, advogado, foi, tal como Manuel da Costa e Melo, figura proeminente na
oposição republicana ao Estado Novo e igualmente fundador do Partido Socialista. Seria após o 25
de Abril de 1974, Provedor de Justiça, Juiz e Vice-Presidente do Tribunal Constitucional.
44 GODINHO, 1969: pp. 118-119.
45 GODINHO, 1973: p. 68.
46 MELO, 1969: p. 240.
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obrigatório e de actualização permanente. E tal como então, quando se
afirmava que «a legislação eleitoral deve, com todo o pormenor e garantias de
defesa da liberdade e genuinidade do sufrágio, regular todas as operações, tanto
as eleitorais, como as pré-eleitorais, ou as da campanha eleitoral»47, também
agora a Comissão Eleitoral apresenta um projecto que assume «a intenção
deliberada de apurar a vontade do povo»48 e procura «cercar os actos eleitorais
dos cuidados necessários para lhes garantir autenticidade e dignidade cívica»49.
E essa autenticidade e dignidade era também conferida pelo papel central
do recenseamento eleitoral, visto como «o prelúdio da mais elevada manifestação cívica que é uma eleição»50. Abria-se deste modo o caminho para que
ele passasse «de uma oficiosidade restritiva e limitada no Estado Novo a uma
oficiosidade geral e automática no Novo Estado»51. E de igual modo em relação ao sistema eleitoral, se denotava sincronia com muito do que já tinha
sido anteriormente apresentado. Revelando uma clara adesão ao sistema
proporcional e ao método de Hondt, o projecto de lei estava em linha com
a ideia de que «OS VOTOS serão considerados (…) por forma a permitir
uma representação proporcional das massas eleitorais diferenciadas»52 e a garantir o modelo «mais indicado e mais curial e consentâneo com o sistema de
representação de correntes de opinião»53. Seguia-se aliás aquilo que já tinha
sido defendido em Portugal por António Cândido, aquele que em finais do
séc. XIX considerou «a representação proporcional uma condição essencial
da democracia representativa»54, nomeadamente quando afirmou que «a representação política deve ser proporcional. Não satisfazendo a esta condição, é
uma falsidade e é um perigo»55.
3. As primeiras leis eleitorais após 25 de Abril de 1974
Apresentado o projecto de lei eleitoral pela Comissão, caberia agora ao
47 GODINHO, 1969 (a): pp. 455-456.
48 Cf. Relatório da Comissão de elaboração do Projecto de Lei Eleitoral para a Assembleia Constituinte, in http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01160362j.html
49 Idem, ibidem.
50 GODINHO, 1969: p. 46.
51 MONTEIRO, 2012: p. 111.
52 MELO, 1969: p. 248.
53 GODINHO, 1969: pp. 100-101.
54 MOREIRA, 1998: p. 8.
55 CÂNDIDO, 1998: p. 105.
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III Governo Provisório56 dar o passo seguinte. E foi isso que fez ao aprovar o Decreto-Lei nº 621-A/74, o Decreto-Lei nº 621-B/74 e o Decreto-Lei
nº 621-C/74, ou seja, as três primeiras leis eleitorais após o 25 de Abril de
1974. Observemos de forma detalhada de que tratavam:
• O primeiro Decreto teve como objecto único, a definição das regras
relativas à capacidade eleitoral activa e à capacidade eleitoral passiva, bem
como ao recenseamento eleitoral.
• O segundo Decreto destinou-se exclusivamente a determinar a lista
de cidadãos a quem não era conferida nem capacidade eleitoral activa nem
capacidade eleitoral passiva, pelo facto de terem exercido cargos políticos
e certas funções no regime deposto.
• O terceiro Decreto tratou essencialmente do sistema eleitoral, do processo eleitoral e da natureza do voto.
Não obstante o Governo Provisório ter autonomizado em diplomas
específicos as matérias referidas, deve ser salientado que seguiu quase na
íntegra as propostas apresentadas no projecto de lei da Comissão Eleitoral. Vejamos, mais em detalhe, o que foi mantido e o que foi alterado, no
primeiro e no terceiro Decretos (a especificidade da matéria tratada no
Decreto-Lei nº 621-B/74, não justifica que aqui o abordemos).
i. Decreto-Lei nº 621-A/74, de 15 de Novembro
(i) Quanto à capacidade eleitoral activa, ao recenseamento eleitoral e ao
direito de voto dos emigrantes
(a) Em relação à capacidade eleitoral activa manteve o direito de voto
para os cidadãos portugueses maiores de 18 anos, sabendo ou não ler e
escrever. Especificou, porém, que esse direito era extensível aos cidadãos
portugueses que residissem nos territórios ultramarinos ainda sob administração portuguesa57.
(b) Em relação ao recenseamento eleitoral manteve igualmente o seu
carácter oficioso e obrigatório para os eleitores residentes no território eleitoral (continente e ilhas adjacentes), mas excepcionou os cidadãos portu56 Que tinha sido empossado a 1 de Outubro de 1974, tendo como Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves.
57 Cf. Decreto-lei nº 621-A/74, art.1º, nº 1, in Diário do Governo – I Série, nº 266, 2º Suplemento, de 15
de Novembro de 1974.
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gueses residentes no estrangeiro de tal obrigação. Para estes o recenseamento era voluntário58.
(c) Em relação ao direito de voto dos emigrantes manteve os princípios
estabelecidos no projecto-lei, mas restringiu o âmbito da ligação efectiva a
Portugal à condição daqueles terem filhos menores de 18 anos e cônjuges
que residissem no território eleitoral59.
Face ao que ficava aprovado devemos sublinhar em primeiro lugar, a circunstância de ficar consagrado o voto aos 18 anos, sem que isso acarretasse
no imediato a alteração da lei que atribuía a maioridade aos 21 anos. Esta
situação só se modificaria, e por força da nova Constituição, com a alteração do Código Civil através da publicação do Decreto-Lei, nº 497/7760, de
25 de Novembro, que veio estabelecer a maioridade aos 18 anos. Devemos
sublinhar em segundo lugar, o facto de se seguir um duplo critério para o
recenseamento eleitoral, já que para os cidadãos residentes no território nacional ele deveria ser oficioso e obrigatório e para os portugueses emigrantes
ele seria voluntário. Estávamos perante respostas de natureza jurídica para
opções eminentemente políticas. Opções que não deixariam de suscitar no
âmbito da futura Assembleia Constituinte profunda discussão61.
(ii) Quanto à capacidade eleitoral passiva
No que respeita à capacidade eleitoral passiva manteve a sua atribuição aos eleitores maiores de 21 anos, desde que soubessem ler e escrever62.
Neste aspecto a revolução não tinha querido ser plenamente revolucionária63 e aquilo que considerava normal, ajustado e consentâneo com
58 Ibidem, art. 17º.
59 Ibidem, art. 4º, 1ª.
60 Cf. Diário da República, I Série, nº 273, 1º Suplemento, de 25 de Novembro de 1977. Refira-se que
este Decreto-Lei só entrou em vigor a 1 de Abril de 1978.
61 Cf. sobre o assunto Diário da Assembleia Constituinte, nº 107, de 4 de Fevereiro de 1976, em particular pp. 3520-3523, e MONTEIRO, 2012: pp. 133-139 e 344-345.
62 Cf. Decreto-lei nº 621-A/74, art. 5º, nº 1 e art. 6º, alínea b).
63 O assunto tinha também merecido reflexão antes de 25 de Abril de 1974, tanto no II Congresso
Republicano, como noutros fóruns. No primeiro, considerou Manuel da Costa e Melo que «em
princípio e para os órgãos colegiais deverão poder ser eleitos todos os que puderem ser eleitores. E não
se diga que, concedido o direito de voto a partir dos 18 anos, será prematura a chamada da juventude à
responsabilidade dum lugar de direcção». Cf. MELO, 1969: p. 242. Noutro âmbito, mas em sentido
distinto, José Magalhães Godinho tinha sustentado serem elegíveis «para deputados à Assembleia
Nacional, todos os cidadãos, de qualquer dos sexos, maiores de 21 anos, inscritos no recenseamento».
Cf. GODINHO, 1969: p. 253.
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a nova realidade nacional quando definiu o direito de votar aos 18 anos,
independentemente de saberem ler ou escrever, já não era seguido quando
se tratava de definir quem poderiam ser os candidatos a representantes
dos representados. A questão já não tinha sido consensual no âmbito da
Comissão Eleitoral, porquanto dois dos seus membros tinham manifestado posição contrária à adoptada e em consequência votado vencidos. Um
deles, José Manuel Galvão Teles, diria mesmo considerar «não existirem
razões suficientemente válidas para a discriminação introduzida, uma vez que
o reconhecimento de capacidade para votar envolverá logicamente o reconhecimento de capacidade para ser eleito»64, enquanto Jorge Miranda, afirmaria
ser «incoerente a solução adoptada, ao estabelecer, em matéria de idade, uma
distinção entre capacidade eleitoral activa e capacidade eleitoral passiva, sem
precedentes nas Constituições e nas leis portuguesas»65. Mas os argumentos
não convenceriam e o III Governo Provisório seguiria a proposta do projecto de lei eleitoral que, neste específico caso, também não tinha alterado
o que já vigorava.
ii. O Decreto-Lei nº 621-C/74, de 15 de Novembro
(i) Quanto à natureza do voto
Nesta matéria o diploma manteve inalterada a redacção proposta pela
Comissão Eleitoral. O voto continua a ser apresentado como um dever cívico66, mas o facto do eleitor não o exercer continua a poder determinar a
inelegibilidade durante um ano após a eleição da Assembleia Constituinte
nos termos anteriormente descritos67.
Na prática esta disposição impedia aqueles que não votassem na eleição da Assembleia Constituinte, de se candidatarem à Assembleia da República no ano seguinte. Era uma solução a todos os títulos estranha, já
que impunha sanções para o não cumprimento de um dever qualificado
64 Cf. Declaração de voto de José Manuel Galvão Teles, no Relatório da Comissão de elaboração do
Projecto de Lei Eleitoral para a Assembleia Constituinte, in http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01160362j.html
65 Cf. Declaração de voto de Jorge Miranda, no Relatório da Comissão de elaboração do Projecto
de Lei Eleitoral para a Assembleia Constituinte, in http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/med01160363j.html.
66 Cf. Decreto-lei nº 621-C/74, art. 84º, nº 1, in Diário do Governo – I Série, nº 266, 4º Suplemento, de
15 de Novembro de 1974.
67 Ibidem, art. 84º, nºs 2 e 3.
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como cívico e não jurídico68. A seu tempo seria, como oportunamente veremos, corrigida.
(ii) Quanto ao sistema eleitoral
Neste domínio o Governo adoptou praticamente na íntegra a proposta do projecto de lei. Manteve assim os círculos eleitorais a coincidirem
com os distritos administrativos, a relação de um Deputado a eleger por
cada fracção de 25.000 eleitores recenseados ou resto superior a 12.500, e
os círculos e listas plurinominais de candidatura, bem como a conversão
dos votos em mandatos através do sistema proporcional e o método de
Hondt69. No entanto, nos círculos uninominais – aqueles que tivessem menos de 37.500 eleitores – definiu que seria eleito Deputado o candidato que
obtivesse o maior número de votos70. Ou seja, preferiu o sistema eleitoral de
maioria simples, ao sistema maioritário a duas voltas proposto no projecto
de lei eleitoral.
A solução adoptada pelo III Governo Provisório e que acabamos de
expor, implica que evidenciemos os seguintes aspectos:
(a) Em primeiro lugar, devemos lembrar, como já antes dissemos, que
Portugal se encontrava administrativamente dividido em distritos. Essa
divisão vigorava não só no território continental, como abrangia o território do arquipélago dos Açores, onde existiam os distritos administrativos de Angra do Heroísmo, da Horta e de Ponta Delgada, e o território
do arquipélago da Madeira, que correspondia ao distrito administrativo
do Funchal. É, pois, neste quadro que o Governo faz coincidir os círculos
eleitorais com os distritos existentes, o que poderia determinar soluções
distintas na eleição dos Deputados atendendo ao número de eleitores neles
existente. Ainda que na prática a distinção só se tivesse materializado em
relação a um distrito – o da Horta – a possibilidade de existência de círculos uninominais não pode deixar de ser evidenciada.
68 Curiosamente, e numa posição quanto a nós muito mais coerente para quantos entendiam o voto
como um «direito-dever jurídico», no II Congresso Republicano de Aveiro tinha-se defendido “O
VOTO OBRIGATÓRIO, como satisfação necessária da colaboração do cidadão no processo governativo da Nação…”, propondo-se que “o cidadão eleitor que não o exercer fica sujeito a sanções de carácter
pecuniário de harmonia com os seus bens de fortuna e a prisão, em caso de reincidência, salvo motivo
grave devidamente comprovado e aceite pela entidade competente”. Cf. MELO, 1969: p. 239 e p. 248.
69 Cf. Decreto-lei nº 621-C/74, arts. 1º, 2º, 5º, nº 1 e art. 7º.
70 Ibidem, art. 5º, nº 2 e art. 9º.
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(b) Em segundo lugar, devemos ter presente que não obstante o Governo assumir a clara opção «pelo sistema de representação proporcional, segundo o método de Hondt, por ser aquele que melhor poderá traduzir a vontade do
corpo eleitoral…»71, a atribuição dos Deputados a cada círculo eleitoral obedeceria a um critério que não estava exclusivamente sujeito às regras desse
sistema de representação. E em função deste critério, ainda que a quase
totalidade dos Deputados tivesse sido eleita pelo sistema proporcional e
pelo método de Hondt, um Deputado do território eleitoral nacional iria
ser eleito pelo sistema maioritário. Referimo-nos ao círculo da Horta que,
pelo facto de possuir menos de 37.500 eleitores72, teve listas de candidatura
uninominais. Esta é quanto a nós uma questão que não pode ser desvalorizada, quer quando analisamos os antecedentes da actual lei eleitoral para
a Assembleia da República, quer quando procuramos entender o sistema
eleitoral seguido no seu sentido mais restrito. Ainda que, de um modo geral, seja a este sistema que a maioria das atenções se dedica, na realidade
ele é uma parte, importantíssima sem nenhuma dúvida, mas uma parte
de um todo que inclui a capacidade eleitoral, o recenseamento eleitoral,
os círculos eleitorais e a forma como os Deputados são distribuídos por
esses mesmos círculos. Trata-se afinal de compreender que o conhecimento
pleno desse sistema também contempla «pelo menos, os círculos eleitorais,
as formas das candidaturas, os modos de expressão do voto, as barreiras eleitorais de exclusão e as fórmulas eleitorais propriamente ditas»73. O que significa que não podemos desconhecer a tipologia dos círculos eleitorais, para
sustentadamente conhecermos, e em todas as suas dimensões, o sistema
eleitoral que analisamos. E é neste contexto que devemos entender o referido critério para a atribuição dos Deputados aos círculos nas eleições
para a Constituinte, um critério que não deixa de demonstrar uma opção
por uma base proporcional, sem que isso nos leve a confundir este tipo de
proporção, com o sistema proporcional propriamente dito. A base proporcional aqui estatuída é aliás equivalente à que foi seguida pela Constituição
dos Estados Unidos aprovada pela Convenção de Filadélfia, em 1787, na
eleição para a Câmara dos Representantes. Também então se definiu uma
71 Cf. exposição de motivos do Decreto-Lei nº 621-C/74.
72 Nas eleições para a Assembleia Constituinte estavam recenseados no círculo eleitoral da Horta
25.422 eleitores. Cf. Diário do Governo, II Série, nº 115, de 19 de Maio de 1975.
73 CORREIA, PINTO, 2018: p. 40.
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quota que procurava estabelecer uma certa relação proporcional entre o
número de representantes a eleger e o número de representados. Assumia-se que «ninguém discute que o número de pessoas de cada Estado não deve
ser o critério para decidir a proporção dos que devem representar o povo de cada
Estado»74, precisamente para justificar que cada Estado teria direito a 1 representante por 30.000 habitantes (pessoas livres, excluindo os índios não
taxados)75. Por isso, sem deixarmos de concordar com a afirmação de que
«em Portugal, em 1974, foi o sistema pluripartidário nascido logo após o 25 de
Abril que determinou a escolha do sistema proporcional, e não o inverso»76, não
podemos esquecer a particularidade da situação que aqui assinalamos. E
porquê? Porque uma coisa são as regras estabelecidas para a conversão dos
votos em mandatos, outra é a escolha feita sobre o modo de repartição dos
mandatos pelos círculos. Esta escolha, como aliás aqui pudemos constatar,
nunca é indiferente nem ao «modo como a vontade dos eleitores de escolher este
ou aquele candidato, esta ou aquela candidatura, se patenteia num resultado
global final»77, nem à própria expressividade de um dado sistema eleitoral.
(iii) Quanto à apresentação de candidaturas
Há neste domínio uma das mais importantes mudanças face ao projecto de lei eleitoral. Com efeito, enquanto no projecto se admitia que listas
de cidadãos independentes também se pudessem apresentar a sufrágio, o
decreto-lei em análise veio determinar que as candidaturas à Assembleia
Constituinte são um exclusivo dos partidos políticos78.
E aqui sim, faria todo o sentido que mais tarde se afirmasse ser o nosso
sistema eleitoral «muito mais um fruto do sistema partidário preexistente e
dos compromissos entre os partidos do que a inversa»79. Sabemos, é certo, que
a afirmação feita e repetidamente enfatizada pretende principalmente –
até exclusivamente – evidenciar a opção pela representação proporcional
e o método de Hondt, mas quanto a nós o sistema partidário preexistente
foi tão determinante nesse domínio quanto o foi na proibição de listas de

74
75
76
77
78
79

MADISON, 2011: p. 491.
Cf. Art. 1º, Secção II, da Constituição dos Estados Unidos da América.
MOREIRA, 2018/2019: p. 66.
MIRANDA, 2018: p. 147.
Cf. Decreto-lei nº 621-C/74, art. 20º, nº 1.
SÁ, 1992: p. 43.
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cidadãos independentes se poderem candidatar à Assembleia Constituinte e depois dela à Assembleia da República. O que objectivamente estava em causa era a instituição de um «sistema partidário de poder»80, um
sistema em que «os eleitores votam acima de tudo num partido e não numa
personalidade»81, um sistema «de monopólio (…) dos partidos políticos na
apresentação de candidaturas aos órgãos eleitos por sufrágio universal»82. Um
sistema que se blindava a si próprio e que ao blindar-se a si próprio garantiria não só a sua sobrevivência, como a sobrevivência do sistema político
que tinha ajudado a fundar.
3.1. A eleição de Deputados fora do território eleitoral nacional
Aprovadas e publicadas as primeiras leis eleitorais esperaríamos cinco meses e alguns dias, até à realização das eleições constituintes, a 25
de Abril de 197583. Mas durante esse curto período publicar-se-iam trinta novos diplomas relacionados com este acto eleitoral84, alguns dos quais
destinados a regular a votação e eleição quer dos portugueses que viviam
nos territórios ultramarinos ainda sob administração portuguesa, quer dos
emigrantes portugueses. É especificamente a estes que dedicaremos as próximas linhas, atendendo a que a matéria tratada nos demais não é na nossa
opinião relevante para a análise que estamos a fazer.
(i) A eleição nos territórios sob administração portuguesa
O voto dos portugueses residentes nos territórios ultramarinos que
ainda se encontravam sob administração portuguesa foi regulado por dois
diplomas:
• O Decreto-Lei nº 73-A/75, de 20 de Fevereiro.
• E o Decreto-Lei nº 93-B/75, de 28 de Fevereiro.
O primeiro destes Decretos veio estabelecer que a cada um dos territórios ainda sob administração portuguesa corresponderia um círculo eleito80
81
82
83

PINTO, 1984: p. 269.
MANIN, 1995: p. 267. Tradução nossa.
OTERO, 2001: pp. 209-210.
Eleições convocadas pelo Decreto presidencial nº 141-A/75, de 19 de Março. Cf. Diário do Governo
– I Série, nº 66, Suplemento, de 19 de Março de 1975.
84 A lista completa dos diplomas a que nos referimos, bem como o respectivo articulado, pode ser
consultado in http://app.parlamento.pt/LivrosOnLine/Vozes_Constituinte/home.html
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ral e que a cada um desses círculos caberia a eleição de um Deputado por
cada 25.000 eleitores inscritos, ou resto superior a 12.500, garantindo-se
sempre a eleição mínima de um Deputado. Seguia-se o critério adoptado para os círculos plurinominais do território eleitoral nacional, com a
particularidade de se atribuir sempre um Deputado mesmo que o número de eleitores fosse diminuto. Pretendia-se deste modo que não «faltasse
no Colégio Constituinte uma voz representativa desses territórios, que mais
não fosse em homenagem ao facto de ainda estarem incluídos na soberania
portuguesa»85. O segundo decreto-lei, justificava-se pelo adiantado processo
de negociações para a independência de Moçambique. E em função desse
processo relativo a este território ainda sob administração portuguesa, o
III Governo Provisório veio estabelecer que lhe caberia um círculo uninominal, devendo assim apenas eleger um Deputado, bem como o respectivo
suplente86.
(ii) A eleição no estrangeiro
Para o círculo da emigração decidiu o III Governo Provisório através
do Decreto-Lei nº 114-A/7587 criar um único círculo eleitoral. A eleição de
Deputados seguiria a solução encontrada para os territórios ainda sob administração portuguesa, à excepção de Moçambique, ou seja, um Deputado por cada 25.000 eleitores inscritos ou resto superior a 12.500, com o
mínimo de um Deputado.
E deste modo se dava por concluído o percurso conducente à aprovação
das primeiras leis eleitorais após a revolução de Abril, cujas bases principais eram, em síntese, as seguintes:
1ª) Direito de voto aos 18 anos.
2ª) Direito a ser eleito aos 21 anos, mas apenas para quem soubesse ler
e escrever português.
3ª) Recenseamento eleitoral oficioso e obrigatório para os eleitores do

85 Cf. Decreto-Lei nº 73-A/75, de 20 de Fevereiro, in Diário do Governo, I Série, nº 43, 1º Suplemento,
de 20 de Fevereiro de 1975.
86 Cf. Decreto-Lei nº 93-B/75, de 28 de Fevereiro, in Diário do Governo, I Série, nº 50, 2º Suplemento,
de 28 de Fevereiro de 1975.
87 Cf. Decreto-Lei nº 114-A/75, de 7 de Março, in Diário do Governo, I Série, nº 56, de 7 de Março de
1975.
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território nacional e voluntário para os emigrantes.
4ª) Aplicação de sanções a quem não votasse, apesar do voto não ser
obrigatório.
5ª) Círculos eleitorais plurinominais ou uninominais, em função do número de eleitores, com consequente definição de uma quota na atribuição
dos Deputados aos respectivos círculos.
6ª) Eleição dos Deputados nos círculos plurinominais pelo sistema de
representação proporcional e do método de Hondt, e eleição nos círculos
uninominais pelo sistema maioritário.
4. Os projectos de Constituição
Eleita a Assembleia Constituinte logo os partidos nela representados
apresentaram os seus projectos de Constituição88. Esses projectos, no que
à legislação eleitoral diz respeito, bem como a discussão que motivaram,
também fazem parte da história que antecedeu a actual lei eleitoral para
o Parlamento português. Como referimos anteriormente é essencial que
os conheçamos, seja para percebermos que linhas de continuidade com
as primeiras leis eleitorais revelam, seja para posteriormente melhor entendermos a solução que nesta matéria foi adoptada no texto inicial da
Constituição. Identificaremos assim os seis projectos que se apresentaram
à discussão, tantos quantos os partidos com representação na Assembleia
Constituinte. E fá-lo-emos realçando desde já, que enquanto cinco desses
projectos apresentavam normas sustentando a democracia representativa,
o sexto, o da UDP, defendia a democracia directa ao basear as suas opções
em Assembleias populares a quem competiria a definição e decisão sobre
todos os assuntos políticos. Observemos então, seguindo a ordem de republicação89 de cada projecto no Diário da Assembleia Constituinte, o que foi
proposto no que respeita à futura eleição dos Deputados à Assembleia da
República.

88 Projectos disponíveis in [http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dac/01/01/01/016S1/1975-07-11/91]
89 A primeira publicação dos projectos de Constituição tinha sido feita no Diário da Assembleia Constituinte, nº 13, Suplemento, de 7 de Julho de 1975. Em virtude de se terem constatado algumas
imprecisões nessa publicação, proceder-se-ia à sua republicação no Suplemento do Diário nº 16.
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4.1. O projecto do CDS (Partido do Centro Democrático Social)
O projecto do CDS90 limitou-se a definir os grandes princípios orientadores do que deveria constar de futura e nova lei eleitoral. Eram esses princípios que teriam de ser constitucionalizados e não a estatuição específica de
normas sobre o direito eleitoral em geral e do sistema eleitoral em particular,
cuja definição ficaria para outra sede. E nesse sentido estipulou numa norma
transitória, com a epígrafe “Lei eleitoral”, a indicação de que o Governo Provisório teria de nomear no prazo de oito dias a contar da entrada em vigor da
Constituição, uma comissão mandatada para a elaboração de uma proposta
de revisão da lei eleitoral em vigor91. Quanto aos princípios orientadores dispunha o projecto, que seria considerado como um direito e liberdade individual do cidadão português, «o direito de voto, directo, universal e secreto, quer
em eleição de órgãos representativos, quer em referendo»92 e que os Deputados
seriam «eleitos por sufrágio universal, directo e secreto»93. Como nota distintiva
face ao que estatuía o Decreto-Lei nº 621-C/74, de 15 de Novembro, devemos
assinalar o facto do CDS propor que a futura assembleia, designada por «Assembleia Legislativa», fosse constituída por 240 Deputados94. Ao definir um
número fixo de Deputados a eleger, o CDS afastava assim o critério anteriormente estabelecido para a atribuição de Deputados aos círculos eleitorais.
4.2. O projecto do MDP/CDE (Movimento Democrático Português/
Convergência Democrática Eleitoral)
Neste projecto95, ao contrário do anterior, já se contempla matéria respeitante ao direito eleitoral, nele se estabelecendo desde logo que a capacidade eleitoral activa deve ser atribuída aos «cidadãos que tenham completado 18 anos à data da eleição»96. De igual modo se define a quem pode ser
atribuída a capacidade eleitoral passiva, quando se refere que «fora dos
90 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 16, Suplem., de 24 de Julho de 1975, pp. 358-(1) – 358(21).
91 Ibidem, art. 146º, p. 358-(21).
92 Ibidem, art. 12º, § 24º, p. 358-(3).
93 Ibidem, art. 80º, nº 2, p. 358-(13).
94 Ibidem, art. 80º, nº 1, p. 35-(12).
95 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 16, Suplem., de 24 de Julho de 1975, pp. 358-(22) - 358-(34).
96 Ibidem, art. 50º, nº 1, p. 358-(28).
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casos excepcionais de inelegibilidade definidos na lei, todo o cidadão maior de
21 anos é elegível para qualquer cargo em cuja eleição possa participar, excepto
para o cargo de Presidente da República»97. Já quanto à eleição dos Deputados à Assembleia da República, o projecto do MDP/CDE, afirmava que ela
seria feita por sufrágio universal, directo e secreto, mas, igualmente como o
CDS, remetia para a lei eleitoral os termos da sua distribuição pelos círculos, bem como o sistema eleitoral a adoptar. Indicava ainda que a composição parlamentar estaria limitada a um «máximo de 250”»98 membros e que
cada mandato, ou seja, cada legislatura teria a duração de quatro anos99.
4.3. O projecto do PCP (Partido Comunista Português)
No projecto do PCP100 existia uma norma só para tratar da capacidade eleitoral, nela se definindo que o direito de voto seria atribuído a quem
tivesse 18 anos de idade. Já o direito a ser eleito só poderia ser conferido
a quem tivesse atingido a maioridade, o que significava que os candidatos
deveriam possuir 21 anos de idade101. Em relação à eleição da Assembleia
da República, designada no projecto por «Câmara dos Deputados», o PCP
também sustentava o sufrágio universal, directo e secreto, e igualmente indicava que a sua composição não poderia ser superior a 250 membros102. No
entanto, para os comunistas, cada legislatura seria apenas de três anos103
e não de quatro como era proposto pelo MDP/CDE. No que concerne ao
sistema eleitoral, o projecto do PCP concede-lhe tratamento específico. Por
um lado, para atribuir à lei eleitoral a sua definição104, mas por outro para
limitar essa futura definição ao princípio que devia ficar inscrito na Constituição da representação proporcional. A conversão dos votos em mandatos
teria de respeitar essa mesma representação proporcional105. Como facilmente se depreende, o projecto do PCP distingue-se dos dois já observados.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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Ibidem, art. 50º, nº 2, p. 358-(28).
Ibidem, art. 69º, p. 358-(30).
Ibidem, art. 70º, p. 358-(30).
Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 16, Suplem. de 24 de Julho de 1975, pp. 358-(35) - 358(54).
Ibidem, art. 111º, nº 1, p. 358-(53).
Ibidem, art. 79º, nºs 1 e 3, p. 358-(48).
Ibidem, art. 79º, nº 2, p. 358-(48).
Ibidem, art. 110º, p. 358-(53).
Ibidem, art. 113º, p. 358-(53).
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E distingue-se desde logo, não só pelo tratamento formal que concede às
matérias em apreço, mas principalmente pela vontade de consagração na
Constituição do sistema eleitoral de representação proporcional.
4.4. O projecto do PS (Partido Socialista)
No projecto do PS106, a capacidade eleitoral activa era concedida aos
eleitores maiores de 18 anos e a capacidade eleitoral passiva aos eleitores maiores de 21 anos, no gozo de todos os direitos civis e políticos107. Já
quanto à eleição da Assembleia da República, intitulada no projecto socialista como «Assembleia Legislativa Popular», se estipulava que ela teria
no máximo 250 Deputados e que estes seriam eleitos assegurando «a representação proporcional dos eleitores inscritos em todos os círculos eleitorais»108.
Ficava assim afastada a possibilidade de existência de círculos uninominais, tal como tinha vigorado na eleição da Assembleia Constituinte.
Mas para lá da consagração constitucional do princípio da representação
proporcional, algo que era comum ao projecto do PCP, no projecto do PS
prescrevia-se ainda que no apuramento dos votos se deveria aplicar o método de Hondt”109. Algo que tinha constado da lei eleitoral constituinte e
que merecia agora da parte do PS tratamento ao nível da lei fundamental.
Era uma distinção face aos projectos constitucionais anteriores e que teria,
como veremos, igual acolhimento no projecto do PPD.
4.5. O projecto do PPD (Partido Popular Democrático110),
No projecto do PPD111, o direito de sufrágio era atribuído aos cidadãos
maiores de 18 anos, sendo o voto considerado um direito e um dever cívico.
No tocante à capacidade eleitoral passiva, os sociais-democratas reconhe106 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 16, Suplem., de 24 de Julho de 1975, pp. 358-(55)-358(68).
107 Ibidem, art. 80º, nºs 1 e 2, p. 358-(64).
108 Ibidem, art. 80º, nº 3, p. 358-(64).
109 Ibidem, art. 80º, nº 4, p. 358-(64).
110 O Partido Popular Democrático, com a sigla PPD, fundado a 6 de Maio de 1974, viria a alterar o
seu nome em finais de Novembro de 1976, tendo passado a designar-se Partido Social Democrata
e a adoptar a sigla PPD/PSD.
111 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 16, Suplem., de 24 de Julho de 1975, pp. 358-(69)-358-(88).
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ciam-na para todos os eleitores, não fazendo por isso distinção entre quem
podia votar e quem podia ser eleito, exigindo apenas que a sua efectivação
obedecesse aos requisitos fixados na Constituição e na lei112. Já quanto à
eleição para a Assembleia da República – denominada, tal como no projecto comunista de «Câmara dos Deputados» e tal como no projecto comunista
com mandato de apenas três anos113 – a opção foi a de seguir, quer na distribuição dos Deputados pelos círculos, quer na apresentação de candidaturas, quer na conversão de votos em mandatos, a solução que já constava
do Decreto-Lei nº 621-C/74 e que tinha sido adoptada nas eleições constituintes. Ou seja, sistema proporcional e método de Hondt nos círculos
plurinominais, sistema maioritário nos círculos uninominais114. Podemos
assim perceber que o projecto do PPD era aquele que maior consonância
apresentava não só com o projecto anteriormente apresentado pela Comissão Eleitoral – facto que não poderemos considerar estranho atendendo
ao papel que os seus Deputados constituintes Barbosa de Melo e Jorge
Miranda nela tinham desempenhado – mas também com as soluções neste
domínio contempladas na lei eleitoral para a Assembleia Constituinte.
Verificamos deste modo que ao consagrar o sistema de representação
proporcional e o método de Hondt na conversão de votos em mandatos
nos círculos plurinominais, PPD e PS manifestavam uma clara convergência. Mas essa convergência não era plena, uma vez que enquanto para os
socialistas a regra da proporcionalidade na eleição dos Deputados deveria
vigorar em todos os círculos eleitorais, significando isso que todos eles seriam plurinominais, já no projecto dos sociais-democratas se defendia a
possibilidade de existência não só de círculos plurinominais, mas também
de círculos uninominais, sendo o critério para a presença de uns ou de outros determinado em função do número de eleitores recenseados.
4.6. O projecto da UDP (União Democrática Popular)
Para a UDP115, em total dissonância com os projectos apresentados
112
113
114
115
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Ibidem, art. 56º, nºs 2, 3 e 4, p. 358-(76).
Ibidem, art. 99º, p. 358-(81).
Ibidem, art. 100º, nºs 1 e 2, p. 358-(81-82).
Partido que, já em finais da década de 90 do século passado, viria a integrar o futuro Bloco de
Esquerda.
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pelos demais partidos políticos presentes na Assembleia Constituinte, o
Estado deveria reconhecer «poder deliberativo, executivo e de decisão às organizações que unam as massas populares sem restrições nem limitações». O que
para este partido estava em causa não era a existência de uma democracia
representativa, algo aliás que no seu entendimento contrariava os princípios e os objectivos da revolução, mas a implantação de uma democracia
o mais directa possível. E, nesse sentido, esse poder seria exercido através
de assembleias, que individualmente congregassem elementos de todos os
sectores profissionais e sociais. Essas assembleias seriam «proclamadas representantes legítimos da vontade popular, nas quais todo o povo tem o direito e
o dever de participar; constituem formas directas de exercício da democracia, e
só aos nela participantes compete a respectiva regulamentação»116.
Concluído então o processo de entrega e publicação dos projectos de
Constituição, caberia agora à 5ª Comissão117 apresentar em plenário uma
proposta de articulado sobre a “Organização Política”. E essa proposta,
aprovada na sua 36ª reunião, a 29 de Outubro de 1975, e posteriormente
distribuída em plenário na sessão do dia 21 de Novembro do mesmo ano,
naturalmente versaria sobre os princípios eleitorais e a eleição da Assembleia da República118.
Mas antes disso foi debatido e votado, na especialidade, a 3 de Setembro, o artigo que versava sobre a «participação na vida pública», constante
do parecer da Comissão sobre “Direitos e Deveres Fundamentais”, a 2ª
Comissão. Importa que lhe façamos referência, porque é nesse artigo, que
se definirá ser o direito de voto «reconhecido a todos os cidadãos maiores de
18 anos»119 e é ainda no seguimento da sua apresentação em plenário, que
Jorge Miranda, em nome do PPD, defenderá que o voto não seja visto
116 Cf. art. 5º, do projecto de Constituição apresentado pela UDP, in Diário da Assembleia Constituinte, nº 16, Suplemento, de 24 de Julho de 1975, p. 91.
117 Apresentados os projectos de Constituição e aprovada a sistematização a que ela deveria obedecer,
seriam posteriormente aprovadas as Comissões que se ocupariam da elaboração de pareceres e
consequente apresentação de propostas de articulado, para cada uma das partes do futuro texto
constitucional. Caberia a uma dessas Comissões, a 5ª, a que nosso referimos na parte inicial do
nosso trabalho, ocupar-se da matéria que estamos a analisar. Cf. sobre a sistematização da Constituição e sobre a criação das Comissões, o Diário da Assembleia Constituinte, nº 23, de 25 de Julho
de 1975, pp. 580 e segs.
118 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 85, de 22 de Novembro de 1975, p. 2810.
119 Cf. art. 34º, nº 2, do parecer da 2ª Comissão, in Diário da Assembleia Constituinte, nº 42, de 4 de
Setembro de 1975, p. 1185.
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apenas como um direito, mas também como um dever, um dever cívico.
Segundo ele, não se tratava de impor a obrigatoriedade do voto, tão só de
constitucionalizar algo que já constava do Decreto-Lei nº 621-C/74. E de
acordo com as suas palavras, «estabelecer-se na Constituição que o exercício
de sufrágio é um dever cívico», não implicaria «extrair a consequência de que
o voto é obrigatório»120. Manifestava-se neste aspecto a opção por uma linha
de continuidade com o que já tinha sido estabelecido nas eleições para a
Assembleia Constituinte, sem que daí decorresse a manutenção do regime “sancionatório” então previsto para quem não exercesse o direito de
voto. Dever cívico, não era o mesmo que dever jurídico, logo a Constituição
não poderia admitir, contemplar ou prever qualquer tipo de “penalização”
para quem não votasse, pelo que não seguiria neste campo as disposições
do citado Decreto-Lei nº 621-C/74121. Seria assim neste contexto, que após
a aprovação da proposta de Jorge Miranda o novo texto constitucional
inseriria no seu original art. 48º, nº 2, que o sufrágio era atribuído «a todos
os cidadãos maiores de 18 anos» e que «o seu exercício é pessoal e constitui um
dever cívico» (art. 48º, nº 2).
Resolvida a questão da capacidade eleitoral activa e da natureza do
voto, podemos agora ir ao encontro da proposta de articulado da 5ª Comissão, no que respeita à eleição dos Deputados para a Assembleia da República.
5. Proposta de articulado da 5ª Comissão, na eleição da Assembleia da
República122
Publicada a 22 de Novembro de 1975, no Diário nº 85 da Assembleia
120 Ibidem, p. 1186. Refira-se que o PCP se absteve na votação da proposta feita por Jorge Miranda,
mas fê-lo em nome de que «a liberdade de voto implica a liberdade de abstenção». Cf. declaração de
voto do Deputado Vital Moreira, ibidem, p. 1187.
121 Recordamos, a título de exemplo, que o Decreto-Lei nº 621-C/74, previa, (no seu art. 84º, nº 2),
que aqueles que não exercessem o dever cívico de votar, poderiam ser impedidos de concorrer às
eleições para a Assembleia Legislativa. Não deixaria, pois, de ser curioso que perante a maioritária decisão dos constituintes, ainda que em votação na especialidade, de afastarem esta disposição, o VI Governo Provisório tenha, cerca de cinco meses depois, mantido um regime sancionatório para quem não votasse nas primeiras eleições para a Assembleia da República. Cf. art. 77º, nº
2, do Decreto-Lei nº 93-C/76.
122 Sobre o importante trabalho desenvolvido pela 5ª Comissão, cf. as respectivas actas in MIRANDA et al., 1998: pp. 570 e segs.
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Constituinte, a proposta da 5ª Comissão relativa à eleição dos Deputados
sustentava o seguinte:
(i) Quanto à capacidade eleitoral passiva
«São elegíveis os cidadãos portugueses eleitores» (art. 40º, da proposta)123.
Podemos perceber que nesta proposta, a despeito do que tinha sido
apresentado nos projectos de Constituição do MDP-CDE, do PCP e do PS,
se equiparava a idade em que os cidadãos portugueses podiam ser eleitos
para a Assembleia da República, à idade em que podiam votar, ou seja, 18
anos. Abandonavam-se assim não só as posições inicialmente expostas por
aqueles partidos, como a solução adoptada quer no projecto de lei eleitoral,
quer na lei que regulou as eleições para a Constituinte e ia-se ao encontro do que já tinha sido defendido por José Manuel Galvão Teles e Jorge
Miranda, na Comissão Eleitoral. Refira-se ainda que para a 5ª Comissão,
eleitores eram aqueles que estivessem recenseados e que o recenseamento
eleitoral, inscrito no artigo sobre os «princípios gerais de direito eleitoral»,
deveria ser «oficioso, obrigatório e único para todas as eleições de sufrágio
directo e universal» (art. 5º, nº 2, da proposta)124.
(ii) Quanto à apresentação de candidaturas
Mantinha-se o exclusivo dado aos partidos políticos na apresentação
de candidaturas (art. 41º, nº 1, da proposta).
(iii) Quanto ao sistema eleitoral
Já em relação ao sistema eleitoral, a 5ª Comissão propunha o sistema
de representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt
(art. 41º, nº 1, da proposta).
Quanto ao sistema eleitoral a 5ª Comissão seguia o entendimento expresso na maioria dos projectos de Constituição, já em relação à conversão
dos votos em mandatos através do método de Hondt adoptava o que fora
defendido nos projectos de Constituição quer do PS, quer do PPD.
Apresentada esta proposta de articulado e lido o Relatório e parecer da

123 Cf. art. 40º, da proposta de articulado da 5ª Comissão, in Diário da Assembleia Constituinte, nº 85,
de 22 de Novembro de 1975, p. 2810.
124 Ibidem, art. 5º, p. 2806.
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5ª Comissão125, defenderia o PPD, em função dos acontecimentos entretanto ocorridos a 25 de Novembro, o adiamento da discussão na generalidade
do texto submetido ao plenário. Justificavam os proponentes a iniciativa
com «a profunda alteração de circunstâncias relativamente ao contexto da celebração da Plataforma de Acordo Constitucional entre o MFA e os partidos,
e a necessidade de, em face dela, repensar a matéria da Organização do Poder
Político»126. A intenção dos sociais-democratas seria rejeitada, pelo que se
seguiram as declarações de voto sobre o referido Relatório e se deu início ao
debate previsto. Dessas declarações, no que ao tema que tratamos respeita,
ressalta a constatação de que uma das propostas da Comissão não reunia
o consenso. Falamos da adopção e da inclusão no texto constitucional do
método de Hondt, matéria que para o CDS não só deveria ser «uma opção
própria da lei eleitoral e não da Constituição», mas ainda «porque se lhe afiguram notórias as distorções e os desvios da representação política que tal método
deliberadamente provoca»127. Ficava dado o sinal de que apesar de existir
uma ampla maioria em torno desta questão, a unanimidade não se verificaria. Quanto às restantes propostas a conjuntura política iria determinar
que a sua discussão fosse mesmo suspensa, a 10 de Dezembro, e agora por
iniciativa do PS128. A ela só se regressaria a 3 de Fevereiro de 1976129, sem
que isso tivesse impedido que alguns dias antes, em finais de Janeiro, fossem aprovadas e promulgadas novas leis eleitorais, as segundas leis eleitorais após 25 de Abril de 1974. É delas que nos ocuparemos de seguida.
6. As segundas leis eleitorais após 25 de Abril de 1974
E foi com a Assembleia Constituinte eleita e com a discussão do articulado proposto pela 5ª Comissão interrompida, que ao abrigo da Lei Constitucional nº 6/75130, o VI Governo Provisório131 aprovaria, com promulgação
125 Para uma leitura do referido relatório e parecer, cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 88, de 3
de Dezembro de 1975, pp. 2866-2868.
126 Ibidem, p. 2861.
127 Ibidem, p. 2869.
128 Cf. a esse propósito o Diário da Assembleia Constituinte, nº 93, de 11 de Dezembro de 1975, p.
3035.
129 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 107, de 4 de Fevereiro de 1976, p. 3502 e segs.
130 Cf. Diário do Governo, I Série, nº 72, Suplemento, de 26 de Março de 1975.
131 Governo empossado a 19 de Setembro de 1975 e que teve como Primeiro-Ministro, o Almirante
Pinheiro de Azevedo. Esteve em funções até 23 de Junho de 1976.
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e publicação a 29 de Janeiro de 1976, três novos decretos-lei destinados a
regular as primeiras eleições legislativas, que se realizaram a 25 de Abril
desse mesmo ano132. Foram eles:
• O Decreto-Lei nº 93-A/76.
• O Decreto-Lei nº 93-B/76.
• O Decreto-Lei nº 93-C/76.
O primeiro decreto ocupou-se exclusivamente da capacidade eleitoral
activa e passiva, o segundo decreto tratou somente da composição e competência da Comissão Nacional de Eleições, por fim, o terceiro decreto regulou a definição dos círculos eleitorais, do sistema eleitoral, da natureza
do voto e de todo o processo relativo à campanha eleitoral e à apresentação
de candidaturas. Nenhum destes diplomas se ocupou das questões atinentes ao recenseamento eleitoral, uma vez que elas já tinham anteriormente
recebido tratamento autónomo no Decreto-Lei nº 25-A/76, de 15 de Janeiro133. Importa agora perceber o que foi alterado por estas novas leis eleitorais, nomeadamente pelo Decreto-Lei nº 93-A/76 e pelo Decreto-Lei nº 93C/76. Ainda que não deixemos de reconhecer, como muitos salientam, que
eles contemplam uma linha de objectiva continuidade com os diplomas
que regularam as eleições para a Assembleia Constituinte, não podemos
também deixar de evidenciar o alcance das mudanças que promoveram.
i. Decreto-Lei nº 93-A/76
(i) Quanto à participação eleitoral dos emigrantes
A primeira alteração que devemos salientar diz respeito aos emigrantes portugueses. Neste novo diploma, o emigrante ainda não inscrito nos
cadernos eleitorais pode ser eleitor desde que se inscreva até 8 dias antes

132 Devemos referir a este propósito que a própria Constituição, aprovada e promulgada a 2 de Abril
de 1976, estipulou numa norma transitória, o originário art. 298º, nº2, que “o número de Deputados à primeira Assembleia da República será o que resultar da aplicação da respectiva lei eleitoral
elaborada pelo Governo Provisório”. Cf. versão originária do nº 2, do art. 298º da CRP, in MONTEIRO, 2010: p. 460.
133 Cf. Decreto-Lei nº 25-A/76, de 15 de Janeiro, in Diário do Governo, I Série, nº 12, Suplemento, de
15 de Janeiro de 1976.
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do fecho do recenseamento eleitoral134. Desapareciam deste modo os requisitos anteriores, que claramente limitavam a participação dos emigrantes
nas eleições.
(ii) Quanto à capacidade eleitoral passiva
A segunda alteração respeita a uma das inelegibilidades gerais. Enquanto o Decreto-Lei nº 621-A/74 (art. 6º, alínea b), indicava serem inelegíveis
para a Constituinte os que não soubessem ler e escrever português, agora esse
requisito deixava de constar no novo articulado do Decreto-Lei nº 93-A/76135.
Mantinha-se a idade mínima de 21 anos para que um eleitor pudesse concorrer, mas desaparecia a expressa menção à exigência mencionada.
ii. Decreto-Lei nº 93-C/76
Apesar de se ter apresentado como um diploma que queria manter «na
maior parte intactas as intenções, a estrutura e até a redacção consagradas
no Decreto-Lei nº 621-C/74, de 15 de Novembro, que disciplinou a eleição da
Assembleia Constituinte»136, na realidade há mudanças introduzidas que
devem ser assinaladas. Vejamos em que se traduziram:
(i) Quanto aos círculos eleitorais da emigração
Constata-se, em primeiro lugar, a criação de mais um círculo eleitoral
para a emigração. Em vez de um só círculo, como tinha acontecido nas
eleições constituintes, passavam a existir dois. Um para a Europa e outro
para o Resto do Mundo137. Alargava-se desta forma – como de resto era
assumido pelo próprio diploma – o direito de voto a muitos mais portugueses emigrantes, reconhecendo-se assim a sua importância na construção
política do novo regime. Por outro lado, e em segundo lugar, definiu-se que
cada um dos círculos da emigração elegeria um máximo de dois Deputados
se tivesse um mínimo de 37.500 eleitores e que apenas elegeria um Deputado se esse número de eleitores não fosse atingido138.
134 Cf. Decreto-Lei nº 93-A/76, art. 4º, nº 2, in Diário do Governo, I Série, nº 24, Suplemento, de 29 de
Janeiro de 1976.
135 Ibidem, art. 6º.
136 Cf. Decreto-Lei nº 93-C/76, de 29 de Janeiro, in Diário do Governo, I Série, nº 24, 2º Suplemento,
de 29 de Janeiro de 1976.
137 Ibidem, art. 1º, nº 3.
138 Ibidem, art. 2º, nº 2.
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(ii) A idade exigível para apresentação de candidatura a Deputado
De acordo com o Decreto-Lei nº 93-A/76 a capacidade eleitoral passiva
era adquirida aos 21 anos de idade139, mantendo-se assim o que já tinha vigorado nas eleições para a Assembleia Constituinte. Sucede, porém, que o
Decreto-Lei nº 93-C/76 vem definir a idade de 18 anos para a apresentação
de candidaturas à Assembleia da República. É isso que consta do seu art.
17º, nº 5, alínea a), onde se estabelece que as listas apresentadas a sufrágio
devem, “para os efeitos da prova da capacidade eleitoral passiva”, demonstrar que os seus candidatos “são maiores de 18 anos”.
Estávamos assim diante uma disposição que claramente contrariava
o Decreto-Lei nº 93-A/76, curiosamente promulgado e publicado exactamente no mesmo dia que o Decreto-Lei agora em apreço. Este dizia que os
candidatos deveriam ser maiores de 18 anos, aquele, o Decreto-Lei nº 93A/76, indicava no seu art. 5º serem “elegíveis para a Assembleia Legislativa
todos os cidadãos maiores de 21 anos”. A contradição não podia ser mais
evidente e dela resultaria a opção pelo caminho que alargava o direito de
candidatura140. Essa opção não se limitou a seguir a solução devida diante
a observada antinomia jurídica, ela traduzia um sentimento político já por
diversas vezes manifestado a favor da igualdade de requisitos etários para
os detentores da capacidade eleitoral activa e passiva e de que era testemunho, como já observámos, a proposta de articulado da 5ª Comissão, na
Assembleia Constituinte. Esta proposta da 5ª Comissão, apesar de ainda
não ter sido discutida em plenário, evidenciava uma objectiva tendência
dos constituintes141 no sentido de atribuírem a capacidade eleitoral passiva
aos cidadãos maiores de 18 anos. E evidenciava-o não obstante a maioridade legal, por força do Código Civil ainda em vigor como assinalámos em
página anterior, só ser atingida aos 21 anos de idade.
139 Cf. art. 5º, nº 1, do Decreto-Lei nº 93-A/76.
140 Foi disso testemunho a candidatura de Manuel Moreira (mais tarde Governador Civil do Porto,
entre 2002 e 2005) que, em 1976, com 19 anos de idade, se candidatou a Deputado pelo círculo
eleitoral do Porto, na lista apresentada pelo PPD – Partido Popular Democrático.
141 Dizemos objectiva tendência dos constituintes, por uma razão muito simples: Se é verdade que
a 5ª Comissão já tinha definido que eleitos poderiam ser todos aqueles que fossem eleitores, na
realidade, como veremos um pouco mais à frente, ainda iriam surgir propostas de alteração ao
texto apresentado pela referida Comissão. Neste caso, ao contrário do que já tinha sido decidido,
a 3 de Setembro, sobre a concessão do direito de voto, o assunto não estava encerrado. (Sobre
a aprovação do direito de voto aos 18 anos, cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 42, de 4 de
Setembro de 1975, p. 1185-1187).
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(iii) A ausência de requisitos capacitários para os candidatos a Deputados
Merece-nos ainda referência, a particular questão da ausência de requisitos capacitários para os candidatos à Assembleia da República. E
merece-nos referência pela seguinte razão: se, como vimos, o Decreto-Lei
nº 93-A/76, no seu art. 6º, deixa de incluir como condição de inelegibilidade
o não saber ler e escrever português, o Decreto-Lei nº 93-C/76 indica como
requisito formal de apresentação das listas candidatas ao Parlamento, a
necessidade de os candidatos assinarem as respectivas declarações da aceitação de candidatura142. Que conclusão devemos daqui retirar? Tinham
afinal os candidatos de saber ler e escrever?
Entendemos que não. E porquê? Porque apesar de se exigir assinatura
na declaração de aceitação de candidatura isso não implicava obrigatoriamente que o candidato tivesse de saber ler e escrever. Muitas pessoas, principalmente na época em questão, não sabiam ler nem escrever, mas sabiam
assinar o seu nome. Ora, se o legislador quisesse continuar a considerar
inelegíveis os analfabetos, tal como explicitamente o tinha anteriormente
feito na alínea b), do art. 6º, do Decreto-Lei nº 621-A/74, não teria excluído
essa intenção do diploma agora aprovado. Dir-se-á que a questão em apreço tem pouco ou nenhum alcance prático, dada a ausência de analfabetos
nas listas de candidatura, mas isso não anula o que dizemos. E não anula
pela simples razão de que não devemos confundir o direito a algo, com a
ausência voluntária do seu exercício. Seria, pois, com este enquadramento
legal, que alguns meses depois se vieram a realizar as eleições para a Assembleia da República.
E assim, analisadas que estão as leis eleitorais da “fase pré-constituinte”143, uma fase que não só marca como traça o caminho do que
viria a ser o direito eleitoral português após 25 de Abril de 1974, vamos
agora ao encontro do texto originário da Constituição, o texto a que ficaria
posteriormente vinculada a lei nº 14/79.

142 Cf. art. 17º, nº 5, do Decreto-Lei nº 93-C/76.
143 Sobre o que podemos entender por «fase pré-constituinte», cf. MOREIRA, 2019: pp. 34-36.
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7. O regresso do debate sobre o Relatório da 5ª Comissão e a eleição para
a Assembleia da República na versão inicial da Constituição
De regresso à Assembleia Constituinte percebemos que esta se empenhou em retomar a discussão suspensa do articulado proposto pela 5ª Comissão. Sem embargo da relevância de outras matérias, a maioria dos constituintes sabia que a aprovação das normas sobre a “Organização Política”
não poderia continuar adiada. E é nesse sentido que Deputados do PS, do
PPD e do CDS propõem144, no dia 3 de Fevereiro de 1976, que se reconsidere a deliberação de Dezembro último que tinha conduzido à já mencionada suspensão145. Votada maioritariamente a proposta, os constituintes
avançariam para a discussão e consequente votação dos artigos não considerados abrangidos pela Plataforma MFA-Partidos146. E dessa posterior
discussão e votação, no que concerne à eleição dos Deputados à Assembleia
da República, resultariam as disposições que iremos observar. Vejamos então o que ficou constitucionalmente estabelecido quanto ao recenseamento
eleitoral, à representação proporcional, à composição da Assembleia da
República, à atribuição dos Deputados aos círculos eleitorais, à capacidade
eleitoral passiva, à apresentação de candidaturas e ao sistema eleitoral.
(i) Quanto ao recenseamento eleitoral
Ao integrar o recenseamento eleitoral como um dos princípios gerais de
direito eleitoral, a Constituição estabeleceu que ele seria “oficioso, obrigatório e único para todas as eleições por sufrágio directo e universal” (art. 116º,
nº 2).
A inscrição nos cadernos eleitorais passava assim a estar sujeita a uma
dupla obrigatoriedade. Obrigatoriedade para o Estado que oficiosamente
deveria inscrever os cidadãos portugueses em idade de votar, e obrigatorie144 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 107, de 4 de Fevereiro de 1976, p. 3502.
145 Importará recordar que estava também em discussão o texto da 2ª Plataforma MFA-Partidos,
razão que levou o PCP a não subscrever a proposta em causa defendendo em alternativa, pela voz
do Deputado Vital Moreira, “Que a Assembleia Constituinte confirme a decisão de não se ocupar do
articulado respeitante à organização do poder político enquanto não estiver ultimada a revisão da Plataforma Constitucional” e “Que a Assembleia Constituinte manifeste junto do Conselho da Revolução
e dos partidos interessados a sua preocupação pela morosidade e consequente atraso dessa revisão”.
Ibidem, p. 3504.
146 Sobre a discussão que se gerou na Assembleia Constituinte em torno deste tema, cf. também o
Diário da Assembleia Constituinte, nº 107, de 4 de Fevereiro de 1976, pp. 3503-3509.
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dade para os próprios cidadãos que individualmente deveriam proceder à
sua própria inscrição147, para poderem ficar plenamente habilitados a exercer o seu direito de voto.
(ii) Quanto à representação proporcional
Ainda no âmbito dos princípios gerais de direito eleitoral, ficou estabelecido o princípio da representação proporcional na conversão dos votos
em mandatos (art. 116º, nº 5).
Esta disposição resulta de uma proposta de aditamento ao texto apresentado pela 5ª Comissão, texto que na sua versão originária148 não contemplava a inclusão da representação proporcional, nos princípios gerais
de direito eleitoral. Foi uma proposta subscrita pelos Deputados Jorge Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa e Olívio França, em nome do PPD149, e
seria aprovada por maioria, com a abstenção do CDS150. Traduzia, afinal,
“uma opção constituinte básica relativa ao sistema eleitoral, com repercussão
desejada no sistema de partidos”151. No fundo, se a representação proporcional iria estar presente quer na distribuição dos Deputados a eleger por
cada círculo152, quer no próprio sistema eleitoral, era importante demonstrar que essa presença correspondia a um princípio estruturante do próprio
direito eleitoral. E de tal modo, que ele seria mesmo apresentado como um
princípio de “identidade constitucional”153 (alínea h, do art. 290º), integrando por isso o conjunto de matérias protegidas pelos limites materiais
de revisão154. Tratava-se afinal de garantir neste domínio a “prevalência
do poder constituinte sobre o poder de revisão constitucional”155,
147 Sobre as posições dos partidos quanto a esta disposição, cf. igualmente o Diário da Assembleia
Constituinte, nº 107, de 4 de Fevereiro de 1976, pp. 3520-3523.
148 Cf. versão originária do art. 5º, da 5ª Comissão, ibidem, p. 3516.
149 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 108, de 5 de Fevereiro de 1976, p. 3553.
150 Para os centristas, de acordo com Freitas do Amaral, o princípio da representação proporcional
“como suporte de um sistema de Governo que assegure a estabilidade do poder executivo” suscitava “as
maiores dúvidas”. Ibidem, p. 3553.
151 PINHEIRO, 2008: p. 305.
152 Uma proporcionalidade que, de acordo com Alexandre Sousa Pinheiro, não deve confundir-se
com aquela que é definida na disposição sobre os princípios gerais de direito eleitoral. Idem, ibidem.
153 Expressão utilizada por Gomes Canotilho e Vital Moreira, para caracterizar as matérias sujeitas
aos limites materiais de revisão constitucional. CANOTILHO, MOREIRA, 2014: p. 1011.
154 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 121, de 18 de Março de 1976, p. 4018.
155 MEDEIROS, 2020: p. 806.
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uma prevalência que o poder legislativo não poderia desrespeitar156.
(iii) Quanto à composição da Assembleia da República
Quanto à composição da Assembleia da República, a Constituição definia que ela teria um mínimo de duzentos e quarenta e um máximo de duzentos e cinquenta Deputados, cabendo à lei eleitoral estipular o número
exacto de eleitos (art. 151º).
Neste caso a Constituição ia ao encontro do texto apresentado pela 5ª
Comissão157 e seguia, quanto ao número máximo158, o que estava anteriormente previsto no 1º Pacto MFA-Partidos.
(iv) Quanto à atribuição de Deputados aos círculos eleitorais
Aqui, como já assinalámos, a Constituição determinaria que «o número
de Deputados por cada círculo do território nacional é proporcional ao número
de cidadãos eleitores nele inscritos» (art. 152º, nº 2).
Esta disposição corresponde, na íntegra, ao nº 2 do art. 41º-A159 apresentado pela 5ª Comissão, na sessão de 18 de Fevereiro de 1976, artigo que
resultava do desdobramento e da alteração ao inicial art. 41º por si anteriormente proposto. No fundo, como Jorge Miranda salientou, este nº 2
do art. 41º-A visava “estabelecer constitucionalmente o princípio da correspondência entre o número de cidadãos eleitores inscritos em cada círculo e o
número de Deputados que são eleitos pelo colégio eleitoral correspondente a esse
círculo”160. Um princípio que, segundo alguns autores, não se pode confundir com o princípio da representação proporcional referente «à conversão
de votos em mandatos». E não se pode confundir, uma vez que ele se reporta às “manifestações garantísticas do princípio da proporcionalidade”161.
156 Como refere Gomes Canotilho, «entre nós, os princípios fundamentais relativos ao sistema eleitoral
não foram deixados à liberdade da conformação do legislador. Eles são direito constitucional
formal», o que significa ser esta uma daquelas matérias em que a lei executa o que a Constituição
prescreve, surgindo “o legislador como mero executor da lei constitucional”. Cf., respectivamente,
CANOTILHO, 2019: p. 309 e CANOTILHO, 2001: p. 216.
157 Cf. Diário da Assembleia da Assembleia Constituinte, nº 109, de 6 de Fevereiro de 1976, p. 3600.
158 A este propósito os Deputados Jorge Miranda e Olívio França, em nome do PPD, chegaram a
propor que o número mínimo de Deputados fosse de 200. A proposta viria a ser retirada, tendo o
texto apresentado pela 5ª Comissão sido aprovado por unanimidade. Ibidem, pp. 3600-3601.
159 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 113, de 19 de Fevereiro de 1976, p. 3724.
160 Ibidem.
161 PINHEIRO, 2008: p. 305.
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Manifestações essas que abririam caminho para a futura lei eleitoral estabelecer, que os Deputados seriam distribuídos pelos círculos eleitorais
de acordo com o método de Hondt. Se por um lado os constituintes não
impuseram aqui qualquer método, limitando-se a «garantir» a proporcionalidade162, não inviabilizaram, por outro, que pudesse existir total coincidência entre o método constitucionalmente definido para a conversão dos
votos em mandatos e o método legalmente adoptado para a atribuição dos
Deputados a eleger em cada círculo eleitoral do território nacional163.
(v) Quanto à capacidade eleitoral passiva
Quanto às condições de elegibilidade, ou seja, à capacidade eleitoral
passiva, a Constituição estabelecia que seriam “elegíveis os cidadãos portugueses eleitores” (art. 153º).
Ao dispor como dispôs, a Constituição não só afastava, em definitivo,
a diferença entre a idade para votar e a idade para ser eleito, como confirmava a solução já estabelecida pelo art. 17º, nº 5, alínea a), do Decreto-Lei
nº 93-C/76. No entanto, apesar do texto aprovado corresponder ao texto
proposto pela 5ª Comissão (algo aliás a que já tínhamos feito referência), o
assunto não deixaria de suscitar novo debate em plenário e por iniciativa
do PS. Segundo os socialistas, a redacção do art. 40º da proposta de articulado da 5ª Comissão deveria ser substituída por uma outra que estabelecia
serem «elegíveis os cidadãos portugueses eleitores maiores ou equiparados»164.
Estava para eles em causa a questão de a maioridade legal só ser atingida
aos 21 anos, o que poderia dificultar, condicionar ou até impedir, a liberdade individual de candidatura165. Mas a proposta socialista não receberia

162 Como viriam a referir Maria Abrantes Mendes e Jorge Miguéis, nas anotações por si feitas à lei
eleitoral para a A.R., «a lei ordinária é mais precisa do ponto de vista técnico do que o texto constitucional ao exigir que o critério a utilizar na distribuição do número de deputados a eleger por círculo
no território nacional seja encontrado, não pela aplicação da regra da proporcionalidade simples relativamente ao número de eleitores de cada círculo, mas pela aplicação do método da média mais alta de
Hondt». Disponível in http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_lear_2005_anotada.pdf
163 Nos círculos da emigração seguir-se-ia um outro critério. Cf. a esse respeito as intervenções na
Assembleia Constituinte, in Diário da Assembleia Constituinte, nº 113…cit, p. 3725.
164 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 109, de 6 de Fevereiro de 1976, p. 3602.
165 Para o Deputado José Luis Nunes, do PS, o problema era o seguinte: “um cidadão de 18 anos pode
ser eleitor, mas está sujeito ou não está ao poder paternal nos termos da lei? Pergunta-se: estando sujeito
ao poder paternal nos termos da lei pode ou não concorrer ao mandato de Deputado?”. Ibidem.
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apoio das restantes bancadas e veio por isso a ser retirada166.
(vi) Quanto à apresentação de candidaturas
A apresentação de candidaturas seria um exclusivo partidário (art.
154º). As listas dos partidos poderiam, ou não, integrar cidadãos independentes, mas a possibilidade de estes se apresentarem isoladamente a votos
em eleições legislativas ficava completamente arredada do texto constitucional.
Seguia-se assim, sem desvios, a redacção do nº 1, do art. 41º-B167, da
proposta de articulado da 5ª Comissão, proposta essa que mantinha a solução adoptada pelo III Governo Provisório, no art. 20º, nº 1, do Decreto-Lei
nº 621-C/74, que regulou as eleições para a Assembleia Constituinte. Para
os constituintes esta era a decisão compatível com «eleições eminentemente
políticas» e por isso eleições que se devem realizar «à volta de opções programáticas de partidos», destinadas «a constituir maiorias estáveis, a partir
das quais seja possível legislar e governar o País»168. E antecipando a crítica de que «os partidos políticos, dominando a apresentação de candidaturas,
instituem uma genuína ditadura no acesso da colectividade à Assembleia da
República»169, os defensores da solução afirmaram que se «para se ser can-

166 No debate travado vale a pena recordar algumas das mais relevantes passagens a este propósito.
Para Jorge Miranda (PPD), em coerência aliás com o que já tinha defendido na Comissão Eleitoral para a Assembleia Constituinte, “não se compreende que num país onde os cidadãos podem votar,
esses cidadãos estejam sujeitos ao poder paternal”. Para Vital Moreira (PCP), “se jovens com 18 anos
(…) podem assumir responsabilidades como dirigentes sindicais, como dirigentes em outras organizações sociais e políticas, se podem votar não compreendemos porque não hão-de poder ser eleitos”. Para
Amaro da Costa (CDS), sustentando que a capacidade eleitoral passiva aos jovens com 18 anos
já deveria ter sido concedida nas eleições constituintes, o voto favorável dos centristas à proposta
da 5ª Comissão tinha “também o significado de uma homenagem à juventude portuguesa e, sobretudo,
de uma homenagem aos jovens de 18 anos”. Cf. as declarações Jorge Miranda e de Vital Moreira,
in Diário da Assembleia Constituinte, nº 109, de 6 de Fevereiro de 1976, p. 3602 e as de Amaro da
Costa, in Diário da Assembleia Constituinte, nº 110, de 7 de Fevereiro de 1976, p. 3624. Devemos
ainda registar a posição de Barbosa de Melo (PPD), que recordaria ter defendido na Comissão
Eleitoral para a Assembleia Constituinte a capacidade eleitoral passiva apenas aos 21 anos. E
agora, coerentemente (ainda que a bancada do seu partido fosse contrária à proposta socialista),
viria reafirmar que no seu entendimento “os 18 anos serão, eventualmente, muito verdes ainda para
que a pessoa assuma o encargo de ser ele mesmo o representante”. Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 110…cit, p. 3623. As posições tomadas pelo MDP-CDE e pela UDP podem também ser
consultadas neste Diário.
167 Cf. Diário da Assembleia Constituinte, nº 113, de 19 de Fevereiro de 1976, p. 3726.
168 Deputado Jorge Miranda, ibidem.
169 OTERO, 2017: p. 276.
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didato não é necessário estar inscrito em partidos», estava então afastada a
ideia de «qualquer tentativa de hiperpartidarização da vida política»170. Nesta
acepção, a simples possibilidade de presença de cidadãos independentes
nas listas apresentadas pelos partidos políticos era a garantia de que isso
não sucederia.
(vii) Quanto ao sistema eleitoral
No que respeita à eleição dos Deputados, a Constituição estabeleceu
que eles seriam «eleitos segundo o sistema de representação proporcional e o
método da média mais alta de Hondt» (art. 155º, nº 1) e que não existiram limites percentuais mínimos, para a conversão dos votos em mandatos (art.
155º, nº 2).
A redacção do art. 155º correspondia, integralmente, ao art. 41º-C171 da
proposta de articulado da 5ª Comissão. Era uma proposta que já traduzia
a alteração ao art. 41º inicialmente proposto172 e resultava, como anteriormente vimos, da expressa convergência entre PS e PPD. Mas esta posição,
no que ao método de Hondt respeita, não era consensual e se já antes o
CDS tinha manifestado a sua divergência, caberia agora a vez ao PCP de
também declarar a sua discordância. Assim, pela voz de Vital Moreira, os
comunistas esclareciam que apesar de não quererem «proibir a aplicação
do método da média mais alta de Hondt», pretendiam «que esse método não
seja imposto constitucionalmente»173, não só porque ele não era o único que
poderia vir a ser adoptado, mas principalmente porque ele continha um
«carácter discriminatório»174, que claramente beneficiava os partidos que
o propunham. O caminho estava, porém, traçado e tanto o PS quanto o
PPD, não desejavam minimamente que ele sofresse qualquer desvio. As
suas convicções e, não menos relevante, a defesa dos seus interesses partidários a isso conduziam.

170 Deputado Vital Moreira, ibidem, p. 3727.
171 Ibidem.
172 Recordamos que o originário art. 41º, da proposta de articulado da 5ª Comissão tinha sido objecto
de desdobramento e consequente modificação. Cf. esse texto inicial do art. 41º, principalmente o
seu nº1, in Diário da Assembleia Constituinte, nº 110, de 7 de Fevereiro de 1976, p. 3625.
173 Deputado Vital Moreira, Diário da Assembleia Constituinte, nº 113, de 19 de Fevereiro de 1976, p.
3728.
174 Idem, Diário da Assembleia Constituinte, nº 114, de 5 de Março de 1976, p. 3747.
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E foi com este quadro que poucas semanas depois, a 2 de Abril de 1976,
os constituintes aprovaram a Constituição175. Permitir-nos-á a análise feita
concluir, que “o sistema eleitoral hoje vigente em Portugal tem origem nas
escolhas prévias à adopção da Constituição de 1976”176?
O percurso que até aqui fizemos consente que respondamos afirmativamente, mas com a condição de assumirmos que nessas escolhas prévias
tanto se devem incluir os diplomas eleitorais anteriores à própria Constituição, como as bases de que derivam esses mesmos diplomas. E nessas
bases não poderemos esquecer nem o trabalho desenvolvido pela Comissão
que elaborou o projecto de lei eleitoral para a eleição da Assembleia Constituinte, nem os princípios que nortearam vários dos seus membros. Muitos
desses princípios já tinham estado presentes nos Congressos da Oposição
Republicana e Democrática e orientaram os opositores ao Estado Novo.
É disso exemplo a defesa da adopção do sistema de representação proporcional na eleição dos Deputados, defesa essa que na senda de António Cândido tinha sido insistentemente preconizada pelos promotores da
“União Socialista”177, quando defenderam, logo em 1944, “a representação
proporcional como linha em que deveria assentar a «próxima futura constituição a adoptar em Portugal»”178. E mesmo a escolha do método de Hondt
não traduzia propriamente uma novidade em Portugal. Se é verdade que
esse método era, como continua a ser, aquele que no sistema proporcional
mais vantagens confere aos maiores partidos políticos (e daí a opção que
sobre ele foi feita pelo PS e pelo PPD), não é menos verdade que ele já
tinha sido seguido na eleição da Assembleia Constituinte de 28 de Maio

175 Cf. Decreto de Aprovação da Constituição, in Diário da República – I Série, nº 86, de 10 de Abril
de 1976, pp. 738-775.
176 CORREIA, PINTO, 2018: p. 55.
177 Sobre o que foi a “União Socialista”, cf. MELO, 1995: pp. 63-101.
178 Idem, ibidem, p. 76. Refira-se ainda que para os membros da “União Socialista”, ao território
nacional deveria corresponder “um círculo único, com muitas secções de voto” e que na conversão
dos votos em mandatos se deveria adoptar o “método de Hare”. Idem, ibidem, p. 92.
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de 1911, nos círculos de Lisboa e do Porto179. Quer isto então dizer que os
constituintes, em 1976, não trouxeram nada de novo em matéria eleitoral? De modo algum! Ao constitucionalizarem aquilo que habitualmente
apenas cabe à lei eleitoral e ao incluirem nos limites materias de revisão o
sistema de representação proporcional, eles não só quiseram deixar a sua
marca como blindá-la e garantir que qualquer mudança futura neste domínio teria de ser precedida de uma inevitável questão constitucional180 No
fundo, ao transportarem para dentro da Constituição, e nos moldes em que
o fizeram, um dos mais relevantes elementos do sistema político181, os constituintes limitaram a liberdade do legislador e ao limitarem a liberdade do
legislador condicionaram, na prática, o efectivo exercício da liberdade política. Como é óbvio, não está amputada a possibilidade de qualquer partido
propor um novo método de conversão dos votos em mandatos ou um novo
sistema eleitoral, mas isso há-de sempre implicar uma revisão constitucional ou até, no limite, a sugestão de uma nova Constituição.
Seria assim neste específico contexto e tendo como enquadramento os
antecedentes enunciados e analisados que, em Abril de 1979, os Deputados
aprovaram uma nova lei eleitoral para a Assembleia da República. Uma lei
já dezasseis vezes alterada, mas que apesar das alterações a que foi sujeita
mantém os princípios, os fundamentos e a grande maioria das opções, anteriores à Constituição que entrou em vigor a 25 de Abril de 1976.

179 As eleições constituintes de 1911 começaram por ser reguladas pelo Decreto-Lei de 14 de Março
de 1911, que logo no seu art. 3º estipulava: “Nos círculos de Lisboa e Porto segue-se o methodo de
Representação Proporcional, processo de Hondt”. Ainda no mesmo diploma, o art. 91º prescrevia
que “Nos círculos de Lisboa e Porto, para a determinação dos candidatos a considerar eleitos, seguir-se-há o processo proporcionalista de Hondt”. Este decreto viria posteriormente a ser revogado pelo
Decreto de 5 Abril de 1911, mas as disposições a que fizemos referência não foram alteradas. Para
uma consulta dos diplomas mencionados, cf. Diário do Governo, nº 60, de 15 de Março de 1911 e
Diário do Governo, nº 79, de 6 de Abril de 1911, respectivamente.
180 Sobre a extensão dos limites materiais na Constituição portuguesa, nos quais se inclui, como
mencionamos, matéria atinente ao sistema eleitoral, há uma pertinente análise de Vital Moreira,
que não deixa de sublinhar a própria “conjuntura da época” que os determinaram. Cf. a este
propósito Vital Moreira, «Revisão e Revisões: A Constituição Ainda É A Mesma?», in Boletim da
Faculdade de Direito – STVDIA IVRIDICA, 46 (Colloquia – 5), 20 Anos da Constituição de 1976,
Universidade de Coimbra – Coimbra Editora, 2000, em particular pp. 207-208.
181 Como refere Philippe Lauvaux, “os sistemas eleitorais são, em democracias representativas modernas, juntamente com os sistemas de partidos, a base de toda a organização política”. Cf. Philippe
Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 4ª ed., Paris, PUF, 2015, p. 99. Tradução nossa.
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Abstract:
El trabajo que presentamos se enmarca en un amplio proyecto de análisis de los modelos de presidencia del parlamento en los países del sur de
Europa. En esta primera aproximación se analizarán los casos de estos países en el periodo del primer parlamentarismo liberal (Francia, 1789-1791,
España, 1810-1814, Portugal, 1820-1823). Encontramos importantes similitudes en los tres casos que contrastan con la evolución posterior de
la presidencia del parlamento. Para realizar el estudio que indicamos nos
centraremos en el análisis de las constituciones y los reglamentos parlamentarios para conocer el modo de elección del presidente, las limitaciones
en la duración en el cargo y sus funciones y por otro parte realizaremos una
aproximación prosopográfica a las personas que ocuparon la presidencia
en los tres países.
Palabras clave:
Historia parlamentaria; Presidencia; Historia comparada; Revolución
liberal.
1 Este trabajo ha sido realizado gracias al proyecto PGC2018-095712-B-100 financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España).
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Abstract:
The work we are presenting is framed within a wider project that
analyzes the models of parliamentary presidency in the countries of the
South of Europe. In this first approach we analyze the cases of these
countries in the first period of liberal parliamentarianism (France, 17891791, Spain, 1810-1814, Portugal, 1820-1823). We find important similarities in the three cases that contrast with the subsequent evolution of the
parliamentary presidency. To carry out this study we focus on the analysis
of the constitutions and parliamentary rules in order to know the form of
electing the president, the limitations on the duration of the post and its
functions. Additionally, we carry out a prosopographic approach to the
individuals who held the presidency in the three countries.
Keywords:
Parliamentary history; Presidency; Comparative history; Liberal revolution.

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación sobre los modelos de presidencia del parlamento español en la época contemporánea, en
el que realizamos una comparación con otros países europeos, fundamentalmente Francia, Italia y Portugal. Para alcanzar este objetivo nos centramos en el análisis de tres cuestiones. En primer lugar, estudiaremos la
configuración jurídica de la presidencia a partir del examen de las constituciones y reglamentos parlamentarios. En segundo lugar, examinaremos los
procesos de elección de los presidentes. Y en tercer lugar, realizaremos un
análisis prosopográfico de las personas que ocuparon la presidencia. Con
todo ello pretendemos establecer el modelo o los modelos de presidencia del
parlamento y su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX en España en
perspectiva comparada.
En el marco de este trabajo venimos desarrollando avances parciales
que nos permiten dar a conocer los primeros resultados y contrastar la
metodología utilizada en estudios más reducidos2. En el capítulo que presentamos en este volumen nos centramos en la configuración del modelo de
2 Hasta el momento hemos presentado la comunicación URQUIJO, 2015, También han sido aceptadas: URQUIJO, 2021a y URQUIJO, 2021b. Asimismo están en prensa los artículos URQUIJO,
2020 y URQUIJO, 2021c.
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Presidencia del Parlamento en el marco de las revoluciones liberales del sur
de Europa. Para ello analizaremos las nuevas asambleas de Francia (17891791), España (1810-1814) y Portugal (1820-1823).
La información básica para este trabajo la hemos obtenido de las páginas web de los parlamentos analizados3, de los diccionarios biográficos de
parlamentarios de España4, Francia5 y Portugal6 y de otras colecciones de
biografías de España7 y Portugal8 y de diferentes investigaciones referidas
al estudio de la presidencia del parlamento9.
En relación con la bibliografía referida al estudio de la presidencia del
parlamento, podemos afirmar que este tema no ha recibido una especial
atención por parte de los historiadores. Es más común encontrar trabajos
elaborados desde una perspectiva jurídica por historiadores del derecho o
por los letrados de los parlamentos. Aunque esto no quiere decir que no
encontremos trabajos con una orientación más histórica en los tres países.
En España contamos con el libro de E. Jerónimo Sánchez-Beato10, centrado en el análisis de los reglamentos de las Cortes españolas en el siglo
XIX y el inicio del XX. En el caso francés contamos con los trabajos de
Ph. Séguin11, Y. Daudet12 y J. Garrigues13, centrados en la presidencia y en
sus presidentes, así como la información de la página web de la Asamblea.

3 Francia. Assemblée Nationale: http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire.
Portugal. Assembleia da República: https://www.parlamento.pt/. España. Congreso de los Diputados: www.congreso.es.
4 URQUIJO, 2010.
5 LEMAY, 1991 y ROBERT & COUGNY, 1889-1891.
6 MONICA, 2004-2006. En este trabajo, aunque referido a un periodo posterior, podemos encontrar
las biografías de algunos de los presidentes del primer periodo constitucional que continuaron como
diputados.
7 Diccionario biográfico español (http://dbe.rah.es/).
8 GALERIA, 1822 y SILVA e ARANHA, 1858-1972.
9 AGUILÓ, 1996, ALBERT, 1976, BALDINI, 1960, BELDA, 2003, BRIERS, 1946, CABRERA,
1998, CILLAN, 1987, CILLAN, 1985, DAUDET, 1965, DEODATO, 2002, FERNÁNDEZ, 2012,
FERRARA, 1965, FOLLET, 1896, GANDARIAS, 2004, GANDARIAS y MACIÁ, 2010, GARRIGUES, 2015, GÓMEZ, 2002, HITCHNER, 1959, JERÓNIMO and MORALES, 2004, KANDIAH
and STAERCK, 2005, KURIAN, 1998, LABAN, 2014, LAUNDY, 1964, MANCISIDOR 1991,
OLLER, 1986, PETERS, 1995, ROGERS and WALTERS, 2015, SEAWARD, 2010, SÉGUIN,
1995, TORRES, 1987, TRAVERSA, 1989, ZUBROV, 2002.
10 JERÓNIMO y MORALES, 2004.
11 SÉGUIN, 1995.
12 DAUDET, 1965.
13 GARRIGUES, 2015. En esta obra además de los estudios referidos a Francia se recogen otros
referidos a España, Italia o Alemania.
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Finalmente, en Portugal no conocemos ningún trabajo sobre la presidencia
del parlamento, pero la página web de su parlamento ofrece información
sobre la cuestión. Por ello, entendemos que nuestra investigación supondrá
una aportación novedosa al estudio del parlamento desde una perspectiva
histórica.
Los nuevos parlamentos liberales
En el paso del siglo XVIII al XIX se desarrolló un proceso de transición de las monarquías absolutas a los regímenes liberales. Sin olvidar el
proceso de independencia de los Estados Unidos y la creación de una república fundamentada en los principios del liberalismo, será la Revolución
francesa el momento que se puede considerar como el inicio de este cambio
en Europa occidental. Tras Francia, la monarquía española vivirá su primera experiencia liberal en el periodo de las Cortes de Cádiz (1810-1814)
que tendrá como resultado más relevante la aprobación de la Constitución
de 181214, uno de los referentes constitucionales para el liberalismo progresista del siglo XIX en buena parte de Europa15. Posteriormente, Portugal
iniciará su proceso de revolución liberal (1820-1823) en el que también uno
de sus principales frutos será la aprobación de la Constitución de 182216.
En los tres países que hemos citado se crea un nuevo parlamento liberal, en todos los casos monocameral. En el caso francés, una parte de
su asamblea representativa del Antiguo Régimen, el Tercer Estado, se
transforma en Asamblea Nacional17 y en el caso español y portugués, el
cambio político lleva a la elección de nuevas cortes, en 1810 y 1820 respectivamente. Un hecho a destacar es que en estos dos últimos casos se toma
la denominación de la asamblea del Antiguo Régimen, Cortes, aunque su
configuración diste mucho de ser la tradicional. A pesar de que en Portugal
no se habían celebrado Cortes desde finales del siglo XVII y en España desde finales del siglo XVIII, en este tránsito al liberalismo se quiere legitimar

14 VARELA, 2020: pp. 29-100.
15 Sobre la influencia de la Constitución de 1812 RAMOS, 2012: pp. 275-347, especialmente pp. 319
y ss.
16 VARELA, 2012. Este trabajo nos permite una excelente aproximación al proceso en España y
Portugal. En su último apartado ofrece una bibliografía comentada sobre el mismo.
17 GARRIGUES, 2007: pp. 23-36.
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los nuevos parlamentos con elementos, al menos simbólicos, de la tradición
representativa del Antiguo Régimen18.
En el caso portugués, José Domingues y Vital Moreira19 han analizado
el sentido de estas Cortes, destacando dos cuestiones de especial relevancia.
En primer lugar, estudian el debate sobre el órgano encargado de convocar
las Cortes, es decir, la Regencia, que era la autoridad que emanaba del Monarca y por tanto suponía seguir la tradición en la convocatoria de cortes
tradicionales, o la Junta provisional, que era la nueva autoridad emanada
de la revolución liberal y que suponía la convocatoria de una asamblea que
rompía con la tradición. En segundo lugar, tratan sobre la composición
y la manera en que se elegirían estas Cortes20. O bien a través de los estamentos: Nobleza, Clero y representantes de los municipios con asiento en
Cortes, nombrados de modo tradicional. O por sufragio universal en la que
se elegirían a los representantes de la Nación directamente por los ciudadanos. Esta última cuestión no era algo meramente simbólico, dado que
unas Cortes formadas por los tres estamentos redactarían una constitución
muy diferente a una elaborada por unas Cortes siguiendo el modelo liberal.
El resultado final fue la creación de un parlamento que rompía con
el modelo anterior. Sus miembros eran elegidos de manera diferente a la
tradicional, directamente por los ciudadanos con derecho a voto y no por
las corporaciones del tipo que fuesen o por su condición de nobles o eclesiásticos. Su composición se modificaba, los diputados serían personas de
una más variada extracción social con el paso del tiempo y no únicamente
representantes de los grupos más privilegiados. La periodicidad de sus reuniones quedaba fijada en las nuevas constituciones y no dependería de la
voluntad del monarca. Los nuevos parlamentos tendrán establecidos en los
textos constitucionales unos periodos de sesiones fijos, sus funciones, entre
las que destaca su función legislativa21, y su papel frente a la monarquía.
En definitiva, pasaremos de las asambleas representativas del Antiguo Régimen a los parlamentos liberales.
En la configuración de los nuevos parlamentos se hace necesario dotar18 Nos hemos ocupado de esta cuestión en ONAINDIA and URQUIJO, 2015.
19 DOMINGUES e MOREIRA, 2018. En el caso español este debate se puede seguir en VARELA,
2020: pp. 49-52.
20 Sobre esta cuestión también contamos con el trabajo DOMINGUES e MONTEIRO, 2018.
21 VARELA, 2020: p. 29.
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los de un reglamento que regule su funcionamiento adaptado a las nuevas
necesidades del proceso constituyente. En primer lugar, en Francia y después en España y Portugal las asambleas se dotan de reglamentos para
organizar su funcionamiento22. A partir de este momento queda claro que
los nuevos parlamentos deben regular los procedimientos de su trabajo y
se establece la capacidad de autorregulación de los parlamentos, es decir,
que el propio parlamento es quien aprueba su propio reglamento. Este
principio quedará fijado como un principio básico del derecho parlamentario en los sistemas liberal-democráticos23. Debemos tener en cuenta que
los parlamentos de este periodo comienzan a funcionar con reglamentos
provisionales en el periodo constituyente. En cualquier caso el análisis de
los reglamentos provisionales, de las constituciones aprobadas y de los reglamentos revisados no ofrece grandes variaciones. Es decir, el modelo de
presidencia que se configura en los reglamentos provisionales es el que tendrá continuidad a lo largo de todo el periodo que estudiamos.
En segundo lugar, las propias asambleas eligen a las personas responsables de dirigir sus trabajos: el Presidente, los Vicepresidentes para suplir
al Presidente en caso de ausencia, y los Secretarios.
El modelo de presidencia del parlamento de los tres países a los que
nos estamos refiriendo será similar, siguiendo el modelo que se genera en
Francia, inspirado en las ideas de E.J. Sieyès24 frente a las propuestas de
J. Bentham25, inspiradas en el modelo británico. En el modelo del abate
Sieyès se plantea una presidencia con un mandato y unos poderes limitados, de manera que no pueda condicionar los debates de la Asamblea o
estar al servicio del poder ejecutivo26. El presidente de la asamblea es un
moderador de los debates y el portavoz hacia el exterior, pero en ningún
caso debe condicionar a los diputados en su labor, por lo que sus funciones
deben estar limitadas por el conjunto de los diputados. Primero fue imita22 Sobre el debate de la necesidad y el contenido del reglamento en Francia CASTALDO, 1989 : pp.
76-134. En el caso portugués el Reglamento nunca fue aprobado formalmente por la Cámara,
aunque se siguieron la mayor parte de sus disposiciones (Regimento interno das Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1837, pp. 3-4).
23 OLLER, 1989: pp. 578-579.
24 SIEYÈS, 1993: pp. 88-89.
25 BENTHAM, 1991: pp. 115-121.
26 Sobre las propuestas de E.J. Sieyès ver CASTALDO, 1989: pp. 179-183. Una reflexión comparativa
sobre los modelos de presidencia de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en TORRE,
2002.
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do en España y después en Portugal, como veremos a continuación.
La elección de los presidentes del parlamento
Frente a las asambleas del Antiguo Régimen en las que la Corona participaba en la designación de su presidente, en los nuevos parlamentos liberales el Presidente es un diputado elegido por los propios diputados27.
Se rompe con el modelo anterior y se busca garantizar la autonomía del
parlamento frente a la Corona. Este sistema será refrendado en las constituciones28 que aprueben estos parlamentos y en las sucesivas reformas de
sus reglamentos.
Este sistema de elección del presidente por los propios diputados es
otro de los elementos fundamentales en la definición del modelo de presidencia de la cámara baja de los parlamentos liberales a lo largo del siglo
XIX. Aunque fue puesto en cuestión en el periodo de la Restauración con
la aprobación de un sistema de elección en el que participaba la asamblea
y la Corona29, en 1830 en Francia30 se volverá al sistema establecido en 1789
y se irá implantando en el resto de países.
La segunda cuestión relevante que queremos destacar sobre el modelo
de presidencia es la duración en el desempeño del cargo. Como indicábamos antes en Francia se opta por una presidencia por un breve periodo de
mandato. En el reglamento francés se establece que el periodo de mandato
del presidente es de quince días31 y en España y Portugal de un mes32.
Junto a este breve periodo de mandato se prohíbe la reelección hasta que
27 En Francia lo establece el artículo 3 del capítulo primero del Règlement a la usage de l’Assemblée
Nationale, 1789 (en adelante RPF1789), En España lo hace el artículo 1 del capítulo II del Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, 1810 (en adelante RPE1810) y en Portugal se regula en
el artículo 10 del Regimento para o governo interior das Cortes Geraes, e extraordinarias constituintes,
1821 (en adelante RPP1821).
28 En Francia en el artículo 1.3 de la Sección V del Capítulo I de la Constitución de 1791, en España
en el artículo 118 de la Constitución política de la Monarquía española, 1812 y en Portugal en el
artículo 78 de la Constituição portuguesa, 1822.
29 En el artículo 43 de la Charte constitutionnelle de 1814 de Francia, en el artículo 21 de la Carta
constitucional para o Reino de Portugal, Algarves e sus domínios, 1826 y en artículo 21 del Estatuto
Real español de 1834 se establecía que la Cámara elegía cinco candidatos entre los diputados y que
la Corona nombraba al presidente entre ellos. En los tres casos el modelo es el mismo.
30 En el artículo 37 de la Constitución de 1830.
31 En el artículo 2 del RPF1789.
32 En el artículo 1 del Capítulo II del RPE1810 y en el artículo 14 del Título I del RPP1821.
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han pasado quince días en Francia33 y seis meses en España34. En Portugal
el reglamento no establece ninguna limitación para la repetición, pero en
la práctica solo hay un caso de presidente que vuelve a ser elegido para el
cargo35.
Con esta opción de un mandato breve y con las posibilidades de repetición limitadas, en la Asamblea Constituyente de Francia (1789-1791) hubo
49 personas que ocuparon la presidencia en 63 periodos, en las Cortes de
Cádiz (1810-1814) fueron 41 personas las que ocuparon los 43 periodos de
presidencia y en las Cortes Generales y Extraordinarias de Portugal (18201823) 13 personas ocuparon 14 periodos de presidencia.
A partir de lo dicho sobre la elección y duración del mandato constatamos un modelo de presidencia muy diferente al existente en dos de los
países que pueden ser considerados como referentes del parlamentarismo
de ese periodo. Por una parte, el Reino Unido por su prolongada tradición parlamentaria. Y por otra, los Estados Unidos por ser el modelo de
creación de instituciones liberales en oposición a las del Antiguo Régimen.
Tanto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y en la Cámara de los Comunes del Reino Unido no existen las limitaciones en la
presidencia que hemos comentado. Es cierto que en los cinco países que
mencionamos la elección se realiza por los diputados sin interferencia de
la Corona36, pero la duración en el mandato y la posibilidad de repetición
aleja el modelo de Francia, España y Portugal del de el Reino Unido y los
Estados Unidos. Mientras en los tres países de Europa continental el mandato es limitado, en el Reino Unido y en los Estados Unidos la elección del
presidente de la Cámara baja se realiza para toda la legislatura, es decir,
el periodo entre elecciones y no hay limitaciones para repetir en el cargo.
Esto último es habitual en el caso británico. De manera que en el Reino
Unido en el periodo que estudiamos (1789-1823) hay cuatro Speakers en la

33
34
35
36

En el artículo 2 del RPF1789.
En el artículo 2 del Capítulo II del RPE1810.
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato (26.10.1821-28.01.1822 y 26.9.1822-4.11.1822).
Debemos indicar que en el Reino Unido se mantiene la tradición, aunque sea una formalidad, de
aceptar la elección del Speaker por parte de la Corona a través de su presentación en la Cámara de
los Lores, LAUNDY, 1964: pp. 13-21. En el caso de los Estados Unidos lo hace la propia Cámara,
FOLLET, 1896: pp. 31-32.
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Cámara de los Comunes37 y en los Estados Unidos, en el mismo periodo, se
eligen diez presidentes en la Cámara de Representantes38.
Esta limitación del periodo de presidencia refuerza nuestra interpretación de que se busca una presidencia con poderes limitados ante los diputados y que no facilita consolidar figuras políticas importantes.
Para concluir debemos añadir que la duración del mandato de la presidencia será una de las cuestiones que evolucione posteriormente. En primer lugar, se prolongará el mandato del presidente a todo el periodo de
sesiones y más tarde a toda la legislatura. Y en segundo lugar, se eliminará
la limitación para la repetición en el cargo. Con ello se evolucionará a un
mandato más prolongado, lo que permitirá consolidar figuras de mayor
peso político en las presidencias de los parlamentos, como en el caso del
Reino Unido o los Estados Unidos.
Las funciones de la presidencia del parlamento
El tercer elemento que utilizamos para definir el modelo de presidencia
son las funciones que tiene atribuidas tanto en las constituciones como en
los reglamentos parlamentarios. Inicialmente, únicamente los reglamentos provisionales de los parlamentaos constituyentes serán los que definan
estas funciones39. Tras la aprobación de las constituciones40 en Francia y
en España se aprobarán nuevos reglamentos que no introducirán cambios
sustanciales en la definición de la funciones de la presidencia41.
Las funciones de la presidencia se pueden agrupar en cuatro grandes
37 Los Speaker de este periodo fueron: Henry Addington (1789-1801), Sir John Mitford (1801-1802),
Charles Abbot (1802-1817) y Charles Manners-Sutton (1817-1834). Los datos en: https://beta.
parliament.uk/search?q=briefing+paper+04637a.
38 Los Speaker de este periodo fueron: Frederick A.C. Muhlenberg (1789-1791, 1793-1795), Jonathan Jr. Trumbull (1791-1793), Jonathan Dayton (1795-1799), Theodore Sedgwick (1799-1801),
Nathaniel Macon (1801-1807), Joseph B. Varnum (1807-1811), Henry Clay (1811-1821), Langdon
Cheves (1813-1815), John W. Taylor (1819-1821), Philip P. Barbour (1821-1823). Los datos en:
http://history.house.gov/People/Office/Speakers-List/.
39 En nuestro caso utilizamos el RPR1789 para Francia, el RPE1810 para España y el RPP1821
para Portugal.
40 Constitución de 1791 en Francia, Constitución política de la Monarquía española, 1812 y Constituição
portuguesa. 1822.
41 En Francia el Règlement de l’Assemblée Nationale Législative, 1791 (en adelante RPR1791) y el Règlement de la Convention Nationale Législative,1792 (en adelante RPF1792) y en España el Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, 1813 (en adelante RPE1813).
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bloques: las que se refieren a la dirección del trabajo parlamentario, las que
tienen que ver con la disciplina, las relativas a la administración del parlamento y, por último, las que se ejercen en representación de la cámara.
En relación con la organización de los trabajos parlamentarios los reglamentos analizados de los tres países establecían que el Presidente abría
y cerraba las sesiones, convocaba la sesiones y determinaba los asuntos a
tratar, ordenaba los debates concediendo la palabra a los diputados que la
solicitasen y anunciaba el resultado de las votaciones42. En el caso de España el Presidente también tenía la capacidad de nombrar a los miembros
de las comisiones43. Una función que dejó de desempeñar en los sucesivos
reglamentos.
Este núcleo de funciones son parte esencial de las conferidas a la presidencia durante todo el periodo contemporáneo. Es decir, todas aquellas
funciones de dirección y ordenación del debate en el Pleno que deben ser
ejercidas de manera individual, y nunca colectiva, se convierten en parte
de la esencia de la presidencia del parlamento. En palabras de G. Ferrara:
«Il presidente di assemblea finiva con l’assumere il ruolo di «tecnico della
discussione», di esegeta delle disposizioni regolamentari e dei precedenti,
di moderatori dei dibattiti»44
Un segundo bloque, lo conforman las funciones disciplinarias que ejerce el presidente en la Cámara. En este caso si observamos diferencias reseñables entre unos y otros países. En este apartado podemos distinguir
entre la actividad del presidente en el desarrollo del pleno, ligada a las funciones que hemos mencionado en el apartado anterior, y las que desarrolla
en el exterior del pleno, en el edificio del parlamento.
En Francia el Reglamento de 1789 dispone que el presidente debe velar
por el cumplimiento del reglamento y por el mantenimiento del orden45.
En España el de 1810 no hacía referencia a la facultad del presidente para
hacer cumplir el reglamento, pero si a la de mantener el orden46. A estas
funciones añadía la de poder ordenar guardar silencio o «guardar mode-

42 Artículo 4 del capítulo I del RPF1789, artículo 5 y 7 del capítulo II del RPE1810, artículos 1 y 3
del título I del RPP1821.
43 Artículo 8 del capítulo VII del RPE1810.
44 FERRARA, 1965: p. 3.
45 Artículo 4 del capítulo I y artículo 5 del capítulo II del RPF1789.
46 Artículo 5 del capítulo II del RPE1810.
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ración» a un diputado, lo que los reglamentos actuales denominan como
llamar al orden. Tras la tercera advertencia podía ordenar la expulsión del
diputado durante el resto de la sesión47. A estas atribuciones se añade su
autoridad sobre las fuerzas militares que custodian el Palacio48 y la capacidad de expulsar al público si no guardaba silencio49. En Portugal en el
Reglamento de 1821 el presidente debe velar por el cumplimiento del reglamento y por el mantenimiento del orden, pedir moderación a los diputados
y expulsarlos tras la tercera llamada al orden y tiene la autoridad sobre
la guardia militar que custodia el parlamento y puede levantar la sesión
cuando se altere el orden50.
En los tres casos analizados el Presidente debía velar por el mantenimiento del orden en las sesiones, algo que parece bastante normal si tenemos en cuenta su papel en la dirección de los debates. En España y Portugal las funciones de la presidencia se refuerzan frente al caso de Francia
con la capacidad de expulsar a un diputado y mandar la fuerza pública que
custodia el parlamento. En Portugal también se confiere al presidente la
potestad de suspender la sesión.
Este análisis nos muestra una presidencia con capacidades disciplinarias más limitadas en Francia, de acuerdo con el modelo propuesto por E.J.
Sieyès, en el que el se trataba de salvaguardar los derechos de los diputados
frente a la presidencia. En definitiva, se evitaba la creación de una figura
política fuerte, en el mismo sentido que se buscaba al limitar los poderes
del Rey frente a la Nación, encarnada en los diputados.
El desarrollo de los trabajos parlamentarios puso de manifiesto la necesidad de la creación de una administración parlamentaria que les diera
soporte51. En Francia las referencias del reglamento a esta cuestión son
muy poco precisas. Se establece que el presidente y los secretarios ordenan
la impresión de las actas de las sesiones y guardan las llaves del archivo
junto con el archivero52. No hay mención a ninguna otra intervención en
la dirección de la administración parlamentaria. En España los secretarios

47
48
49
50
51
52

Artículo 9 del capítulo II del RPE1810.
Capítulo IX del RPE1810.
Artículo 10 del capítulo I del RPE1810.
Artículo 3, 8 y 13 del título I, artículo 7 del título XI y título XIII del RPP1821.
Sobre este proceso ver GÓMEZ, 2002.
Artículo 2 del capítulo VII y artículo 1 del capítulo VIII del RPF1789.
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tienen a su cargo la Secretaria y se les encomienda la redacción de su reglamento53. El Presidente no aparece mencionado en relación con la administración del parlamento54, aunque en el reglamento de 1813 si se incluye la
creación de la Comisión de gobierno interior, que preside el Presidente, y es
responsable del orden y gobierno interior del edificio y de gestionar el personal de la cámara55. En el caso de Portugal, el Reglamento crea la Junta
da Inspecção, encabezada por el Presidente, que al igual que la Comisión
de gobierno interior de España es responsable de la policía y el gobierno
interior del edificio y de gestionar el personal de la cámara56.
En este ámbito observamos como la responsabilidad del presidente no
es tan clara como en los anteriores. El presidente actúa como cabeza de la
asamblea lo que le permite participar en buena parte de las actividades de
gobierno del parlamento, entre las que se encuentra la dirección de la administración parlamentaria, pero vemos como ya en 1813 en España y en
1821 en Portugal la responsabilidad sobre la administración parlamentaria
es compartida en el seno de un órgano colectivo. Este modelo de dirección
colectiva de la administración parlamentaria es el que se impondrá en el
futuro.
Por último, la proyección exterior del Parlamento también se canalizaba a través de su Presidencia. En Francia, en el Reglamento de 1789 se
confería a la Presidencia la representación del Parlamento ante los otros
órganos del Estado y ante los ciudadanos y también la responsabilidad de
firmar las actas de las sesiones con los secretarios57. En España en 1810
se establecía que el Presidente firmaba las actas de las sesiones y demás
comunicaciones de la cámara junto a los secretarios58. Resulta interesante
destacar que en el caso español no se explicita en el Reglamento que el
Presidente sea el portavoz de la cámara, algo que parece bastante natural
dado que recibe las comunicaciones dirigidas a la cámara y firma, junto a
los secretarios, los documentos que expide. En Portugal en el Reglamento
de 1821 se incorpora la representación de la cámara por el presidente y la

53
54
55
56
57
58

Artículo 8 del capítulo III del RPE1810.
GÓMEZ, 2002: pp. 121-124.
Capítulo XVIII del RPE1813.
Título XI del RPP1821.
Artículo 4 del capítulo I y artículo 1 del capítulo VII del RPF1789.
Artículo 6 del capítulo II, artículo 7 del capítulo III del RPE1810.
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firma de las actas, junto a los secretarios59, como en Francia, y se añade la
obligación de dar publicidad a los actos de las Cortes60.
Esta función de representación de la cámara que comparten los reglamentos de los tres parlamentos analizados, aunque en el caso español de
1810 no se explicite, es otra de las funciones que definen hasta la actualidad la presidencia del parlamento. Es sin duda su función como portavoz
de la cámara, algo que queda bien claro en el término inglés speaker61 (literalmente portavoz) para designar este cargo, que forma parte de la esencia
del desempeño de esta responsabilidad.
Una última cuestión a tener en cuenta es el estatuto de la Presidencia
del Parlamento. En Francia el Presidente no podía intervenir si no era para
ordenar el debate y no contaba con voto de calidad62. En España el Presidente era considerado como un diputado más, sin un estatuto especial. No
tenía voto de calidad, sino que era el mismo que cualquier otro diputado,
no tenía un fuero especial y su participación en los debates era similar a
los del resto de diputados63. En el caso portugués, el Presidente no podía
intervenir si no era para ordenar el debate y tampoco contaba con voto de
calidad64. En definitiva, este modelo de presidencia con una gran renovación no concede una significación especial a quien la ocupa por lo tanto su
voto es como el de cualquier diputado y por otra parte, en Francia y Portugal se limitan sus intervenciones para que no puede influir en los debates
a favor de una postura determinada. Algo muy diferente al caso británico,
en el que el Speaker tiene una consideración especial en cuanto a su estatus
personal, a su capacidad de voto, etc.65
Los reglamentos de los tres parlamentos son bastante similares en lo
que se refiere a la definición de la presidencia. En Francia, en 1789, se inicia la formulación del modelo de funcionamiento del parlamento y de su
modelo de presidencia, que se continúa desarrollando en los reglamentos
sucesivos (1791, 1792, etc.). Posteriormente, en España, en 1810, se partirá
del modelo de presidencia configurado en Francia, con algunas leves varia59
60
61
62
63
64
65

Artículo 3 del Título I y artículo 4 del Título VI del RPP1821.
Artículo 5 del Título I del RPP1821
LAUNDY, 1964: pp. 137-142.
Artículo 6 del Capítulo III del RPF1789.
Artículo 4 del Capítulo II, artículo 14 del Capítulo VII del RPE1810.
Artículos 10 y 11 del Título I del RPP1821.
LAUNDY, 1964: pp. 8 y 87-96.
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ciones, y posteriormente en Portugal, a partir de 1820, se inspirarán en la
experiencia de ambos países. La mayor diferencia que podemos establecer
es que en el caso francés el reglamento era menos extenso y limitaba más la
autoridad del Presidente, como se puede apreciar por su menor capacidad
coactiva en las funciones disciplinarias. A medida que pase el tiempo los
reglamentos parlamentarios detallarán con mayor precisión las funciones
de la presidencia. De la misma manera irán concretando con mayor detalle todos los aspectos del trámite parlamentario a la vez que se amplia su
extensión66.
Análisis prosopográfico de los presidentes del parlamento
Como indicábamos al inicio de este trabajo completamos la definición
del modelo de presidencia de los parlamentos a través del análisis de las
personas que desempeñaron esta responsabilidad67. Para ello hemos optado por utilizar la prosopografía68 para definir las características de este
grupo. Siguiendo la definición de Pedro Carasa realizaremos «una investigación retrospectiva de las características comunes de un grupo de muestra de protagonistas históricos, mediante el análisis colectivo de un conjunto de variables uniformes acerca de sus vidas»69. El grupo a estudiar,
obviamente, lo constituyen los presidentes de los parlamentos de Francia
(1789-1791), España (1810-1814) y Portugal (1820-1823) y las variables a
analizar serán las siguientes: la edad de acceso a la presidencia, el origen
geográfico y familiar de los personajes, su formación, profesión y experiencia política, previa y posterior, al desempeño del cargo. A partir de estas
variables establecemos una caracterización de las personas que ocuparon
66 Por ejemplo, en Francia el reglamento de 1789 contaba con 65 artículos mientras el de 1947 contaba con 116. En España el de 1810 contaba con 107 artículos y el de 1982 con 207. Y en Portugal
el de 1821 contaba con 154 artículos y el de 1976 con 253.
67 Las tablas incluidas en este apartado se han realizado a partir de los datos recogidos en las páginas
web de los parlamentos incluidas en la nota 4 y en GALERIA, 1822, LEMAY, 1991, MONICA,
2004-2006, ROBERT & COUGNY, 1889-1891, SILVA e ARANHA, 1858-1972, URQUIJO, 2010
y en el Diccionario biográfico español (http://dbe.rah.es/).
68 Algunas referencias que nos han servido para definir el modelo de estudio son: STONE, 1986,
SOTINEL, 1985, BULST, 1989, CARASA, 1994, SCHIJVENAARS, 1995, KEATS-ROHAN,
2000. Una aproximación más completa a este tipo de estudios con una especial atención a los
trabajos referidos al parlamento se puede encontrar en ONAINDIA, 2018: pp. 55-80.
69 CARASA, 1994: p. 46.
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la presidencia. Con ello podremos realizar un análisis social de mayor profundidad, que nos lleve de lo individual a lo colectivo, que permita hacer
«de lo singular plural»70.
Tabla 1. Edad media de los presidentes del parlamento al acceder al cargo
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

42’08

42’07

46’20

Iniciamos el análisis con la cuantificación de la edad a la que los elegidos llegaban a la presidencia. Estaba situada entre los 42 y 46 años. Si
tenemos en cuenta la esperanza media de vida al nacer en Europa en 1800
(33’3 años71) eran personas en la madurez. Aunque debemos destacar que en
este grupo la esperanza media de vida era mayor que en la media del país.
La edad avanzada concuerda con personas con experiencia política previa a
ocupar la presidencia del parlamento, como veremos más adelante.
Tabla 2. Origen geográfico de los presidentes
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Capital/Estado

25%

0%

26%

Capital/Provincia

26%

28%

21%

Pueblo

49%

67%

32%

Sin datos

0%

5%

21%

El origen geográfico de los presidentes es diverso. No se puede considerar que tenga un peso mayor las capitales de los estados que otro tipo de
localidades. En el caso francés suponen el 25%, en el portugués el 26% y en
el español no hay ningún presidente nacido en Madrid. La falta de peso de
políticos originarios de las capitales de los estados se debe a que el peso político, económico y demográfico de estas ciudades, en este momento, no es
tan grande como lo será posteriormente. Se incrementará con el desarrollo
de los estados liberales a lo largo del siglo XIX.

70 ANDREAU, 1991: p. 568.
71 ROSER, 2013.
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En el caso español este cambio es evidente. En 1800 Madrid suponía un
2% de la población de España y más de un 3% en 1900, es decir, que su peso
demográfico era menor y también su peso político y social porque el desarrollo del estado liberal a lo largo del siglo XIX incrementará el peso de la
ciudad por el crecimiento del aparato burocrático y el crecimiento como centro de negocios. Todo ello supondrá una mayor concentración de población y
especialmente de las élites políticas que estarán presentes en el parlamento.
Los nacidos en las capitales de regiones, departamentos o provincias
suponen el 21% en Portugal, el 26% en Francia y el 28% en España. Y
los nacidos en localidades de menor importancia, al menos administrativa,
suponen el 32% en Portugal, el 49% en Francia y el 67% en España. Por
tanto, podemos concluir que la nueva clase política tiene un origen geográfico diverso. Este dato concuerda con el origen social de los presidentes, que
nos muestra la permanencia de las élites del Antiguo Régimen, con especial
relevancia la nobleza, que en muchas ocasiones residía, al menos una parte
del año, en sus propiedades rurales.
Tabla 3. Origen social de los presidentes
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Nobleza

46%

30%

11%

Militares

0%

7%

0%

Propietarios

0%

2%

0%

Juristas

19%

5%

5%

Funcionarios

16%

5%

0%

Profesiones liberales

1%

5%

0%

Comerciantes

11%

9%

5%

Artesanos y oficios manuales

7%

5%

5%

Sin datos

0%

32%

74%

Una cuestión ligada al origen geográfico, que hemos comentado en los
párrafos anteriores, es el origen social de los presidentes. Es decir, en qué
tipo de familias nacieron. Lo que nos servirá para valorar hasta que punto
se produce una renovación de las élites del Antiguo Régimen o si estas élites
trasladan su lealtad política de la monarquía tradicional al nuevo régimen
liberal.
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En este apartado contamos con una información menor para el caso
portugués, lo que limitará la elaboración de conclusiones sólidas sobre los
tres países. En Francia y en España observamos una peso importante de la
nobleza72. En el caso francés observamos que funcionarios y juristas (abogados, jueces, notarios) suponen un 35%. En el caso español militares, propietarios, juristas y funcionarios suponen un 19%. En el caso portugués
los datos son más incompletos, pero en los que tenemos también resalta
la presencia de la nobleza. Si en los dos primeros países sumamos los colectivos citados observamos que en Francia el 81% y en España 49% de
los presidentes provienen de familias que forman la élite social, política y
administrativa del Antiguo Régimen. Mientras los nuevos sectores sociales
(comerciantes, profesionales liberales o artesanos) que emergen en la política con la revolución liberal tendrán un peso menor. Esto pone en evidencia que el impulso para el cambio político que trae la revolución liberal no
sólo proviene de los “recién llegados a la política” sino que lo comparten
con los privilegiados del Antiguo Régimen, o al menos una parte de ellos.
Un aspecto relevante a tener en cuenta, para definir el perfil de los presidentes, es la formación académica recibida.
Tabla 4. Formación académica de los presidentes
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Titulados universitarios

54%

81%

84%

Formación militar

30%

7%

0%

Otros

6%

0%

0%

Sin datos

10%

12%

16%

Como podemos ver en la tabla 4, destaca el número de titulados universitarios en los tres países, entre los que hay licenciados y doctores. Y
también, los militares73 en Francia. En cuanto a los estudios realizados
destacan los titulados en derecho, que suponen la inmensa mayoría de los
titulados universitarios, seguidos por los que han optado por la teología y
72 En este grupo se incluyen las personas que ostentaban un título nobiliario concedido por la Corona: Duque, Conde, Marqués…, y en el caso español también los hidalgos.
73 En este grupo se incluye a las personas que recibieron formación en una academia militar, tanto
del ejército de tierra como de la marina.
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los que se han formado en las académicas militares. Estos datos nos permiten concluir que los presidentes conforman un grupo con un grado elevado de formación. Si tenemos en cuenta los niveles de analfabetismo de
la época y el limitado acceso a la formación de la mayoría de la población,
los presidentes del parlamento se pueden considerar como miembros de las
élites sociales, que cuentan con un nivel de estudios muy por encima de los
estándares de la época.
Tabla 5. Temática de la formación académica de los presidentes
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Derecho

40%

60%

52%

Teología

15%

22%

16%

Militar

31%

7%

0%

Otros

4%

0%

16%

Sin datos

10%

12%

16%

Como resulta lógico, la profesión desempeñada por estos personajes
concuerda con sus estudios. En primer lugar, vemos la importante presencia de religiosos, especialmente en España. En segundo lugar, destacan los
militares, especialmente en Francia. Los licenciados en derecho se dedican
fundamentalmente a la abogacía, a la judicatura y a la función pública y
suponen un porcentaje importante en los tres países (en Francia el 46%, en
Portugal el 31% y en España el 30%). A ellos se añaden los profesores de
universidad y propietarios en España y Portugal. Por último, en el apartado de otros hemos incluido en Francia a escritores y trabajadores manuales
y en Portugal dos administradores de fincas.
Estos datos confirman lo dicho anteriormente sobre la permanencia de
personas que responden a los patronales sociales y profesionales del Antiguo Régimen.
Tabla 6. Profesión de los presidentes
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Religioso

16%

44%

16%

Abogado

41%

5%

0%

334 |

13_MikelUrquijo_REV3.indd 334

08/04/2021 16:19:13

LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO EN EL MARCO DE LAS REVOLUCIONES LEBERALES DEL SUR DE EUROPA

FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Juez

0%

16%

31%

Funcionario

5%

9%

0%

Prof. Universidad

0%

12%

5%

Militar

32%

12%

16%

Propietario

0%

2%

5%

Otros

4%

0%

11%

Sin datos

2%

0%

16%

El origen social, formativo y profesional de los presidentes muestra que
forman parte de las élites políticas y sociales tradicionales del Antiguo Régimen, entre las que podemos clasificar a la nobleza, el clero, el ejército y
el funcionariado74.
A continuación vamos a analizar la carrera política de los presidentes.
Por una parte, la actividad previa a la ocupación de la presidencia. Por
otra, la permanencia en el cargo. Y en tercer lugar, la continuidad en la
política. Con ello pretendemos conocer la relevancia que tenía ocupar la
presidencia del parlamento en el sistema político que se estaba construyendo en los nuevos estados liberales.
En este apartado, como ya nos ha sucedido en los anteriores, debemos
indicar que la información con la que contamos sobre la trayectoria de los
presidentes no es completa ni precisa. A pesar de ello, vamos a avanzar
unas conclusiones a partir de los datos con los que contamos.
El primer comentario que podemos hacer es que, en general, la carrera
política del colectivo analizado no se inicia en el Parlamento. La mayoría
de los presidentes de la Asamblea francesa y casi la mitad de los de las
Cortes de España y Portugal habían desempeñado cargos políticos con anterioridad a ocupar la presidencia.

74 En el caso español los presidentes ofrecen una imagen en cuanto a sus profesiones muy similar a las
del conjunto de los diputados, ver CASALS, 2014: pp. 117-118.

| 335

13_MikelUrquijo_REV3.indd 335

08/04/2021 16:19:13

MIKEL URQUIJO

Tabla 7. Experiencia política previa antes de ocupar la Presidencia75
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Si

79%

47%

47%

No

21%

53%

53%

Cargos locales y provinciales

7%

60%

22%

Asambleas representativas

57%

0%

0%

Parlamento*

8%

5%

11%

Gobierno y de nombramiento gubernamental

0%

20%

44%

Cargos militares

18%

5%

0%

Cargos religiosos

8%

10%

22%

Cargos universitarios

0%

15%

0%

*En los casos en que han repetido en el cargo.

En este apartado hay importantes diferencias entre los tres países. En
el caso francés el peso mayor es el de aquellos que han participado en las
asambleas representativas76 como miembros de la nobleza, el clero o el tercer estado. También destacan los cargos militares y, en menor medida, los
religiosos, en coherencia con lo que hemos apuntado analizando su formación.
En el caso portugués tenemos poca información, hasta el momento.
Entre los personajes que hemos podido analizar destacan los que participaron en la Junta gubernativa creada tras la revolución de 1820 y los que
habían desempeñado cargos locales.
En el caso español destacan los que no han desempeñado cargos con
anterioridad y los que lo han hecho en el ámbito local y de nombramiento
gubernamental.
Una buena parte de los personajes elegidos en estos primeros parlamentos liberales, y también sus presidentes, son personas que cuentan con
experiencia en puestos de responsabilidad en la administración local, en la
Iglesia, etc., es decir, personas que pueden ser consideradas líderes de las
comunidades locales a los que se les confiere su representación.

75 Estos porcentajes están calculados sobre el número de personas que ocuparon cargos.
76 Sobre la importancia de las asambleas representativas en Francia antes de la Revolución ver GARRIGUES, 2007: pp. 4-5.
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El elemento común que podemos observar es el desempeño de cargos en
las instituciones locales o representativas del Antiguo Régimen, con anterioridad a su ingreso en el Parlamento. Lo que concuerda con la hipótesis de
que la representación de los primeros parlamentos liberales fue conferida a
personas con experiencia política en las instituciones del Antiguo Régimen.
En cuanto a la continuación de la carrera política de los presidentes, la
primera conclusión que podemos extraer de los datos obtenidos es que la
mayor parte de los presidentes continuaron en actividades públicas tras la
conclusión del periodo legislativo en el que ejercieron la presidencia.
Tabla 8. Continuidad en la actividad pública de los presidentes
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

84%

65%

74%

Un porcentaje importante continuaron como parlamentarios, bien
como diputados o como senadores, o en cargos en el gobierno, bien como
ministros o en cargos de nombramiento gubernamental como diplomáticos, miembros del Consejo de Estado, en altos cargos judiciales o militares.
En algunos casos en Francia, desempeñaron cargos en la administración
local o provincial.
Tabla 9. Carrera política posterior a la presidencia77
FRANCIA
1789-1791

ESPAÑA
1810-1814

PORTUGAL
1820-1823

Cargos locales y provinciales

19%

0%

0%

Parlamento

60%

53%

60%

Gobierno y de nombramiento gubernamental

38%

21%

66%

Altos cargos judiciales

8%

25%

0%

Altos cargos militares

25%

7%

0%

Altos cargos religiosos

3%

25%

13%

Altos cargos universitario

0%

3%

0%

Independencia de América

0%

25%

0%

Emigrados y víctimas de la represión

27%

7%

40%

77

Estos porcentajes están calculados sobre el número de personas que ocuparon cargos.
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También debemos destacar que la pugna entre liberales y absolutistas
que se producía en este periodo explica que un 40% de los presidentes en
Portugal, un 27% en Francia y un 7% en España fueran represaliados
o tuvieran que emigrar. Podemos considerar que continuaron en su actividad política en la oposición a las monarquías absolutas restauradas.
En este porcentaje en el caso francés incluimos a los doce presidentes que
fueron ejecutados en el periodo de la Convención78. Por último, indicar que
en España también tenemos en cuenta a los presidentes que tuvieron un
destacado papel en los procesos de independencia de las nuevas repúblicas
americanas79, que suponen un 25% de los que siguieron en la actividad
política. Este dato nos permite afirmar que las Cortes de Cádiz fueron una
“escuela de libertad” para los políticos americanos.
A partir de los datos comentados observamos que la presidencia del
Parlamento en los tres países, en el periodo de la revoluciones liberales, no
fue un cargo en el que concluía la vida política sino que era un paso más en
la carrera política de estos personajes.
Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el periodo de presidencia
era muy breve y su repetición estaba limitada, por lo que no tiene lógica
que al cesar como presidente se retirasen de la vida política.
Esta realidad contrasta con el caso británico, en el que el Speaker de
la Cámara de los Comunes prolonga su mandato durante un periodo largo. Por ejemplo, Charles Manners Sutton presidió esta cámara durante 17
años, entre 1817 y 1834. En el Reino Unido tras ocupar la presidencia,
en muchos casos durante varias legislaturas, suelen abandonar el cargo
de manera voluntaria y no debido al cambio de mayoría en la Cámara, y
tras ser ennoblecidos por la Corona, pasar a la Cámara de los Lores, sin
desempeñar cargos que puedan ser considerados partidistas80. El caso de
78 Los ejecutados fueron: Jean-Sylvain Bailly, Louis-Philippe d’Orleans, Isaac-René-Guy Le Chapelier, Stanislas de Clermont-Tonnerre, Emmanuel Fréteau de Saint Just, Jean-Paul Rabaut SaintÉtienne, Jean-Louis Gouttes, Louis Lepeletier de Saint-Fargeau, Joseph-Henri De Jessé, Antoine
Barnave, Charles-Louis-Victor de Broglie, Jacques-Guillaume Thouret (LEMAY, 1991).
79 Antonio Joaquín Pérez Martínez participó en la Regencia del Imperio mexicano. Antonio Larrazabal Arrivillaga fue diputado en el parlamento mexicano. José Miguel Guridi Alcocer fue diputado en el parlamento mexicano. Florencio José del Castillo Solano fue diputado en el parlamento
mexicano y miembro del Consejo de Estado. José Miguel Gordoa Barrios participó en la Regencia
del Imperio mexicano Antonio Joaquín Pérez Martínez Robles participó en la Regencia del Imperio mexicano (URQUIJO, 2010).
80 LAUNDY, 1964: pp. 116-120.
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la Cámara de Representantes de Estados Unidos sería más similar al europeo, ya que de los 33 Speaker que ha habido hasta 1896, 30 han ocupado
cargos públicos con posterioridad, entre los que destaca un Presidente de
los EEUU81.
Conclusiones
El ciclo revolucionario europeo de finales del siglo XVIII y comienzos
del siglo XIX llevó a la configuración de los nuevos parlamentos liberales,
basados en el principio de la separación de poderes y en la soberanía nacional, en los países de Europa occidental.
En la organización de las nuevas asambleas se establecieron dos principios que tendrán continuidad en la época contemporánea. El primero de
ellos es la capacidad de autorregulación de los parlamentos. Las nuevas
cámaras liberales serán quienes tengan la capacidad de aprobar sus propios
reglamentos en los que se establecen las normas que regulan su organización y funcionamiento. El segundo es la capacidad de elegir por los diputados a su presidente entre sus miembros.
El análisis que hemos realizado sobre los parlamentos de Francia, España y Portugal nos permite afirmar que el modelo de presidencia que se
configura en este primer momento de la Revolución liberal es muy similar, con pequeñas variaciones, lo que nos permite hablar de un modelo de
presidencia del parlamento en el inicio de la revolución liberal, basado en
modelo definido por E.J. Sieyès.
El presidente de la asamblea es elegido por los propios diputados entre
uno de sus miembros por mayoría. El periodo de la presidencia es breve,
entre quince días y un mes, y la repetición en el cargo se puede producir
tras un periodo de espera. Lo que produce que el número de presidentes
sea muy numeroso y las repeticiones escasas. En Francia entre 1789 y 1791
hubo 49 presidentes, en España entre 1810 y 1814 el número fue de 41 y en
Portugal entre 1820 y 1823 encontramos 13 presidentes. Con ello se trata
de evitar que se consoliden figuras políticas que puedan acumular un gran
poder que limite la capacidad de los diputados como representantes de la
Nación, huyendo de los modelos políticos de las monarquías derrocadas.
81 FOLLET, 1896: p. 271.
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Las funciones que otorgan los reglamentos a los presidentes se pueden
agrupar en cuatro grandes grupos: la dirección de los trabajos parlamentarios, el mantenimiento del orden y la disciplina en la cámara, la gestión
de la administración parlamentaria y la representación del parlamento.
El análisis con detalle de estas funciones muestra una presidencia con
un poder limitado. En el primer bloque desempeña funciones de ordenación
del debate, sin que tenga gran relevancia para decidir que asuntos tratar
porque todos los diputados tienen la capacidad de presentar propuestas.
Si observamos la capacidad del presidente para mantener el orden y la
disciplina en la cámara, se puede afirmar que resulta destacable su autoridad, en España y Portugal, sobre la fuerza pública que custodia el parlamento, o la posibilidad de expulsar a un diputado. Pero por otra parte
su autoridad se ve limitada por el Pleno para aplicar sanciones graves a un
diputado.
En relación con la administración parlamentaria el presidente participa en su gestión a través de un órgano colectivo, que también supone una
limitación a un poder excesivo por su parte.
Por último, la función de representación de la cámara es una de sus
funciones esenciales.
Esta última función, junto a la de dirección de los debates podemos
considerarlas como una parte esencial de la esencia de la institución hasta
nuestros días, teniendo en cuenta que a partir de la segunda mitad del siglo
XX las funciones de dirección del Parlamento son compartidas entre la
Presidencia, la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces.
En relación con el estatus del presidente, podemos afirmar sin duda,
que no se puede considerar que se le otorgue un trato especial, por lo que
puede ser considerado como un diputado más, algo que resulta lógico si
consideramos la escasa relevancia que se trata de otorgar a este puesto.
Si consideramos la tipología a la que responden los presidentes de este
periodo es la siguiente. Personas provenientes de las élites sociales del Antiguo Régimen, con un elevado nivel de formación para los estándares de
la época, con una presencia destacada de abogados, funcionarios, religiosos y militares. Alcanzan esta responsabilidad en la madurez de su vida,
con una destacada experiencia previa en diferentes cargos políticos, fundamentalmente de ámbito local, militares o religiosos. Esta experiencia
en la presidencia no es su última responsabilidad, ya que la mayoría de
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ellos continúan en la actividad política en el propio parlamento o en cargos
gubernamentales. Dado el contexto de confrontación entre liberalismo y
absolutismo algunos de ellos también dieron continuidad a esta actividad
en el exilio.
Si tenemos en cuenta que las personas que presiden los parlamentos
liberales, que desarrollarán una labor legislativa encaminada a acabar con
el Antiguo Régimen, proceden mayoritariamente de las élites sociales del
Antiguo Régimen, podemos concluir que en este proceso de revolución liberal tienen una participación importante aquellos que participan en la
élite del poder anteriormente y no solamente los nuevos grupos sociales,
excluidos o con una participación menor en la política y en la administración pública.
Para concluir podemos afirmar que el modelo de presidencia de los parlamentos de este inicio de la revolución liberal se configura con un poder y
una permanencia limitados para evitar que pudiese condicionar la libertad
de los diputados representantes de la Nación. Para desempeñarla se eligió
a personas con un elevado nivel educativo y experiencia política y administrativa previa para garantizar el correcto desempeño de sus funciones. El
desarrollo posterior de la vida parlamentaria irá modificando este modelo
hacia un reforzamiento de la presidencia en ciertas funciones y a compartir
otras con los órganos de gobierno colectivo del Parlamento.
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Resumo:
O direito de voto reservado aos pais é um tema clássico, uma vez que
a ideia era excluir “maus cidadãos”, em contacto com paixões humanas
e, portanto, susceptíveis de destruir os novos regimes representativos e os
alicerces do constitucionalismo moderno - quer dizer : introduzir a oclocracia. As pessoas rejeitadas são mulheres (reciclando a tese romana do imbecillitas sexus), jovens (muitas vezes imaturos) e solteiros (por introduzir
a imoralidade no espaço público). Esta escolha destinava-se igualmente a
confirmar o papel do pai enquanto “magistrado domestico”, ou seja, um
poder conservador e educador, semelhante ao novo poder real concebido
pelos Liberais. Neste sentido, os pais tiveram de dar o exemplo através da
educação constitucional e do exercício razoável do voto, tendo a particularidade de representar o resto da família nas eleições. Esta regulamentação
do sistema eleitoral, procurando tanto excluir maus cidadãos como educar
cidadãos imaturos, foi seguida da regulação pela corporação no final do
século XIX. Contudo, no quadro do sufrágio corporativo, peculiar ao corporativismo, o espectro do “fascismo dos pais de família” aparece já em
1922, o que acabará por contribuir para matar o conceito.
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Palavras-chaves:
Bonus pater familias; Corporativismo; Demagogia; Direito de voto;
Magistrado doméstico; Oclocracia; Regulamento eleitoral; Representação
familiar; Sufrágio corporativo; Voto plural; Voto familiar.
Abstract:
The right to vote reserved for fathers is a classic theme, since the idea
was to exclude “bad citizens”, in contact with human passions and therefore likely to destroy the new representative regimes and the foundations
of modern constitutionalism - that is to say : introduce oclocracy. The
people rejected are women (recycling the Roman thesis of the imbecillitas
sexus), young people (often immature) and single people (for introducing
immorality into the public arena). This choice was also intended to confirm the role of the father as a “domestic magistrate”, i.e. a conservative
and educational power, similar to the new real power conceived by the Liberals. In this sense, fathers had to set an example through constitutional
education and the reasonable exercise of the vote, with the particularity
of representing the rest of the family in elections. This regulation of the
electoral system, seeking both to exclude bad citizens and to educate immature citizens, was followed by regulation by the corporation at the end
of the 19th century. However, within the framework of corporate suffrage,
peculiar to corporatism, the spectre of the “fascism of fathers” appeared
as early as 1922, which eventually contributed to killing the concept.
Keywords:
Bonus pater familias; Corporativism; Demagogy; Right to vote; Domestic magistrate; Oclocracy; Electoral regulations; Family representation; Corporative suffrage; Plural vote; Family vote.

« Ninguém é um bom cidadão a menos que seja um bom filho, um bom
pai, um bom irmão, um bom amigo, um bom marido », declara o artigo
4 da Declaração de Deveres da Constituição do Ano III. A fórmula é hoje
em dia uma fonte de sorrisos, encontrando apenas sarcasmo de constitucionalistas como Michel Troper (2006: p. 97). No entanto, tal palavra de
ordem não poderia ter surgido por acaso. Sem nos perdermos em conjeturas políticas e sociais, vamos simplesmente salientar que a confiança depo348 |
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sitada nos pais para a preservação das instituições é um tema clássico. Já
na Roma antiga, os pais eram apreendidos como autênticos « magistrados
domésticos » (NORONHA, 2006: p. 95), mas os solteiros eram vaiados:
todos conhecem as leis estabelecidas por Augusto para os intimidar (BOUCHE-LECLERCQ, 1895). Segundo Cícero (De legibus, III, 7), é mesmo
o dever dos censores impedir a existência de solteiros para preservar os
bons costumes e assim reforçar os alicerces da res publica. Para cumprir a
sua « profissão de cidadão », o Romano deve casar-se, segundo o famoso
discurso do censor Quintus Caecilius Metellus Macedonicus, e oferecer filhos à cidade, que lhe será grato em troca (NICOLET, 1976: pp. 103-113).
A França revolucionária fará o mesmo : a luta contra o celibato era uma
realidade, esta situação familiar sendo mesmo um « vício que o legislador
deve perseguir » no relatório sobre o segundo projecto do código civil de
Cambacérès em Setembro de 1794 (FENET, 1827 : t. I, p. 104)1. No entanto, a maioria eleitoral em França foi inicialmente fixada em 25 anos. Nessa
idade, e nessa altura, o homem solteiro era considerado como uma criatura
curiosa que desejava fugir às suas obrigações cívicas, recusando-se a fundar um lar, uma família ou seja, uma fundação bem conhecida do Estado
desde Jean Bodin, e mais geralmente do regime republicano, pelo menos
desde Cícero (DU CREST, 2002). Em suma, estaríamos a lidar com uma
criatura abominável, porque é antissocial, mas cuja natureza não deveria
ser forçada, caso contrário criaria famílias monstruosas, melhor dizendo
cancerosas para o frágil organismo social.
Tal como o propôs Montlosier à Assembleia Constituinte em 17892, excluir o homem não casado do eleitorado ou pelo menos do corpo elegível
poderia, portanto, fazer sentido, por várias razões. A mais importante é
precisamente os limites a serem trazidos a uma visão demasiado ampla
do eleitorado, susceptível de mergulhar o país no caos total, oferecendo
o direito de voto aos portadores do hybris tão temido na Antiguidade3. O
1 De um modo geral, vide NIORT, 2004: t. I, pp. 142-146 e, para todo o tema do regimen morum,
DESRAYAUD, 2006 : t. I, p. 196-244.
2 Sessão do 20/11/1789, in Réimpression de l’ancien Moniteur, Paris, Plon frères, 1850, t. II, p. 72. A
passagem meramente resume a sua proposta de que apenas os chefes de família são considerados
cidadãos.
3 Alguns deputados portugueses darão uma história do direito romano sobre este assunto, seguindo
o exemplo de José de Sá : Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação portuguesa [agora :
DCD], n°34, sessão do 14/2/1823, p. 816.
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« sufrágio universal anárquico » exposto por Charles Benoist (BENOIST,
1895: pp. 14-15) tinha de ser preso por um cadeado. Esta perturbação da
ordem social, que inevitavelmente ofende a ordem política, foi tanto mais
temida quanto a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Portuguesa
de 1820 procuraram assegurar o triunfo da igualdade civil e política ao
mesmo tempo. Ora, se o tema da igualdade civil, a do corpo de cidadão em
termos jurídicos, não é uma reivindicação nova na história das ideias, uma
vez que se encontra no cristianismo e mesmo no liberalismo aristocrático,
o mesmo não se pode dizer da igualdade política. Como Pierre Rosanvallon
salientou, esta última só pode aparecer no mundo dos indivíduos, por outras palavras, no quadro de uma sociedade atomizada e não de uma sociedade holística, onde as corporações, os organismos e, mais geralmente, todas as organizações colectivas, incluindo a família, se tornam secundárias,
se não mesmo criticadas (ROSANVALLON, 1992: pp. 14-17). Afirmar a
equivalência de qualidades entre os homens, para depois os colocar em pé
de igualdade perante a escolha política a fazer nas eleições, é de facto sem
precedentes e apresenta uma profunda ruptura com o quadro intelectual
cristão.
Efectivamente, a Igreja sempre se definiu como uma comunidade liderada por pastores com vista ao bem comum, uma concepção moral que vai
muito além da simples síntese de interesses particulares no interesse geral;
dado que o indivíduo isolado, tal como o homem comum, não o pode descobrir pelos seus próprios meios, isto implica uma desigualdade dos homens
antes da decisão política. Além disso, embora a Igreja tenha sido frequentemente precursora no campo eleitoral e mesmo constitucional, sempre fez
questão de defender este princípio hierárquico. A electio praticada nas várias assembleias do clero, incluindo a nomeação do bispo e do Papa, não
pode assim ser concebida como uma eleição no sentido moderno, em que
cada um escolhe livremente o candidato ou a proposta que lhe convém;
pelo contrário, é uma escolha pura em que Deus se manifesta verdadeiramente « na presença do povo » (plebe præsente), através de manifestações
mais ou menos subtis (sonhos, voz de uma criança, aparecimento de uma
pomba sobre a pessoa escolhida por Deus, etc.). A multidão, cujo número
não importa, contenta-se em aprovar as escolhas endossadas pela Igreja,
proclamando fiat, fiat, dignum et justum est. Não há fórmula de desaprovação, porque o objectivo é sempre chegar a acordo, e portanto unanimidade,
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sobre cada decisão tomada, presumindo-se que a minoria se une à maioria
– ou melhor, à sanior et maior pars, que pode ser uma minoria muito pequena – para apresentar uma frente unida (GAUDEMET, 1979). Por outras
palavras, « o sufrágio universal completa, no sentido mais profundo, o movimento de secularização do mundo ocidental » (ROSANVALLON, 1992:
p. 17).
Contudo, ao consagrar a igualdade política, todos estão conscientes
do perigo de abrir o eleitorado de forma demasiado ampla e demasiado
rápida. Não insistiremos aqui nos conhecidos procedimentos utilizados
para retardar o movimento, alguns dos quais ainda hoje existem em parte
(sufrágio censitário; exclusão das mulheres, das crianças, dos analfabetos,
dos empregados domésticos e dos estrangeiros...). Mais importante aqui é
questionar o «constitucionalismo eleitoral» apresentado pelos organizadores deste colóquio. A expressão, que não existe em França, não pode, na
nossa opinião, limitar-se a uma descrição banal da lei eleitoral através dos
tempos e dos lugares. Em geral, o constitucionalismo moderno implica,
antes de mais, a concepção de instrumentos para proteger as liberdades
individuais, até por vezes contra elas. Consequentemente, o constitucionalismo eleitoral só pode fazer sentido se visar a preservação da igualdade
civil face aos perigos que a igualdade política, que é o resultado de um
individualismo exacerbado, constitui sempre. Nos países regenerados que
concebem a liberdade apenas como obediência à lei, por oposição à submissão a um mestre, a soberania política é sempre ameaçadora, uma vez que
pode potencialmente esvaziar o significado primário da lei, como expressão
da razão e da vontade geral. Oferecer o sufrágio à multidão equivale potencialmente a consagrar a oclocracia, a forma depravada de democracia,
o pior dos regimes onde as paixões humanas prevalecem, desafiando todas
as regras do direito4.
A solução clássica do liberalismo político foi confiar no «governo das
capacidades», tanto na base eleitoral, jogando nas condições para se tornar
eleitor, como na sua cimeira, pondo em prática um regime, por vezes representativo, por vezes parlamentar, suposto conter todos os males e assim
permitir que a vontade geral ou o bem comum fosse libertado de forma
pacífica. Nestas condições, o referente paterno tinha naturalmente de fazer
4 FERREIRA, 2013b ; de uma perspectiva didáctica : FERREIRA, 2019b.
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sentido: chamado pela natureza a assumir pesadas responsabilidades para
com a sua família, ao deter o poder conjugal e paternal, o pai de família
constituiu-se como «magistrado doméstico» para usar uma expressão romana popularizada em França durante a Revolução e ainda mais quando o
Código civil foi adoptado em 1804. No entanto, de maneira paradoxal, nenhuma das constituições francesas considerou adequado reservar expressamente o direito de voto aos pais. É certo que se encontraram hesitações
desde o início do movimento revolucionário francês: o sufrágio familiar
foi mencionado em 1789, por oposição ao sufrágio universal masculino, de
modo a estar de acordo com a prática eleitoral presente nos États généraux
entre os séculos XIV e XVII5. Também encontramos alguns favores dispersos, todos eles controversos: desde o período do Diretório até ao final da
Monarquia de Julho, relacionam-se apenas com os elegíveis, nunca com os
eleitores. Por exemplo, apenas os homens casados podem ser elegíveis para
o Conseil des Anciens na Constituição do Ano III6, mesmo se isto não foi
isento de oposição7 ; mesma lógica sob a Restauração, quando o conde de
Marcellus, um dos poucos a apoiar a monarquia absoluta, conseguiu oferecer uma dispensa de idade ao pai de família que desejava tornar-se deputado, só por causa do seu estado civil nos termos do art. 16.° da lei de 16 de
Março de 18168 – uma disposição que, contudo, não foi depois incluída nas
5 MILLARD, 1994 : p. 284 e, do mesmo (mas resumindo a sua tese), MILLARD, 2005. Relativamente aos États généraux, deve ser feita uma distinção entre as eleições da nobreza (onde todos os
membros, incluindo mulheres e crianças, tinham direito de voto e eram livres de escolher o titular
da procuração), e as eleições do Terceiro Estado (que podiam variar de acordo com o local, porém
encontramos o sufrágio familiar, pelo menos para as eleições do primeiro grau, uma vez que todos
os chefes de família votavam - embora isto não implique então um « voto familiar »: o pai tinha
apenas um voto e os homens solteiros também podiam votar. Finalmente, Éric Millard assinala que
o debate de 1789 opôs dois futuros reis, todos irmãos de Luís XVI : o conde de Provença (mais tarde
Luís XVIII) aprova o sufrágio universal masculino, enquanto que o conde de Artois (mais tarde
Carlos X) queria o sufrágio familiar.
6 Seu artigo 83.° dispõe : « Ninguém pode ser eleito membro do Conseil des Anciens : a menos que
tenha quarenta anos de idade ; além disso, que seja casado ou viúvo ; e que tenha estado domiciliado
no território da República durante os quinze anos imediatamente anteriores à eleição ».
7 Gossuin podia dizer, na sessão de 17 Thermidor do ano III: « O homem solteiro e virtuoso pode dar
o seu tempo inteiramente ao Estado, e nisto os seus dias tornam-se preciosos ; [...] e parto desta afirmação para sustentar que o homem solteiro tem o mesmo direito que o homem casado para cumprir
todas as funções estabelecidas pela Constituição ». Réimpression de l’ancien Moniteur, Paris, 1862,
t. 25, p. 410.
8 Art. 16.° : « Ninguém pode ser eleito para a Câmara de Deputados após o termo do mandato desta
Câmara, excepto se tiver 35 anos de idade ou, sendo casado ou viúvo, tiver 30 anos de idade, e
preencher todas as outras condições de elegibilidade exigidas pela Carta constitucional ».
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leis eleitorais de 1817 (o conde de Villèle tentou mesmo reduzir os direitos
políticos dos maridos que não adoptaram o regime da comunhão de bens !)9
e de 1820. Portugal, por seu lado, concedeu algumas vantagens adicionais,
embora modestas10. Assim, na sua primeira Constituição escrita, em 1822,
aparece um artigo 32.º no qual os menores casados são autorizados a votar;
uma derrogação que também se encontra na Carta constitucional de 1826
(artigo 65.º), que antecipa a sua maioria eleitoral para 21 anos em vez de
25. Mais significativamente, e mesmo que representem apenas um parêntesis na história constitucional, as Instruções de 31 de Outubro de 1820,
que inauguraram a era da modernidade eleitoral portuguesa, reservaram o
sufrágio de primeiro grau aos chefes de família que estavam devidamente
domiciliados, sem sequer lhes exigir que soubessem ler e escrever (DOMINGUES/MONTEIRO, 2018: pp. 617 e 627).
Será que esta moderação exprime o medo de ver um dia os operários
(bem como hoje os estrangeiros), com elevada taxa de natalidade, invadir
as Assembleias? O episódio revolucionário apresenta algumas tentações
neste sentido; contudo, foram sobretudo os professores de direito do início
do século XX, que procuraram consagrar a ideia do voto familiar, o voto
reservado aos chefes de família, tanto em França como em Portugal. Isto
é evidenciado pelo grande e espantoso número de teses de doutoramento
que lhe foram dedicadas directa ou indirectamente (através do voto plural)
no primeiro terço do século XX11. Do lado francês, Joseph Barthélemy,
Maurice Deslandres, Georges Renard ou ainda Jean Brèthe de La Gressaye foram os porta-vozes deste movimento, mesmo se não tiveram sucesso, pois o projecto de constituição apresentado por Barthélemy sob Vichy
curiosamente não continha nada sobre este tema; do lado português, é bem
conhecido que os «catedocratas», liderados por Salazar, apoiaram esta reforma que encontrou o seu lugar na Constituição de 1933.
9 « Quando tal comunidade não foi estabelecida, é porque foram tomadas precauções contra o marido
; que interesse teríamos em aumentar as possibilidades de exercer direitos políticos a favor de um
homem que é temido na sua família como um dissipador ou como um administrador inseguro dos
bens da comunidade ? ». Sessão do 4/1/1817, Archives parlementaires, 2da série, t. XVIII, p. 58.
10 Sobre a legislação eleitoral portuguesa : ALMEIDA, 1998.
11 Entre estes estudos, e para reter apenas aqueles que exibem a sua ligação de forma conspícua:
CARPENTIER, 1923 ; LANDRIEU, 1923 ; ENFIERE, 1923 ; FOSSE, 1924 : HILLERET,
1928 ; HARRACA, 1930 ; TOULEMON, 1933. Sobre esta « ciência eleitoral conservadora » : DELOYE, 2016.
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Por conseguinte, não insistiremos aqui na história de um processo muitas vezes entendido como preparação ou mesmo rejeição do voto das mulheres12, nem mesmo sobre a história agitada dos seus fracassos legislativos
em França, que terminou com o revés do referendo de 196913; vamos tratar
da sua capacidade teórica de banir a oclocracia, ao vir apoiar um quadro
social e constitucional suposto resolver o problema da atomização da sociedade e os perigos que ela engendra. Em suma, é o tema da regulação social
(CHAUVIERE, 1987), oferecendo ao pai de família um poder regulador e/
ou conservador à imagem do poder real definido no século XIX, que constituirá o nosso fio condutor. Este paralelo não deve surpreender: uma vez
que os promotores do voto dos pais continuam ligados à tese de interdependência entre a família e o Estado, era natural aproximar o poder dos
seus respectivos chefes. Nos séculos XIX e XX, no entanto, poucas pessoas
defenderam uma monarquia pura: mesmo nas esferas legitimistas, tanto
em França como em Portugal (os miguelistas), o Rei apareceu menos como
detentor do poder absoluto do que como regulador social. Foi como «poder
conservador» que ele tomou forma sob a pena de um Louis de Bonald,
antes de ser assumido, e empobrecido, pelo menos até Maurras (FERREIRA, 2021). Tratava-se então, em termos gerais, de uma entidade social e
política, e não apenas constitucional, chamada a arbitrar conflitos entre
partidos políticos, eles próprios representando os vários interesses presentes no país; uma autoridade tutelar pesada e governante, representando ela
sozinha o interesse geral, e que poderia, se necessário e de forma virtuosa,
apropriar-se do poder ditatorial para recompor e reparar o Estado. Aplicado à célula de base do Estado14, o conceito poderia dar isto: o pai – e por
12 Ângulo adoptado por VERJUS, 1997 e 1998. De uma forma menos focalizada, mas também por
vezes tratando da mesma questão, vide VERJUS 2002 e 2010. Do ponto de vista português : ESTEVES, 1998; PIRES/MARIANO/VEIGA, 2019. Para uma perspectiva europeia global, incluindo algumas passagens úteis para o nosso tema : RODRIGUEZ-RUIZ/RUBIO-MARIN, 2012.
13 Assunto esgotado por LE NAOUR/VALENTI, 2005. A primeira proposta de voto familiar foi feita
pelo barão de Jouvenel em 1871; seguiram-se muitas outras, como as do perseverante abade Lemire, que culminaram entre 1914 e 1923, numa altura em que a taxa de natalidade era demasiado
alta para enfrentar os Alemães : Henry Roulleaux-Dugage conseguiu convencer nada menos do
que Paul Deschanel, Léon Bourgeois, Paul Doumer e Ferdinand Buisson.
14 Recordemos as palavras de Portalis, símbolo de uma época : « Uma sociedade não é composta
por indivíduos isolados e dispersos ; é um conjunto de famílias. Estas famílias são como pequenas
sociedades especiais, cuja reunião forma o Estado, ou seja, a grande família que as inclui a todas ».
Présentation et exposé des motifs devant le Corps législatif du projet de loi sur la publication, les
effets et l’application des lois en général (3 frimaire an X), in FENET, 1827 : vol. VI, p. 46.
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vezes a mãe, em caso de morte ou indisponibilidade do marido – encarna o
interesse da sua família, de forma alguma dissociável do interesse do Estado, ao assumir uma função social no momento da votação; internamente,
ele arbitra entre os diferentes parentes, decidindo como os seus bens devem
ser administrados. Consequentemente, ele escolhe o candidato mais capaz
de proteger ou, pelo menos, respeitar o seu património.
Três fases de regulação seguiram-se, e serão objecto de encontros por
vezes surpreendentes entre a França (produtor e exportador tradicional de
ideias) e Portugal (receptor habitual, excepto durante o período salazarista em que os seus arautos puderam fazer-se ouvir no estrangeiro, incluindo
em França). A primeira, a da regulação através da exclusão, não merece
um desenvolvimento teórico mais aprofundado do que o exposto na introdução. Mais interessantes são as outras duas: a regulação através da educação, sendo o pai chamado a preservar a «constituição moral da família»,
o corolário doméstico da constituição do Estado (I), e a regulação pela
corporação, tendo os corporativistas feito do voto do pai uma arma política capaz de contrariar o individualismo ao ponto de ser por vezes referido
como «fascismo dos chefes de família» (II).
I. Regular através da educação: a «constituição moral da família» face
ao voto demagógico
Durante os debates na Assembleia Constituinte Portuguesa de 1820, o
deputado Peixoto expressou os sentimentos dos seus pares adoptando a lição dos revolucionários franceses: ninguém pode ser eleitor se não for livre,
ou seja, se for colocado sob a tutela de um terceiro, incluindo de facto os
filhos de família. No entanto, Peixoto rejeitou a ideia de um voto adicional
para os pais, podendo assim representar todas as pessoas sob as suas autoridades15. O mesmo sentimento animou-o em 1822: «o princípio político
he, que cada cidadão tem um voto, e deve evitar-se quanto seja possível a
multiplicação de votos em um só indivíduo»16. No entanto, depositou a sua
confiança nos pais de família como pedra angular de um sistema eleitoral
baseado numa ligação esclarecida e sincera com o solo nacional:
15 Sessão do 22/8/1821, in Diário das Cortes geraes, extraordinarias, e constituintes da Nação portuguesa, n°158, p. 1990.
16 Ibid., sessão do 16/4/1822, n°58, p. 816.
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«[…] sou de parecer, que a todo o resto de cidadãos convêm, que se denegue o direito de votar; porque aquelle sujeito, que não he chefe de família, ou que sendo-o, não tem propriedade alguma de raiz, nem estabelecimento de oficina, ou fábrica, que o prende ao paiz, reputa-se um homem
dependente, proletário, e quasi nas mesmas circunstâncias do criado de
servir; porque vive de alugar o seu serviço por mais, ou menos tempo»17.

O discurso não propõe nada de muito inovador; de facto, é possível identificar duas categorias de defesa do voto dos pais, correspondentes às duas
visões da natureza do sufrágio. Com efeito, e como propõe Anne Verjus, o
voto familialista deve ser distinguido do voto familial. O primeiro é o mais
antigo: uma vez que o eleitor exerce uma função, é conveniente reservar o
direito de voto apenas a pessoas que tenham provado a sua probidade e a
sua ligação à nação, sendo o pai de família naturalmente abrangido por esta
descrição típica do cidadão capacitário, com os proprietários. O segundo
é mais recente, pelo menos na expressão18: o eleitor goza de um direito, o
que significa que em teoria cada indivíduo, mesmo um menor, pode dispor
dele, pelo menos indirectamente; consequentemente, o pai de família, como
representante natural da sua esposa, dos seus filhos ou mesmo dos seus antepassados dependentes, deve ser capaz de depositar tantos boletins de voto
quantas pessoas tiver sob a sua tutela, compensando assim o peso eleitoral
dos solteiros despreocupados e inconstantes. A exclusão, destinada a promover o ideal de família, é assim seguida de discriminação ou equidade,
dependendo das convicções de cada um, com o objectivo de ter em conta
o peso demográfico das famílias no eleitorado – a menos que se trate de
consagrar a regra romana Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet, inicialmente limitada no Código de Justiniano (Cod., 5, 59, 5, 2)
apenas para relações privadas, mas desviado do seu propósito original pela
Igreja, o que o tornou um princípio de aceitação política servindo de base
aos sínodos e conselhos diocesanos (TATARU-CAZABAN, 2007): a aprovação de todos deve agora ser exigida antes de se proceder a qualquer reforma.
17 Ibid.
18 A. Verjus (VERJUS, 1998: p. 30 nota 3) não encontrou a expressão antes de 1912. No entanto,
uma pesquisa rápida no site da Gallica permite-nos encontrá-la na imprensa católica já no final do
século XIX. Em qualquer caso, a ideia apareceu mais cedo, na lei de 31/7/1871, onde já se pretendia dar aos pais de famílias numerosas mais votos do que aos homens solteiros.
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Tais prolegómenos levam a concepções divergentes das pessoas eleitas.
No primeiro caso, o objectivo da eleição é identificar os mais capazes e dignos entre a população, mesmo que isso signifique nomeá-los contra a sua
vontade. Isto explica a fórmula encontrada na lei e nos cartões de eleitor
em França (ROSANVALLON, 1998: p. 59): os eleitores juram «nomear
apenas aqueles que escolheram em boa consciência, como sendo os mais
dignos da confiança pública, e não determinados por presentes, promessas,
solicitações ou ameaças». Não há, portanto, oclocracia: o representante
eleito, dotado de um mandato representativo, é libertado das massas eleitorais, não estando legalmente vinculado às pessoas ou circunscrições que
o elegeram; não é responsável perante elas, sendo mesmo obrigado a ser-lhes ingrato por vezes. Desta forma, está livre de interesses particulares:
serve exclusivamente o interesse geral, acreditando-se representar a Nação
como um todo. No segundo caso, pelo contrário, a eleição serve para oferecer a sua confiança àquele que melhor defenderá os interesses do grupo
representado pelo pai da família; e se o mandato imperativo não for respeitado, não há dúvida de que estamos pelo menos a tratar de uma relação de
confiança entre o representante eleito e o eleitorado: como disse Edmund
Burke, o primeiro é o trustee do segundo. Em suma, não importa que tal
relação perturbe a própria essência da representação, transformando-a em
representatividade que joga com a semelhança e as relações quotidianas
entre o representante e o representado.
Apesar de tudo, exigir que os eleitores sejam pais é o mesmo que consagrar uma prova da moralidade do eleitor: quer ele aja de forma isolada,
identificando capacidades, ou de forma calculada, escolhendo o candidato
mais em sintonia com os seus interesses, o chefe de família opta sempre por
um indivíduo razoável, assegurando assim a coesão da sociedade. Basicamente, é de facto um poder conservador de que falamos ao estabelecê-lo
como modelo: tendo-se tornado um «princípio de conservação social», o
voto familial é continuamente exposto como um remédio para os vícios do
sistema eleitoral censitário, que é demasiado favorável ao materialismo e
ao individualismo (A). Infelizmente, as virtudes educativas emprestadas
aos eleitores que também são pais não resistem ao teste do tempo: na sua
aplicação, a lei eleitoral portuguesa de 1878 mostrará que os próprios chefes de família podem ser pervertidos pela demagogia ambiente e servir a
causa do egoísmo e mesmo da imoralidade (B).
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A. Um «princípio de conservação social» capaz de repelir o «materialismo em ação»
A França lançou o debate sobre o voto familial através de três textos
fundadores publicados em 1850-1851. Tendo sido adoptado o sufrágio universal em 1848, a intenção dos seus autores era resolutamente republicana:
eles não queriam voltar atrás nesta conquista política feita em detrimento
da Monarquia de Julho. A ideia apresentada deixará, contudo, a sua marca
nos campos conservadores e mesmo contra-revolucionários, uma vez que
se trata já de compensar os efeitos negativos do individualismo na política. Alphonse de Lamartine, o grande perdedor nas eleições presidenciais
de 1848, e os engenheiros Justin André e Adolphe Courbebaisse, têm em
comum o facto de não terem tido qualquer formação jurídica – e isto nota-se rapidamente nos seus argumentos retóricos que, se acertarem em cheio
com um público politizado, farão sorrir os juristas.
No entanto, numa inspecção mais atenta, já encontramos entre eles a
profissão de fé de juristas do século XX, que também estão inclinados a repreender o «materialismo em acção» (LAMARTINE, 1850: p. 154) e assim
moldar um sistema eleitoral baseado apenas na riqueza. Lamartine, que
passou pelas fileiras dos ultrarrealistas na sua juventude antes de sacudir
as suas ilusões do passado, apela assim à procura da verdadeira garantia de
probidade para o exercício da sua profissão de cidadão no espiritualismo;
por outras palavras: o sufrágio universal deve ser mantido, na medida em
que permite privilegiar o ser sobre o ter, ao contrário de qualquer sufrágio
censitário que só favoreça a propriedade (LAMARTINE, 1850: pp. 154155). A garantia material, há muito adoptada em França, deve, portanto,
dar lugar a uma garantia moral, que assume a forma de um arsenal de
medidas eleitorais capazes de evitar más eleições. Estes meios são de facto
numerosos, desde a votação indirecta até à supressão do escrutínio de lista,
que supostamente impede o exame da probidade e inteligência dos candidatos. Mais interessantes são as garantias morais adicionais: maioria, fixada aos 25 anos, educação geral, e finalmente o casamento e o sacrossanto
título de pai, que só por si permite obter derrogações em termos de idade
(o pai pode votar aos 21 anos) e de domicílio. Lamartine permite assim que
o voto familial participe no debate político francês:
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«O homem casado e chefe de família tem, nestes dois títulos, responsabilidades, solidariedades, promessas, garantias na ordem social, muito superiores às do homem solteiro, isolado, nómada, responsável por si próprio e
por si só. [...] O matrimónio aconselha, a paternidade amadurece. Chegará o dia, não tenho dúvidas, em que o pai de família terá tantos votos nas
urnas como há velhos, mulheres e crianças na sua casa; pois numa sociedade melhor, não é o indivíduo, é a família que é a unidade permanente.
O indivíduo passa, a família permanece. O princípio da conservação social
está aqui. Será desenvolvido para dar à democracia tanta estabilidade
como à monarquia» (LAMARTINE, 1850: p. 200).

Devemos insistir neste «princípio de conservação social». A questão
não pode ser neutra nos escritos de um autor que assimilou os poderes conservadores defendidos pelos seus pares sob a Restauração e a Monarquia de
Julho, ao ponto de propor uma variante dos mesmos sob a figura do poder
educativo da democracia (FERREIRA, 2021). Em qualquer caso, trata-se
de preparar o advento esperado ou mesmo de profetizar a era democrática,
concebendo um poder encarregado de institucionalizar os partidos políticos, desenvolver a educação política e constitucional da nação, purificar o
sistema eleitoral, sempre com uma mão trémula, de modo a nunca antecipar demasiado a maturidade da população acompanhada por tal processo.
Embora esta breve passagem de Lamartine tenha sempre decepcionado
comentadores e historiadores do voto familial, revela, no entanto, uma ligação com as suas ideias passadas e constrói uma ponte entre a família e
o Estado. Estamos ainda na fase inicial, em que o chefe de família, pelas
suas acções e pela sua função tácita como magistrado doméstico, prepara
os seus filhos para a vida pública futura.
Menos interessante, embora muito próximo no espírito, Justin André
também joga a carta da moralidade e da paz social ao promover um sistema eleitoral concebido como a «Constituição moral da família» (ANDRE,
1850: p. 11). Parece-nos de pouca utilidade insistir nas deficiências do solteiro, definido como um «cretino que nenhuma mulher quis como marido»
(sic), uma criatura movida pelo egoísmo e ambições, «cadáveres ambulantes» (sic) guiados pelos seus sentidos, pervertendo a sociedade pela multiplicação de doenças físicas e morais – tal como a profusão de bastardos e
mulheres debochadas que deixariam atrás deles (ANDRE, 1850: pp. 16-17
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e 21-24). Mais interessante é a lista de mérito dos cidadãos que ele propõe,
modelada no modelo militar, que ele acredita que iria substituir o boletim
de voto (ANDRE, 1850: p. 10). No entanto, a originalidade não está em
ordem com ele. Por um lado, não parece oportuno desviar a fórmula de
Sieyès («O que é a família? Em política, nada. O que deveria ser? Tudo»)19
para defender a causa do voto familial e o seu poder de sufrágio, quando
conhecemos a animadversão que o pai do sufrágio censitário suscitou entre
os republicanos de 184820. Por outro lado, a sua lista de mérito inspirada na
hierarquia militar não é nova: assemelha-se à primeira vista – mas o autor
desenvolve pouco, dificultando a afirmação de qualquer filiação intelectual
– à proposta por Silvestre Pinheiro Ferreira nas décadas de 1830 e 1840.
Este autor liberal que, no entanto, estava preocupado com a condição da
classe operária21, ao ponto de propor uma solução que antecipa o corporativismo cristão da segunda metade do século XIX (FERREIRA, 2019c),
será recuperado e até «salazarisado» pelos corporativistas do Estado Novo
(FERREIRA, 2020: pp. 169-305). A defesa da unidade familiar por André
também não é nova. Quando defende que qualquer família dividida não
deve ser capaz de influenciar a política governamental, seguindo um preceito moral (ANDRE, 1850: p. 8), limita-se a reiterar um argumento que
durante muito tempo tornou possível o afastamento do sufrágio feminino,
ou mesmo o aperto da subordinação da esposa ao marido. Na segunda metade do século XX, qualquer dissidência política dentro de um casal foi
equiparada a um «adultério moral» (sic) por Élias Regnault22 ou, no mínimo, como causa de preparação para um divórcio, segundo Pierre-Joseph
Proudhon (PROUDHON, 1875: p. 59)…
Em contraste, a ideia do engenheiro Courbebaisse é bastante diferente, pois ele defende uma representação completa dos interesses. De acordo
com ele, a estabilidade social depende da participação activa, directa ou
indirecta, de toda a população ou, mais precisamente, dos seus interesses
19 ANDRE, 1850: p. 5.
20 Contudo, esta recuperação tácita antecipa o renascimento de Sieyès em 1851, com o objectivo de
rever a Constituição de 1848 e, claro, o seu sistema eleitoral (LAQUIEZE, 1998: §2).
21 Vide FERREIRA, 2013a : pp. 114-122 e, além disso, o curiosamente estruturado artigo de BIN,
2016, que lhe dedica o seu I-A na companhia de Ortolan.
22 « Pois, para consultar o verdadeiro significado do Casamento, a esposa que tem outra vontade
que o seu marido, o marido que tem outra vontade que a sua esposa, comete adultério moral ».
(REGNAULT, 1843: p. 570).
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dispersos. Assim ele abriu o caminho, dentro de um panfleto que, aliás, é
bastante pobre, para outra forma de conceber o sufrágio dos pais; eles são
chamados a depositar tantos boletins de voto quantas pessoas tiver sob a
sua tutela (esposa, filhos, mas também pais doentes, ausentes ou impedidos de comparecer), visto que todos merecem ser representados:
«[…] eu, pela minha parte, não teria medo de ver os direitos eleitorais
conferidos a qualquer Francês de plena idade; gostaria mesmo que todos
pudessem depositar tantos votos como ele representa de pessoas, o marido
representando a sua esposa, o pai os seus filhos menores e as filhas solteiras, etc. Todos, de facto, têm interesse na ordem social, tanto mulheres e
crianças como homens; e se não lhes for permitido votar directamente, os
seus votos devem ser atribuídos ao representante natural e legal dos seus
interesses. A família, a base da nossa ordem social, tornar-se-ia também
por este meio a base do nosso sistema eleitoral, concebido para manter
e melhorar as condições de vida da sociedade. Este sistema de sufrágio
verdadeiramente universal parece-me estar em conformidade com os princípios da unidade da alma humana, e da igualdade de direitos aos olhos de
Deus e da sociedade, de todos os membros dessa sociedade» (COURBEBAISSE, 1851: pp. 11-12).

Retomada em 1874, a sua tese, apresentada sem sucesso a Napoleão
III em 1866, e a Gambetta após a queda do Império (que lhe confessou
a recusa do seu projecto porque as massas não podiam agir na política,
estando sem opinião ou ideias)23, não evolui muito. No entanto, um ponto
importante emerge da sua última brochura: o peso eleitoral do pai muda ao
longo da sua vida de acordo com a sua utilidade social. À medida que esta
aumenta gradualmente, antes de declinar na noite da sua vida, parece-lhe
natural que faça o mesmo em relação ao seu sufrágio. Está, portanto, a ser
criado uma espécie de cursus honorum para o direito de voto do pai, que de
modo algum serve a causa de uma gerontocracia:
«Com o verdadeiro sufrágio universal, veríamos o cidadão, no decurso da
sua vida, primeiro representado pelo seu pai e depois, quando atingisse
23 COURBEBAISSE, 1874 : pp. 39-40.
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a maioridade, votar no escrutínio em seu nome; casado, votar para dois;
pai de família, adquirir tantos votos quantos tem filhos para alimentar e
educar, chegando assim em plena maturidade à sua máxima importância
eleitoral; perderia então os votos dos seus filhos que se tornassem adultos,
das suas filhas que se casassem, acabando por ter apenas dois votos ou
mesmo um, que teria de delegar a um parente, quando estivesse doente ou
aleijado; a sua importância eleitoral seguiria assim as variações naturais
da sua capacidade e da sua utilidade social» (COURBEBAISSE, 1874: p.
24).

«Capacidade»: a palavra revela tacitamente – o sujeito permanece sensível – a relação existente entre o pai e aqueles que ele representa ante as
urnas. Nenhum mandato imperativo, poder-se-ia dizer, sendo entendido
que o pai e o marido estão em melhor posição para decidir sobre o nome a
ser escrito no boletim de voto, não obstante uma possível consulta familiar,
sem dúvida tão secreta como opcional, mas sempre com um propósito educacional. Em qualquer caso, esta relação entre as pessoas dependentes e o
número de votos que o pai recebe é importante, formando assim uma linha
divisória entre aqueles que permanecem leais a teoria do eleitorado-função
onde o pai representa a família como um todo (sem admitir sempre mais
votos) e aqueles que estão na lógica do eleitorado-direito, onde o pai é em
princípio responsável por expressar a opinião da sua família.
Este projecto onde cada voz conta, transmitida pelos «procuradores
naturais», é retomado por muitos franceses, incluindo Charles Pernolet
(PERNOLET, 1888: p. 32), Ernest Renan (RENAN, 1871: p. 88)24 ou ainda Henri Lasserre. Este último, um jornalista católico conhecido sobretudo pela sua polémica com Renan e Zola, é o mais interessante25: é o elo que
falta entre a primeira geração de apoiantes do voto dos pais, a dos republicanos ansiosos por travar a deriva do sufrágio universal desenvolvendo-o, e
a segunda geração, que irá inserir este programa no quadro corporativista
com a ideia de representar todos os interesses, tanto materiais como mo24 Ele insiste muito sobre estes « procuradores naturais », em oposição aos representantes artificiais ;
por outras palavras, mulheres e crianças não devem ter a opção de atribuir o seu voto à pessoa da
sua escolha.
25 Não é coincidência que a sua obra se torne uma referência clássica durante a Terceira República,
eclipsando as outras : LE NAOUR/VALENTI, 2005: p. 31.
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rais, de modo a formar uma representação orgânica e assim regenerar a
alma nacional pervertida pelo socialismo e pelo individualismo. Com efeito, encontramos nele desenvolvimentos que prefiguram a observação perturbadora de José Ortega y Gasset sobre o aparecimento e proliferação do
«homem-massa», páginas cuidadosamente meditadas por corporativistas
portugueses e mesmo franceses. Para o político espanhol, o «homem-massa» não se encontra apenas entre os vulgares; é omnipresente e diz respeito
tanto ao «senhorzinho satisfeito», um indivíduo com um mandato político
que finge querer mudar radicalmente a sociedade, como ao cientista moderno, que acredita estar investido de uma iluminação superior em todos
os campos do conhecimento enquanto apenas domina uma parte cada vez
mais reduzida do conhecimento universal (ORTEGA Y GASSET, 2010:
pp. 171-189). Os educadores de outrora tornaram-se os menosprezadores
de hoje.
Uma observação semelhante já pode ser encontrada no opúsculo de
Lasserre. Num país onde reina o sufrágio universal, um autêntico «exército
eleitoral» governa à custa das «infelizes minorias numéricas que são chamadas inteligência, sabedoria, virtude, que também são chamadas riqueza
e propriedade» (LASSERRE, 1873: p. 14). O reinado das «classes ignorantes» e «deserdadas», destas «multidões incontáveis» coordenadas a baixo
custo por forças políticas como a Internacional, não pode estar isento de
consequências para os representantes eleitos e, portanto, para a classe dirigente: eles próprios serão apenas protótipos do homem-massa, quer como
membro das espécies mais difundidas, quer como uma personificação perfeita do senhorzinho satisfeito26. Já que os velhos remédios (censo, fixação
do domicílio, eleições em dois graus...) estão a ser condenados pela história
e pela opinião pública e, portanto, susceptíveis de conduzir a uma guerra
civil em caso de ressurreição (LASSERRE, 1873: pp. 18-25), Lasserre opta
também por uma defesa integral do sufrágio universal. Neste sentido, uma
vez que o «sufrágio universal nada mais é do que a invasão de bárbaros
para a ordem política» (LASSERRE, 1873: p. 78), o autor renova a figura
redentora do bárbaro popularizado pelos românticos (MICHEL, 1981: p.
10): a Roma decadente, derrubada pelos povos germânicos, deu finalmente
26 «  Estes governantes serão ou membros ignorantes ou membros desonestos da classe alta que
caíram suficientemente baixo para aceitar o mandato imperativo dos incompetentes, e para se
tornarem os bajuladores da ralé e os lacaios da plebe ». LASSERRE, 1873: p. 15.
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lugar a uma Europa cristã regenerada; o trabalho de violência fará avançar a civilização, e o mesmo acontecerá, potencialmente, com a França
pós-revolucionária, uma vez que as massas eleitorais podem tornar-se «o
exército benevolente do qual a salvação virá até nós» (LASSERRE, 1873:
p. 89).
Este batalhão, reforçado pelo peso das mulheres e das crianças, não
poderia mover-se sem um líder. Tal será o papel do pai como «delegado
natural dos direitos que a mulher ou a criança possuem e que não podem
exercer» (LASSERRE, 1873: p. 57), encontrando assim um correspondente, no domínio dos direitos, aos deveres que ele já assume ao responder
pelas dívidas e delitos dos seus protegidos. Assim, Lasserre espera triplicar
«o exército da ordem», confiando nas famílias, o «elemento essencialmente
conservador» (LASSERRE, 1873: p. 149) da sociedade, em oposição ao
elemento perturbador, ou seja, solteiros27, concubinos e «crianças-mães»28.
De modo a assegurar a vitória da «maioria social», misturando a «maioria
de idade representada pelo Pai» com a «maioria do número representado por todos os membros da Família reunidos à sua volta» (LASSERRE,
1873: p. 76), o Parlamento deve assegurar «a plena representação de todos
os interesses morais e materiais, que juntos formam o grande interesse da
[...] França». O resultado é um sistema bicameral, aplicado tanto a nível
nacional como a vários níveis locais: a uma câmara representando as pessoas (interesses morais), onde o pai deposita tantos boletins de voto quantas pessoas tiver sob a sua tutela, responde uma câmara representando a
riqueza (interesses materiais)29.
B. Um propedêutico à restauração da ordem moral pervertida pela demagogia eleitoral
Se os defensores de tal construção são raros no início da Terceira República, com a notável excepção de Alfred Fouillée30 e de Gabriel Tarde
27 Este conhecido refrão será cantado por todos os natalistas, com o objectivo de, pelo menos, excluir
os solteiros do corpo elegível. O caso mais conhecido é o livro de ROSSIGNOL, 1896.
28 Diríamos hoje mães celibatárias, apesar de o fenómeno afectar então principalmente as mulheres
menores de idade.
29 LASSERRE, 1873: pp. 92-93.
30 Transmite o seu sentimento na Revue des Deux Mondes em Setembro de 1884, por ocasião de uma
resenha de um livro de Bluntschli.
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– especialmente notável na medida em que procura romper a «celibatocracia» e a «efebocracia» (sic)31 –, eles encontraram um segundo fôlego graças
à concretização das suas teses na Bélgica pela corrente católica ajudada
pelos leplaysianos. Além disso, isto contribuiu para a dissociação de dois
campos em França até à Liberação : os católicos sociais, por um lado, próximos das teses leplaysianas, para quem o voto plural é um instrumento
para a restauração da ordem moral através da representação da família ;
os familiaristas e natalistas, por outro lado, para quem o voto da família
é sobretudo um vector de grandeza nacional e de nova vitalidade (LUCA,
2001: p. 51). Contudo, afastando-se das margens da política, e especialmente da segunda corrente, pouco interessante para o nosso tema32, o voto
plural adoptado pelos Belgas em 1893 foi apresentado principalmente em
França como fruto de um trabalho doutrinário. Joseph Barthélemy, acompanhado pela maioria das numerosas teses de doutoramento dedicadas ao
tema, atribui a sua autoria ao professor de direito Albert Nyssens, autor
de um estudo lacónico, embora notável, em 1890 : Le suffrage universel
tempéré. Esta paternidade não foi directa e também podia ter sido creditada ao penalista Adolphe Prins, numa obra já marcada pelo selo do corporativismo (PRINS, 1886). Embora deputado da Assembleia Constituinte,
Nyssens, um leplaysiano convicto, além disso, não quis defender « a sua »
ideia por medo de ser censurado pela sua « tese de professor » (BARTHELEMY, 1912: pp. 296-299). A sua teoria do voto plural é, contudo, adoptada : todo o homem belga tem direito de voto, mas alguns deles têm um
boletim de voto adicional, como os pais com mais de 35 anos que pagam
uma contribuição de cinco francos. Joseph Barthélemy acredita portanto,
na tradição do cidadão capacitário teorizado por Guizot, que a democracia
31 TARDE, 1892: p. 447 e, mais genericamente sobre este tema, p. 443-449. Justifica-se com base
no adágio « où est le fardeau, là doit être l’émolument », contrabalançando assim o peso eleitoral
« injusto » de pessoas solteiras, ao mesmo tempo que oferece um peso eleitoral evolutivo aos pais,
para os motivar a fazer filhos. O seu aviso trai o peso das tradições romanas no pensamento dos
juristas, porque se os assuntos de Estado são cada dia mais complexos, e em qualquer caso muito
mais do que na Antiguidade, « pela antítese mais chocante, foram os Antigos que entregaram o
poder público exclusivamente aos mais velhos, aos patres familias, e somos nós que estamos a preparar o reinado dos efebos ». Ibid., p. 447.
32 Sobre estas correntes : LE NAOUR/VALENTI, 2005 : pp. 41-73. Estes autores dissociam os familiaristas (conservadores católicos que defendem acima de tudo uma reforma moral e cristã da França, apoiando uma política de estímulo) dos natalistas (republicanos e nacionalistas que confiam na
lei para aumentar a população).
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deve ser o «governo da razão» (BARTHELEMY, 1912: p. 376), levado pelas suas elites, sejam elas intelectuais ou sociais – sendo o pai naturalmente
dotado deste atributo. Infelizmente, se os efeitos da reforma belga foram
positivos, segundo ele, o seu papel histórico parece já esgotado quando
escreve, menos de vinte anos após a sua adopção (BARTHELEMY, 1912:
pp. 423-432) ; este modo de sufrágio foi abandonado em 1919, ano em que
o sufrágio universal foi adoptado na Bélgica: (DHONDT, 2020)
Este « momento belga », por outro lado, nunca existiu em Portugal,
em virtude da lei eleitoral de 1878, introduzida pelo governo do marquês de
Ávila, mas apenas adoptada pelo governo de Fontes. O país nunca gozou
do sufrágio universal no século XIX (MONICA, 1996)33, e os seus poucos
promotores, tais como Joaquim Thomaz Lobo d’Ávila (AVILA, 1848) e
Consiglieri Pedroso (PEDROSO, 1876), nunca dissociaram esta questão da
educação constitucional : só a participação popular nas eleições permitirá
completar este programa educativo e tirar Portugal da sua situação política deplorável. A partir daí, a opinião tomada sobre o voto dos pais foi
radicalmente diferente : longe de ser suspeito, embora se apresente prontamente como um propedêutico à democracia, este voto paternal tornar-se-á, pelo contrário, positivo ao alargar consideravelmente o eleitorado. Os
debates parlamentares sugerem que foi um prelúdio ao sufrágio universal,
tanto que o principal jornal republicano pôde escrever que a reforma de
1878 tinha introduzido o « sufrágio universal com outro nome »34. A particularidade desta lei, uma das mais democráticas da Europa na altura35,
vem precisamente do abandono destes preconceitos elitistas : em vez de
reservar o direito de voto aos proprietários e/ou às classes intelectuais, o
marquês de Ávila deseja oferecê-lo aos chefes de família que, embora não
saibam ler nem escrever, são capazes de apoiar as suas famílias fornecendo-lhas o necessário36 ; por isso voltamos ao princípio das Instruções de 1820,
mas desta vez sem a salvaguarda de eleições em dois graus. Na frente, todos estão satisfeitos por permitir que uma grande parte da população, ho33 Mais ainda, antes de 1852, realizaram-se eleições a dois graus para membros do Parlamento, com
quatro excepções (1822, 1836, 1838 e 1840).
34 Democracia, numero do 12/5/1878, citado por ALMEIDA, 1985: p. 118.
35 ALMEIDA, 1991 : pp. 36-38. Cerca de 70% da população masculina adulta podia agora votar.
Contudo, as condições de elegibilidade para a eleição como membro do parlamento continuaram a
ser restritivas.
36 DCD, sessão do 7/1/1878, p. 26-27 (art. 6 da proposta de lei).
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nesta por natureza37, e envolvida na vida da Nação oferecendo-lhe filhos, se
enriqueçam intelectualmente : o voto permitirá que cada pessoa seja formada como cidadão, graças à acção esperada do poder moderador do Rei,
precisamente concebido como um poder educador (FERREIRA, 2019a:
pp. 264-273). Nos bastidores, porém, o objectivo do governo ensombrava a
aparente generosidade da reforma : temendo a ascensão dos partidos socialista (fundado em 1875) e republicano (criado em 1876), e menosprezando
a efémera Primeira República espanhola para que não sirva de modelo, o
governo português procurou recompensar a população rural pobre e modesta, mas sobretudo conservadora, pelo menos em teoria (CRUZ, 2009:
pp. 90-94). Contudo, o resultado não foi à altura da tarefa : mesmo num
país ainda tão pouco industrializado, o peso eleitoral dos trabalhadores e
operários estava a explodir, tanto na cidade como no campo (CRUZ, 2011
: pp. 128-129).
Esta evolução, agora melhor compreendida graças ao trabalho de sociólogos e historiadores, foi contudo antecipada e temida : foi de facto o
voto oclocratico que foi esboçado pelo Visconde de Moreira de Rey durante
os debates parlamentares de 187838. Como se pode justificar a extensão
do sufrágio a pais indignos, simbolizados por uma figura (inventada?) da
sua localidade, Pilão da Morganheira ? Ele considera esta consagração incompreensível : por um lado, como se pode aceitar recompensar indivíduos
sem fé nem lei, mendigos e outros vagabundos que cometem roubos para
« sustentar » as suas famílias, e, por outro lado, negar às mulheres honestas
o mesmo direito ? Denuncia assim uma reforma realizada por espírito de
sistema : os « Pilões da Morganheira » que Portugal contém em grande número fazem troça do sufrágio e considerá-lo-ão de bom grado como um fardo, uma tarefa, tal como as nomeações para júris criminosos. O legislador
é portanto chamado à ordem, para que proceda de acordo com o espírito
dos séculos, ou seja, tendo em conta as realidades económicas e sociais do
país39. Vaz Preto e o conde de Rio Maior fizeram o mesmo processo aos pais
indigentes na Câmara dos pares ; este último tomou mesmo a liberdade de
se apoiar em Royer-Collard para defender as restrições impostas ao eleito37 O parecer n°319 vê isto como uma garantia de moralidade do eleitor : Diário da Câmara dos Dignos
Pares do Reino [agora : DCP], sessão do 15/4/1878, p. 444.
38 Ver também o seu panfleto publicado no ano seguinte : Eleições libérrimas à antiga portuguesa.
39 DCD, sessão do 20/3/1878, p. 1126-1127.

| 367

OSCAR FERREIRA

rado e assim mantê-lo afastado das « ideias demagógicas »40. A discussão
foi retomada em 20 de Abril, com os mesmos protagonistas e os mesmos
argumentos a atormentarem os mendigos e outros pequenos delinquentes,
não independentes no espírito (ou seja longe do cidadão capacitário)41 e
que o Portugal rural contém em número ; em suma, uma colecção de pais
por acidente, motivados unicamente pela sua luxúria...
A fim de conter o perigo de um voto emitido pelas borras da sociedade
ou de um boletim simplesmente vendido ao maior licitante, foram oferecidas
duas rotas. A primeira é a mais louvável, exposta com preocupação no Relatório sobre educação pública do ministro do reino José Luciano de Castro. De
modo a reduzir a oclocracia, para evitar a sua recuperação pelo cesarismo do
tipo napoleónico, que o conde de Rio Maior também está a exibir na Câmara
dos pares42, a educação deve ser difundida por toda a população, de acordo
com o fundador do Partido Progressista. Os riscos são elevados num país
onde a taxa de alfabetização é ainda inferior a 20% da população43 :
« Com razão um escritor contemporâneo disse a este propósito : « Sufrágio universal significa ou a educação universal, ou demagogia ou cesarismo »44. Desde que a lei conferia o voto aos chefes de família, e aos que
sabem ler e escrever, por tal maneira disseminou o direito de intervir ao
governo do Estado que, ou se hão de acautelar pela instrução os perigos
do desatinado exercício das prerrogativas cidadãs, ou poderão temer-se os
funestos desvairamentos da ignorância popular que abrem sempre o caminho ás repressões violentas, e ás ditaduras improvisadas pelo pretexto,
40 DCP, 16/4/1878, p. 463. Também cita longamente Duvergier de Hauranne, na mesma linha política.
41 Mesmo argumento no parecer n°354 : DCP, 24/4/1878, p. 533.
42 « Eu hesito, se o princípio estabelecido ne projecto póde ser de grande vantagem para a democracia.
Quem o entender assim engana-se completamente, porque chamados ao collegio eleitoral os
representantes da ignorância e da inércia, os progressos da democracia serão apparentes, e
quem aproveita immediatamente é o poder auctoritario, e mais tarde a demagogia. Devem pois
ser excluídos, aquelles que não comprehendem o alcance e a totalidade, devem ser excluídos os
proletários ». DCP, 15/4/1878, p. 454. Desde o golpe de Estado do marechal Saldanha em 1870, no
entanto, as forças armadas permaneceram afastadas do poder, uma situação que durou até 1915 e
o « movimento das espadas »; isto talvez explique as referências francesas, em vez de portuguesas,
presentes nos discursos. Vide FERREIRA, 2001: pp. 14 e 29.
43 De acordo com as estatísticas de 1878 : SILVA, 1993: pp. 102-103.
44 Fonte não mencionada ; a citação é frequentemente atribuída ao Congressista dos EUA Horace
Mann, um especialista em educação. Pelo menos esta é a apresentação que Guerlin de Guer faz dela
na Revue générale d’administration em 1879.
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ou pela necessidade da salvação pública »45.

A segunda é mais maligna, mas apenas agrava os males de um país
atormentado pelo caciquismo (ALMEIDA, 1991; ALMEIDA/SOBRAL,
1982) : muito provavelmente, as autoridades locais jogaram sobre as modalidades do recenseamento, que era obrigatório para determinar se o eleitor
era bem o chefe da família e se ele estava de facto a prover às necessidades
dos seus familiares. Os arquivos parlamentares contêm demasiados debates sobre este ponto para não nos questionarem. Mariano de Carvalho, deputado, jornalista e em breve ministro durante o governo de José Luciano
de Castro, parece tão irritado com este pequeno jogo de exclusões, deixado
às decisões arbitrárias das comissões de recenseamento, que denuncia a
existência de um « sufrágio universal modificado pela fraude » ; para pôr
as coisas de outra forma, « os chefes de família foram a maior calamidade
que podia cair, e caiu efectivamente, sobre a lei eleitoral »46.
A continuação é conhecida, fruto das dissensões entre os partidos monárquicos que irão fazer o jogo dos republicanos : a lei de 1878 é suprimida
em 1895 pelo governo Hintze Ribeiro, levando para a sepultura a categoria
do « chefe de família » (LEAL, 2019: p. 48), considerada como « a porta
por onde principalmente entravam a fraude e os abusos »47, consagrando
desta forma a soberania do número, ou seja, da força48 ; a redistribuição
eleitoral de 1901, esta « ignobíl porcaria » criticada por João Franco, servirá como um segundo cadeado. Apesar da acção discreta das comissões
recenseadoras, o voto dos pais tinha servido demasiado bem a causa da
democracia e do sufrágio universal.
No entanto, de maneira paradoxal, os republicanos portugueses, uma
vez no poder, também hesitarão perante o inevitável. A partir da Constituinte de 1911, os projectos de constituições demonstraram um certo des-

45 Relatório sobre educação pública do ministro do reino José Luciano de Castro, DCD, sessão do
31/1/1880, p. 336.
46 DCD, sessão do 15/3/1884, p. 716.
47 Projecto de lei n°71, in DCD, sessão do 30/4/1896, p. 1339. Notamos também, p. 1317, que o projecto n°71 recicla os argumentos do Visconde de Moreira de Rey : a reforma falhou porque apenas
obedeceu a « preocupações puramente teóricas », muito afastadas da realidade política e social
portuguesa.
48 Parecer n°76, in DCP, sessão do 5/5/1896, p. 576. Mais uma vez, cheio de referências francesas :
Guizot, Regnaut, Montesquieu, Rousseau.
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prezo pela baixa inteligência e pelos analfabetos, suspeitos de aderirem à
causa monárquica ; é por isso difícil ficar surpreso com o reaparecimento
da referência ao chefe de família, por exemplo no projecto de Teófilo Braga
(art. 16.°)49, numa lógica de exclusão que também teve impacto nas mulheres – com excepção de Carolina Beatriz Ângelo, que usou o seu estatuto
de chefe de família para reclamar e obter em justiça o seu direito de voto
(PIRES/MARIANO/VEIGA, 2019: p. 11)50. A violenta luta política está
em grande parte ligada a estas prevaricações, sendo os republicanos portugueses o único exemplo do seu tempo a ter apertado o corpo eleitoral (no
Código Eleitoral de 1913, não obstante uma breve reabertura durante a ditadura de Sidónio Pais através dos decretos de 11 e 13 de Março de 1918)51,
após a sua expansão, consagrando o sufrágio universal masculino desde os
seus primeiros dias (LOPES, 2011)52.
Do lado francês, o voto plural suscitou mal-estar, sem dúvida devido à
sua incompatibilidade filosófica com o individualismo subjacente ao sufrágio universal ; do lado português, o sufrágio universal incomodava, tanto
devido aos altos e baixos das experiências estrangeiras como devido às preocupações com uma população analfabeta e, pensava-se, manipulável. No final, o baluarte da probidade poderia ceder e conduzir à oclocracia : de facto,
numa sociedade individualista e não holística, até os pais podem ser egoístas e indisciplinados e conduzir à temida tirania do número. Para remediar
esta situação, era importante repensar primeiro a sociedade antes de redesenhar a sua base eleitoral. Os constituintes portugueses de 1911 tinham
preparado o caminho : muitos projectos incluíam uma segunda câmara de
tipo corporativo, onde o sufrágio indirecto era exercido por um órgão eleitoral composto por órgãos administrativos, instituições científicas e educacio49 BRAGA, 1911: p. 9.
50 A única excepção é o projecto de Manuel Goulart de Medeiros que autoriza as mulheres chefes de
família a votar (art. 5.°). Deve também notar-se que o seu projecto permite que apenas cidadãos
instruídos e chefes de família sejam elegíveis para o corpo eleitoral responsável pela eleição de
juízes (art. 40.º). Vide Actas da Assembleia Nacional Constituinte de 1911, Lisboa, Assembleia da
República, 1986, pp. 609 et 613.
51 Sobre a legislação eleitoral republicana : ALMEIDA, 1998: pp. 523-719 ; PINHEIRO/SOUSA,
1998: pp. 511-613.
52 A incapacidade dos partidos políticos de se transformarem em qualquer outra coisa que não sejam
partidos de notáveis também contribuiu para o fracasso da Primeira República ; nenhum deles
conseguiu transformar-se em partidos de massas, sem dúvida devido à sua desconfiança em relação
aos operários e aos camponeses analfabetos (BAIOA, 2017).
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nais, e várias associações (PEREIRA, 2014: p. 514) ; a ditadura sidonista
(1917-1918) também procurou dar origem a um projecto corporativista de
modo semelhante (FERREIRA, 2001: p. 72). O « século do corporatismo »
(Manoïlesco) estava a amanhecer, e com ele um sufrágio corporativo que
ofereceria um papel consistente aos pais como chefes de uma corporação
natural que tinha chegado à vanguarda da cena político-jurídica.
II. Regular através da corporação : uma função social que promove o
bem comum ou um « fascismo dos chefes de família » ?
« Os indivíduos não são meros elementos de indistinta massa, e sim
pessoas que realizam as suas funções sociais participando numa sociedade
familiar, numa sociedade municipal, numa corporação e é, portanto, nesses grupos que devem possuir e exercer direitos políticos » (CAETANO,
1972: p. 330). Marcello Caetano, sucessor de Salazar como Presidente do
Conselho e professor de direito público de renome durante o Estado Novo,
não variou sobre este assunto, tal como os seus colegas académicos. A profusão e continuidade dos cursos de direito corporativo em Portugal53, mesmo quando os economistas portugueses tenderam a afastar-se dele depois
de 1945 para abraçar o keynesianismo (BASTIEN, 2012: p. 125), testemunham uma preocupação constante em apreender o homem como uma
pessoa inserida em grupos naturais e artificiais, e não como um indivíduo
sem raízes. Surge assim uma verdadeira lei de regulação social ou « social
control », que os sociólogos definem como o « processo global que contribui,
juntamente com a socialização, para assegurar a manutenção e permanência da estrutura social » (LECUYER, 1967: p. 78). É, portanto, impossível
não estabelecer a ligação com a definição do direito corporativo por Domingos Fezas Vital : « o complexo de normas jurídicas que constituem e
organizam ou estruturam os organismos corporativos (direito corporativo
instrumental, estrutural ou orgânico) e disciplinam a sua actividade, ou
a entidades por eles representadas, e só porque o são (direito corporativo
material ou substancial) » (VITAL, 1940: p. 101). Para além de justificar
o sufrágio corporativo, este discurso estará na origem de encontros e de
53 Introduzido nos estudos jurídicos desde o decreto-lei n°23 382 de 20/12/1933, o ensino do direito
corporativo em Portugal precede por quase dois anos o introduzido pelos italianos (decreto n°2044
de 28/11/1935) ; dura até ao fim do Estado Novo.
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intercâmbios entre professores de direito em França e em Portugal durante
este animado período da história.
Nunca é demais sublinhar a relação entre os publicistas franceses e
portugueses entre os anos 1920 e 1940. Não se limitam de modo algum
a alguns passeios conhecidos, como a recepção triunfal de Léon Duguit
em Coimbra e Lisboa, onde as Faculdades de direito rivais ofereceram-lhe
ambos um doutoramento honoris causa – uma anedota que não teria lugar
aqui se o Director da Faculdade de direito de Bordéus não tivesse mostrado
interesse no voto familiar no seu Traité de droit constitutionnel54. As ligações
são frequentes, tal como as trocas culturais, frequentemente transcritas
nas páginas do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Naturalmente, os Franceses convidados a Portugal, e os Portugueses
recebidos e lidos em França, têm um certo perfil : católicos militantes e
frequentemente sociais, abertos quer à filosofia do direito, quer à sociologia do direito, e em todos os casos ansiosos por contrariar ou pelo menos
superar o individualismo revolucionário, considerando-o apenas como uma
crise temporária, um passo para uma nova era da humanidade55. Estas afinidades ajudaram a reunir os membros de uma mesma família intelectual
e jurídica, que se encontram facilmente nas Semanas Sociais, uma espécie
de universidade itinerante preocupada em propagar as virtudes do catolicismo social, especialmente no direito (DURAND, 2006)56. O presidente
das Semanas Sociais portuguesas é nada mais nada menos que Fezas Vital,
o reitor da Universidade de Coimbra, que ajudou o seu colega e amigo Salazar a redigir a Constituição de 1933 (ARAUJO, 2007: pp. 121-128), em
particular os seus artigos 11 e 17, que são cruciais para o nosso tema57 ;
54 Admite também que « pode ser logicamente argumentado que o voto familiar é o único sistema
eleitoral que realmente alcança o sufrágio universal integral, uma vez que só através dele pode haver tantos votos expressos quantos as unidades que compõem a comunidade nacional ». DUGUIT,
1923: t. II, p. 451 (mesma passagem em 1928 na sua 3a edição, t. II, p. 589).
55 A maioria dos juristas franceses e portugueses aderentes ao corporativismo enquadra-se assim na corrente evolucionista descrita por Claude Patriat : eles procuram ir para além do quadro liberal e capitalista, considerando-o ao mesmo tempo como um passo obrigatório (PATRIAT, 1979: pp. 800-824).
56 Vários professores de direito juntar-se-ão a eles, como Marcel Prélot, Maurice Deslandres ou Émile
Chénon (FOUILLOUX, 2006).
57 Art. 11.° : « O Estado assegura a constituição e defesa da família, como fonte de conservação e
desenvolvimento da raça, como base primária da educação, da disciplina e harmonia social, e como
fundamento de toda a ordem política pela sua agregação e representação na freguesia e no município ». Art. 17.° : « Pertence privativamente às famílias o direito de eleger as juntas de freguesia.
§ único – Este direito é exercido pelo respectivo chefe ».
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uma constituição, aliás, aprovada por um plebiscito dos chefes de família,
uma escolha simbólica, se é que existe. Do lado francês, encontramos uma
colecção de publicistas que apoiarão o corporativismo e, na sua maioria,
também o voto dos pais, como Louis Le Fur58 e o Reitor da Faculdade de
Direito da Universidade Católica de Lila (Lille), Eugène Duthoit, presidente das Semanas sociais de França. Pelo menos desde 1901, e na esteira
do modelo belga, Duthoit tem feito campanha pela regulamentação do
sufrágio universal de acordo com a razão e a experiência, de modo a evitar
a oclocracia59. Neste pouco original terreno de ideias, que partilha de boa
vontade com o Reitor da Faculdade de Direito de Caen Edmond Villey60,
Duthoit propõe oferecer aos chefes de família (mesmo se forem mulheres)
dois votos a fim de transformar o eleitorado numa « função social » ; uma
medida de equidade, que torce a esperança de melhorar a moral eleitoral61.
A chamada Declaração dos Direitos da Família, um texto sem valor normativo escrito por Duthoit em 1920, oferece isto no seu art. 8 : « A família,
como verdadeira célula social, tem o direito de eleger representantes às
assembleias da comuna, do departamento, da região e da nação. O pai tem,
para além do seu voto pessoal, um número de votos igual ou proporcional
ao dos filhos menores não emancipados sob a sua autoridade. A mãe vota
em nome do pai que está morto, ausente, proibido ou desqualificado »62.
Nestas circunstâncias, é impossível surpreender-se com a influência,
reivindicada em França, da concretização do direito de voto dos pais da
Constituição salazarista63. Esta influência dificilmente pode ser limitada ao
campo político, numa altura em que as elites francesas elogiam o trabalho
de Salazar64, nem mesmo aos projectos constitucionais elaborados sob o
regime de Vichy, o projecto do 30 de Janeiro de 1944 incluindo um artigo 6
58 Grande amigo dos Coimbrões, e frequentemente presente no Boletim da Faculdade de Direito.
59 « A França contemporânea [...] tem um sistema eleitoral quase sem forma, indigno do seu
desenvolvimento económico, bom no máximo para os primeiros dias de uma democracia
improvisada [...]. Este sistema, se não fosse reformado um dia ou outro, e quanto mais cedo
melhor, poderia levar o nosso país directamente à demagogia » (DUTHOIT, 1901 : p. 1).
60 VILLEY, 1900, especialmente a p. 99 onde se encontra o seu apelo para favorecer o voto dos pais.
61 DUTHOIT, 1900: pp. 9, 33-37 e 43-44 (para mulheres chefes de família).
62 Sobre este texto e o contexto em que foi escrito : LE NAOUR/VALENTI, 2005: pp. 92-94.
63 Vide Ibid., p. 157 (mencionando especialmente Eugène Lancelot, Presidente da União Departamental das Associações Familiares do Loiret, que sonha em transpor os artigos 11 e 17 da Constituição de 1933) e MILLARD, 1994 : p. 286.
64 Que continuará por muito tempo, pelo menos no lado direito do quadro político : DARD, 2019.
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com a seguinte redacção : « Excepto em eleições de natureza profissional,
será dado um voto adicional aos chefes de famílias numerosas em virtude das suas responsabilidades e deveres ». Preferimos salientar aqui que
muitos publicistas franceses apoiam o modelo português, aprovando e até
acolhendo, como Georges Renard, os princípios constitucionais em que se
baseia o Estado corporativo português65.
O « sufrágio corporativo » ou « orgânico », assim valorizado, deixa a
parte principal ao voto dos pais, como chefe da corporação mais natural
(A) e como a encarnação máxima do bem comum que em breve, para alguns, se terá transformado em « fascismo dos pais de família » (B).
A. O emblema do sufrágio corporativo
A questão do voto do pai encontrou o seu lugar natural no quadro do
corporativismo : ele foi ostensivamente inserido no voto corporativo que
deveria garantir uma « representação integral » da sociedade66. Famílias,
grémios profissionais, universidades, sindicatos, associações, todas estas
entidades naturais ou artificiais tinham de fazer ouvir a sua voz, favorecendo possivelmente o representante da mais natural delas. A Constituição
Portuguesa de 1933 deu um passo nesta direcção, mas demasiado tímido,
de acordo com muitos apoiantes do Estado Novo. Entre as suas duas notáveis estadias no Ministério do Interior (1931-32 e 1936-41), Mário Pais de
Sousa pude defender a ideia de que o sistema eleitoral na sua totalidade, e
não apenas as juntas de freguesia, deveria basear-se na família ; ele esperava que o voto dos chefes de família fosse alargado às eleições nacionais67,
em conformidade com o projecto constitucional original.
Do lado francês, os argumentos não são surpreendentes e estão de acordo com o voto « por fogo » (ou seja o voto por lar) defendido por René de La
Tour du Pin (QUIRINY, 2012: p. 40). Para Brèthe de La Gressaye, o sufrágio universal continua a ser um problema na medida em que coloca todos
os cidadãos em pé de igualdade, sem sequer se atrever a prever um mecanismo que favoreça as capacidades e virtudes ; o sufrágio corporativo não
seria, portanto, mais do que uma correcção exigida pela justiça e equidade:
65 Veja o seu prefácio da tese de doutoramento de SANTOS, 1935 : p. X.
66 Vide PATRIAT, 1979 : pp. 711-749 e PINON, 2012.
67 Diário das Sessões, n°12, 8/2/1935, p. 218.
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« Finalmente, enquanto o sufrágio universal individual dá igual peso aos
votos dos cidadãos de desigual valor social, moral ou intelectual, o sufrágio corporativo daria a cada organismo uma representação proporcional
à importância do seu papel social e aos valores humanos que encarna »
(BRETHE DE LA GRESSAYE, 1938: p. 93).

Entre os critérios morais, sociais e intelectuais retidos, a preferência
dada aos votos dos pais vem frequentemente em primeiro lugar, pois parece consensual ou, pelo menos, menos controversa do que a discriminação
« positiva » que beneficia os proprietários ou os alfabetizados. Na década
de 1930, de facto, todos cantavam os louvores da família. As teses clássicas
foram ouvidas em coro : a família voltou a ser a unidade básica do Estado e
o pai um magistrado doméstico, interessado na manutenção e estabilidade
das instituições. O voto familial não deve, portanto, recompensá-lo (não
se trata de voltar à definição pejorativa dos privilégios), mas sim dar-lhe
o lugar que merece em nome do bem da sociedade e, mais geralmente, em
nome do bem comum. No âmbito das Semanas Sociais de França, Maurice
Deslandres pode assim afirmar que « uma vez que a família é o elemento
primeiro e constituinte da sociedade, só o voto familial, que confere à família direitos proporcionais à sua importância, está de acordo com a noção
orgânica da sociedade que não é, como já foi dito mil vezes, uma montagem de indivíduos, mas um composto vivo de famílias » (DESLANDRES,
1933: p. 280). Brèthe de La Gressaye não diz outra coisa :
« A família, a primeira e mais antiga das sociedades humanas, e ainda a
célula social por excelência, deve ser colocada na linha da frente. Na ausência do sufrágio familial, a família não desempenha o papel vital a que
tem direito na esfera política, e os seus interesses não são bem defendidos
» (BRETHE DE LA GRESSAYE, 1938: p. 94).

« Seus interesses » ? A expressão revela um equívoco que irá perseguir
os corporativistas. À primeira vista, o reforço do papel do pai parece estar de acordo com a lógica do eleitorado-função, onde o eleitor ignora as
suas inclinações naturais para defender a única causa nacional, ou mesmo
possivelmente a da pessoa humana, numa lógica por vezes universalista,
por vezes cristã ; contudo, na sua defesa do sufrágio corporativo, os corpo| 375
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rativistas favorecem o argumento de uma representação integral de todos
os interesses, onde todos os indivíduos se expressam. Consequentemente,
estamos a assistir a uma confusão de géneros, permitindo que todos se
expressem através do boletim de voto. Digamos de outra forma, usando
François Perroux como guia68 : o sufrágio familial é compatível com o sufrágio feminino, não só porque permite a representação das crianças, mas
também porque reforça o peso da função paterna e permite ao Estado entrar em contacto com a sociedade, e mais precisamente com a sua base «
saudável » : isto permite-lhe evitar colocar-se ao serviço de uns poucos que
têm apenas em mente os seus interesses.
O equívoco é certamente menos grande do lado português, tendo Salazar tido o cuidado de afirmar, em defesa da Constituição de 1933, que
« nós constituímos um regime popular, mas não um governo de massas,
influenciado ou dirigido par elas »69. Dito de outra forma, é o demos, povo
organizado, racional e razoável, e não o okhlos, compreender a multidão,
que deve manter o seu espaço de expressão. O tempo já não é para o « anarquisante feudalismo de interesses » (sic) criado pelo domínio dos partidos
(CAETANO, 1965: p. 53) e pela desprezível figura do « político profissional » ; esta invectiva repetida de Manuel Rodrigues Jr. (RODRIGUES Jr,
1935) tem lugar, é de notar, sob o patrocínio do publicista francês Gaston
Jèze70. O peso da censura e do controlo da vida política irá assegurar que
este sonho se torne realidade, apenas abalado pela campanha presidencial
de Humberto Delgado. Esta última irá reactivar o sentimento de insegurança ligado à agitação sempre prejudicial do sufrágio universal e das massas mobilizadas nessa ocasião ; por isso não devemos ficar surpresos ao ver
José Hermano Saraiva defender a reforma das eleições presidenciais em
1959, condicionando o exercício do voto ao facto de ser o chefe da família.
Apresentado como uma « modalidade de um sufrágio universal condicio68 « O sufrágio verdadeiramente expressivo deve incluir não só o voto das mulheres, mas também
uma forma apropriada de sufrágio familial. No nosso sistema, esta última medida não é justificada
por quaisquer considerações demográficas ou natalistas, mas pura e simplesmente pela ideia
da representação de grupos sociais » (PERROUX, 1938: p. 271). Perroux lecionou durante um
semestre na Faculdade de Direito de Coimbra na década de 1930, para o qual foi posteriormente
distinguido com um doutoramento honoris causa : « Doutoramento solene honoris causa do professor François Perroux », in Boletim da Faculdade de Direito, vol. XXX, 1954, pp. 400-409.
69 Entrevista ao Diário de Notícias, 16/10/1938, incluída em SALAZAR, 2010: p. 41.
70 RODRIGUES Jr, 1934: pp. 28-29 (longa e significativa citação de Jèze).
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nado »71, e acrescentado a uma eleição em dois graus, o sufrágio dos chefes
de família serviria novamente como baluarte contra o poder da multidão :
« Sabemos bem como a demagogia pode nas cidades falsificar resultados,
mas sabemos como nas paróquias é realmente o mérito dos homens, traduzido nos seus actos, nas virtudes de uma vida inteira, que conseguem
determinar o seu prestígio muito mais do que as palavras sonoras dos programas políticos »72.

Luís Cabral de Moncada vai tentar introduzir dois neologismos, democratismo e demoismo, para expor esta dissensão (MONCADA, 1930-1931).
A primeira palavra refere-se a um excesso de democracia, é um « demo-liberalismo » ligado ao triunfo inconsistente do pensamento racionalista
: este novo dogmatismo consagra a omnipotência do homem e priva-o, in
fine, de todas as salvaguardas, entendendo-se que os mecanismos modernos para a protecção das liberdades (representação, parlamentarismo, liberdades abstractas ...) só podem ser uma « falsa garantia » (MONCADA,
1930-1931 : p. 47)73. A segunda palavra, por outro lado, é uma bênção,
baseada numa concepção experimental e realista : é uma democracia percebida como um « sentido da vida » ou mais precisamente um « amor »,
permitindo que o homem floresça, livre das mentiras que o distraem da sua
ética. Isto justifica o lugar singular do controlo da opinião pública por parte do Estado no âmbito da Constituição74, legitimando antecipadamente o
papel desempenhado por uma burocracia cada vez mais invasiva, porque
quer « bem guiar » ; isto justifica também a presença de uma Câmara corporativa, concebida como um lugar de expressão de interesses colectivos e
reais, com a ideia de os transmutar num interesse comum ou nacional.
O « cidadão na cidade moderna »75, embora sabendo obedecer às leis
do Estado, deve assim receber o seu devido, participando nas escolhas po71 J. Saraiva, Diário das Sessões, n°123, 17/6/1959, p. 1013.
72 J. Saraiva, Diário das Sessões, n°124, 18/6/1959, pp. 1032-1033.
73 Ele cita Duguit para defender « le droit intangible de l’individu contre le despotisme des parlements » (« o direito intangível do indivíduo contra o despotismo dos parlamentos »).
74 Art. 20 da Constituição de 1933 : « A opinião pública é elemento fundamental da política e administração do País, incumbindo ao Estado defendê-la de todos os factores que a desorientem contra
a verdade, a justiça, a boa administração e o bem commun ».
75 Nas palavras de M. Rodrigues Junior (1934: p. 11).
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líticas locais e pesando sobre elas. O « sufrágio corporativo » ou « orgânico »76 será o instrumento escolhido para premiar os « elementos socialmente úteis », efectivamente envolvidos em associações naturais e artificiais
(CAETANO, 1972: p. 246)77. Isto reflecte-se, evidentemente, no direito de
voto dos chefes de família a nível local, tal como previsto no artigo 200
do Código Administrativo ; esta vitória moderada do voto familial serviu
de modelo para as forças conservadoras em França nas décadas de 1930 e
1940, já não podendo a Bélgica apoiar a sua causa desde o fim da sua experiência em 1919. No entanto, a inovação continua a ser modesta. De facto,
a continuidade com o Portugal monárquico é ainda mais óbvia, tendo o
país, como vimos, há muito abraçado o sistema eleitoral viril ; as certidões de casamento eram então necessárias antes de se poder votar (CRUZ,
1986: pp. 183-213)78. Mais uma razão para dispensar os partidos políticos,
que são susceptíveis de perverter o bom senso paterno. Em nome de uma
visão tomista do bem comum, as opiniões dissidentes tiveram de ser silenciadas e permitir que os homens florescessem em antecipação de uma vida
futura no além ; então começa a controvérsia : será que os pais de famílias
solicitados desta forma têm a missão de impor as suas opiniões ao resto
da população, de o proteger contra ele próprio, mesmo que isso signifique
refrear as suas escolhas ? Esta disputa de valores, que se opõe ao bem-estar
colectivo e à realização individual, não será em caso algum sem incidência
na disputa de civilização iniciada pelo triunfo do direito de voto do novo
homo corporativus.
B. « A bem da Nação » : o sufrágio do homo corporativus
Em 1922, menos de um mês após a marcha sobre Roma, o senador
Joseph Massabuau, também advogado, director e fundador da revista La
76 A segunda expressão é favorecida por J. J. Teixeira Ribeiro (RIBEIRO, 1939-1940: pp. 15-16), que
a vê como um complemento ao direito de voto dos cidadãos.
77 Vide também QUEIRO, 1953/2002: vol. II, t. II, pp. 92-96.
78 É difícil dizer se os professores portugueses concordaram com um argumento utilizado em França
para rejeitar o voto feminino: o marido já representa a sua esposa nas urnas. Seria surpreendente,
porém, se o fizessem : juristas católicos, como Raoul de La Grasserie, trabalharam a favor do sufrágio feminino com a ideia de reconstruir os fundamentos da democracia com base na representação
de interesses – de acordo com os ideais corporativistas. Vide ROSANVALLON, 1992 : pp. 524-525
e 531-532.
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famille française, anunciou uma próxima revolução em França :
« […] um pequeno fascismo está a chegar... Não será um fascismo de tiros.
Será um fascismo muito pacífico, agindo com boletins de voto : o fascismo
dos chefes de família. Num próximo dia, quando entrará na mente de
todos os chefes de família, de qualquer opinião, que ao votarem com o
seu partido, devem eleger apenas chefes de família e não velhos rapazes
ou solteiros... Nesse dia, o fascismo dos pais de família será feito ! Quando
apenas os chefes de família forem eleitos, os direitos das famílias triunfarão sobre os direitos individuais [...] será o primeiro golpe do machado
a esta árvore do sufrágio, erradamente chamada de sufrágio universal e,
para apenas alguns, que a Revolução Francesa tinha estabelecido, sobre a
falsa base individual do contrato social »79.

A posteriori, a expressão pode ter parecido muito mal escolhida, não
obstante a importância do corporativismo no contexto da Itália fascista80.
No entanto, e apesar do discurso ambivalente, a Itália de Mussolini só estava realmente interessada no lado económico do corporativismo, promovendo a famosa Carta del Lavoro. Ao colocar os aspectos sociais e culturais em
pé de igualdade com as questões económicas, os corporativistas franceses
e portugueses – juntamente, é certo, com alguns juristas italianos –, tiveram de militar ao mesmo tempo a favor da família e dos valores colectivos
que se supõe defender contra a amoralidade generalizada ; favorecendo o
ser em detrimento do ter, o pai tornou-se no modelo do homo corporativus,
opondo-se de todas as formas ao materialismo do homo œconomicus. Sublinhado repetidamente pelos Franceses e Italianos das décadas de 1930
e 1940, em particular Gino Arias e Filippo Carli (GAGLIARDI, 2013: pp.
194-195), a diferença entre o homo œconomicus liberal e o homo corporativus reside no campo dos interesses : o primeiro procura apenas satisfazer-se
a si próprio, enquanto o segundo também tem em conta os interesses da

79 Joseph Massabuau, sessão do 21/11/1922 no Sénat, in Journal Officiel de la République française,
n°113, 22/11/1922, p. 1376.
80 No final da sua demonstração, Jean-Yves Le Naour podia concluir : « os propagandistas do voto
familial não são, portanto, fascistas : ao procurarem colocar o poder nas mãos dos « melhores
cidadãos », que são os pais da família, a « verdadeira aristocracia », estão mais próximos de Luís
Filipe do que de Mussolini ». LE NAOUR/VALENTI, 2005: p. 158.
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sua corporação, como um ser inserido num vasto tecido económico que vai
ao ponto de interagir com o Estado (BAUDIN, 1942: p. 22). É certo que os
filhos da Escola económica clássica tiverem ocasião, pelo menos em Itália,
de denunciar ou mesmo ridicularizar os argumentos dos seus adversários
corporativistas : o homo œconomicus liberal foi sempre concebido como
uma abstracção teórica, e não se tratava de modo algum de ver nesta figura uma afirmação antropológica, ou mesmo um preceito ético. Contudo,
foi de facto no terreno filosófico que os corporativistas, e principalmente
os juristas portugueses, especialmente o conde de Lumbrales, procuraram
colocar a discussão ; acabaram por elogiar o chefe de família como a encarnação histórica do homo corporativus, ou seja, um « homen considerado
com uma personalidade moral, que tem direito à subsistência e ao progresso material como meios de atingir os seus fins espirituais » (LUMBRALES,
1936: p. 106).
Neste oceano de justificações retiradas da história e da religião, dois
argumentos emergem para apoiar o sufrágio dos chefes de família. Em primeiro lugar, proporcionaria uma moderação bem-vinda do eleitorado ao
estabelecer uma condição prévia acessível a todos (incluindo as mulheres
em alguns casos)81, fornecendo um apoio sólido para a educação do eleitorado. Num parecer para a Câmara corporativa, o Director da Faculdade
de Direito de Coimbra, Afonso Rodrigues Queiró, propôs refrear a ethical theory, que fazia do direito de voto um elemento chave no desenvolvimento pessoal do indivíduo, que ninguém pode, portanto, encerrar82. Esta
afirmação é descrita como irrealista e utópica. Rodrigues Queiró admite
tacitamente que o eleitorado é uma função e não um direito, impondo assim pré-requisitos, realizações obtidas ao longo do tempo, que são tantas
garantias (desde dominar a língua até ser o chefe da família) oferecidas às
autoridades públicas. Além disso, estas fases da vida contribuem também
para o desenvolvimento pessoal, ao reintegrar o indivíduo em grupos nos
quais ele é chamado a provar o seu valor, colocando-se ao serviço da comunidade : podemos até vê-las como uma componente da dignidade humana.
Em segundo lugar, os pais teriam a vantagem de saber como calar os
seus interesses particulares de modo a melhor identificar, e depois seguir, o
81 Decreto-lei n°19694 do 31/5/1931. Vide MARIANO, 2019: p. 32.
82 Parecer n°15/X, in Actas da Câmara corporativa, n°114, 17/12/1968, p. 1990.
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bem comum. Esta última noção pretende ser qualitativa e não quantitativa : não é uma simples soma de interesses particulares, e frequentemente
materiais, criticados por todos os corporativistas e tantas vezes assimilados ao equívoco « interesse geral » ; pelo contrário, o bem comum está expressamente ligado à concepção tomista estudada em França por Suzanne
Michel e Georges Renard, cujo trabalho foi expressamente retomado por
Fezas Vital (VITAL, 1940: pp. 28-29) : implica o respeito pelas leis morais
de inspiração cristã. Uma vez que a sociedade se apresenta como um organismo ou uma instituição, a harmonia dentro dela resulta do concerto
perfeito realizado por cada pessoa física (operário, patrão, capitalista...) e
pessoa moral : cada um age assim com o mesmo objectivo, como se fizesse
parte de um único corpo, justificando assim a etimologia da palavra corporação (RIBEIRO, 1938: pp. 82-83). O Estado, a Nação e a Humanidade,
até mesmo nos seus laços que levam as pessoas a unirem-se cada vez mais
em Deus, levam a superar as armadilhas do luxo corruptor, reforçando a
coesão social, promovendo a ajuda mútua, em suma, permitindo que as
pessoas vivam juntas83. O filósofo do direito António José Brandão insistirá neste ponto à sua maneira : o Estado autoritário está melhor colocado
para descobrir e garantir o bem comum como ideia e fim do Direito (que
representa assim um limite ao poder político), porque dentro dele, e em
contraste com o Estado liberal, os valores pessoais estão subordinados aos
valores transpessoais, aos valores dos conjuntos84.
Neste sentido, não podemos minimizar a importância da teoria da
Instituição de Maurice Hauriou (SCHMITZ, 2013), alargada por Georges
Renard, para o movimento corporativista francês e português, incluindo
Salazar85. Na introdução à sua tese de doutoramento, Suzanne Michel já
explicou as ligações entre a teoria de Hauriou e o bem comum. Contudo, os
professores portugueses irão mais longe, expondo a influência da teoria da

83 A ideia é idêntica à dos corporatistas franceses, incluindo Perroux (PATRIAT, 1979: pp. 648-670).
A única diferença é o peso das referências religiosas, que é mais importante em Portugal.
84 Mesmo que tenha o cuidado de distinguir o bem comum como um objecto histórica e culturalmente condicionado, para o qual a sua observação é melhor, do bem comum como o fim próprio e
metafísico do direito, transcendendo lugares e tempos. BRANDAO, 1942/2001 : vol. I, pp. 87-89.
85 Por muitas razões, António Manuel Hespanha não hesitou em chamar a Salazar o « discípulo
português de Hauriou » (HESPANHA, 2005 : p. 149).
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Instituição de Hauriou e Renard na sua visão do corporativismo86, aprovando de passagem a leitura « redentora » proposta pelo próprio Director
da Faculdade de Direito de Tolosa87. Ademais, compreenderão este conceito à luz de Jean Brèthe de La Gressaye, que percebeu a Instituição haurioutista como « uma expressão jurídica precisa do princípio corporativo »,
uma organização concebida para atingir um objectivo colectivo, certamente, mas também ligada ao interesse geral (BRETHE DE LA GRESSAYE,
1938: pp. 79-80) 88. Tudo isto contribui para a formação de um caldo cultural, do qual o professorado português tira alegremente proveito durante
todo o período do Estado Novo. Efectivamente, a corporação dos juristas, em nome dos seus conhecimentos científicos e da sua capacidade de
detectar a razão e o bem comum, irá suplantar as corporações naturais.
Como Brandão defendeu na sua tese de doutoramento : « para adoptar
uma concepção à Hauriou, a comunidade jurídica constitui o resultado da
institucionalização da ideia do Bem comum na situação concreta criada
pela sobrevivência histórica de um Povo. O valor supremo, de que ela é o
suporte imediato, é o Bem comum. O meio pelo qual o realiza encontra-se no ordenamento jurídico das acções humanas. E o fim que se destina
a preencher é duplo : a realização do destino histórico do Povo e, por seu
intermédio, a realização da qualidade de pessoa moral em cada cidadão »
(BRANDAO, 1942/2001: vol. I, p. 243).
É impossível aqui insistir no que a historiografia portuguesa descreve
hoje como catedocracia ou « fascismo de cátedra » (Miguel de Unamuno)89,
em resposta à «ditadura de doutores » cuja existência foi reconhecida por
Salazar90. Ainda assim, ao invés dos juristas franceses, que no final tiveram
pouca influência política, incluindo sob o regime de Vichy quando alguns
corporativistas como Joseph Barthélemy ocuparam cargos ministeriais, os
professores portugueses exerceram de facto o poder. Ora, esta catedocracia
86 A demonstração mais completa é a de J. Pires Cardoso (CARDOSO, 1950: t. I, pp. 20-35). Cabral
de Moncada salienta que Renard trará para esta teoria a base tomista que lhe faltava (MONCADA, 2014: vol. I, pp. 371-373).
87 Uma vez que « instituir-se é dar-se a si mesmo um princípio interno, uma alma », vindo para redimir e salvar o mundo (HAURIOU, 1896a: pp. 193-195).
88 O tema é promissor, pois a maioria dos corporativistas franceses reconhecerem a influência da
teoria da Instituição de Hauriou (PATRIAT, 1979: pp. 90-102).
89 Vide SOUSA, 2012.
90 Discurso do 22/11/1951, na abertura do IIIo Congresso da União Nacional, in SALAZAR, 2015: p.
751.
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oferece uma reflexão global sobre o que um bom colégio eleitoral deve incluir, tendo em conta precisamente as suas convicções e preconceitos. Sobre
este ponto, a ideia geral não difere muito da evolução dos seus homólogos
franceses, em particular os publicistas democratas-cristãos, como Marcel
Prélot, Georges Renard e Louis Rolland91, e pode mesmo parecer depender da solução de compromisso de curta duração adoptada em França : o
Conseil national économique, antepassado do Conseil économique, social et
environnemental (CHATRIOT, 2003). Ao apelar a que os interesses económicos e sociais sejam tidos em conta na composição do colégio eleitoral,
a fim de melhor assinalar a sua rejeição da visão individualista da Nação,
os professores portugueses procuram dar vida ao demoismo. À primeira
vista, o demoismo poderia aparecer como uma forma de democracia pluralista, onde o cidadão é também representado através da sua actividade
profissional, da sua comunidade territorial e da sua família. O discurso global não podia deixar de seduzir, alguns diriam tornar cego, os publicistas
democratas-cristãos, como Georges Renard, que foi particularmente elogioso no prefácio da tese de Pereira dos Santos sobre o Estado corporativo
português. Tanto mais que a própria lógica do novo regime não era a de se
contentar com a transformação do Estado « num simples mecanismo de representação de interesses profissionais » (VITAL, 1929: p. 434). Em muitas
ocasiões, Fezas Vital esforça-se, sem grande dificuldade, admitamo-lo, por
invocar a autoridade de Maurice Hauriou e solicitar o apoio do seu contemporâneo Jean Brèthe de La Gressaye. Já em 1896, o futuro Director da
Faculdade de Tolosa propôs uma representação de todos os interesses que
mereciam ou sentiam a necessidade de se organizarem (HAURIOU, 1896b
: p. 558). Pela sua parte, o professor de Bordéus, em consonância com os
catedrocratas, queria uma representação política das famílias, sociedades
eruditas, universidades, instituições de caridade, federações desportivas e
mesmo comunidades religiosas, uma vez que todos os interesses, mesmo
os não materiais, mereciam ser representados (BRETHE DE LA GRESSAYE, 1938: pp. 78 e 93-94).
No entanto, no seu conjunto, o sistema já não se podia contentar com o
sufrágio do chefe de família ; embora fosse um cidadão capacitário, já não
91 Comparar com PINON, 2003: pp. 486-490. Como ele assinala, Duguit tinha anteriormente delineado um programa semelhante. Em retrospectiva, isto foi utilizado como uma garantia para a
construção lusitana.
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podia pretender formar com os seus pares uma aristocracia eleitoral, mas
apenas simbolizar o programa de « terceira via » onde todas as entidades
colectivas seriam ouvidas e representadas. O seu poder conservador permanece certamente poderoso no imaginário colectivo, o que explica porque
se manteve nos discursos e escritos dos catedrocratas portugueses tanto
como a sua presença, embora diluída no voto familial, nos projectos desenvolvidos em França para lutar contra os males da democracia parlamentar
: o Comité général d’études, órgão da Resistência Francesa, concordou com
a ideia do voto familial, Michel Debré defendeu-a repetidamente, nomeadamente no seu livro Refaire la France, Robert Schumann fez o mesmo,
assim como o general De Gaulle, que levou consigo este sonho político,
enterrado com o referendo de 196992. Pois, o conceito está agora morto, por
uma razão muito simples : a regulação eleitoral realizada, a nível familiar,
local ou mesmo nacional, pelo pai de família, baseava-se na sua qualidade
de magistrado doméstico, inseparável do seu poder conjugal e paterno. Era
a única forma de justificar a regulação por via da exclusão, pela corporação, e ainda mais pela educação, confiando aos chefes de família uma missão de aprendizagem. Desde a supressão do poder paternal pela legislação
francesa (em 1970) e portuguesa (em 2008), substituído por « autoridade
parental » e « responsabilidades parentais », muito menos expressivas e
consistentes, tal projecto já não faz sentido. A era do sufrágio universal,
onde há poucos reguladores e estes são cada vez mais criticados, está agora
a triunfar, ao ponto de questionar o próprio futuro do constitucionalismo
eleitoral num movimento geral em direcção a mais democracia ou, digamos, em direcção à temível oclocracia impulsionada pelo poder inigualável
das redes sociais...
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Resumen:
Los jueces a lo largo del siglo XIX no se limitaron a juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado en las causas civiles y criminales. En España participaron, implícita o explícitamente, en los procesos electorales dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales, a favor o en contra del partido gubernamental o de los partidos de la oposición parlamentaria, actuando como
agentes de los mismos, sin perjuicio de su posición caciquil.
Palabras clave: Jueces; Elecciones; Mayorías parlamentarias.
Resumo:
Os juízes ao longo do século XIX não se limitaram a julgar e executar
o julgado em processos civis e criminais. Na Espanha, participaram, implícita ou explicitamente, em processos eleitorais dentro de seus respectivos
distritos territoriais, a favor ou contra o partido do governo ou dos partidos de oposição parlamentar, actuando como seus agentes, sem prejuízo de
sua posição como caciques.
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Palavras-chave: Juízes; Eleições; Maiorias parlamentares.
Abstract: Judges throughout the 19th century did not limit themselves
to trying and executing what was judged in civil and criminal cases. In
Spain, they participated, implicitly or explicitly, in electoral processes within their respective territorial areas, for or against the government party
or the parliamentary opposition parties, acting as their agents, without
prejudice to his position as chieftain.
Keywords: Judges; Elections; Parliamentary majorities.

En todas las constituciones españolas se incluyó una declaración expresa sobre la pretendida separación de poderes, de acuerdo con la cual
a los tribunales y juzgados les pertenecía exclusivamente la potestad de
aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que pudieran ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado1.
No obstante, desde un punto de vista práctico pensar que los juzgadores, a lo largo de todo el siglo XIX e incluso en momentos posteriores,
se limitaron exclusivamente a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no deja
de ser una entelequia por diferentes razones que voy a tratar de exponer
para comprobar cómo los jueces, especialmente los de primera instancia
–no digamos nada de los municipales– durante el siglo XIX y en particular a partir del Estatuto Real de 1834, cuando las elecciones a Cortes
fueron consolidándose, vinieron a configurarse como actores esenciales
en su desarrollo hasta convertirse, en esencia, en agentes electorales del

1 Constitución de 1812: «Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales
pertenece exclusivamente a los tribunales. Art. 245. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado». Constitución de 1837: «Art. 63. A los
tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles
y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones, que las de juzgar y hacer que se ejecute lo
juzgado». Reproducido en el art. 66 de la Constitución de 1845. Constitución de 1869: «Art. 91. A
los Tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y
criminales». Constitución de 1876: «Art. 76. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente
la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado».
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Gobierno en unos casos, o en agentes de la oposición en otros2.
No está de más recordar que entre las atribuciones del monarca como
cabeza del poder ejecutivo estaba, de acuerdo con los criterios que se
heredan del Antiguo Régimen, la de cuidar de que en todo el reino se
administre pronta y cumplidamente la justicia3. Pero es que, además, al
poder ejecutivo le correspondía el nombramiento de todos los empleados
públicos, y entre ellos figuran jueces y magistrados4.
En consecuencia, como dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia todos los jueces y magistrados estaban sujetos orgánicamente a esta
instancia ministerial. Es más. La Constitución más progresista del siglo
XIX, la de 1869, disponía en su artículo 94 que el rey nombra a los magistrados y a los jueces a propuesta del Consejo de Estado, que es un
órgano de la administración consultiva dependiente del ejecutivo5. Una
dependencia mantenida a pesar de la implantación de la oposición –en
dicho constitucional y en la Ley de 15 de septiembre de 1870– como me-

2 El Clamor Público de 28 de noviembre de 1863 lo denunciaba en estos términos: «Creíamos nosotros
que esos funcionarios debían ser ajenos a las cuestiones políticas, y creíamos también que no eran,
cual otros empleados, amovibles a voluntad del ministro. Estábamos en un error. El señor Monares,
que sin duda se halla muy al corriente de tales cosas, nos ha demostrado que los jueces son unos
dependientes del Gobierno, y que es preciso echarlos al panteón de los cesantes, siempre que en los
actos electorales no trabajen con celo y buena intención a favor de este o del otro sujeto. Nos habíamos olvidado que, según Miraflores, los empleados son servidores de la Nación, no del ministro que
los nombra, siempre por supuesto que no se trate de elecciones».
3 Constitución de 1837: «Art. 47. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le
corresponde: 2.º Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia».
Reproducido en el art. 45.2º de la Constitución de 1845. Constitución de 1869: «Art. 73. Además
de las facultades necesarias para la ejecución de las leyes, corresponde al Rey: 5º. Cuidar de que
en todo el Reino se administre pronta y cumplida justicia». Constitución de 1876: «Art. 54. Corresponde además al Rey: 2º. Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente
la justicia».
4 Constitución de 1837: «Art. 47. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le
corresponde: 9º. Nombrar todos los empleados públicos y conceder honores y distinciones de todas
clases, con arreglo a las leyes». También en art. 45.9º de la Constitución de 1845. Constitución de
1869: «Art. 94º. El Rey nombra a los magistrados y jueces a propuesta del Consejo de Estado y con
arreglo a la ley orgánica de Tribunales. El ingreso en la carrera judicial será por oposición. Sin embargo, el Rey podrá nombrar hasta la cuarta parte de magistrados de las Audiencias y del Tribunal
Supremo sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, ni a las reglas generales de la ley orgánica
de Tribunales; pero siempre con audiencia del Consejo de Estado y dentro de las categorías que para
estos casos establezca la referida ley». Constitución de 1876: «Art. 54. Corresponde además al Rey:
8º. Conferir los empleos civiles, y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo a las
leyes». Como referencia por todos, Delgado, 1997.
5 Aparicio, 1995: pp. 101-103.
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dio de acceso a la Judicatura6, pues el llamado cuarto turno permitió un
amplio margen de discrecionalidad ministerial.
Es indiscutible que los jueces eran unos funcionarios del Estado, adscritos orgánicamente al Ministerio de Gracia y Justicia, en la medida
en que no se constituyó ningún órgano representativo de ese pretendido
poder judicial, de ese orden judicial, y por tanto en todos los asuntos
relacionados con su estatuto dependían del ministro: ingreso, traslados,
promociones, clasificaciones, calificaciones, e incluso la concesión de la
inamovilidad a cada uno de ellos. Frente a las veleidades del ejecutivo, los
jueces no contaron con ningún apoyo orgánico propio7.
Desde la etapa gaditana de la Constitución de 1812 se exigió a los
jueces y magistrados, antes del acceso a la Judicatura e incluso después
en todo lo relacionado con su estatuto, la exhibición a través otras autoridades –instancias judiciales superiores, administrativas de cualquier
rango o eclesiásticas– de su moralidad y conducta política8. Como consecuencia de la vuelta del absolutismo en 1814 se va a incidir en la adhesión
política y se van a producir una serie de purgas entre los jueces por parte
de Fernando VII. Se renovará el control en la etapa del Trienio liberal,
exigiendo entonces la adhesión política a la Constitución y ejerciendo
la oportuna represión sobre quienes habían desempeñado la judicatura
durante el Sexenio absolutista anterior; situación que se agravará en sentido contrario durante la Década ominosa del absolutismo fernandino9,
pero también se va a renovar en el camino opuesto y con diferente alcance a partir de 1834, como consecuencia de la primera Guerra carlista,
cuando se intentará apartar a los jueces absolutistas más vinculados al
carlismo en favor de los jueces que se adhieren a la defensa del liberalis-

6 Jiménez, 1989, y 2001: pp. 115-249. Villacorta, 1989. Serrano, 1991. Scholz, 1997. Solla, 2007.
Rodríguez Ruiz, 2013. Petit, 2018. Ortego, 2018.
7 Ortego, 2017 y 2019.
8 Martínez Pérez, 1999.
9 Luis, 2002.
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mo10, a la defensa del trono de Isabel II11.
Para su acceso a la Judicatura o para su promoción expondrán,
porque así lo exige la normativa, su trayectoria política. Una trayectoria evaluada a través de clasificaciones y calificaciones creadas por vía
reglamentaria. Desde luego la trayectoria anterior al desempeño de la
judicatura es esencial, pero también durante el ejercicio de la misma12.
Como he apuntado, la conducta política de los jueces va a repercutir en
su posterior situación orgánica dentro del orden judicial, aspecto clave en
su calificación y que va a ser consustancial a esa idea de funcionario que
debe adherirse a la Constitución, pues en caso contrario será cesado. La
inamovilidad, como he defendido, fue una concesión personal y particular por parte de órganos ministeriales o dependientes de Gracia y Justicia, lo cual ya permite apreciar un sesgo partidista en tal decisión, pues
no se consigue de modo automático por la integración en la Judicatura13.
Al mismo tiempo, dentro del liberalismo y a medida que se consolida
el enfrentamiento que caracteriza a progresistas y moderados, se manifiesta el apoyo personal de unos u otros jueces hacia una tendencia o la
contraria, con lo cual se va implementando la necesidad de mostrar alguna faceta política específica –de modo activo– para poder desempeñar la
judicatura y medrar en ella, ya que en caso contrario serán postergados
por el respectivo ministro de Gracia y Justicia. Este vaivén entre unas
y otras posturas partidistas se agrava como consecuencia de las alteraciones o de los movimientos políticos de 1840, 1843, 1854, 1856, 1868 o
1875. Por tanto, los jueces, desde su vivencia personal, no van a escapar
del contexto político que les rodea, puesto que mostrando su adhesión
a unos u a otros van a recibir una recompensa en su carrera o van a ser
postergados de diferente manera14.
10 Entre otros muchos textos, puede servir de ejemplo el R.D. de 29 de diciembre de 1838, por el que
se establecieron las «reglas para mejorar la condición de los magistrados y jueces». La redacción
del art. 18 pone de manifiesto de modo explícito la exigencia de adhesión política como una calidad más de quienes pretendieran ejercer la Judicatura o el Ministerio fiscal: «En todos los casos
de ascenso, gracia o promoción prefijados en este decreto, será requisito indispensable la buena
conducta moral y política del interesado acreditada en debida forma».
11 Montemayor, 2012. Incluso después, Duñaiturria, 2017: pp. 376-382.
12 Solla, 2011, passim.
13 Ortego, 2018: pp. 40 y 61-64.
14 Para el conocimiento de su recorrido me remito a Scholz, 1989. Serrano, 1994. Fiestas, 1997.
Ortego, 2018, passim.
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Debe de tenerse presente que esta faceta extraprocesal que tienen los
jueces y que favorece su intervención en la actividad política, es paralela
o está inserta y es consustancial a la evolución de los partidos políticos
en España15. Los jueces de primera instancia van a participar con alcance desigual en todas las lides electorales16. Esto va a tener su reflejo no
solamente como consecuencia de las continuas alteraciones políticas que
se dieron a lo largo de todo el siglo XIX en España, sino también por
la progresiva implantación y consolidación de los partidos políticos, e
incluso de las facciones dentro de los mismos. La partidocracia decimonónica es esencial para comprender la situación y comportamiento de los
jueces. Así pues, dependen de un órgano del Ejecutivo y, sobre todo, de
un órgano básicamente partidista.
La dependencia orgánica de los jueces con respecto al Ministerio de
Gracia y Justicia implicaba que, en definitiva, estuvieran sujetos a la
confianza o animadversión de cada uno de los ministros que desempeñaron esta cartera, de modo que su situación en la carrera judicial quedó en
manos de los políticos de turno17.
15 Como obra de referencia, Fernández Sarasola, 2009.
16 Así lo expresaba, como muestra, La Época de 6 de abril de 1872, y la fecha no es baladí por ser manifestación posterior a la Ley del Poder judicial de 1870: «A la administración de justicia, en vez de aislarla de la política, se la ha procurado llevar también a ella por muy diversos modos. La inamovilidad
del personal de magistrados y jueces se ha establecido, no según las reglas que podrían prometerle
garantías de solidez y duración, sino prescindiendo de la antigüedad y fijando trámites que hacen
temer con fundado motivo que esta utilísima reforma no sobreviva a los primeros cambios políticos
de alguna trascendencia. Los procesos de la prensa han sido sometidos a los tribunales ordinarios, con
prolongado olvido del artículo de la Constitución que manda organizar para ellos el jurado. Y como
si las causas de índole política que se forman diariamente así a los periodistas como a otras clases de
personas fueran pocas, se ha dispuesto que los jueces de primera instancia concurran a los escrutinios
de las actas electorales e inviertan un tiempo precioso, y muy necesario para el conveniente despacho
de los negocios judiciales, en operaciones esencialmente políticas».
17 Sirva de ejemplo lo expresado por el diputado Fermín Caballero: «Señores, cuando a un juez de
primera instancia se le dice de parte del Gobierno, cuya conducta y opinión ha visto y palpado:
«cuida de que se observe la ley, cuida de que no se altere el orden», ¿quién ignora lo que se le quiere
decir? Los resultados lo explican. Yo celebraría tener los datos suficientes para presentar al Congreso una estadística de los jueces de primera instancia y demás empleados que durante las elecciones han sido llevados de una parte a otra de la Península, y poder manifestar los que han sido
presidentes de las mesas electorales. Véase si sabían a lo que les enviaba el Gobierno: la primera
prueba de que conocían su mandato era hacerse nombrar presidentes de mesa, cuando tal vez si
hubiera habido rigor en las Diputaciones provinciales, ni el derecho de votar tenían siquiera. Si se
quisieran otras pruebas y ejemplos, en la mano los tenemos. Pues qué, ¿no hemos visto a esos que
se ha enviado, llevado y traído, ascender y medrar, mientras que a los que se condujeron de otra
manera se les ha quitado?», en Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados, Legis. 1840,
tomo I, n. 7, sesión de 24 de febrero de 1840, pp. 64-65.
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Resulta muy complicado apartar esta impronta política de lo que es
la vida diaria de los jueces españoles durante el siglo XIX. De ahí que
aquello que habitualmente se identifica con la politización de la administración de justicia es, en sentido estricto, la politización personal de los
jueces, fuera por voluntad propia o sujeta a presión directa o indirecta18.
La administración de justicia en lo civil y, con matices, en lo penal no
estaba necesariamente politizada. Pero fuera de dicho ámbito, es indudable la estampa ideológica del juez. En este sentido, como ha defendido
Solla, la adhesión política constituyó «un elemento estructural de la administración de justicia, ya que al declarar inamovibles a los políticamente
favorables fue un mecanismo para dotar de estabilidad a una magistratura artífice de los planes gubernamentales»19. Las juntas de calificación
–con independencia de su denominación– fueron el mecanismo que vino
a sustituir a las purificaciones del absolutismo, pues de ellas dependía
el acceso de unos y el rechazo de otros20. En suma, el devenir de los jueces dentro de la estructura judicial tenía como soporte básico, favorable
o desfavorable, la valoración que del contenido de los informes de las
autoridades judiciales y político-administrativas provinciales y/o locales
realizaron dichos órganos gubernamentales.
Estos comportamientos no solamente se desenvuelven en los períodos
en los que prevalece el régimen censitario, sino también en las etapas
en las que se permitió en España el sufragio universal (masculino). En
unos períodos o en otros, con mayor o menor intensidad, se va a dar esa
presencia y esa impronta que tienen los jueces a la hora de influir sobre
18 Un ejemplo: «También ha sido separado el antiguo y honradísimo juez de primera instancia de
Cangallar para colocar en su lugar a un joven promotor fiscal de Ugíjar, que siempre ha figurado
en las elecciones y que seguramente con este objeto y por el de tener relaciones en dicho partido, se
le habrá nombrado», en La Posdata de 28 de febrero de 1840. Un supuesto más complejo a finales
de siglo en Bouzada, 2017: pp. 284-287. Duñaiturria, 2017: pp. 376-386.
19 Solla, 2007: p. 303.
20 Véase, por ejemplo, el R.D. de 22 de septiembre de 1836 que reguló la Junta para «la calificación
de los magistrados y fiscales del Supremo Tribunal de Justicia, de los del especial de Órdenes, de los
de las Audiencias, y de los jueces y promotores fiscales de los juzgados de primera instancia». Con
el fin de verificarla, debía examinar «todos los expedientes que sean conducentes y existan en la
Secretaría de vuestro cargo, pudiendo la Junta ampliarlos por medio de informes que pedirá a los
jefes políticos, diputaciones provinciales, ayuntamientos y otras personas de la mayor confianza,
quienes deberán evacuarlo sin excusa, y en manera razonada». Esta institución fue objeto de
crítica en la prensa política: «Llamóse junta para preparar el arreglo de los tribunales y juzgados del
reino, nombre que se ha querido cambiar en el de calificación o purificación, de suyo más odioso»,
en Eco del Comercio de 20 de diciembre de 1837.
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el cuerpo electoral más cercano. Entre los numerosísimos ejemplos de
cómo intervenían los jueces de primera instancia he escogido como simple muestra, puesto que son muy abundantes los testimonios, una noticia
o suelto que aparecía publicado en el periódico El Guardia Nacional el 28
de agosto de 1836. En él se denuncia cómo se había manifestado el juez de
primera instancia de la villa Almazán, cabeza de partido de la provincia
de Soria, con motivo de las elecciones:
«Nuestros lectores habrán visto con escándalo una circular del juez de
primera instancia de Almazán a los electores, inserta en el número de
hoy. Decimos con escándalo porque difícilmente se podrá escribir un papel más a propósito para desacreditar la misma causa que se intenta
favorecer en él. Tan cierto es que un amigo indiscreto y necio es mucho más peligroso e incómodo a veces que un enemigo declarado. El tal
juez de primera instancia ha conseguido desacreditar al Gobierno tanto
como estaba de su parte; porque donde se lea su alocución, adulación,
proclama, carta o lo que se quiera llamar, formarán al instante la idea de
que el Gobierno se ha valido de las autoridades locales para influir en la
elección de diputados de una manera la más directa y menos rebozada.
El buen juez, que dice tiene un oficio imparcial, recto y de justicia, lejos
de atemperarse a los medios de influir en el ánimo de los electores del
modo que ostensiblemente lo han hecho los funcionarios públicos de los
otros puntos del reino, se presenta con la mayor parcialidad, y se mete a
designar a los pueblos de su partido, no ya las cualidades generales de los
candidatos, que es lo que han hecho otras autoridades más cautas y prudentes, sino que descendiendo a las cualidades personales, no para hasta
nombrar al Sr. marqués de Someruelos y al Sr. Barrio Ayuso, ministro
precisamente del ramo en que el proclamante juez está destinado».

Se criticaba que, por intentar apoyar precisamente al Gobierno, lo
que había conseguido era desprestigiarse a sí mismo y por extensión a
aquel. Se alegaba, desde un punto de vista teórico, que el oficio del juez
debía de ser imparcial y recto, en cuanto encargado de impartir justicia.
Por ello no debía de participar en las lides políticas y, desde luego, no influir en los electores. Pero en este caso concreto, que no es una excepción,
el juez no solamente había hecho todo lo contrario, sino que había llega400 |
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do más lejos que el resto de estos funcionarios, pues más allá de intentar
favorecer a un determinado partido, manifestó su preferencia explícita
hacia uno de los candidatos, procediendo a resaltar las cualidades del
mismo, ya que era precisamente el ministro de Gracia y Justicia, es decir,
de quien dependía orgánicamente su propia trayectoria judicial.
Manifestaciones de este tipo son muy habituales. Vemos, asimismo, al
juez de primera instancia que convoca a los alcaldes con la excusa de darles
una serie de pautas de cómo deben comportarse durante el proceso electoral, y aprovechar esta reunión para indicarles a qué partido o candidatura
debían votar21, o incluso llegar a coaccionar de cualquier otra manera22.
Algo que no solamente se verifica mediante estas reuniones. En ocasiones se hizo enviando circulares o cartas a los alcaldes o principales autoridades del partido judicial23, recorriendo los pueblos de su circunscripción
para que votaran a un determinado partido24, o a una concreta candidatu-

21 El Clamor Popular de 29 de abril de 1851: «Las elecciones presentan síntomas de ser animadísimas
en toda la provincia de Cuenca. Del distrito de Tarancón sabemos que el día 14, previas comunicaciones del juez de primera instancia, concurrieron a dicho pueblo los alcaldes del partido, y se
reunieron en junta en la casa y bajo la presidencia del alcalde-corregidor, tratándose en ella exclusivamente de la próxima elección, que no sabemos distinguir si es en sentido de familia, ministerial,
o si significa alguna otra cosa».
22 Eco del Comercio de 15 de febrero de 1839: «El [juez] de Ronda don Francisco López Granados
(que según decían entonces debió este destino a lo mucho que trabajó en Motril para la reelección
del señor Castro), cometió el inaudito atentado de hacer publicar un bando imponiendo terribles
penas al que alterase la tranquilidad. Esto fue precisamente en el momento en que se estaba en
la elección de la mesa, y a la puerta del edificio donde se verificaba tan solemne acto. El bando
hasta se fijó, usurpando dicha autoridad el derecho que competía al alcalde constitucional. Este
atropellamiento de las leyes, cuando no amenazaba ningún alboroto, fue hecho porque se quería
a todo trance avasallar al partido progresista, que disputó el terreno palmo a palmo y porque así
convenia a las miras ambiciosas de ciertos hombres».
23 Eco del Comercio de 15 de febrero de 1839: «El juez de primera instancia de Gaucín parece mandó
carta a algún pueblo de la serranía recomendando la candidatura moderada».
24 Eco de Comercio de 13 de diciembre de 1846. En este último periódico y número se da cuenta del
juez de primera instancia de Granada que «no solo ha estado recorriendo todos los pueblos, intimidando y aun ofreciendo a los labradores abonarles sus jornales, sino que hasta se ha cometido la
nulidad de introducir veinte y tantas papeletas en la urna después de cerrada la votación». Y: «De
Marbella nos dicen lo que sigue: Es muy probable que el juez de primera instancia de este partido
don Francisco Aciego sea ascendido sin tardar mucho; o cuando esto no suceda, es indudable que
ha merecido bien de don Francisco Ríos Rosas, a quien debe estar agradecido desde la última visita
que hizo este cuando era fiscal de la audiencia de Granada, en cuyo territorio está comprendida
Marbella».
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ra o, en casos extremos, a un candidato con nombre y apellidos25.
En cualquier caso, se aprovechan de los márgenes de la legislación electoral o de las atribuciones insertas en otras disposiciones normativas para
intervenir, de modo explícito o implícito, a lo largo de todo el proceso electoral en el territorio de su influencia. En este sentido los jueces de primera
instancia van a conocer y resolver los recursos que se plantean por los electores contra su inclusión o no inclusión en las listas electorales. Sin olvidar
que los propios jueces podían tener la condición de electores26.
Además de la injerencia fáctica, es preciso insistir en sus atribuciones
legales. La ley de 18 de julio de 1865 para la elección de diputados a Cortes
va a consolidar y ampliar la intervención de los jueces de primera instancia
como actores principales en el desarrollo del proceso electoral27. En consonancia con la práctica existente, el art. 22 determinaba que, una vez publicadas las listas, el derecho electoral y la consiguiente inscripción en el censo
25 En El Clamor Público de 3 de mayo de 1851 leemos: «Por varias particulares recibidas ayer y
por lo que dice El Nacional de Cádiz del 29 del pasado, vemos que el juez de primera instancia
de Chiclana, don Cristóbal Castro y Pisa, falla escandalosamente a lo prevenido en la circular
del ministro de Gracia y Justicia, pues combate la candidatura de nuestro amigo el señor López
Grado y favorece la del señor Llorente, amenazando a los electores por lodos los medios que tiene
a su alcance. Esperamos que el Sr. González Romero le separe inmediatamente, y no cesaremos
de clamar contra él mientras permanezca en aquel destino y continúe abusando de su posición».
La Nación de 3 de mayo: «El juez de primera instancia de Chiclana, don Cristóbal Pisa y Castro,
debe tener alguna gracia especial que le exima del cumplimiento de la reciente circular del señor
González Romero. Decimos esto en vista de la conducta que aquella autoridad observa en su juzgado para adquirir prosélitos en favor del candidato moderado señor Llorente. Tenemos varias
cartas de aquel punto, en las que se nos denuncia la conducta de un funcionario que así infringe
tan a mansalva las órdenes del gobierno, siendo para él una letra muerta cuanto el ministro de
Gracia y Justicia ha prescrito en el documento anteriormente citado. Los electores de Chiclana
estarían en su derecho acudiendo en queja a la Audiencia de Sevilla contra los amaños de un
juez, que debiera ser el primero en respetar y hacer que se respetara la ley». Relativamente cerca
se repetía la situación: «En cartas recibidas de Ronda en el correo de ayer se nos denuncian las
ilegalidades y coacciones que el señor Delgado, juez de primera instancia de la misma ciudad,
ha cometido con motivo de la lucha electoral. El señor Delgado no ha comprendido la circular
del señor ministro de Gracia y Justicia cuando de una manera tan inconveniente y activa ha
trabajado por favorecer al señor Aurioles, que se presentaba candidato en oposición al señor
Ríos Rosas. Aguardamos con impaciencia el resultado de las segundas elecciones para denunciar
todos los abusos que los delegados de la autoridad han cometido en las primeras, y cometieren
en las segundas, con el fin de impedir la elección del señor Ríos Rosas», en El Observador de 19
de mayo de 1851.
26 Así se recogió en el art. 16 de la Ley de 18 de marzo de 1846: «También tendrán derecho a ser
incluidos en las listas, con tal que paguen la mitad de la contribución señalada en el artículo 14, y
tengan las demás cualidades que en el mismo se requieren… 4.º Los magistrados, jueces de primera
instancia y promotores fiscales».
27 Para profundizar en la legislación electoral decimonónica, Estrada, 1999.
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solamente podrían obtenerse o perderse mediante declaración judicial, dictada a instancia de parte legítima. Para que recayera tal resolución, eran
competentes, con exclusión de todo fuero, los jueces de primera instancia
comprendidos en el distrito o sección en cuyas listas debiera realizarse la
inscripción o exclusión solicitada. Esta pretensión, que debería estar justificada, sería admitida o rechazada por el juez. De aceptarse se publicaría y
daría audiencia al fiscal. En el caso en que existiera contradicción, el juez
citaría a las partes a juicio verbal, siendo la sentencia apelable (arts. 31 a
33). Repárese que el art 42 disponía que «en la instancia de apelación podrá también alegarse nulidad de la sentencia apelada por haberse faltado
en la primera a alguno de los trámites prescritos en esta ley; y si el tribunal
estimare la nulidad, mandará reponer los autos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, con imposición de las costas al juez si apareciere culpable de la falta». Lo cual facilitaba la exigencia de responsabilidades
a los jueces que implícitamente hubieran actuado con cierta parcialidad.
No obstante, el trámite más problemático, conociendo las circunstancias
en las que se desenvolvían habitualmente las elecciones, era el previsto en
el art. 86: «El juez de primera instancia del partido cabeza de distrito, y
dónde hubiere más de uno, el juez decano presidirá con voto la junta de
escrutinio general». Digo que era el más problemático porque la mayor
parte de las irregularidades o precedían inmediatamente al escrutinio, o se
daban en el recuento de votos o pasaban a figurar en las actas del mismo,
a pesar de algunas garantías que figuraban en la propia ley (arts. 90 a 92).
Adviértase la importancia de participar con voto en dichas juntas a
quien se reconocía una autoridad fáctica y jurídica principal en cada comunidad. Intervención crucial por ser el recuento de sufragios y la firma
de actas un trámite fundamental y en el que mayores y más graves fraudes
se cometieron a lo largo del período que nos ocupa. Aunque no se les reconozca voto decisorio en estas mesas, su autoridad acabaría por imponerse.
Aspirando a deslindar la actividad judicial de la política y propiciar cierta
imparcialidad que redundara en la inamovilidad, la ley electoral de 23 de
junio de 1870 limitó las funciones de los jueces en los procesos electorales
con relación a la anterior ley. A diferencia de la de 1865, el art. 120 disponía que «el juez de primera instancia del pueblo cabeza de distrito presidirá, pero sin voto, la junta de escrutinio del mismo». Asimismo, también
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plasmaba la responsabilidad en que podían incurrir los jueces28. En teoría,
se pretendía que los jueces actuaran como autoridad imparcial, pero la
realidad desmontó continuamente tal idea, como lo avalan los numerosos
testimonios que se conservan29.
Por ley de 14 de noviembre de 1876 se restableció la electoral para diputados a Cortes de 18 de julio de 1865, con la finalidad de que rigiera
para las elecciones generales y mientras no se promulgara un nuevo texto.
Lo que se reiteró en los mismos términos en la ley de 20 de julio de 1877,
aunque se introdujeron algunas modificaciones. Su art. 19 encomendaba a
los jueces de primera instancia las declaraciones para ser inscrito o borrado
de las listas electorales del correspondiente distrito. Los preceptos siguientes regulaban todo el procedimiento contradictorio ante el juez, con intervención del fiscal, en juicio verbal. Contra la sentencia que dictara podría
interponerse la pertinente apelación. Y el art. 79 disponía que «el juez de
primera instancia del partido cabeza del distrito, y donde hubiere más de
uno el juez decano, o quien haga sus veces, presidirá con voto la junta de
28 Art. 181. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de las causas que en virtud de esta ley se entablen contra los gobernadores de provincia u otras autoridades o funcionarios públicos de igual
o superior categoría; las Audiencias de los respectivos territorios, de las que se formen contra los
diputados provinciales y jueces de primera instancia, y los Tribunales inferiores, de las que se
promuevan contra los alcaldes y demás empleados públicos de menor categoría que los ya mencionados, o contra cualesquiera otras personas que por razón de sus cargos intervengan en materia de
elecciones.
29 La realidad se mostraba más tozuda. En la sesión del Congreso de los Diputados de 8 de junio
de 1876 se denunciaba la contradicción existente entre las actas electorales, achacándose al juez:
«Vienen esas dos credenciales, la una dada por los secretarios y comisionados, que no vacilaron,
porque allí no hubo protestas de ningún género, y la otra como resultado de la proclamación hecha
por el juez de primera instancia, que parece que no teniendo voto no puede tener intervención
en la junta de escrutinio. Esto es grave y llamo la atención del partido constitucional sobre esto,
porque andando el tiempo alguna vez se lo han de sacar a colación. Se trata del caso en que los
comisionados que vengan a hacer un escrutinio general estén conformes acerca de la nulidad de
unas actas parciales con los secretarios escrutadores llamados por la ley para hacer el resumen y
recuento de los votos; que dichos secretarios hagan el resumen, y el juez de primera instancia, que
no tiene voto, arrogándose atribuciones que la ley no le concede, agregue o segregue votos a un
candidato, cualesquiera que sean las razones en que se funde. Hay que resolver este conflicto; vais
a resolver con vuestros votos si un juez de primera instancia se empeña el día de mañana, contra
la opinión de la junta general de escrutinio, en segregar o agregar votos al candidato; si este juez,
que es un delegado del Gobierno, un empleado que no tiene voz ni voto en la junta, puede hacer
esa agregación o segregación. Si vais a votar esta determinación de que un juez pueda proclamar
diputado a uno por segregación o agregación de votos, tenga en cuenta el partido constitucional,
que se precia de liberal, que le van a decir el día de mañana que ha sentado esta doctrina; y andando el tiempo, puede ser que pese, y más que a nadie al partido constitucional», en Diario de las
Sesiones del Congreso de los Diputados, Legis. 1876/77, tomo III, n. 80, pp. 2048-2049.
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escrutinio general». La ley de 28 de diciembre de 1878 mantuvo algunas
atribuciones, pero también introdujo ciertas garantías30. En concreto, su
art. 98 estableció que: «Será presidente de la junta de escrutinio general
el juez de primera instancia de la capital del distrito electoral, y donde
hubiere más de uno, el decano», regulando otros supuestos, pero evitando
que el juez de primera instancia fuera reemplazado por el juez municipal,
«aunque éste ejerciere accidentalmente su jurisdicción».
Las circunstancias sociopolíticas en las que vivía España fomentaron
que se abusara de las leyes electorales, y así son numerosas las denuncias
que aparecen en los periódicos y de las que son protagonistas los propios
jueces. En este sentido, no se conformaron con intervenir en la configuración del cuerpo electoral, sino que, durante la celebración de las elecciones,
forzaron situaciones para ser elegidos cómo presidentes de las mesas con la
finalidad de coaccionar a los electores que se acercaban a votar. Podemos
referir cierta denuncia de las elecciones celebradas a comienzos de 1840
en la que uno de los más conocidos periódicos del siglo XIX, el Eco del
Comercio, revelaba que los jueces de primera instancia de algunos partidos
judiciales de la provincia de Pontevedra actuaron de forma notoriamente
injusta hasta llegar, con descaro, a ser presidentes de las mesas electorales
con el único fin de intimidar a los electores que se acercaban a ejercer su
derecho, si bien bastaba su simple presencia en los locales donde se efectuaban las votaciones para amedrentarlos31. No fue un hecho aislado. Las no30 Que no siempre sirvieron: «La causa fallada recientemente por el Tribunal Supremo contra el juez
de primera instancia a individuos de la junta de escrutinio de Plasencia por la resta de votos que se
hizo al candidato triunfante que dio momentáneamente la victoria al vencido en las últimas elecciones generales, causa que, aunque dio en definitiva una absolución para los procesados, puede
servir de prudente aviso para los que en igual caso se encuentran. La querella deducida contra el
juez municipal de Roda, y no admitida por la Audiencia de Sevilla por haber destituido durante las
últimas elecciones generales también al secretario del juzgado, que era a la vez interventor de una
de las mesas electorales, de que dimos cuenta no hace muchos días, obtuvo del Tribunal Supremo
decisión, por la que, admitiendo la querella, se ordenaba se siguiese el procedimiento contra dicho
juez municipal», en El Imparcial de 16 de diciembre de 1880. Respecto del juez de La Roda, STS
55/1880, de 1 de octubre.
31 Eco de Comercio de 5 de febrero de 1840: «Pontevedra. 2 de enero. Los empleados han dado un
ejemplo funesto con su osada intervención en las elecciones, y de tal manera que nada han dejado
que desear al ministerio; distinguiéndose muy particularmente los jueces de primera instancia con
sus injusticias notorias hasta llegar por lo mismo a ser con descaro presidentes de las mesas electorales para el único fin de intimidar a los electores a que presten su voto a una pandilla atroz por
su color político y encarnizada contra el bien general. Nada les arredra a estos para alterar lo más
sagrado en la ley electoral».
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ticias permiten apreciar que fue habitual encontrar la denuncia de que en
alguna provincia varias mesas electorales estuvieron presididas por los jueces como mecanismo de coacción, y no como garantía de imparcialidad32.
Su simple presencia o incluso acercándose al lugar donde se desarrollaban
las votaciones33; el susurrar a un elector, como se denunció en repetidas
ocasiones, que tenía pleitos pendientes que podían resolverse a su favor
o en su contra de acuerdo con su voto34; o la agilización o retardo en los

32 Imparcialidad recordada desde el Ministerio del ramo. Como en la real orden de 12 de marzo de
1851: «El Gobierno de S. M. en cumplimiento una de sus primeras obligaciones, se propone evitar
eficazmente que las personas consagradas al severo deber de administrar justicia tomen parte
activa en las cuestiones electorales a riesgo de perder el prestigio y la imparcialidad absolutamente
imprescindibles para el recto y buen desempeño de su honroso cargo. Así lo ha consignado en su
artículo 21 el Real decreto de 7 del corriente, que tiene por objeto fijar reglas para la provisión de
las plazas de todas clases del orden judicial, y para la suspensión, traslación, jubilación y separación de todos los empleados del mismo, hasta que se publique la ley orgánica. Dispónese en él
que los magistrados, jueces e individuos del ministerio fiscal se limiten a emitir libremente su voto
siendo electores, y se abstengan en todo caso de intervenir o influir de ninguna manera directa
ni indirectamente a favor ni en contra de candidato alguno para cargos de elección popular; y se
previene al propio tiempo que todo acto o hecho contrario a la anterior resolución, aun cuando no
constituya delito, se considerará justa causa para la separación o traslación, según su gravedad e
importancia, de quien tal falta cometiere».
33 Como en Tarancón: «Nadie creía que el juez de primera instancia del partido se arrojase a la arena
en los términos que lo ha hecho, llegando a tal extremo, que no se ha separado un solo momento
del sitio de la elección, para observar la marcha de los votantes, y ver si le cumplían o no, los unos
la palabra que les había exigido de antemano, y persuadirse de si los otros tenían valor para a su
presencia contrarrestar sus planes y deseos, votando por el candidato progresista don Carlos María
de la Torre, que era el que reunía las mayores simpatías, confesadas hasta por los adversarios», en
El Clamor Público de 20 de mayo de 1851.
34 En 1843 se reprodujeron las amenazas a los electores que tenían pendientes procesos en los juzgados para que votaran en favor de una determinada candidatura en Santander: «No se había
levantado la sesión de la junta de escrutinio, y ya el Gobierno estaba moviendo todos les resortes
para ganar las segundas elecciones. Tres jueces de primera instancia, que valiera más se dedicasen
a estudiar y administrar justicia, se pusieron a caballo y salieron en busca de electores. La enemistad del que tiene en sus manos el fiel de Astrea, es demasiado temible en las poblaciones rurales
para que deje de parecer detestable ese trabajar sin descanso de los jueces de primera instancia. Y
si a esto se agrega, que han tenido algunos la falta de pudor de recordar a los electores un fallo favorable, y la criminal osadía de hablar a otros de pleitos o causas pendientes, se podrá formar una
idea completa de las personas a quienes está entregada la administración de justicia. Amenazas
de separaciones, promesas de reintegro en destinos, esperanzas de condonación de contribuciones,
moratorias, intimidaciones, de todo se ha echado mano para que triunfe el ministerio en las segundas elecciones», en El Heraldo de 25 de marzo de 1843. O más tarde en Soria: «El juez de primera
instancia también habló de un expediente a un elector al tiempo que iba a emitir su voto, dando
con esto motivo a que por otro se le recordasen las recientes circulares del ministerio de Gracia y
Justicia. En fin, sería interminable el cuadro de los abusos», en El Clamor Público de 20 de mayo
de 1851.
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procedimientos35, son mecanismos coactivos en favor de los intereses políticos36, personales o serviles del juez, es decir, en pro de una determinada
candidatura para conseguir una mayoría parlamentaria37. Son subterfugios para favorecer a alguna de las candidaturas, algo que es especialmente
conocido y grave, incluso a través de la literatura, a partir de la Revolución
de 1868, pero sobre todo durante el llamado turnismo de la Restauración,
es decir, durante el último cuarto del siglo XIX.
35 «Burgos. 28 de febrero. Cuantas menos esperanzas de triunfo tienen los ministeriales, más se esfuerzan, sin reparar en los medios. Hoy abandona el juzgado el juez de primera instancia de aquí
para ir a trabajar a su pueblo de Aranda. Al pueblo de Belorado que está mal con su juez de primera instancia encausado, le amenazan con que este volverá allí si las elecciones no salen al gusto
del Ministerio; y a los lugares de la jurisdicción que se interesan por el juez, los amenazan que no
volverá sino trabajan en aquel sentido. En todas las oficinas despachan estos días rápidamente
los negocios pendientes en que hay interesados particulares o pueblos que se prestan a sus miras.
Se asegura que a un diputado provincial, cuyo yerno tiene causa pendiente se le ha ofrecido buen
resultado si trabaja en las elecciones por el Ministerio, contándose otros ejemplares parecidos. Y
llega a tanto el escándalo, que a un escribano, cuya causa está hace tiempo fenecida, han corrido
voces de que se le volverá a abrir, sino se aparta de la oposición», en Eco del Comercio de 23 de
febrero de 1840.
36 «En el ayuntamiento de Abegondo que pertenece a este distrito (Betanzos) y en el cual hay 31 electores, ocurrió ayer por la tarde otro hecho todavía más escandaloso. El juez de primera instancia
de dicho partido, acompañado del escribano Valle de Paz, de regreso de la Coruña, adonde habían
ido sin permiso ni conocimiento del regente, se reunió con Froche, y obligó a concurrir a la casa de
ayuntamiento al mayor número de electores que pudo reunir con amenazas. Froche les peroró en
los términos más aterradores para que votasen el candidato del gobierno, y negasen sus sufragios
al revolucionario que se oponía a él. Sabiendo que un vecino de aquel punto, paisano despierto y
honrado trabajaba por mí, le hicieron comparecer y le amenazaron con deportarle a 200 leguas de
distancia, y con enviar a los guardias civiles para prenderle a él y a cuantos estuvieran en favor del señor
Calderón Collantes. Los electores se intimidaron, como era natural, y a pesar de estar dispuestos a
venir a votar por aquel han variado hasta cierto punto de propósito para precaverse de las violencias y vejaciones con que se les amenaza». El Español de 10 de diciembre de 1846. Las cursivas en
el original.
37 Aunque primero hubiera que comenzar por los resultados provinciales. El Castellano de 29 de julio
de 1839: «Guadalajara. El 26 votaron 67 electores y tuvieron los candidatos del progreso de 46 a 62
votos; de los otros el que más reunió 11 votos. El mismo día dieron su voto en Torrejón 9 electores
y todos votaron por los progresistas, excepto 4 que dieron su voto al señor Pelegrín. Se creía en la
capital que triunfase el partido liberal; pero es dudoso, porque en algunos partidos, especialmente
en Pastrana y Atienza, han trabajado mucho los jueces de primera instancia en favor de los llamados moderados, habiendo llegado el primero, según El Correo Nacional de hoy, hasta a hacer uso de
su autoridad para procurar votos; también se dice de algún otro juez de primera instancia que ha
trabajado en igual sentido». No obstante, en el Eco del Comercio de 3 de agosto de 1839 leemos: «El
juez de primera instancia de Guadalajara, don Ramón Pardo, nos remite un artículo manifestando
que no querría aludirse a él en nuestro número 1907 al hablar de las amenazas que alguno de su
profesión en la misma provincia ha usado contra los electores para inclinarles a votar por cierto
partido; dice además que sabe cuáles son sus deberes como juez para no entremeterse en negocios
ajenos de su ministerio, y que aunque desea el triunfo de una de las candidaturas progresistas de
Guadalajara no por eso ha usado de coacción de ninguna especie».
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De forma habitual, se exponía el problema ingénito que enlazaba política y judicatura, mal generalizado que todos alegaban, pero ninguno (realmente) pretendió zanjar. Como he expuesto en otro lugar, la solución pasaba
en 1861, a juicio de la Comisión de Codificación, por indagar un sistema de
designación diferente de los jueces y «buscar otro criterio que el que hoy se
emplea para averiguar la aptitud de los que aspiran a serlo», mediante unas
nuevas reglas que debían observarse religiosamente. Establecida la mejora en
el ingreso, «es menester librarlos también de peligros que los rodean incesantemente en épocas como la que atravesamos», es decir, alejarles de influencias y sospechas políticas38. De acuerdo con este argumento, se entendía que
era conveniente retirar a los jueces cualquier atribución que rozara con las
cuestiones políticas y, aunque no se mencione explícitamente, se aludía a las
relacionadas con los procedimientos electorales. Antes o durante su desarrollo era fácil que se plegaran a las exigencias del Gobierno o de los caciques,
y «si recordando que de ellos dependen su conservación en los puestos que
ocupan, o sus adelantos en la carrera, inclinan la balanza de la justicia al
lado que se les indica o comprenden que se desea verla inclinada, faltan a sus
deberes y se hacen indignos de la confianza hasta de los mismos a quienes
sacrifican su honra, y lo que es más aún, la justicia». Además, se debería insistir en las incompatibilidades de nacimiento, parentesco e industria de los
jueces, pues «desgraciadamente continúa hoy el mal sin remedio, no pocos
jueces hay naturales del partido en que ejercen su jurisdicción, o casados con
mujer del mismo… y magistrados ha habido, bastantes en número, y acaso
hay, que han explotado en los territorios de sus tribunales fincas rústicas e
38 «¿Cómo puede creerse que magistrados separados, por ejemplo, en 1836, 1840, 1843 y 1854, y
establecidos en 1841, 1844 y 1856, al volver a ejercer sus funciones y aun cuando sean los más
honrados, no estén prevenidos contra los hombres y las cosas a que debieron su caída, e inclinados
a favorecer a los hombres y las cosas también a que debieron su reposición? ¿Cómo imaginar que
el juez que ha debido su nombramiento a un personaje determinado que espera de él solo quizá su
permanencia en el puesto que le haya debido; que ve enfrente otros hombres espiando el momento
de derribarlo para reemplazarle con otro juez de su bandería, tenga la imparcialidad necesaria
para administrar justicia, la impasibilidad de magistrado, que altera a veces el simple deseo de
dar el triunfo a uno de los contendientes?… Y si es funesto que los magistrados deban su nombramiento a influencias políticas, ejercidas ya por las personas, ya por los sucesos, no lo es menos que
sean hombres políticos, y que de la arena en que luchan los partidos por sus intereses bastardos o
legítimos, con pasión y acaloramiento vituperables o dignos de elogio, se trasladen al templo de la
justicia a ejercer el sacerdocio que les está confiado», en «Apéndices a la Memoria histórica de los
trabajos de la Comisión de Codificación», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, XIX
(1871), pp. 97-142. Datos abundantes en Ortego, 2018, passim.
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industrias».
Ante esta realidad fueron numerosas y reiteradas las circulares de los
diferentes ministros de Gracia y Justicia dirigidas a todos los jueces, a todos
los miembros del orden judicial a través de los regentes de la Audiencias,
para que respetaran la imparcialidad y no participaran activamente en los
procesos electorales39. Puede servir de ejemplo la real orden circular que se
envió el 18 de agosto de 1872, pero, insisto, son numerosos los antecedentes
sobre este mismo asunto en unos términos similares:
«Cercano el día en que ha de procederse a la elección de diputados
a Cortes y senadores, considera oportuno este Ministerio recordar a
todos los funcionarios del Orden judicial y del Ministerio fiscal, los
deberes que acto de tan grave trascendencia les impone. Hubiera
deseado el Gobierno que la actitud de la Magistratura en todos sus
grados hiciera imposible hasta la sospecha de que alguno de sus individuos podía desconocer la elevada significación de su cargo, tan
ajeno al apasionamiento de las lides políticas; pero toda vez que en
situaciones anteriores se han citado casos harto lamentables de descuido en el cumplimiento de tan sagrados deberes, desea prevenir
nuevos abusos declarando altamente que está resuelto a corregirlos
con severidad».
La práctica totalidad de las circulares de esta naturaleza tiene un texto
similar. Existe al menos una por cada elección, en la que el ministro del ramo
aduce que hubiera deseado el Gobierno que la actitud de la magistratura en
todos sus grados hiciera imposible hasta la mínima sospecha de que alguno
de sus integrantes podía desconocer la elevada significación de su cargo, tan
ajeno al apasionamiento de las pugnas políticas. Pero toda vez que en situaciones anteriores se habían producido casos harto lamentables de descuido
en el cumplimiento de tan sagrados deberes, etc., renovaba esa declaración,
tan aparente como cínica. Esto lo dicen quienes están en el Gobierno. Si estuvieran en la oposición intentarían que los jueces les apoyaran o criticarían
esta falsa idea de que desde el Ministerio se está pidiendo la imparcialidad
de todos los jueces. En realidad, lo que se pretende es una fingida búsqueda
39 Así, la real orden de Gracia y Justicia de 12 de marzo de 1851, ya citada.
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de legalidad y legitimidad en unas elecciones que, ya de por sí, estaban contaminadas.
En realidad, lo que va denotando es que los que están en el poder temen
que los jueces influyan en su contra y, en consecuencia, la excusa para remediarlo es el envío de esta circular, sin perjuicio de ocultar la farsa ministerial
en la que participaban los adeptos. En todas ellas, se vuelve a exponer la
exigencia de imparcialidad por parte de la Judicatura. Venía siendo un tema
debatido, incluso a nivel doctrinal, en cuanto nexo de unión entre imparcialidad e inamovilidad. Como he señalado en otro trabajo, la realidad de la amovilidad judicial siempre estaba presente y más cuando se aproximaban elecciones40. Para remediarlo, en 1865 José María Manresa intentó introducir, en
el debate del proyecto de Ley electoral en el Congreso de los Diputados, un
artículo para implantar la inamovilidad de los jueces y magistrados a partir
de la publicación de la convocatoria de estos procesos41. Su intervención estuvo plagada de datos sobre la situación de los jueces, aportando cifras sobre
los movimientos ordenados desde el Ministerio. El objetivo buscado con tal
enmienda, que no sería aceptada, era dar independencia a los juzgadores,
por cuanto las atribuciones que tenían encomendadas en el proceso electoral
podían ser causa de intervención del Gobierno sobre sus titulares, de modo
beneficioso u hostil. La experiencia le demostraba que «hacer intervenir al
Poder judicial en nuestras luchas intestinas, porque intestinas son hoy por
desgracia las luchas electorales, eso es una inconveniencia que no ha de salir muy cara, a no ser que para mitigarla algún tanto demos a esta clase la
independencia que necesita». Sin entrar en lo dispuesto en el art. 66 de la
Constitución, era necesario consagrar, a través de la inamovilidad, la inde-

40 Ortego, 2018: pp. 222-223, entre otras.
41 «Desde la publicación de esta Ley los magistrados y jueces serán inamovibles de hecho y de derecho y no podrán ser separados de sus cargos sino por sentencia ejecutoriada, ni trasladados o
suspensos sino en virtud de expediente y con arreglo a lo que para estos casos se dispone en los
artículos 15, 16, 17, 18 y 19 del Real decreto de 7 de marzo de 1851. Tampoco podrán ser trasladados ni separados los individuos del Ministerio fiscal…». Diario de las Sesiones del Congreso de los
Diputados, Legis. de 1864/65, tomo V, n. 123, sesión de 5 de julio de 1865, pp. 3042-3048.
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pendencia de los jueces42.
Desde un punto de vista práctico y cercano a la realidad hay que
tener presente que no puede deslindarse dentro de los procesos electorales en la España decimonónica esos personajes que son los caciques y,
casi siempre, la figura de los jueces, por su actuación complementaria o
concurrente, aunque cada uno tiene una misión o una proyección diferente. Lo afirmado, sin prejuicio de los enfrentamientos que sucedieron
en algunos lugares entre ambos actores o la influencia caciquil sobre las
designaciones de jueces43.
Hay que pensar que los jueces, como he señalado al principio, no solamente se limitaban a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los juicios
civiles y criminales, sino que al ser una de las principales autoridades de
las llamadas cabezas de partido judicial, esto es, de ciudades más o menos importantes en lo administrativo y en lo socio-económico, es indudable que van a gozar de una autoridad, moral y política, que proyectarán
sobre la comunidad que tienen más cercana, sobre aquellos que pueden
votar, aunque en ocasiones sea una influencia de intereses recíprocos.
El cacique ejerce casi siempre una presión fáctica sobre los electores, apoyándose en mecanismos irregulares o ilegales para conseguir las

42 «¿Qué va a resultar, señores, si no se da a los jueces con la inamovilidad la independencia que
necesitan? Que estarán a merced del Gobierno y de sus agentes políticos, intolerantes hasta
lo sumo cuando se trata de ganar o perder unas elecciones. Los pobres jueces se van a ver en
muchos conflictos, no van a poder administrar justicia con imparcialidad en la rectificación de
las listas sin exponerse a las iras de los caciques y de los gobernadores que vean defraudadas sus
esperanzas. ¿Queréis que los jueces sean los que traigan la verdad a este recinto? Pues dadles la
independencia que necesitan con la inamovilidad, haced que sea una verdad el precepto del art. 69
de la Constitución». Idem, pp. 3042-3048.
43 Entre otros muchos testimonios, El Siglo Futuro de 21 de enero de 1886, reproduciendo la información de El Día: «Persona que tiene motivos para saberlo, aseguraba esta tarde que pasan de 200
las peticiones que existen en el Ministerio de Gracia y Justicia hechas por candidatos presuntos, en
solicitud de traslaciones de jueces en sus respectivos distritos. Creemos que el señor Alonso Martínez sabrá defender a la Magistratura de semejantes exigencias, que atacan, no solo a la sinceridad
electoral, preconizada desde el Gabinete, sino a la independencia judicial». En La Época de 21 de
enero se lee: «Se habla mucho de las 200 peticiones enviadas a Gracia y Justicia, pidiendo otros
tantos traslados de jueces para determinados puntos. Seguramente las personas interesadas ignoran que tal uso se haga de su nombre, y no nos cabe duda de que el Sr. Alonso Martínez rechaza
con energía tal absurdo. ¿Con qué derecho callarán las oposiciones los agravios que de algún juez
han recibido, si los ministeriales abren la puerta del favor para los suyos? Lo que debe hacer el Sr.
Ministro es ver si todos los jueces cumplen su deber, o si hay alguno -nosotros lo conocemos- que
abusa de su posición para dañar al adversario. Pero aun así, esas serán cuentas con su conciencia,
y el Sr. Ministro sabrá lo que debe hacer para que la sinceridad no sea un mito».
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mayorías del correspondiente distrito. Pero también en este marco los
jueces, que son unos elementos personales de toda la estructura del Estado y con importantes atribuciones en el marco de la legislación electoral,
van a tratar de favorecer a los partidarios de unos u otros y a perseguir a
los adversarios o no adictos por diferentes medios44.
Recordemos que los jueces tienen que solventar no solamente los incidentes electorales de acuerdo con la legislación del ramo, sino que también tuvieron que actuar como tales juzgadores resolviendo asuntos de
índole penal, como por ejemplo todos los derivados del famoso partido
de la porra, es decir, los altercados o incidentes provocados por los partidarios de unos u otros en lugares cercanos a donde se hallaban las mesas
electorales. No resultaba extraño que los adeptos de una candidatura
apalearan a posibles electores adversarios. Esto generaba, cuando menos,

44

Como expuso Villacorta, 1989: p. 142, existía malestar por la vinculación de las funciones judiciales con los procedimientos del caciquismo, «tanto por la forma en que el funcionario era utilizado para el logro de objetivos electorales (procesamiento de personas o ayuntamientos) como por
el efecto que una actitud poco contemporizadora con esas maniobras políticas solía tener para el
funcionario: la denuncia, la persecución o, más frecuentemente, el traslado».
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un delito de amenazas o lesiones, aunque los hubo mucho más graves45,
incluso la comisión de asesinatos46. Procesos que tienen que ser instruidos
por los jueces de primera instancia. Por tanto, también durante estos
períodos tienen una intensa actividad en causas criminales (sobre hechos
reales o simulados) vinculadas al mismo proceso electoral47.
La lentitud de la justicia impedía en muchas ocasiones, incluso por
45 La tarde del 8 de diciembre de 1871, tercer día de elecciones municipales en Rellen, cuyo triunfo
disputaban dos parcialidades políticas, dirigidas la una por el alcalde y el médico, y la otra por el
juez municipal, «cuando la votación se presentaba favorable a la primera se formaron grupos y
promovieron desórdenes en las inmediaciones de la casa consistorial, donde estaban constituidos
los colegios electorales, con ofensas de palabra y hecho entre los de ambos grupos, quedando
lesionados de arma blanca dos sujetos». Al tener noticia del tumulto el juez municipal «se presentó con su bastón en la calle donde ocurrían, y exhortó a la paz indistintamente a todos los
allí reunidos; sin lograr ser atendido, como tampoco el alcalde». Tratando de poner orden, «se
oyeron voces de “Fuego, fuego al juez municipal y a toda su gente” y otras análogas proferidas
primero por el alcalde y secundadas por el teniente alcalde, por el médico García, y desde un
balcón del ayuntamiento por el síndico, e inmediatamente después de las voces sonaron varios
tiros, disparados algunos por los mismos guardias municipales, uno con escopeta de dos cañones
contra un individuo, causándole una lesión de cuyas resultas falleció; y otros dos seguidos casi
inmediatamente contra el juez municipal el primero, que en vano trató de evitar guareciéndose
otro con un resolver, produciéndole dos lesiones de esencia mortales, las cuales ocasionaron la
muerte del ofendido a la hora próximamente de recibirlas». Incluso, recibieron también heridas
cinco sujetos, uno de los cuales falleció durante la causa. La Sala de lo criminal de la Audiencia
de Valencia el 13 de julio de 1876, estimó que las muertes constituían dos delitos de homicidio
simple y varios de lesiones, además se había producido un delito de atentado contra la autoridad. No obstante, a pesar de considerar que ambos delitos fueron efecto de un solo hecho y, en
consecuencia, castigarse con una sola pena, la más grave, aunque «en todos los indicados delitos
concurrió la circunstancia atenuante 7ª del art. 9 del Código (penal), porque en la sobrexcitación
en que se hallaban todos los culpables con motivo de la lucha electoral, indudablemente obraron por
estímulos tan poderosos que naturalmente les produjeron arrebato y obcecación» (STS 67/1877, de
3 de febrero, en Colección Legislativa de España. Sentencias del Tribunal Supremo en materia
criminal. Primer semestre de 1877, Madrid, Ministerio de Gracia y Justicia, 1878, pp. 205-209).
Las cursivas son mías.
46 La situación en algunos lugares llegó a tal extremo, que el juez de primera instancia de Alicante
fue asesinado por motivaciones políticas, El Piloto de 20 de febrero de 1840. Ejemplos llamativos
hallaremos en Taboada, 1987.
47 «Dicen a la Lealtad del Maestrazgo que el ayuntamiento de Benlloch en masa ha sido llamado por
el juez de Albocácer, que procuró investigar si apoyaría o no al candidato oficial. Viendo que la
masa no estaba para tortas, propuso al municipio que optara entre la prisión o la fianza, optando
por la prisión todo el ayuntamiento. Los individuos de éste, desde el fondo de la cárcel, escriben
a los electores de su pueblo que no den un sólo voto al candidato del Gobierno, y que si alguno
así obrara les tendrá por sus mayores enemigos. Algo parecido, aunque sólo de amenaza, se dice
le está pasando al ayuntamiento de Cuevas de Vinromá», en El Imparcial, de 30 de marzo de
1872. Se añade: «Si, como parece, este escandalosísimo hecho es cierto, la honra de la magistratura española está interesada en que no quede impune. Pero, ¡a qué tristes reflexiones da lugar
la conducta de este juez! Lo primero que a cualquiera se le ocurre es pensar en las instrucciones
secretas que habrá dado el señor Alonso Colmenares a los jueces, para que éstos se crean autorizados a obrar de esta manera».
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la pasiva actuación de los jueces, resolver las cuestiones electorales de
diversa índole, tanto las propiamente vinculadas a las elecciones como
las anejas o tangenciales y, a consecuencia de tal dilación, la presentación
de recursos ante las Audiencias territoriales no facilitaba el poner orden
en el normal desarrollo de las mismas48. En otros supuestos, por la rápida
intervención judicial se impedía la participación política de algunos electores mediante la adopción de medidas cautelares, como la prisión49. En
consecuencia, la mayor o menor agilidad procesal en su resolución puede
poner de manifiesto irregularidades para favorecer a unas o perjudicar a

48 Armengol, 1890: pp. 95-96, lo explica del siguiente modo: «También la política ha socavado el
prestigio de los tribunales de Justicia, al someter a su decisión las cuestiones electorales. So pretexto de dar garantías de imparcialidad a los electores, para alzarse de las resoluciones de las diputaciones provinciales en punto a inclusión o exclusión de las listas, se atropella a las Audiencias, cual
si fueran estos asuntos de vida o muerte para el país. En los últimos días del período fijado por
la ley, llueven sobre las Audiencias expedientes electorales... Estas disposiciones, inspiradas por
el banderío político, estas son el verdadero ariete contra los tribunales de justicia; estas son las
primeras que deben revocarse». Con datos de Galicia, Bouzada, 2017: pp. 276-279.
49 Eco del Comercio de 15 de agosto de 1839: «En las diligencias pendientes en este juzgado contra
don…, don…, don…, don…, don… y don…, acerca de la opinión de liberales exaltados que gozan en esta villa, y fomentos de discordia que de hecho se han seguido, se ha proveído el auto
siguiente. Auto. Mediante a que de la información nuevamente recibida resultan ya, sin perjuicio
de concluirla en lo poco que falta, acreditados con otros extremos negados en sus indagatorias por
los tratados como reos don José Antonio y don…, don… y don…, ya que de esta información y
documentación aparecen con el nombre de exaltados causantes de las discordias del pueblo, revoltosos e incompatibles de hecho con la tranquilidad y todo orden público, y a cuya cabeza se halla
el primero, procédese a su prisión en las salas capitulares u otro local decente, librándose exhorto
con los insertos necesarios al señor juez de primera instancia de Cáceres, donde según noticia se
halla, para su conducción a disposición del juzgado, y a la prisión también de los tres últimos, que
atendidas sus circunstancias, será en su propia casa, y no quebrantaran bajo el oportuno apercibimiento. Hágaseles saber respectivamente y por su orden este auto motivado… veinte y nueve de
julio de mil ochocientos treinta y nueve».
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otras candidaturas50.
A esta consideración de los jueces como agentes que participan activamente en la vida política partidista y en las elecciones, es preciso añadir los
supuestos relativamente habituales en los que algunos de ellos se presentaron, bien siendo jueces o, lo más frecuente, habiendo dejado la Judicatura
–al menos temporalmente– en alguna de las candidaturas al Congreso de
los Diputados o en procesos electorales de ámbito municipal. Resulta habitual, hasta cierto punto, encontrar a alguno de ellos presentándose a las
elecciones como candidato, no en el partido judicial dónde están ejerciendo
su autoridad o en el distrito cuya capital es la sede del juzgado de primera instancia –en 1837 se había introducido la incompatibilidad territorial

50

«Señores redactores del Eco del Comercio. Muy señores míos: La adjunta copia del auto de prisión
contra, los liberales exaltados de Fuente de Cantos es el resultado que han producido los trabajos
del juez de primera instancia de dicha villa aunado con los que en todas épocas han perseguido a
los liberales; cuando en 6 de marzo de este año invadió aquel pueblo el Rondeño y asesinó al señor
conde de Casa Chaves, robando y quemando sus casas, fueron incendiadas también las de los que
ahora se prenden; quitado al don… treinta y seis mil reales en metálico y veinte mil en efectos, no
habiéndole muerto con los demás compañeros porque se refugiaron al fuerte… No habiendo conseguido el juez de primera instancia don… ganar la mesa en las presentes elecciones para diputados
a Cortes, decreta el auto de prisión en las diligencias, fraguadas en la tenebrosidad por la intriga y
espíritu de bandería política contra los dos alcaldes constitucionales, un regidor y don…, que hace
más de seis meses que reside en Cáceres, hombres todos de los de más arraigo y responsabilidad
de Fuente de Cantos, que merecen de todos los patriotas las mayores distinciones, por su civismo
y honradez. Tan absurdos y desmedidos procedimientos no han tenido otra principio y objeto
que derrotar a los liberales en las elecciones, y que sigan en mando y prestigio aquellos que tan
graciosamente sirvieron a Calomarde, persiguiendo ahora a los que entonces fueron víctimas del
furor del despotismo. Los liberales en Fuente de Cantos se hallan perseguidos a muerte por la facción; sus fortunas de gran cuantía están expuestas al incendio y latrocinio, y en la actualidad se
ven perseguidos por su liberalismo, por un juez de primera instancia que busca crímenes donde no
se encuentran ni puede haberlos. Un juez que tales abusos hace del sagrado deber de la administración de justicia, son incalculables los males que causa y perjuicios que acarrea. A la prensa corresponde levantar su voz contra tal tiranía para evitar los excesos de la arbitrariedad y llamar la
atención de S.M. para que los corrija. Los liberales exaltados que son perseguidos tan bruscamente
no se han olvidado de su deber: esperan justicia y no dudan se les administrará. Cáceres 9 de agosto
de 1839. Un liberal exaltado», en Eco del Comercio de 15 de agosto de 1839.
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para los ejercientes51–, sino en listas electorales de una provincia cercana o
del lugar de donde son originarios52. En consecuencia, dicha participación
no es necesariamente opaca o más o menos encubierta o forzada al amparo
de la legislación, sino que en numerosas ocasiones desempeñan una actividad pública, explícita, manifiesta, notoria, en favor del partido del Gobierno o de otros partidos parlamentarios. Es decir, tuvieron una indudable
influencia no solo en esas poblaciones donde radica el juzgado del que son
titulares, pues su influjo llegó a proyectarse sobre los lugares de su procedencia gracias a ese reconocimiento derivado del prestigio y autoridad de
la que gozaban, en la medida en que pertenecen a la oligarquía de su tierra
de origen y a aquella en la que ejercen su oficio53.
Esto conviene encuadrarlo con los supuestos en los que muchos de estos jueces habían sido cesados como consecuencia de las frecuentes alteraciones políticas que se vivieron en España a lo largo del siglo XIX, pero
asimismo aprovechando su posición para ejercer como tales caciques en los
territorios sobre los que tuvieron influencia. Todo lo cual, sin que algunos
de ellos, por su conocida filiación política contraria a la ideológica de las
51 Ley de 20 de julio de 1837, art. 57: «No podrán ser elegidos para diputados ni senadores… 4.º
Los jueces de primera instancia en los distritos electorales que correspondan en todo o en parte
a los partidos judiciales en que ejerzan su jurisdicción». De modo que, sensu contrario, podrían
presentarse en el resto de circunscripciones. La ley de 22 de junio de 1864, de incompatibilidades
parlamentarias, estableció en su art. 1 que: «No pueden ser Diputados… 2.º Los funcionarios de
provincia o de otras demarcaciones particulares, aunque sus nombramientos procedan de elección
popular, que ejerzan autoridad, mando político o militar, o jurisdicción de cualquiera clase en los
distritos sometidos en todo o en parte a su autoridad, mando o jurisdicción. Si estos funcionarios
dejasen de serlo por renuncia, destitución u otras causas, no podrán ser elegidos diputados en los
mencionados distritos hasta un año después de haber cesado en sus funciones».
52 Entre los abundantes ejemplos, Eco del Comercio de 26 de febrero de 1843: «Ávila. 22 de febrero.
Don Benito Buitrago, uno de los candidatos ministeriales por esta provincia natural de la misma,
que ha sido diputado provincial y después individuo de la junta de gobierno en el pronunciamiento
de setiembre se halla de juez de primera instancia de la villa de Novelda, provincia de Alicante.
Este señor que tiene un hermano relacionado con el general ministro de la guerra Rodil ha venido
aquí a poner en movimiento sus relaciones personales y de parentesco para que triunfe la candidatura ayacucha; al efecto se le ha concedido licencia por el ministro del ramo para venir a intrigar
en las elecciones quedando mientras tanto abandonado aquel juzgado; no obstante de que en el día
5 de setiembre se le concedió otra licencia que usó hasta el último de diciembre. Se conoce que el
ministerio prefiere su triunfo a la administración de justicia».
53 En este sentido, Scholz, 1992, manifestó que «la compétence judiciaire dépend aussi des rapports
de force à l’extérieur du champ juridique». Añadiendo que, «l’ensemble de l’élite locale, y compris
les membres du corps judiciaire, vivant en symbiose avec les faits à juger, constitue un relais non
seulement d’informations, de communications et de contrôles opérant à la périphérie à l’ordre juridique, mais aussi de délégations de pouvoir. Il s’agit, pour ainsi dire d’un catalyseur, d’une source
supplémentaire de pouvoir».
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autoridades gubernamentales, padeciera la consiguiente medida represiva54.
Llegados a este punto quiero plantear un interesante problema. Las resoluciones dictadas por los jueces en los períodos electorales, sin entrar en
su legalidad o irregularidad, podía, con posterioridad, resolverse en sentido
contrario a través de la decisión política, pero legitimadora, de las Cortes
mediante votación adoptada por la mayoría parlamentaria. Los jueces podían resolver de una determinada manera, actuando en vía judicial, pero
cuando se discuten las actas electorales al inicio del período de sesiones, la
cámara parlamentaria puede decidir en sentido opuesto o, a pesar de las
anomalías judicialmente declaradas, legitimarlas, agravando de esta manera el conflicto que emerge de los resultados, reales o no, de determinadas
circunscripciones.
Esto es lo que se expuso en la tribuna parlamentaria en 1850, poniendo
de manifiesto las contradicciones y tratando de delimitar los respectivos
ámbitos entre lo decidido por el juez y lo aprobado por la mayoría del
Congreso de los Diputados. Es interesante el discurso del marqués de Valdegamás en esta Cámara, del que entresaco un pasaje aclaratorio acerca
del alcance de las decisiones de los jueces de primera instancia a propósito
de los delitos electorales y su relación con la aprobación de actas por parte
de la mayoría parlamentaria:
«Supongamos que un candidato en unas elecciones acude al Juzgado de primera instancia con una querella; que el juez de primera
instancia falla que ha habido delito y reo, y le impone la pena: ¿qué
es lo que falla el juez? Falla una cosa exclusivamente judicial, y no
una cosa política; no falla que en las elecciones haya habido o no
mayoría en favor de este o del otro candidato; falla que ha habido
delito. Supongamos que las actas de esas mismas elecciones vienen
54 Un supuesto extremo en La Nación de 18 de abril de 1872: «Hánse leído en el salón de conferencias copias de los oficios que el delegado del gobernador de Pontevedra, un tal López, dirigió al
comandante de la Guardia civil ordenándole que procediese al arresto del juez de primera instancia
de Lalín. Entre otras cosas dignas de grabarse en mármoles, los citados documentos contienen la
frase “aunque sea matando” con que el heroico delegado hace entender al dócil jefe de la Guardia
civil, que el arresto de la autoridad judicial debe cumplirse a todo trance. Después de oír esto, a
nadie se le ocurrió otra cosa más que preguntar si el López estaba ya a disposición de los tribunales
y si era aún gobernador de Pontevedra el histórico Somoza de la Peña. Eso no merece la pena».
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al Congreso y que el Congreso acuerda lo que teme ese juez de primera instancia, es decir, que las elecciones han estado bien hechas,
y acepta al candidato como Diputado. ¿Hay contradicción? No,
señores. ¿Qué es lo que ha acordado el Congreso? ¿Ha resuelto que
no hay delito? No; ha resuelto que con delito o sin delito la mayoría
es clara a favor de ese candidato. Por consiguiente, no hay contradicción ninguna.
Supongamos, por el contrario, que el juez de primera instancia dice
que no ha habido delito, y que el Congreso anula las elecciones:
¿hay la contradicción que se teme en estos fallos? No, señores. ¿Qué
ha dicho el juez de primera instancia? Ha dicho simplemente que
no se ha cometido delito ninguno. ¿Y qué ha dicho el Congreso?
Que con delito y sin delito, la mayoría no es clara a favor del candidato. ¿Son estas cosas contradictorias? ¿Quién no ve aquí, señores,
que en ningún caso el Congreso y los tribunales dicen ni una misma
cosa, aunque lo parezca, ni una cosa contradictoria, aunque lo parezca, sino que en todos los casos dicen siempre cosas de todo punto
diferentes? Pues si dicen cosas de todo punto diferentes, ¿de dónde
nace ese temor de fallos contradictorios? Esta cuestión, señores, lo
he dicho al comenzar, es una cuestión gravísima, una cuestión peligrosísima; cuestión gravísima considerada en su esencia, cuestión
peligrosísima por las tendencias que tiene»55.
Por tanto, se va a producir una distorsión en cuanto a la legalidad (por
vía judicial) y legitimidad (por vía parlamentaria) del proceso electoral
donde, como he indicado con anterioridad, la intervención de los partidos
políticos es fundamental. Se plantean estos problemas entre lo obrado en
el ámbito judicial y lo aprobado en el cuerpo político, puesto que a pesar
de las denuncias de los periódicos, de las presentadas en el juzgado y de las
que se pudieran plantear en la tribuna parlamentaria, las Cámaras pueden
legitimar, es decir, dar por buenas unas elecciones de un distrito cuando es
manifiesto que, a la luz de la resolución judicial, están llenas de irregularidades desde el inicio del proceso electoral, y, particularmente, una vez que
55 Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados, Legis. 1850/51, tomo I, n. 11, sesión de 18 de
noviembre de 1850, pp. 139-140.
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se han escrutado los votos y se han firmado las actas electorales.
Como hemos visto, los jueces fueron unas piezas insertas dentro de la
propia estructura del Estado que, a pesar de ser requeridos continuamente
para que actuaran con imparcialidad en los procesos electorales, sin embargo por la impronta ideológica que es consustancial a todos estos individuos a lo largo del siglo XIX, en el que se exige incluso que den cuenta
de su conducta política para ser nombrados, trasladados o promocionados,
resulta evidente que sin ellos buena parte de las irregularidades electorales
para obtener las mayorías en las Cortes, o para que triunfen unas candidaturas u otras, no se hubieran producido.
Cabe concluir que los jueces de primera instancia, y no digamos los
jueces municipales, actuaron durante todo el siglo XIX como agentes electorales bien del Gobierno, bien de la oposición; bien de un partido, bien
de otro; bien en favor de una candidatura o de otra; y, por tanto, ellos
son protagonistas esenciales –aunque no exclusivos ni excluyentes– para la
configuración de las mayorías parlamentarias. Los jueces colaboraron (irregularmente) en la configuración de las Cámaras legislativas, tanto o más
que los caciques o actuando como tales, en cuanto su conducta personal
y el contexto sociopolítico del siglo XIX español propició su intervención
como agentes electorales, abrogando cualquier atisbo de imparcialidad.
Son, insisto, actores principales y a los que en ocasiones no se ha dado
la importancia que tuvieron, sin perjuicio de favorecer la visión del caciquismo. No podemos olvidar que en numerosas ocasiones el cacique era el
propio juez, no en el partido judicial donde estuviera desempeñando su
función ordinaria sino en otros lugares, como los de procedencia o en los
que tuviera determinados intereses o vínculos familiares o patrimoniales.
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Resumo:
O presente estudo tem como objecto as eleições para Assembleia Constituinte de 1911, numa dupla perspectiva, histórica e jurídico-política, procurando analisar, entre outros aspectos, o recenseamento eleitoral, a capacidade eleitoral activa e passiva, os círculos eleitorais, o sistema eleitoral,
as candidaturas, os boletins de voto, o acto eleitoral propriamente dito,
os resultados eleitorais e os protestos ou reclamações. Por fim discutir-se-á da natureza concorrencial, não concorrencial ou semi-concorrencial do
acto eleitoral em estudo, no contexto da transição revolucionária pós 5 de
Outubro e da afirmação do poder constituinte democrático representativo
que está na origem da Constituição de 1911, tendo como paralelo alguns
dos momentos pré-constituintes de 1974/1975.
Palavras-chave: Eleições de 1911; Assembleia Constituinte; Constituição de 1911; Sistemas eleitorais; Capacidade eleitoral activa e passiva.
Abstract: The present article studies the elections for the 1911 Portugal
Constituent Assembly, in a double perspective, historical and legal-political,
seeking to analyze, among other aspects, the voter registration, the active and
passive electoral capacity, the constituencies, the election system, candidacies,
ballot papers, the electoral act, the electoral results and the protests . Finally,
we will discuss the competitive, non-competitive or semi-competitive nature of
the electoral act under study, with the backdrop of the post 5 th October revolu| 423
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tionary and the assertion of democratic representative constituent power in the
origins of the 1911 Constitution having as parallel some of the pre-constituent
moments of 1974/1975.
Keywords: 1911 elections; Constituent Assembly; 1911 Constitution;
Electoral systems; Active and passive electoral capacity.
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1. Introdução
O estudo do acto eleitoral que fundou o edifício jurídico-constitucional
republicano de 1911 justifica-se a três títulos:
a) trata-se de um objecto de estudo que se insere no âmbito mais lato
do projecto comissariado pelos Professores Vital Moreira e José Domingues com a designação de “ Dois séculos de constitucionalismo
424 |
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eleitoral em Portugal” destinado a assinalar o bicentenário do constitucionalismo em Portugal (1820-2020);
b) constitui um exercício teórico-prático, com o recurso a instrumentos da aproximação historiográfica, que toma como referência um
dos mais significativos momentos de afirmação do poder constituinte democrático na História Constitucional portuguesa, que pode e
deve ser confrontado com outros momentos igualmente democráticos e em particular com o que dá origem à Constituição de 1976;
c) finalmente, o estado da investigação histórica sobre as eleições de
1911 oferece campo a desenvolvimentos, sendo certo que permanece, na matéria, o alvitre formulado por A.H. de Oliveira Marques
vai para 40 anos, quando constatou que “existem publicados muitos poucos dados oficiais sobre a estrutura e o resultado das eleições
durante a Primeira República”1.
Pese embora as dificuldades existentes em sede de fontes históricas, o
certo é que foram dados à estampa alguns ensaios globais sobre as eleições
de 19112 e têm também sido publicados trabalhos de investigação, de índole essencialmente local, que contribuem para ajudar a compreender e a
interpretar o quadro mais global do acto eleitoral em estudo3.
1 Vide A.H. de Oliveira Marques, Guia de História da 1ª República Portuguesa, Lisboa Editorial Estampa, 1981,p. 129. Existem, contudo, disponibilizados de forma sistematizada, em versão impressa ou em bases de dados, roteiros de fontes sobre a História Eleitoral portuguesa relativos à
Monarquia Constitucional e à 1ª República. Para além dos “guias” de referência de A.H. de Oliveira
Marques, registem-se os “ Materiais para a História Eleitoral e Parlamentar Portuguesa“ sobre a
coordenação de Pedro Tavares de Almeida, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, https://purl.
pt/5854/1/index.html ( consultado a 6/2/2021).
2 Vide ,contudo, os contributos de António Pinto Ravara, “Acerca das Eleições de 1911” Sep. Clio,
Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, nº 3, 1981, pp. 127-151; A.H de Oliveira
Marques ,Eleições para as Assembleias Constituintes, 1820-1836-1911, Lisboa, Biblioteca Nacional
de Lisboa, 1975 (catálogo de Exposição com o mesmo nome) ; A.H. Oliveira Marques, “Para a
História das eleições e da Constituição de 1911”,A.H.de Oliveira Marques,Ensaios de História da I
República Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 1988, p. 51 e ss; Carlos Ferrão, “Eleições legislativas realizadas entre 1910 e 1926”, História da I República, Lisboa, Terra Livre, 1976
3 Vide entre outros, Manuel Baiôa, Elites Políticas em Évora da I República à Ditadura Militar, Lisboa, Edições Cosmos, 2000; João B. Serra, “Elites e Competição Eleitoral em 1911”, Análise Social,
vol XXIII, nº 95, 1987, pp. 59-95; António Sá Coixão e António Rodrigues Trabulo, A Primeira
República no Concelho de Vila Nova de Foz Coa, Foz Côa, Câmara Municipal de Foz Côa, 1993 ;
Manuel Dias Augusto, O Município de Ansião na Primeira República, Ansião, Câmara Municipal
de Ansião, 1999; Maria Lúcia de Brito Moura, O concelho de Seia em tempo de mudança: dos finais do
século XIX ao desabar da 1ª República, Seia, Câmara Municipal de Seia, 1997.
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Contudo, algumas questões do processo eleitoral não estão tratadas e
outras, tendo sido abordadas, estão apesar de tudo em aberto, como ,por
exemplo, serão os casos dos círculos eleitorais onde formal e substantivamente se realizaram eleições, o número total de Deputados eleitos ( ou que
viram o seu mandato validado pela Comissão de Verificação de Poderes da
Assembleia Constituinte ) e, entre estes, que forças políticas representavam4.
A eleição de 1911 destinou-se a eleger deputados que tinham como essencial desiderato aprovar uma nova Constituição para a República Portuguesa5 . E assim aconteceu efectivamente. A eleição decorreu no dia 28
de Maio de 19116, os trabalhos constituintes iniciaram-se a 19 de Junho e a
19 de Agosto veio a ser aprovada a Constituição da República Portuguesa
de 1911 7.
4 Entre as fontes mais importantes para o estudo das eleições de 1911 devem considerar-se as que se
encontram à guarda do Arquivo Histórico Parlamentar e que resultam da documentação arquivada
pela Comissão de Verificação de Poderes da Assembleia Nacional Constituinte e que incluem, entre
outros, documentos relativos a actas de apuramento geral dos votos por círculo eleitoral, declarações de candidatura, actas das assembleias eleitorais primárias, mapas e listas com contagem de votos, cadernos de recenseamento, listas com contagens de votos, votos nulos, editais vários, ofícios,
protestos e reclamações – PT-AHP/ANC/CVP/S1 - composto por 97 caixas .
5 Se bem que a Assembleia Constituinte não fosse apenas uma câmara constituinte, já que assumiu
também o poder legislativo e não deixou, no período de antes da ordem do dia, de discutir a situação política . Vide Jorge Miranda, “A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911- um relançe
geral”, Jorge Miranda, Alexandre Pinheiro e Pedro Lomba, coord. A Assembleia Constituinte e a
Constituição de 1911, Lisboa, Assembleia da República,2011 p. 13
6 Prolongando-se, em alguns círculos, pelo dia seguinte ou pelos dois dias seguintes.
7 Sobre a Constituição de 1911 ver os debates nas Actas da Assembleia Nacional Constituinte de 1911
,( edição fac-similada), Lisboa, Assembleia da República, 1986, os estudos contemporâneos da vigência da Constituição de Marnoco e Sousa, Constituição Política da República Portuguesa- Comentário, Coimbra, 1913; I. Many, Étude Critique sur la Constitution de la République Portugaise,
Paris, 1915 e, em parte, Magalhães Colaço, Ensaio sobre a inconstitucionalidade das leis no Direito
português, Coimbra, França & Arménio Editores, 1915 . Ver também o repertório biográfico dos
Deputados em As Constituintes de 1911 e os seus Deputados, Lisboa, Livraria Ferreira, 1911 . Entre os estudos mais recentes ver, entre outros, Mário Soares, “Constituição de 1911” ,Joel Serrão,
dir. Dicionário da História de Portugal, vol. I, Lisboa,Iniciativas Editoriais 1963-1968, p. 679 e ss.,
A.H. de Oliveira Marques, coord. Parlamentares e Ministros da 1ª República(1910-1926), Lisboa,
Assembleia da República,2000 ; Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, direcção, Luís Farinha ( coordenação científica ). Viva a República, 1910-2010, ( catálogo da
exposição com o mesmo nome),Lisboa, 2010 e Jorge Miranda, Alexandre Pinheiro e Pedro Lomba,
coord. A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911, Lisboa, Assembleia da República, 2011;
Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional, Teoria do Direito Constitucional, vol. I, 6ª
edição, Coimbra, Almedina, 2019, p. 409 e ss; Paulo Otero, Direito Constitucional Português, Vol. I,
Identidade Nacional, Coimbra, Almedina, 2010, p. 267 e ss.; Vital Moreira, Sebenta de Direito Constitucional, Porto, Universidade Lusíada - Norte-Porto, 2019, p. 156 e ss.; Gomes Canotilho, Direito
Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição, Coimbra, Almedina, 2003, p. 162 e ss.
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2. “Eleições ! Eleições” ou Ditadura revolucionária ?
O ponto de partida para uma primeira aproximação ao momento eleitoral de 1911, reporta-se ao confronto entre legitimidade democrática e
legitimidade revolucionária, decorrente das visões contrastantes de quem
derrubou a monarquia e dos vários projectos políticos que, de início, se
concentraram na Rotunda, para depois divergir. A questão foi, desde o
primeiro momento, saber se as Constituintes deveriam ser convocadas o
mais rapidamente possível, de modo a que sendo dada a palavra ao povo
este elegesse representantes que elaborassem o novo edifício jurídico-constitucional ou se, pelo contrário, o Governo Provisório 8, representativo do
poder revolucionário puro, deveria manter-se em funções para que pudesse
aprovar o essencial da legislação republicana com isso quase que tornando
a Constituição dispensável ou simbólica.
Diga-se desde já que idêntico debate, ao menos nos seus pressupostos fundamentais, ocorreu no período pré-constituinte de 1975/1976, onde
também se discutiu se se deveria dar livre curso ao “ processo revolucionário” e nele à aprovação do essencial da legislação estruturadora da nova
república ou, pelo contrário, se exigiria, como resultava do Programa do
Movimento das Forças Armadas,a eleição de uma Assembleia Constituinte
que pudesse, dando voz ao povo, validar democraticamente o 25 de Abril
e posteriormente tratasse de discutir e aprovar uma nova Constituição 9.
Como sabemos, prevaleceu, não sem enorme tensão político-militar, a segunda solução .
O certo é que o manifesto e o programa do Partido Republicano de
1891, em que o pensamento de Teófilo Braga estava muito presente 10, revindicando um novo regime político, apontava para a necessidade da elaboração de uma nova Constituição pela via do poder constituinte democrático . A referência histórica nessa matéria era o processo de aprovação
da Constituição de 1822 se bem que com marcada acentuação da exigência
8 Vide sobre a formação do Governo Provisório, José Relvas, Memórias Políticas, vol. I, Lisboa, Terra
Livre, 1977
9 Vide Ricardo Leite Pinto, “Nas origens da Constituição de 1976 : gigantismo, contradição e paz
social”. Guerra, Paz, Liberdade, Ernesto Castro Leal, org. Lisboa, 2019, Lisboa, Centro de História
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2019.p. 95 e ss.
10 Vide A.H de Oliveira Marques, dir. História da 1ª República Portuguesa, As Estruturas de base,
Lisboa,Iniciativas Editoriais, 1978, p. 536 e ss.
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do alargamento da capacidade eleitoral activa no sentido do sufrágio universal masculino. Em qualquer caso, o que manifestamente movia os republicanos na fundação do novo regime era o repúdio da solução pactícia
e anti-democrática que esteve na origem da Carta Constitucional de 1826.
Contudo, após o 5 de Outubro os republicanos dividiram-se entre os
que, essencialmente concentrados no Directório do Partido Republicano
Português e com assento no Governo Provisório, defendiam a continuidade da ditadura revolucionária, até que o Governo Provisório assentasse as
bases legislativas das mais importantes reformas republicanas e os que,
como Sampaio Bruno ou Homem Cristo, a título de exemplo, apelavam à
urgência na convocatória de eleições constituintes11 . Para Sampaio Bruno
“ a ditadura do Governo provisório deveria ser muito curta, legislando o
essencial ( a ser reavaliado profundamente na Assembleia Nacional Constituinte ) com a preocupação central de preparar as eleições constituintes
e a normalização democrática, dado que só com a Constituição, é que a
República estava legitimamente consagrada” 12
Várias foram as vozes que se ouviram contra o atraso na eleição e convocação da Constituinte, única forma de, segundo esses, legitimar democraticamente o movimento revolucionário do 5 de Outubro. Uma das vozes
mais activas ( e radicais) foi a de Francisco Manuel Homem Cristo que em
textos publicados no “ O Povo de Aveiro” exigiu a urgente convocatória da
Constituinte .
Em Dezembro de 1910 o desencantado Francisco Manuel Homem Cris13
to bradava no seu jornal : “ Reúnam quanto antes a Constituinte”14. O
jornalista aveirense cedo se incompatibilizou com os novos titulares do poder pese embora tenha vindo das hostes republicanas e denunciado no seu
11 Vide Ernesto Castro Leal, Partidos e Programas. O campo partidário republicano português ( 19101926), Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008, p. 17 e ss
12 Vide Ernesto Castro Leal, Partidos e Programas[...] p. 22
13 Francisco Manuel Homem Cristo havia começado por aderir ao republicanismo no fim do séc.XIX
mas foi-se afastando cada vez mais do poder republicano logo após o 5 de Outubro. Acabou por ver
o seu jornal “ O Povo de Aveiro” suspenso e ele próprio várias vezes detido pelas novas autoridades
até que acabou por se exilar em Paris ainda em 1911. Ver sobre a polémica intervenção de Homem
Cristo na 1ª Faculdade de Letras do Porto, Francisco Miguel de Araújo, “ A primeira Faculdade
de Letras do Porto na “ campanha Homem Cristo” : o arauto de uma fatalidade prenunciada” .
História. Revista da FLUP, Porto. IV Série, vol.6º, 2016, pp. 57-69 e Luís A. de Oliveira Ramos.
“A primitiva Faculdade de Letras do Porto e a Universidade de Coimbra”, Revista Portuguesa de
História, Coimbra, T. XLII, 2011, pp. 95-108.
14 Vide “O Povo de Aveiro”, 11/12/1910 .p. 2 .
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“Povo de Aveiro” as “iniquidades” do regime monárquico. Mas escassos
meses após o 5 de Outubro já se exilava em Paris . Numa das suas mais violentas críticas aos políticos republicanos, publicada em 1912, escreve : “ Eu
não sou monárquico. E tenho vergonha de ser republicano”. E ainda que a
sua trajectória política seja reconhecidamente controvertida15 a verdade é
que a sua opinião representa nos meses imediatos à revolução republicana
e quanto à questão constituinte o desabafo de um republicano certamente
partilhado por outros. Tal seria o sinal, para alguns republicanos, de que
a legitimação do novo regime não se bastaria com um acto revolucionário
mas que teria de ser acompanhada e o mais depressa possível da expressão
da vontade popular expressa em eleições que dessem forma e conteúdo a
uma Assembleia Constituinte. Isto porque estes republicanos viam com
crescente reservas a proliferação legislativa, a maior parte dela de natureza
inovadora e com manifesta projecção constitucional, a ser aprovada pelo
Governo Provisório presidido por Teófilo Braga. Na verdade ,grande parte
da legislação do Governo Provisório que veio a ser aprovada nos 6 meses
posteriores ao 5 de Outubro e antes da eleição da Assembleia Constituinte,
acabaram por edificar a estrutura jurídica fundamental da República em
muitos domínios e quase todos eles de inequívoca dimensão constitucional .
Assim e sem preocupações de exaustão, registem-se o decreto que reconheceu o divórcio ( 25/12/1910), o que introduziu o registo civil ( 18/2/1911),
o que impôs a não confessionalidade do ensino ( 29/3/1911) e, principalmente, o que consagrou a separação das Igrejas do Estado ( 20/4/1911).
A tal ponto assim foi que, como escreve Fernando Catroga, a Constituição
de 1911, que foi aprovada tendo como pano de fundo todas essas leis, se “
limitou a dar-lhe uma nova legitimidade”16 .
A este propósito é possível traçar aqui mais um paralelo com os momentos pré-constituintes17 de 1975/1976. Também aqui é visível uma certa
similitude quanto aos procedimentos adoptados e aos resultados político-legislativos. Se bem que tenha prevalecido a decisão de promover a eleição
15 Vide sobre o percurso político de Homem Cristo no período da chamada “ república velha” Carlos Manuel Braga da Costa, Percursos de Homem Cristo Ideologia e Política na “ República Velha”
(1910-1917). Dissertação de mestrado, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa,
1996, exemplar policopiado.
16 Vide Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro de 1910,2ª ed.
Lisboa, Editorial Notícias, 2000, p. 308
17 Vide sobre as “decisões pré-constituintes” Gomes Canotilho, Direito Constitucional[...],p. 77 e ss.
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para a Assembleia Constituinte e afastada a tese da legitimidade revolucionária ( Governo provisório e mais tarde o Conselho da Revolução) a verdade é que muitas matérias com densidade constitucional foram aprovadas
pelo Governo Provisório . Como em 1911 também em 1976 a Constituição
acabou por conferir “nova legitimidade” a matérias aprovadas antes da
entrada em vigor da lei fundamental e que esta se limitou, no fundo, a
constitucionalizar 18 . Apesar de tudo com uma diferença que não é inteiramente inócua do ponto de vista político. Enquanto que na Constituinte
de 1975/1976 o Governo Provisório estava longe, dado que não participava
das sessões, aqui, na Constituinte de 1911, o Primeiro Ministro e os Ministros intervinham e votavam na dupla qualidade de membros do Governo e
Deputados Constituintes.
3. A lei eleitoral e as suas alterações
Tendo prevalecido o ponto de vista democrático, em face do acréscimo de pressão da opinião pública, o Governo Provisório, ainda que com
pouco ou nenhum entusiasmo19 decidiu entre Fevereiro e Março de 1911,
convocar eleições para a Assembleia Constituinte . E se demorou a tomar a
decisão, sendo certo que o fez 4 meses após o 5 de Outubro, todo o processo
eleitoral a partir daí se acelerou de forma vertiginosa. Aliás, o fundamento
da súbita urgência vem expressamente invocado no curto preâmbulo da
última versão da lei eleitoral que presidiu ao acto eleitoral, o Decreto com
força de Lei de 5 de Abril de 191120: “ atendendo à alta conveniência que há
18 Vide Ricardo Leite Pinto, “ O “Programa do Movimento das Forças Armadas”: o singular destino
da constituição revolucionária do 25 de abril de 1974 em Portugal”,Historia Constitucional, Universidade de Oviedo, núm. 17, 2016, pp. 309-343.
19 Afonso Costa, não compareceu nas primeiras semanas dos debates constituintes, alegadamente
por doença, e ao regressar em fins de Julho de 1911, comentou os trabalhos da Constituinte com
a frase “ Eu julgo a Constituição suficientemente debatida”, A Capital, 25/7/1911 “ O que pensa
o sr. Dr. Affonso Costa depois de três mezes de doença sobre a política, em geral, e, em particular
sobre: urgência de ser votada a Constituição, necessidade da República ser para todos e vantagem
do presidente ser eleito por unanimidade”. A entrevista traduz a ideia de uma certa inutilidade dos
trabalhos da Assembleia Constituinte.
20 Vide para este diploma e para os restantes citados no texto, As Constituintes de 1911 e os seus
Deputados, Lisboa, Livraria Ferreira, 1911, Lisboa, pp.273 e ss. Vide também Pedro Tavares de
Almeida, Organização e Introdução, Legislação Eleitoral Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 549 e ss e Maria Namorado e Alexandre de Sousa Pinheiro, Legislação Eleitoral
portuguesa: textos históricos (1820-1974), Tomo II, Lisboa, Comissão Nacional de Eleições ,1998.
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em abreviar a abertura e funcionamento da Assembleia Constituinte, por
forma a normalizar quanto antes a vida da Nação Portuguesa “ . O último
diploma de natureza eleitoral com regras relativas à capacidade eleitoral
passiva ( Decreto com força de Lei de 12 Maio 1911) foi publicado 15 dias
antes das eleições. A definição dos círculos eleitorais com as respectivas
assembleias eleitorais foi aprovada 17 dias antes das eleições ( Decreto com
força de Lei de 11 Maio de 1911) . O próprio dia das eleições, 28 de Maio
- assembleias eleitorais do Continente e Ilhas Adjacentes para eleição dos
Deputados às Cortes Constituintes - foi escolhido 30 dias antes ( Decreto
com força de Lei de 28 de Abril de 1911) . Todos os actos do processo eleitoral foram encurtados, sendo de salientar pelas implicações que a seguir
referenciaremos, a antecipação do encerramento do recenseamento de 29
de Maio para 7 de Maio ( tal como resulta do Decreto com força de Lei de
5 de Abril de 1911) .
O diploma de 5 de Abril de 1911 será o texto que regulará efectivamente os vários passos do processo eleitoral, introduzindo algumas alterações
ao Decreto de 14 de Março . As principais diferenças entre um e outro dos
diplomas, que se sucedem no curto espaço de 20 dias, residem na capacidade eleitoral activa, que na versão primitiva excluía, entre outros, “ as praças de pret em efectivo serviço, os indigentes e todos os que não possuírem
meios próprios para a sua subsistência ( art. 6º nº1 ), que assim passaram
a poder votar e no número de cidadãos eleitores que deveriam propor a
candidaturas nos círculos eleitorais, com excepção de Lisboa e Porto,que
se reduziram de 50 para 25( art. 41º) .
4. A governamentalização do recenseamento e a “degola dos inocentes”
O recenseamento tinha natureza facultativa e era elaborado geograficamente por concelhos, com excepção de Lisboa e do Porto, onde
o critério eram os bairros. O recenseamento ficou a cargo das comissões
recenseadoras.
Para a elaboração do novo recenseamento cada comissão, prescrevia a
lei, “ utilizará como elemento de informação o último recenseamento eleitoral” ( Decreto com força de lei de 5/4/1911, art. 16º) no qual “eliminará
ou acrescentará os nomes de cidadãos que não reunirem as condições de
capacidade eleitoral activa previstas na lei”. Podemos assim concluir que
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o recenseamento era “oficioso e voluntário” 21 . Para além do recurso ao
recenseamento monárquico como base do novo recenseamento, haverá que
considerar o súbito encurtamento de todas as operações de recenseamento,
como vimos, que terá dificultado a actualização dos cadernos eleitorais22.
Em geral pode afirmar-se que se manteve a tendência do recenseamento “monárquico” quanto à “ governamentalização das entidades recenseadoras” e à prática de ”ilegalidades “ várias- a mais significativa a “ degola
dos inocentes”23 traduzida na exclusão de eleitores desafectos ao PRP- destinadas a acautelar “ o novo regime perante um direito de voto que oferecia
possibilidades de êxito a monárquicos e socialistas em diversas zonas do
país “24 De tal forma tal prática se tornou ostensiva que o Ministro do Interior, e responsável pela organização do processo eleitoral, chegou mesmo
a enviar um ofício aos Administradores de concelho, pedindo que “ deixassem uns restosinhos do sufrágio universal no recenseamento” 25.
Contudo o alargamento da capacidade eleitoral activa teve como consequência uma significativa subida da percentagem média dos recenseados
por confronto com o ano anterior (1910) que corresponde ao último recen-

21 Vide Manuel Monteiro, Do recenseamento eleitoral em Portugal, Coimbra, Almedina, 2012, p. 80 :
“ Oficioso porque competia às comissões de recenseamento acrescentar de “…motu próprio…”(
&2º, art. 16º) os nomes dos cidadãos não constantes do registo eleitoral anterior ; e voluntário
porque só os interessados requeriam inscrição”. O autor chama ainda atenção para outro aspecto,
“recuperando-se a “opção do Decreto de 1895 e mantida até final da monarquia constitucional ”
e que foi a distinção entre os requisitos de quem vota e propõe candidatos e quem se candidata,
sendo que os primeiros estavam vinculados ao recenseamento e os segundos não . Uma solução que
implicou uma “clara separação entre as condições de elegibilidade e o recenseamento eleitoral, não
incluindo nas primeiras a verificação do segundo e reforçava-se a dispensabilidade do recenseamento eleitoral para os detentores de capacidade eleitoral passiva, numa clara secundarização do seu
papel em todo o processo”. Do recenseamento eleitoral em Portugal[…],p. 81
22 Os cadernos de recenseamento da maioria dos círculos eleitorais mostra-se arquivado no Arquivo
Histórico Parlamentar . Por aí se constata a variedade de suportes documentais, desde listas impressas com indicações manuscritas inseridas pelas Comissões de recenseamento, a cadernos constituídos por folhas com espaços para inserir as referências à idade ,estado, profissão e aos requisitos
da inscrição : capacidade para ler e escrever ou “ser chefe de família”.
23 Vide Fernando Farelo Lopes, A I República Portuguesa, Questão eleitoral e deslegitimação, Lisboa,
1988, Dissertação de Doutoramento em História, exemplar policopiado, p. 367 e Poder político e
caciquismo na 1ª República Portuguesa, Lisboa,Editorial Estampa,1994.
24 Vide Fernando Farelo Lopes, A I República Portuguesa, Questão eleitoral e deslegitimação, [...] p.
368
25 Vide Fernando Farelo Lopes, A I República Portuguesa, Questão eleitoral e deslegitimação, [...] p.367
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seamento monárquico 26
5. A capacidade eleitoral activa e passiva: sufrágio restrito e o alargamento do universo dos elegíveis
Importa averiguar em que termos a lei permitia o exercício do direito
do voto aos portugueses e quem poderia ser eleito. Ou seja qual a delimitação da capacidade eleitoral activa e da capacidade eleitoral passiva.
A lei eleitoral definia que eram eleitores todos os portugueses maiores
de 21 anos à data de 1 de Maio de 1911, residentes no território nacional
que soubessem ler e escrever ou que fossem chefes de família, considerando-se como tais aqueles que à mais de um ano à data do primeiro dia de recenseamento, vivessem em comum com qualquer ascendente, descendentes,
tio, irmão ou sobrinho ou com sua mulher e provessem aos encargos da família ( art. 5º) . A redacção da lei eleitoral permitiu que a primeira mulher
votasse em Portugal ( Carolina Beatriz Ângelo) ainda que na sequência de
intervenção judicial27. Não podiam ser eleitores os que recebessem algum
subsídios de beneficência pública ou particular, os pronunciados com trânsito em julgado, os interditos, por sentença, os falidos não reabilitados, os
incapazes de eleger por sentença penal e os portugueses por naturalização.
Eram elegíveis os cidadãos eleitores maiores de 21 anos à data de 1
de Maio, que soubessem ler e escrever. As inelegibilidades eram extensas (
arts. 8º, 9º e 10º ) e abrangiam certas categorias de profissões ou actividades( magistrados, empregados públicos, ministros de religiões, concessio26

Vide Miriam Halpern Pereira que nota constituir a lei eleitoral de 1911 “ um alargamento enorme
em termos sociológicos em relação ao corpo eleitoral pré-existente”, “ A 1ª República e o Sufrágio
em Portugal : O debate de 1911 em perspectiva diacrónica” ,História Constitucional, nº 15, 2014 ,p.
517;Maria Ana Bernardo. “ A dinâmica dos recenseamentos eleitorais no final da Monarquia e na
I República . Uma reflexão em torno de duas variáveis : alfabetizados e emigrantes “, Penélope, nº
27, 2002, p. 107
27 Vide João Esteves, A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas : uma organização política e feminista ( 1909 -1919), Lisboa,Comissão para a Igualdade e os Direitos das mulheres, 1991 e As
origens do sufragismo português : a primeira organização sufragista portuguesa : A Associação de
Propaganda Feminista ( 1911-1918), Lisboa, Bizâncio, 1998; Tereza Pizarro Beleza, “ Carolina e
o Voto” Jorge Miranda, Alexandre Pinheiro e Pedro Lomba, coord. A Assembleia Constituinte e
a Constituição de 1911, Lisboa, Assembleia da República, 2011, p. 217 e ss; Ricardo Leite Pinto,
“A questão do sufrágio universal na Constituinte de 1911” Jorge Miranda, Alexandre Pinheiro e
Pedro Lomba, coord, A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911, Lisboa, Assembleia da
República, 2011, p. 209.
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nários do Estado, etc.) 28
Em 1911 a população portuguesa atingia 5.960.056, a população recenseável, na estimativa de Oliveira Marques 29 andaria perto de 1.000.000,
os eleitores recenseados foram 846.801 ( ou seja 14,2 % da população ) e os
votantes estimados cerca de 250.000 30 .
Comenta o mesmo historiador 31 que saiu um corpo eleitoral “superior
em 150.000 ao derradeiro recenseamento eleitoral do período monárquico”. E foi a “ lei mais progressiva da República Velha” só ultrapassada em
toda a República pela lei sidonista de 11 /3/191832.
6. Círculos e sistema eleitoral: representação das minorias e a proporcionalidade em Lisboa e no Porto
De acordo com a lei eleitoral o sufrágio seria secreto, directo e facultativo. Nos dois círculos de Lisboa (20 Deputados) e no único círculo do Porto
(10 Deputados) o sistema eleitoral foi o da representação proporcional pelo
processo de Hondt. Terá sido a primeira vez que em Portugal se utilizou
este método eleitoral que depois virá a ser consagrado na Constituição de
1976 e que está hoje em vigor nas eleições para a Assembleia da República.
Nos restantes círculos adoptou-se um sistema maioritário de lista incompleta e representação das minorias de tal forma que operaria o escrutínio da lista de 3 nomes para a eleição de 4, excepto na Horta e Angra
do Heroísmo com listas de 2 nomes para a eleição de 3 e nos círculos coloniais onde a eleição era uninominal sendo eleito o candidato com obtivesse
28 A composição da Assembleia Constituinte constituiu uma excepção ao predomínio dos juristas /
advogados nas qualificações académicas dos Deputados da 1ª República. Os formados em Medicina tiveram grande projecção (28,8%) que ameaçou a tradicional hegemonia dos juristas( 12, 5%)
vide Pedro Tavares de Almeida, Paulo Jorge Fernandes e Maria Carvalho dos Santos “ Os deputados da 1ª República Portuguesa : inquérito prosopográfico” ,Revista de História das Ideias, vol. 27,
2006 p. 408
29 Vide História da I República, As Estruturas de Base[...], p. 610.
30 Vide António Joaquim de Sousa Junior, org. Censo Eleitoral da Metrópole, Lisboa, Imprensa Nacional, 1916; Anuário Estatístico de Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, 1931; Pedro Tavares
de Almeida “Eleitores, Votos e Representantes” Fernando Catroga e Pedro Tavares de Almeida,
coord. Respublica, 1820-1926. Cidadania e Representação Política em Portugal, Lisboa, Assembleia
da República e Biblioteca Nacional, 2010, p.62
31 Vide Ensaios de História da I República Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte,1988,p. 51
32 Vide Fernando Farelo Lopes, “ Eleições”, Maria Fernanda Rolo, coord. Dicionário de História da I
República e do Republicanismo,volume I – A-E, Lisboa, Assembleia da República ,2013, p. 1094
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maioria relativa. Este sistema permitia a uma eventual segunda lista mais
votada obter em cada círculo o mandato sobrante permitindo-se assim,
ainda que artificialmente, a representação das forças ou candidatos minoritários.33
Aspecto relevante, por forma a potenciar a expressão eleitoral “ republicana” nos centros urbanos, foi a garantia da autonomia política das cidades de Lisboa e do Porto, agora desagregadas das cinturas rurais, na delimitação dos respectivos círculos eleitorais.É claro que tal delimitação não
foi inocente e teve por base um propósito político evidente : a concentração
do voto republicano, essencialmente urbano, nas duas grandes cidades
portuguesas.
7. As candidaturas: Directório do Partido Republicano Português, radicais, socialistas e republicanos independentes
Ora, foi justamente em Lisboa e no Porto que surgiram mais candidaturas . Estas podiam ser apresentadas em listas electivas por “ grupo eleitoral” mas teriam de recolher a assinatura de 100 cidadãos eleitores( art.
42º). Já nos restantes círculos as candidaturas deviam ser subscritas por 25
cidadãos eleitores ( art. 41º).
Em Lisboa e Porto as listas electivas ou listas de candidatura “ contendo os nomes dos candidatos sufragados por cada grupo eleitoral “ ( art. 42º
), visavam a previsão do escrutínio pelo sistema proporcional . Mas em ambos os casos, quer em Lisboa e no Porto quer no resto do País, se obrigava
a que cada candidato organizasse um processo de candidatura individual .
Em Lisboa no Círculo Oriental candidataram-se 4 listas : Partido Republicano Português ( onde figuravam os nomes mais conhecidos dos “ Democráticos”, como Bernardino Machado, Brancaamp Freire, Afonso Costa
33 Também conhecido como “sistema de voto limitado”, era designado na “ Alemanha por “Eingeskrankte Stimmgebund”, na Inglaterra e nos Estados Unidos por “limited vote”, em França por
“vote limité” e no Brasil, como no nosso País por “ lista incompleta” e foi utilizado pela primeira
vez no ano de 1867 em Inglaterra” vide Eunice Marisa Martins Relvas, Eleições Municipais em
Lisboa na Primeira República(1910-1926), Tese de Doutoramento em História Contemporânea,
FCSH, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, exemplar policopiado, 2014, p. 95 . Em Portugal
o sistema foi introduzido pela Lei de 21 de Maio de 1884 ficando em vigor até 1895, vide Pedro
Tavares de Almeida, “Comportamentos eleitorais em Lisboa(1878-1910) “,Análise Social, vol.
XXI(85), 1985-1º, p. 112
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ou António José de Almeida ), Republicanos Independentes, Republicanos Radicais e Partido Socialista. No Círculo Ocidental apresentaram-se
três listas : Partido Republicano Português ( onde figurava Teófilo Braga,
Carlos da Maia e Machado dos Santos ), Republicanos Radicais e Partido
Socialista. Por seu lado, no Porto candidataram-se duas listas : Partido
Republicano Português e Partido Socialista.
Nos restantes círculos, se bem que a esmagadora maioria das listas
fosse composta por cidadãos ligados ao Partido Republicano ( e alguns
pertencentes formalmente aos seus órgãos, designadamente ao Directório)
há registo de várias listas ligadas ao Partido Socialista ( há quem fale em
“ listas das classes trabalhadoras”) 34 e muitas dissidências da linha oficial
do Partido Republicano .
8. O acto eleitoral
A percepção de como decorreu o acto eleitoral depende da fonte. Uma
consulta à imprensa republicana 35 dá nos uma imagem de tranquilidade
e ao mesmo tempo de grande adesão cívica. Mas o testemunho de alguns
contemporâneos, sobretudo políticos monárquicos36 mas também republicanos 37, aludem a um ambiente de agitação política.Com mais ou menos
violências parece consensual entre os historiadores que o acto eleitoral de-

34 Vide Luís de Oliveira Ramos, Memória sobre os Deputados do Minho às Constituintes de 1911 Braga,
1976,p. 8.
35 O jornal “República”, propriedade de António José de Almeida, Ministro do Interior do Governo
Provisório e que também dirigia o jornal, refere na capa da edição do dia seguinte às eleições “ Paiz
sanciona a República” e “ Concorrem às urnas quase todos os recenseados” ( edição de 29/5/1911).
Na mesma edição, em reportagem que visita várias assembleias de voto de Lisboa, o relato é
unânime : “ Nas assembleias : tranquilidade, concórdia, harmonia” e no Porto : “ O acto eleitoral
decorre com a maior ordem e absoluta legalidade” (pp. 2 e 3)
36 Por exemplo ,António Cabral que foi Ministro na Monarquia e testemunha directa dos acontecimentos refere : “ Chegou o fim de Maio de 1911 . Realizaram-se as eleições de deputados. Por toda
a parte conflitos, tumultos, prisões, ferimentos “ vide As minhas memórias políticas, Em plena
República, Lisboa, 1932, p.180
37 Vide Caetano Goncalves, deputado eleito pelo Círculo de Benguela ( Angola) que assinala como o
período de maior tensão não o coincidente com o acto eleitoral propriamente dito, mas depois, já
no decorrer dos trabalhos da Constituinte ,coincidindo com a eleição de Manuel de Arriaga como
Presidente da República, vide A primeira legislatura da República, 1911-1914, Lisboa, Torres & Cª,
p. VIII
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correu em clima tenso e pouco claro do ponto de vista político38. A isso não
deverá ser estranha a aprovação pelo Governo Provisório, a pouco mais de
um mês da data das eleições, da Lei da Separação das Igrejas do Estado,
datada de 20 de Abril, que teve um significativo impacto social e político39. Da consulta das Actas de Apuramento Eleitoral das assembleias de
voto nos vários Círculos Eleitorais constata-se a existência de reclamações
e protestos de vária natureza, que adiante se referirão.
A lei eleitoral dispunha que a votação iniciar-se-ia pelas oito horas da
manhã devendo concluir-se pelas seis horas da tarde excepto se não fosse
possível concluir a votação e o apuramento,caso em que continuariam as
operações no dia seguinte.
Na generalidade das assembleias a votação começou e terminou no dia
28 de Maio, mas em algumas assembleias prolongou-se pelo dia seguinte
(ou pelos dois dias seguintes), como foram os casos em várias assembleias
nos dois Círculos de Lisboa.
9. Os boletins de voto: votos válidos e nulos
Embora possa constituir um pormenor menos relevante na análise das
eleições de 1911, entendemos dar nota das particularidades associadas aos
boletins de voto, até porque nos permitem verificar aspectos laterais do
processo eleitoral . Ao contrário que que ocorre hoje em dia, a impressão
dos boletins de voto não era uma tarefa do Estado. Pelo contrário, competia aos candidatos e às listas concorrentes conceber e imprimir os boletins
de votos e transportá-los para as assembleias de voto. De todo o modo a
lei eleitoral impunha critérios na concepção dos boletins de voto . Assim,
os boletins de voto de Lisboa e Porto deviam conter a inscrição de todos os
nomes da lista electiva ( lista completa) ou de apenas alguns dos nomes dos
candidatos ( lista incompleta).
Nos restantes círculos do Continente os boletins deveriam conter até 3
38 Vide Rui Ramos, “A segunda Fundação (1890-1926) “ História de Portugal, José Mattoso, dir. Sexto Volume, edição revista e actualizada, Lisboa, Estampa, 2001 ,p. 392 e ss. ; Vasco Pulido Valente,
A República Velha (1910-1917), Lisboa, Gradiva, 1997, p. 12 ; António José Telo, Primeira República, Do Sonho à realidade, vol I, Lisboa, Presença, 2010,pp.148 e ss e 160 e ss. ; Douglas Wheeler,
História Política de Portugal, 1910-1926, 2ªed. Mem Martins, Europa-América, 2010, p. 102
39 Vide Fernando Rosas e Maria Fernanda Rollo, coord. História da Primeira República Portuguesa,
2ª ed., Lisboa, Tinta da China, 2010, p. 133 e ss .
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nomes dos candidatos do círculo .
Por outro lado, a expressão do voto deveria obedecer tão só à preferência pelos candidatos oficialmente aceites, sendo nulos os boletins de voto
nos quais se tivesse inscrito nomes estranhos às candidaturas do círculo ou
pertencentes a listas electivas diversas( art. 53º).
Ainda que o número de votos nulos não tenha tido particular expressão
no total do acto eleitoral, registaram-se como casos comuns de votos nulos,
arquivados no Arquivo Histórico Parlamentar, a inserção de outros nomes
que não os aceites como oficiais e a expressão de comentários diversos (
p.ex. no boletim da lista radical no círculo de Lisboa Ocidental “ Viva o
dinheiro da Companhia de Panificação! Viva o limite de padarias! Viva o
Brito Camacho “ )40 .
10. Os editais
Em muitos aspectos do processo eleitoral as soluções republicanas não
se afastavam da “ignóbil porcaria “ ( como ficou conhecida a última lei eleitoral da Monarquia) . É o caso da tentativa de publicitação e transparência
das operações eleitorais ( recenseamento, total de votos por assembleia e
resultados das assembleias primárias) .
Tais iniciativas tomavam a forma de Editais afixados em lugares públicos designadamente nos edifícios onde o acto eleitoral se encontrava a
decorrer. Exemplos desses editais ,que se mostram documentados, são as
listas electivas apresentadas ( Lisboa e Porto), a indicação do número total
de sufrágio contabilizados na assembleia eleitoral primária ,o apuramento
de votos entrados na urna por candidatos ou listas e relação dos eleitores
que compunham a mesa da assembleia eleitoral .
11. Os protestos
Os protestos escritos fizeram parte do panorama eleitoral, como se referiu antes. Poderiam ser invocados em várias fases do processo eleitoral .
Em muitos círculos há registo de protestos mas que em regra são indeferidos pelos Presidentes das Assembleias Eleitorais de Círculo ou mesmo pe40 PT/AHP/CVP- Cx. 45 Sec. IX, Círculo 35 ( Lisboa Ocidental, Assembleia Primária de São Mamede)
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los Presidentes das Assembleias primárias . Os fundamentos dos protestos
são os mais variados :
a) protestos quanto a elegibilidades de candidatos41;
b) disparidades entre listas (votos) entradas em urna e as votações de
certos candidatos com estes a registarem mais votos do que o total
dos sufrágios contabilizados na assembleia de voto42 ;
c) comportamentos irregulares dos Administradores dos Concelhos
como no caso de um “ por ter estado a entregar listas aos eleitores
no segundo dia da votação” sendo para mais “ representante de um
dos grupos facciosos” e “pai do Presidente da Assembleia Eleitoral
“43 ;
d) ameaças da “ maioria “( PRP) que terão intimidado votantes de
modo a impedir que se deslocassem às assembleias” com guardas à
porta encarregados de lhes deitar a mão caso se atrevessem a sair à
rua “ e forçado outros a votar sob ameaça de “expulsão do trabalho
“ ou de lhe “retirar as hortas”44 ;
e) de cadernos de recenseamento não actualizados com acusação de
“roubo de votos”45;
Mas o protesto mais expressivo nas eleições de 1911 veio a traduzir-se
em inquérito judicial por solicitação da Comissão Parlamentar de Verificação de Poderes e ocorreu no Círculo nº 50 ( Funchal ) . O processo só por
si mereceria análise própria e desenvolvida incompatível com as presentes
notas. Damos apenas nota da frase conclusiva do relatório final : “ a eleição
de Deputados realizadas na assembleia de S.Vicente na Ilha da Madeira
nos dias 28 e 29 de Maio deste ano foi um burla vergonhosa, em que a urna
41 PT/AHP/CVP- Cx. 42 Sec. IX, protesto contra a elegibilidade do candidato Pedro Januário do
Valle Sá Pereira ( da Lista do P.R.P) por ser “ falido não reabilitado”
42 PT/AHP/CVP-Cx. 46. Sec. IX . Protesto apresentado no Círculo 36 de Vila Franca de Xira : “
deve anular-se a assembleia de Sacavém pois que tendo entrado na urna 619 listas não podia um
dos candidatos ter 642 votos e por se terem contado votos a favor de José Dias da Silva 135 votos
quando a pessoa votada foi João Dias da Silva” e mais adiante “ As irregularidades que ficam
apontadas se não influem em relação à maioria, influem todavia quanto à minoria”.
43 PT/AHP/CVP-Cx.27, Sec, IX Assembleia Primária de Mira, Círculo 24( Coimbra)
44 PT/AHP/CVP-Cx.33 ( 1º maço) . Protesto no Círculo 30 ( Alcobaça)
45 PT/AHP/CVP-Cx. 44 . Sec. IX ( Círculo 35, Lisboa Ocidental, Assembleia Primária da Freguesia
de Coração de Jesus)
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foi violada e o sufrágio do eleitor corrompido ( José de Oliveira da Costa
Gonçalves, Juíz de Direito, 24/8/ 1911)46 A consequência deste processo foi
a não proclamação imediata dos 4 deputados que o círculo do Funchal deveria eleger. Foram apenas proclamados dois Deputados (Correia de Azevedo e Manuel de Arriaga) e os restantes apenas cerca de um ano depois já
a Assembleia Constituinte se havia transformado, num acto muito polémico47, em duas Câmaras, a do Senado e a dos Deputados.
12. Os resultados eleitorais e a composição da Assembleia Constituinte
A Constituinte, de acordo com a composição da totalidade dos círculos
eleitorais (Metrópole, Ilhas Adjacentes e Colónias), deveria ser composta
por 242 deputados48. Contudo, nem todos tomaram posse. Assim ocorreu
com alguns representantes das Colónias e das Ilhas Adjacentes, quer porque não chegaram a obter o parecer favorável da Comissão de Verificação
de Poderes da própria Constituinte quer porque existiram processos de
impugnação eleitoral que se arrastaram para além da conclusão dos trabalhos da Constituinte, a 25 de Agosto de 1911 . Daí que os historiadores
apresentem números que estão longe de coincidir quanto ao exacto número
de Deputados que tomaram posse, ou seja, cujo mandato foi validado pela
Comissão de Verificação dos Poderes da Assembleia Constituinte. De acordo com a Relação de Deputados eleitos à Assembleia Constituinte publica46 PT/AHP/CVP-Cx.56-A, Sec. IX . Círculo 50 ( Funchal)
47 Os membros da Constituinte transformaram-se, por votação realizada no dia 25 de Agosto, em
Senadores e Deputados das duas novas Câmaras previstas na Constituição acabada de aprovar. A
solução, que evitava a convocação de novas eleições, quer para o Senado quer para a Câmara dos
Deputados, foi o resultado da aprovação de uma disposição constitucional transitória (art. 84º & 1)
que dispunha: “Os primeiros Senadores serão eleitos de entre os Deputados à Assembleia Nacional
Constituinte maiores de trinta anos. Serão em número de setenta e um e os restantes membros
da Assembleia Nacional Constituinte formarão a primeira Câmara dos Deputados” vide Diário
da Assembleia Nacional Constituinte ,sessão nº 60 de 25/8/1911 e As Constituintes de 1911 e os seus
Deputados[...] p. 503 e ss A solução foi muito criticada argumentando-se que “ A Constituinte
usurpou o mandato representativo que lhe confiara o vetum popular para elaborar a Constituição
não se submetendo às novas eleições como estava estatuído na lei” vide Raymundo Alves, O Parlamento, 1911-1914, Balanço Político, Lisboa, Tipografia Modesta, 1914, p. 5
48 Vide Decreto com força de Lei de 11/5/1911 (mapa Anexo relativo aos círculos do Continente
e Ilhas Adjacentes) e Decreto com força de Lei de 13/5/1911 (mapa Anexo relativo aos círculos eleitorais nas colónias). No mesmo sentido A.H . de Oliveira Marques, A 1ª República Portuguesa. Alguns aspectos estruturais, 3ª ed. Lisboa, Livros Horizonte, 1980, p. 77 que refere ter
sido a representatividade da nova Câmara de 1 Deputado por 27.000 habitantes superior à do
constitucionalismo monárquico ( 1/40.000).
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da na edição fac-similada das Actas da Assembleia Constituinte 49o número
total de Deputados que tomaram posse é de 222 50. Quanto aos restantes
há registo de várias vicissitudes, a saber, vários Deputados, todos das Colónias ou do Funchal, não tomaram assento na Assembleia Constituinte,
mas vieram a ser proclamados mais tarde na Câmara dos Deputados, ou
porque os processos não chegaram a tempo à Comissão de Verificação de
Poderes ou porque se suscitaram impugnações e protestos que também
atrasaram o processo de verificação do mandato 51. Em alguns círculos eleitorais das Colónias não há sequer registo no AHP de que tenha existido
eleição ou designação, na fórmula administrativa e não competitiva, prevista na lei eleitoral.
De qualquer modo, compulsadas as Actas da Assembleia Nacional
Constituinte, o momento mais participado dos 3 meses de reuniões parece
ter sido o da sessão de 24 de Agosto de 1911 : participaram 217 Deputados
na eleição de Manuel de Arriaga como primeiro Presidente da República52
A filiação dos Deputados eleitos é também controversa: há quem sustente a eleição de 2 Deputados do Partido Socialista e 3 independentes 53.
Há quem registe a eleição de um deputado socialista54 e há quem defenda

49 Vide Actas da Assembleia Nacional Constituinte de 1911 [...] p. 645 e ss.
50 José Manuel Tavares Castilho,A Assembleia Nacional (1934-1974).Tese de Doutoramento em História Contemporânea e Moderna, ISCTE, exemplar policopiado, p. 24 nota 62, refere ter contabilizado 222 Deputados, “considerando a totalidade dos deputados eleitos, segundo a «Relação
dos deputados eleitos à Assembleia Nacional Constituinte de 1911», anexa à edição das Actas da
Assembleia Nacional Constituinte de 1911, confrontada com a «Relação nominal dos senhores
deputados eleitos à Assembleia Nacional Constituinte pelo ultramar, continente e ilhas adjacentes
e designação dos seus respectivos misteres», publicada em As Constituintes de 1911 e os seus Deputados, Lisboa, Livraria Ferreira, 1911, pp. 257-268. Mesmo descontando os 6 deputados do ultramar que não chegaram a tomar posse, o número total seria de 222”. Contudo Fernando Catroga, O
Republicanismo em Portugal[...] p. 161, refere a eleição de 200 deputados, enquanto que Douglas
L. Wheeler ,História Política [...],p. 89 e Rui Ramos, A segunda Fundação[...]p. 394 falam em
226.
51 Vide As Constituintes de 1911 e os seus Deputados[...],p. 269
52 Vide Diário da Assembleia Nacional Constituinte . Sessão nº 59 de 24/8/1911, Actas da Assembleia
Nacional Constituinte [...],p. 528
53 Vide Materiais para a História Eleitoral e Parlamentar Portuguesa, 1820-1926, coord. Pedro Tavares
de Almeida, http://purl.pt/5854/1/index.html (consultado a 6/2/2021). Aderimos a esta informação
em Ricardo Leite Pinto (Introdução e Selecção). A Constituinte de 1911. As grandes polémicas,
Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2010 p. 9.
54 Vide Fernando Catroga, O republicanismo em Portugal, 3ª ed. [...],p. 161 e Miriam Halpern Pereira, “ A 1ª República e o Sufrágio em Portugal : O debate de 1911 em perspectiva diacrónica” in
História Constitucional, nº 15, 2014, p. 517
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que não foi eleito qualquer Deputado daquela força política 55.
Na verdade não há evidência da eleição de 2 Deputados do Partido
Socialista Português. Mas sobram evidências para confirmar a entrada,
pela primeira vez, de um socialista no parlamento português. Tratou-se da
eleição da Manoel José da Silva, militante socialista de toda a vida e candidato formalmente apresentado na lista do Partido Socialista pelo círculo
do Porto56, que foi proclamado Deputado após a Comissão de Verificação
de Mandatos da Assembleia Constituinte ter declarado inelegível o candidato do PRP, Nunes da Ponte, por este ter sido entretanto nomeado para
um cargo público57. A verdade é que, não fosse essa circunstância, Manoel
José da Silva não teria sido eleito. Se aplicássemos as regras da proporcionalidade calculadas pelo Método de Hondt às listas concorrentes no círculo
do Porto os republicanos elegeriam todos os lugares em disputa. Foram
eleitos outros dois Deputados nas listas do PRP com antecedentes ideológicos “socialistas” mas que não se reclamavam nem eram reclamados como
pertencendo ao Partido Socialista : Alfredo Maria Ladeira (eleito pelo círculo de Lisboa Ocidental ) e Pedro Januário do Valle Sá Pereira (eleito pelo

55 Vide Vasco Pulido Valente, O poder e o povo- A revolução de 1910, 6ª ed. Lisboa, Aletheia, 2010,p. 191
56 Ver a sua ficha biográfica em As Constituintes de 1911 e os seus Deputados[..] p. 89 . Vide também Maria Filomena Mónica, O Movimento Socialista em Portugal (1875-1934), Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1985 e César Nogueira, Notas para a História do Socialismo em Portugal,
1895-1925, vol. II, Lisboa, Portugália, 1966, p. 338
57 Vide Manoel José da Silva, A Acção socialista parlamentar em dois anos de legislatura, 1911-1 e
1912-13 Porto, 1913, p.3. que explica : “ com efeito nenhum dos nossos candidatos saiu eleito. Tendo porém sucedido que um dos eleitos da lista governamental foi nomeado para um cargo público
que o tornava segundo a lei inelegível, a comissão verificadora dos mandatos da Assembleia Constituinte excluindo esse candidato eleito pela lista do Porto proclamava deputado o mais votado da
lista socialista que havia obtido 919 votos e assim ficou sendo representante do Partido Socialista
n´aquela Assembleia o autor deste modesto relatório” . E acrescenta : “ é conveniente notar que
a circunstância de não ter saído eleito logo no apuramento geral do círculo e de não ter obtido
um número mais elevado de votos bastante influência exerceu no meu ânimo para me arrefecer
as energias morais no desempenho do mandato. Cheguei mesmo a ter desejo de não ir ocupar o
lugar de deputado . Mas considerando que se tal fizesse o Partido Socialista ficaria mal colocado e
achar-se-ia embaraçado em futuros actos eleitorais fui tomar assento na Assembleia Constituinte
em 29 de Junho de 1911” .Ver também a declaração de voto por ocasião da deliberação final sobre
o texto da Constituição de 1911, onde, pese embora considere que a mesma “ não corresponde
inteiramente à aspiração do povo democrata “ se revela “ simpática e defensável” razão pela qual
a assinou, vide Diário da Assembleia Nacional Constituinte, sessão nº 57 de 22 de Agosto de 1911,
p. 21 in Actas da Assembleia Nacional Constituinte [...] p. 523.
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círculo de Lisboa Oriental) 58.
Contudo a existência de um deputado socialista e a possibilidade da
eleição de alguns independentes59 não mitiga sequer a vitória esmagadora
do Partido Republicano. Mesmo nos círculos onde mais listas oposicionistas concorreram, como foram os casos dos dois círculos de Lisboa e onde a
regra da proporcionalidade poderia ter um efeito moderador do resultado
final, este foi avassalador a favor do PRP. Há pois quem fale a esse propósito, de sistema de partido único60, para caracterizar o sistema partidário
saído das eleições.
Os mapas dos resultados dos dois círculos de Lisboa traduzem o seguinte: a) Lisboa Ocidental, Lista do Partido Republicano Português (onde
Teófilo Braga foi o candidato mais votado) com um total de boletins da
lista completa e da lista incompleta de 18.581, Lista Radical, 392 votos e
Lista Socialista, 401 votos 61; b) Lisboa Oriental, Lista do Partido Republicano Português (onde Sebastião de Magalhães Lima foi o candidato mais
votado62 ficando Afonso Costa em segundo lugar), a qual obteve um total
de votos de 19.025, a lista independente 123 votos, a lista radical, 598 votos
58 Vide As Constituintes de 1911 e os seus Deputados [...] que inclui uma lista biográfica da maioria
dos Deputados e onde se refere quanto a Alfredo Maria Ladeira que “ aos 16 anos filiou-se no partido socialista português do qual se desligou em 1899 por motivos particulares “(p. 35) e quanto
a Pedro Januário do Valle Sá Pereira regista que foi eleito “ sem compromissos políticos “ e que “
é socialista independente”( p. 198). Miriam Halpern Pereira assinala, no contexto das discussões
constituintes sobre o sufrágio universal masculino, a posição de “ Alfredo Ladeira “ antigo socialista de origem operária(canteiro) “ vide “ A 1ª República e o sufrágio em Portugal [...] p. 517 . Vários
dos candidatos a Deputados são de origem operária, como é o caso de Gabriel Mendes, pedreiro,
que pese embora não tenha sido eleito no Círculo de Évora, obteve 135 votos . PT/AHP/CVP-Cx.
52 . Acta de Apuramento da Assembleia Geral do Círculo de Évora.
59 A qualificação de determinados Deputados como “ independentes” não é isenta de escolhos . Desde
logo porque não existindo em 1911 um regime legal dos partidos políticos, que definisse as regras
de filiação formal, difícil se torna identificar a ligação dos candidatos a determinada força política.
Depois porque a lei eleitoral na previsão relativa às candidaturas, acentua o ser carácter individual
desligado de qualquer referência a partidos políticos . Apenas dispõe, quanto às candidaturas nos
círculos de Lisboa e do Porto, a possibilidade de “ lista de candidatura ou listas electivas” com referência a “ cada grupo eleitoral “ ( art. 42º do Decreto de 5/4/1911) . A consulta aos perfis biográficos publicados dos Deputados eleitos é quanto a esse ponto inconclusiva – vide As Constituintes
de 1911 e os seus Deputados [...]pp. 1 a 256
60 Assim Marcelo Rebelo de Sousa, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português, Braga,
Livraria Cruz, 1983, p. 169-170
61 Vide PT/AHP/CVP-Cx. 43 sec.IX
62 De todos os Deputados eleitos Magalhães Lima terá sido o mais votado com 18.853 votos, vide
Artur Santos Silva e Maria Fernanda Rollo, “A Constituição de 1911” i, Jorge Miranda, Alexandre
Pinheiro e Pedro Lomba, coord. A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911, [...], p. 148
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e a lista socialista 408 votos 63. A nível nacional o Partido Socialista Português terá apresentado listas em 10 círculos num total de 28 candidatos e
obteve 3308 votos64.
Segundo Oliveira Marques65 votaram, em 26 círculos da Metrópole, cerca de 250.000 cidadãos( 34 % ) dos 846.801 recenseados.
13. Eleições competitivas ou “ em contexto não concorrencial”?
Tendo presente o que vem de assinalar-se, a compreensão historiográfica das eleições de 1911, no momento e com as condicionantes referidas,
pode reconduzir-se à resposta a dar à seguinte pergunta : foram as eleições
constituintes competitivas ou realizaram-se em contexto não concorrencial como alguns investigadores sustentam 66.
Os termos desta dicotomia carecem de ser contextualizados. Saber se as
eleições em determinado país e momento histórico foram “livres e justas”
constitui hoje um paradigma de identificação das eleições democráticas e
dos regimes democráticos representativos 67. Por outro lado, identificar padrões de representação política na escolha de determinado processo constituinte, decorre da grelha de classificação das formas de exercício formal

63 Vide PT/AHP/ CVP- Cx. 42-sec.IX
64 Vide César Nogueira, Notas para a História do Socialismo em Portugal, 2ª volume,1895-1925, Lisboa, Portugália Editora, 1966, p. 111-112. O autor refere a “ luta titânica “ para participar nas
eleições : “ a maior parte dos elementos socialistas não estavam recenseados. A lei eleitoral era
pouco liberal, era mesmo reacionária. Exigia as candidaturas apresentadas em Lisboa e no Porto
autenticadas por 100 eleitores .Na província eram 25 . O Partido Socialista Português que não
tinha tradição eleitoral nem recursos suficientes viu-se a braços para vencer estas enormes dificuldades “
65 Vide História da 1ª República Portuguesa,As Estruturas de Base[ ...], p. 610
66 Por exemplo, Vasco Pulido Valente considera que as eleições foram uma fraude mais vasta e descarada do que tudo o que passado monárquico se atrevera, A República Velha(...p. 20; mais contido,
José Melo Alexandrino fala de “simulacro” e sustenta que em 21 círculos não houve eleição o que
significa que os correspondentes deputados foram designados por nomeação” feita pelo Directório
ou por uma comissão local republicana” vide “ A presença de Afonso Costa na Assembleia Nacional Constituinte” in A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911[...],p. 482
67 Vide André Freire, “ Eleições, sistemas eleitorais e democratização : o caso português em perspectiva histórica e comparativa”, Eleições e Sistemas Eleitorais no Século XX português. Um balanço
histórico e comparativo, André Freire ,org, Lisboa, Colibiri, 2011 e Samuel Huntington, The Third
Wave, Democratisation in the late Twentieth Century, Norman, University of Oaklahama Press,
1993 .
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do poder constituinte68.
A este último ponto podemos desde já responder . Ao afastar a tentação
ditatorial da manutenção do Governo provisório, órgão revolucionário puro,
como único centro político e decisor legislativo, dando a palavra ao povo
através de eleições constituintes, os republicanos de 5 de Outubro conferiram legitimidade democrática formal ao exercício do poder constituinte, tal
como ocorrera em 1822 e viria depois a acontecer em 1976. De acordo com
as arrumações classificatórias tradicionais, a Constituição de 1911 nasceu de
um acto constituinte unilateral singular assumindo a forma de uma Assembleia Constituinte soberana assente no princípio democrático representativo.
Mas saber se esse acto constituinte, inequivocamente democrático representativo, assegurou também o pluralismo69 significa avaliar se as eleições
foram competivas, não competivas ou semi-competivas 70. E tal decorre da
apreciação que se faça das condições de exercício (legais e práticas) do processo eleitoral e do exercício do direito de voto71.
O art. 39 º da Lei Eleitoral previa que quando o número de candidatos
em determinado círculo ou a lista electiva não excedessem a representação
parlamentar do Círculo não haveria nesse círculo eleição ( assembleia primária) considerando-se eleitos os referidos candidatos. Tratava-se de uma
disposição inédita na História eleitoral portuguesa pese embora tivesse precedentes na Dinamarca (1901) e em Espanha (1907)72.
Saber dos círculos onde se realizaram ou não eleições suscita as maiores perplexidades já que os investigadores se mostram divididos. Há quem
sustente que só houve eleições em 22 dos 50 círculos eleitorais do continente
68 Vide as propostas de Manuel Afonso Vaz, Teoria da Constituição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012,
p. 84 e ss. ; Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, tomo II, 5ª ed. Coimbra, Coimbra
Editora, 2003, p. 110 e ss e de Gomes Canotilho, Direito Constitucional [...], p. 78 e ss.
69 Assim Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo II [...] p.111
70 Vide André Freire, “ Governo Representativo e Consentimento dos Governados: a Arquitectura
Constitucional Portuguesa em Perspectiva Histórica”, Jorge Miranda, Alexandre Pinheiro e Pedro
Lomba, coord. A Assembleia Constituinte e a Constituição de 1911[...], p. 180
71 Pedro Tavares de Almeida classifica as eleições nos círculos de Lisboa e Porto como tendo sido
realizadas “num contexto não concorrencial” vide “ Eleições e recrutamento parlamentar em
Portugal “ Das urnas ao hemiciclo . Eleições e Parlamento em Portugal ( 1878-1926) e Espanha(
1875-1923), Pedro Tavares de Almeida e Xavier Moreno Lúzon, coord. Lisboa, Assembleia da
República, 2012, p. 20
72 Segundo se pode ler em Fernando Catroga e Pedro Tavares de Almeida, coord., Res Publica,
1820/1926 Cidadania e Representação Política em Portugal, Lisboa, Assembleia da República, 2010,
p. 83
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e ilhas (Rui Ramos73), quem defenda a eleição em 23 círculos (José Manuel
Tavares Castilho74), outros referem e identificam 24 círculos (António Ventura75 ), outros registam 26 círculos da Metrópole (Oliveira Marques76) e há,
finalmente, quem sustente ter havido eleições em 30 círculos, também por
referência ao Continente e Ilhas ( João Bonifácio Serra77 e António Pinto Ravara78). Uma análise necessariamente incompleta e lacunar, porque considera apenas o fundo documental do Arquivo Histórico Parlamentar, ignorando outras fontes históricas que poderiam completar a informação constante
daquele Arquivo79, permite validar a realização de eleições, em pelo menos
33 da totalidade dos círculos em disputa, sendo 26 da Metrópole e Ilhas e
7 das Colónias . Essa conclusão assenta, quanto à esmagadora maioria dos
círculos, na existência de Actas das Assembleias de Apuramento Geral do
Círculo80. Nos poucos casos em que tais Actas não foram localizadas, como
73 Vide Rui Ramos, A segunda Fundação (1890-1926) [...], p. 394.
74 Vide José Manuel Tavares Castilho, A Assembleia Nacional (1934-1974),Tese de Doutoramento em
História Contemporânea e Moderna, ISCTE, exemplar policopiado, p. 23. O Autor sustenta ainda
que no círculo de Lisboa, “apesar de não haver candidaturas da oposição, realizaram-se eleições
devido aos protestos desencadeados”, p.23 .
75 António Ventura refere que “ dos cerca de oitocentos mil eleitores recenseados, apenas uns sessenta
por cento foram às urnas”. Refere ainda “ que na maior parte dos círculos foi apresentada apenas
uma lista confeccionada pelas estruturas locais do Partido Republicano Português. Nestes casos
não era necessária haver uma votação ficando automaticamente eleita a lista apresentada. No
entanto houve protestos pelo que se realizou o acto eleitoral em alguns círculos onde apenas se
apresentava uma lista. Ao todo realizaram-se eleições em vinte e quatro círculos” Vide António
Ventura, Os Constituintes de 1911 e a Maçonaria. Temas e Debates, Círculo dos Leitores, Lisboa,
2011, pp. 26-27.
76 Vide A.H de Oliveira Marques, dir., História da I República Portuguesa . As estruturas de Base,
[...],p. 593
77 Vide João B. Serra. “Élites locais e competição eleitoral em 1911” Análise Social, vol. XXIII (95),
1987-1.°, 59-95.
78 Vide António Pinto Ravara, “ Acerca das Eleições de 1911” Separata da Clio, Revista do Centro de
História da Universidade de Lisboa, nº 3, 1981, pp. 127-151
79 Designadamente a imprensa local da época e os testemunhos memorialistas.
80 Para além da referida Acta da Assembleia de Apuramento Geral outra documentação a acompanha, como mapas e listas de apuramento geral ( com contagens parcelares de voto por assembleia
primária e votações globais por círculos), processos de candidaturas, votos nulos, protestos, tudo
evidenciando a realização do acto eleitoral. Nos círculos onde o processo de selecção do Deputados
obedeceu ao disposto no art. 39º do Decreto com força de Lei de 5/4/1911 a Acta de Apuramento
Geral não existe e é substituída por um ofício remetido pelo Presidente da Assembleia do Círculo
para a Comissão de Verificação de Poderes da Assembleia Constituinte com indicação da proclamação dos candidatos em Deputados . Vide a título exemplificativo o processo relativo ao Círculo
nº 7 ( Chaves), onde se indicam os nomes dos quatro Deputados proclamados e se acrescenta ter
desistido um dos candidatos “ retirando os documentos, por isso ficaram subsistindo somente os 4
mencionados”. PT/AHP/CVP-Cx. 10-A, Sec. IX
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aconteceu com alguns Círculos das Colónias, mas apesar de tudo existem
Actas de Assembleias Primárias, é possível sustentar a realização de eleições81.
Em resumo, realizaram-se eleições, em alguns casos com acesa competição eleitoral, nos seguintes círculos: Lisboa Oriental(34)82, Lisboa Ocidental(35)83, Porto(10)84, Braga(3)85, Torre de Moncorvo(9)86,
Aveiro(15)87, Torres Vedras(37)88, Vila Nova de Gaia(11)89, Penafiel(12)90,
Amarante(14)91, Oliveira de Azeméis(17)92, Viseu(18)93, Guarda(22)94,
Pinhel(23)95, Coimbra(24)96, Figueira da Foz(25)97, Arganil(26)98,
Alcobaça(30)99, Santarém(31)100, Tomar(33)101, Vila Franca de Xira(36)102,
Aldeia Galega do Ribatejo(38)103, Setúbal(39)104, Évora(42)105, Beja

81 O que não significa, necessariamente, que dessas eleições tenham resultado Deputados cujo mandato tenha sido desde logo confirmado pela Comissão de Verificação de Mandatos da Assembleia
Nacional Constituinte, como antes se referiu. Alguns Deputados eleitos pelos Círculos das Colónias
e do Círculo do Funchal só foram proclamados pela Câmara dos Deputados um ano mais tarde,
vide António Ventura, Os Constituintes de 1911 [...], p. 31
82 PT/AHP/CVP-Cx. 42, Sec.IX.
83 PT/AHP/CVP-Cx. 43, Sec. IX
84 PT/AHP/CVP-Cx. 12, Sec.IX
85 PT/AHP/CVP-Cx. 10-A, Sec. IX
86 PT/AHP/CVP-Cx. 11, Sec. IX
87 PT/AHP/CVP-Cx. 19, Sec, IX
88 PT/AHP/CVP-Cx. 48, Sec. IX
89 PT/AHP/CVP-Cx. 16, Sec. IX
90 PT/AHP/CVP-Cx. 17, Sec. IX
91 PT/AHP/CVP-Cx 18, Sec. IX
92 PT/AHP/CVP-Cx .20-A, Sec. IX
93 PT/AHP/CVP-Cx. 21, Sec. IX
94 PT/AHP/CVP-Cx. 23, Sec. IX
95 PT/AHP/CVP-Cx. 25, Sec. IX
96 PT/AHP/CVP-Cx. 27, Sec. IX
97 PT/AHP/CVP-Cx. 29, Sec. IX
98 PT/AHP/CVP-Cx. 32, Sec. IX
99 PT/AHP/CVP-Cx. 30, 1ª Maço, Sec. IX
100 PT/AHP/CVP-Cx. 35, Sec. IX
101 PT/AHP/CVP-Cx. 37, Sec. IX
102 PT/AHP/CVP-Cx. 46, Sec.IX
103 PT/AHP/CVP-Cx. 51, Sec.IX
104 PT/AHP/CVP-Cx. 51, Sec.IX
105 PT/AHP/CVP-Cx. 52, A, Sec. IX
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(44)106, Funchal(50)107, Cabo Verde(52)108, São Tomé(54)109, Luanda(56)110,
Benguela(57)111, Moçâmedes(58)112, Índia-Mapuçá(61)113 e Índia-Margão(62)114 .
Aliás, as fontes disponíveis permitem ensaiar uma aproximação a alguns círculos eleitorais que são claros quanto à existência de competição
eleitoral. É um facto inegável que a regra do art. 39º da lei eleitoral, que
prescindia das eleições, funcionou em cerca de metade dos círculos, mas
também não é menos verdade, pela indagação realizada, que o sistema de
“lista incompleta” e a liberdade de apresentação de candidaturas individuais parece ter potenciado a competitividade da eleição nos círculos onde
esta se efectivou.
Por exemplo, o Círculo de Torres Vedras (37) – apontado por alguns
Autores como não tendo sequer realizado eleições115 – é exemplo de efectiva competição eleitoral com a sujeição ao acto eleitoral de 10 candidatos
representando várias linhas políticas, quer do Directório do PRP quer de
oposição a este. O resultado final traduziu, aliás ,tal competição, com alguns candidatos apoiados pelo Directório a não conseguirem ser eleitos 116.
Também entre os estudos locais dedicados ao acto eleitoral de 28 de
Maio de 1911 deve realçar-se, a análise das eleições no Círculo nº 30 (Alcobaça) onde se registou forte competição entre duas listas oriundas do PRP
(uma do Directório e outra da “oposição”)117.
14. Conclusão
Do ponto de vista da História das Eleições e dos Sistemas Eleitorais em
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

PT/AHP/CVP-Cx. 54, Sec.IX
PT/AHP/CVP-Cx. 55, Sec.IX
PT/AHP/CVP-Cx. 57-A, Sec. IX
PT/AHP/CVP-Cx. 58, Sec.IX
PT/AHP/CVP-Cx. 59-A, Sec. IX
PT/AHP/CVP-Cx. 59, Sec. IX
PT/AHP/CVP-Cx. 60 e 60-A, Sec. IX
PT/AHP/CVP-Cx . 61,62 e 62-A, Sec.IX
PT/AHP/CVP-Cx. 64, 64-A e 64 –B, Sec. IX
Ver a obra coordenada por A.H. de Oliveira Marques, História da I República Portuguesa . As
estruturas de Base[…] mapa a p. 593
116 PT/AHP/CVP-Cx. 48, Sec. IX
117 Vide João B. Serra. “ Élites locais e competição eleitoral em 1911” Análise Social, vol. XXIII (95),
1987-1.°, 59-95.
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Portugal o acto eleitoral para a Constituinte de 1911 traduziu-se uma relativa continuidade tendo por referência a anterior legislação monárquica,
em alguns aspectos dos mecanismos eleitorais designadamente na organização do recenseamento. Mas em outros inovou, como foram os casos do
sistema eleitoral e do direito de voto.
Isso permitiu o alargamento da capacidade eleitoral activa - retomando a solução da Lei Eleitoral de 8 de Maio de 1878 que se mantivera até
28 de Março de 1895, quando se regressou a uma limitação censitária do
eleitorado – o que se traduziu, pese embora o notório “deficit” na actualização dos cadernos de recenseamento, num acréscimo de cerca de 150.000
eleitores em relação ao anterior recenseamento monárquico. E permitiu, o
que releva sobretudo pelo seu carácter simbólico, o exercício pela primeira
vez em Portugal do voto feminino 118.
Em cerca de metade dos círculos eleitorais não se realizaram eleições
e portanto “ a votação não ultrapassou as maiores participações das últimas décadas do constitucionalismo monárquico”119 ,o que retirou alguma
legitimidade ao processo eleitoral e ao resultado final . Mas não deixa de
ser verdade que nos restantes círculos existiu competição eleitoral significativa com apresentação de candidatos republicanos “ independentes “
ou “ radicais” e bem assim listas ou candidatos do Partido Socialista em
confronto com as listas do Directório do PRP . Não concorreram listas
ou candidatos assumidamente monárquicos, segundo alguns, atemorizados pelo novo poder político republicano120. Mas a verdade é que não estavam legalmente impedidos de o fazer. A legislação eleitoral do Governo
Provisório não impediu a acção política dos cidadãos monárquicos, nem
a possibilidade de se organizarem, em vista a das eleições de 1911 . Aliás
e trazendo de novo a terreiro a comparação com o momento pré-constituinte de 1974/1975, enquanto que neste, as chamadas “incapacidades
118 Vide a Acta relativa a Assembleia Eleitoral ( São Jorge de Arroios, Círculo nº34 Lisboa Oriental)
onde Carolina Beatriz Angelo votou PT/AHP/CVP-Cx. 41, Sec. IX.
119 Vide Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal, 2.ª ed. [...], p. 183
120 Vide Fernando Farelo Lopes que refere “a ameaça de cadeia a políticos monárquicos que pretenderam apresentar candidaturas independentes como o ex-progressista José Rebelo em Portalegre”
e em geral que “as condições gerais da eleição e do procedimento eleitoral (“exclusivismo” republicano, “crise de medo” eleitos sem eleição”, entre outros) dissuadiram os sectores tradicionalistas
de participar. Para estes o acto eleitoral constituiu uma simples formalidade externa duma eleição
já realizada” A I República Portuguesa, Questão eleitoral e deslegitimação, [...] pp. 403 e 429.
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cívicas” impediram o exercício do direito de voto ( e o direito a ser eleito)
a quem tivesse exercido funções políticas no regime anterior ( Dec.Lei nº
621-B/ 74 de 15/11) do mesmo passo que vários foram os partidos proibidos de concorrerem às eleições constituintes de 1975121, a I República
não foi tão longe quanto às aplicações práticas da chamada “ justiça dos
vencedores”, no que diz respeito ao expurgo dos adeptos e organizações
do regime derrubado.
Parece pois ajustado a este retrato, qualificarmos as eleições de 1911
como semi-competitivas.
Persistiram os atropelos anti-democráticos que eram comuns nas eleições monárquicas - intimidações de votantes, manipulações dos cadernos
eleitorais, violação de urnas, sonegação do sufrágio - como o evidenciam os
protestos arquivados no AHP.
Merecem ainda destaque as eleições nos dois maiores círculos eleitorais
(Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental ), já que como escrevia Caetano Goncalves “ a república fez-se em Lisboa, O resto do país aceitou-a” 122. Na capital as eleições significaram pluralidade de listas, escrutínio proporcional
( pelo Método de Hondt) pela primeira vez na nossa História Eleitoral e
uma forte participação eleitoral. Participação que na soma dos dois círculos de Lisboa poderá ter atingido uma expressão muito significativa. De
acordo com as fontes consultadas ,os recenseados nos dois Círculos de Lisboa Cidade (na totalidade dos seus 4 bairros) seriam 43.179 enquanto que
os votantes teriam atingido os 39.528123. Mas haverá que interpretar estes
dados com cautela até porque há quem aponte para uma participação mais
modesta, se bem que expressiva 124. Por seu lado o círculo do Porto registou
uma participação de 60%125.
Contudo, logo em 1913 a nova lei eleitoral – que quanto aos critérios
definidores da capacidade eleitoral activa se manteve até 1926 ( com a já
121 A que se somou a posterior consagração constitucional da proibição dos partidos “ fascistas” ( art.
46º nº4 da CRP)
122 Vide A Primeira Legislatura da República Portuguesa, 1911-1914, [...]p.103
123 Vide Censo Eleitoral da Metrópole [...] p. 53, Actas do Apuramento Geral dos resultados dos Círculos
de Lisboa PT/AHP/ANC/CVP.
124 Vide Fernando Farelo Lopes, A I República, Questão eleitoral e deslegitimação[...],p. 428 que refere
63% de participação e Pedro Tavares de Almeida, Eleitores, Votos e Representantes[...] p. 80, alude
a 61%
125 Vide Acta da Assembleia Geral de Apuramento dos Resultados do Círculo nº 10 –Porto PT/AHP/
ANC/CVP.
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referida excepção sidonista) - traduziu-se numa diminuição do universo de
eleitores, que contrasta negativamente com os números e as percentagens
alcançados em todo o período da monarquia constitucional ( após a consagração do sufrágio directo). Daí que “ a avassaladora quebra das taxas de
recenseamento nacionais, quando a legislação eleitoral de 1913 considerou
a competência “saber ler e escrever “ como exclusiva no acesso ao sufrágio,
repercutiu com fidelidade a diversidade do país em relação a tal indicador”
126
ou seja a dicotomia entre o mundo urbano e o mundo rural.
A Constituição de 1911, resultado do labor dos Deputados eleitos em
28 de Maio de 1911, poderia ter constituído um obstáculo a tal retrocesso
mas limitou-se a consagrar de forma vaga que “A Câmara dos Deputados e
o Senado são eleitos pelo sufrágio directo dos cidadãos eleitores” sendo que
o processo de eleição seria regulado por “lei especial”( art. 8º).
Parece assim justificada a ideia de que “preocupados em concederem
o direito de voto exclusivamente aos portugueses que eles consideravam
esclarecidos e independentes, os republicanos, a partir de 1913 reduziram
a participação política a níveis incompatíveis com o ideário da revolução e
cavaram profundas arritmias entre o país urbano, que lideraria o processo
e o mundo rural cujo intenso analfabetismo afastava do mais elementar e
fundamental direito democrático, o de escolher os seus representantes nos
órgãos de poder electivo”127 .
Apesar de tudo esse não era seguramente um destino inescapável que
o acto eleitoral de 1911 tivesse deixado aos vindouros. Pelo contrário, há
nas primeiras eleições republicanas, alguns espaços de liberdade e democracia (semi-competição com pluralismo limitado, sobretudo nos círculos
de Lisboa e no do Porto, simbolismo do sufrágio feminino, alargamento da
participação política com eliminação do requisito capacitário) que poderiam ter reescrito a História da I República. Mas que certamente vieram a
influenciar, ainda que de forma remota, a Constituição de 1976.

126 Vide Maria Ana Bernardo” A dinâmica dos recenseamentos eleitorais no final da monarquia e na
I República. Uma reflexão em torno de duas variáveis : alfabetizados e emigrantes “Penélope, nº
27, 2002, p.116 .
127 Vide Maria Antonieta Cruz” Eleições no Porto e em Gondomar: Da Monarquia para a República”
in Revista da Faculdade de Letras do Porto, História, III Série, vol. 8, 2007, p. 465
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Resumo:
A onda liberal da Revolução de 1820 chegou ao Brasil e suas províncias
não tardaram em encolher representantes às Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa. Eleições complexas em quatro turnos foram
realizadas também em terras brasileiras, conforme método indicado pela
Constituição de Cádiz de 1812, adaptado à realidade lusitana mediante
instruções baixadas pelo congresso constituinte.
As eleições no Brasil, assim como em Portugal, foram marcadas pela
escolha de deputados oriundos das classes elitistas, e Alagoas também seguiu essa tendência. Pela recém autônoma Província de Alagoas, foram
eleitos apenas 3 deputados: o Coronel de milícias Francisco Manoel Martins Ramos; o padre Francisco de Assis Barbosa; e o advogado Manoel
Marques Granjeiro.
A maioria dos deputados brasileiros não tinha um programa político
a seguir e exerciam livremente o voto nas deliberações do congresso constituinte. Visto que inexistia prévia organização em relação aos objetivos a
perseguir diante do Supremo Congresso, os representantes pela província
alagoana marcaram a história parlamentar das Cortes Constituintes de
maneiras distintas: houve quem se alinhou à preservação da autonomia
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do Reino do Brasil, e.g., Assis Barbosa; entretanto houve quem vergonhosamente atentou contra os melhores interesses dos brasileiros, e este foi
Marques Granjeiro.
Alagoas chegou a ser considerada província rebelde, no final de 1822,
diante de seu apoio ao governo de D. Pedro no Rio de Janeiro, ficando sua
representação excluída das Cortes Ordinárias que se seguiram à constituinte. Essa represália não teve qualquer repercussão na província, pois a
Independência do Brasil já havia tomado seu rumo na História.
Palavras-chave: Revolução Liberal; Cortes Constituintes; Eleições;
Alagoas; Brasil; Portugal; Constituição de 1822.

Abstract:
The liberal wave of the 1820’s revolution arrived in Brazil and its provinces did not delay in choosing its representatives for the General e Extraordinary Courts of the Portuguese Nation. Complexes elections in four
turns took place also in Brazilian lands, in conformity with the method
indicated by the 1812’s Constitution of Cádiz, adapted to the reality of
Portugal upon instructions issued by the constituent congress.
The elections in Brazil, as the same way as those which happened in
Portugal, were defined by the choice of representatives from the upper
classes, and in Alagoas this trend was also followed. By the newly autonomous Province of Alagoas, only three representatives were elected: the
militia colonel Francisco Manoel Martins Ramos; the priest Francisco de
Assis Barbosa; and the lawyer Manoel Marques Granjeiro.
Most Brazilian representatives did not have a political program to
follow and they freely exercised the vote in the deliberations of the constituent congress. For there was no previous organization related to the
objectives to achieve before the Supreme Congress, the representatives of
the province of Alagoas left their marks on parliamentary history in distinct ways: there were those who aligned himself to the preservation of
the autonomy of the Kingdom of Brazil, e.g., Assis Barbosa; however,
there were those who shamefully attempted against the best interests of
the Brazilians, and this one was Marques Granjeiro.
Alagoas came to be considered a rebel province, in the end of 1822,
because of its support to the govern of D. Pedro in Rio de Janeiro, and
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its representatives were excluded from the Ordinary Courts that followed
the Constituent Courts. This reprisal did not have any repercussion in the
Province, after all, the independence of Brazil had already taken its course
in History.
Keywords: Liberal Revolution; Constituent Courts; Elections; Alagoas;
Brazil; Portugal; Constitution of 1822.

Eleição e representação da população brasileira às Cortes Constituintes
de 1821/1822
A Revolução Liberal eclodiu na cidade do Porto em agosto de 1820, se
espalhou por todo o território português e mais além. Pretendiam os revoltosos uma constituição liberal, limitar os poderes absolutos da monarquia.
As províncias brasileiras, além de outras do ultramar português, aderiram
ao movimento constitucional e pediam também ao Rei uma constituição
liberal. Nesse contexto, foram convocadas Cortes Gerais e Extraordinárias
da Nação Portuguesa, cujo objetivo era redigir uma constituição para o
Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves.
A essa assembleia foram convocadas eleições para os constituintes
oriundos de várias partes dos domínios portugueses, em maior número
os representantes europeus. Iniciados os trabalhos, os representantes das
classes que apoiavam a revolução não tardariam a revelar seus verdadeiros
objetivos: promover um pacto constitucional que colocasse o Brasil na posição de controle anterior à travessia da família real para o outro lado do
Atlântico.
A eleição dos deputados pela província das Alagoas
Alagoas era uma província que havia sido elevada a esse status há poucos anos da revolução liberal de 1820: adquirira sua emancipação política
via Alvará Real expedido aos 16 de setembro de 1817. Desmembradas as
terras alagoanas da capitania de Pernambuco, após sufocada a revolução
republicana desencadeada na cidade do Recife no início do mesmo ano de
1817, Sebastião Francisco de Mello Póvoas é nomeado Capitão General da
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Capitania das Alagoas, cargo do qual tomara este militar português posse
em 22 de janeiro de 1819, exercendo inicialmente essa função na vila de
Maceió, sede de seu governo (Costa, 1983: pp. 78-98; Varnhagen, 2010: p.
356).
Não ficando imune aos acontecimentos da Revolução Vintista, a Constituição a ser elaborada também fora proclamada na província alagoana.
Mello Póvoas manda publicar, em 26 de abril de 1821, na Vila de Santa Maria Madalena das Alagoas do Sul1, sede oficial da capitania, o Real Decreto
convocando as autoridades civis e eclesiásticas ao juramento de fidelidade
e respeito à Religião Católica Apostólica Romana, ao Rei e à Constituição
(Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Cópia do Auto
de publicação do Real Decreto de 24 de fevereiro de 1821, na vila de Santa
Maria Madalena das Alagoas do Sul, em 26 de abril de 1821, Caixa III –
1.120, doc. 5). Aos 2 de abril do mesmo ano, o Governador da Província já
havia mandado convocar as autoridades da Vila das Alagoas e de Maceió
a elegerem os membros da Junta de Governo Provisório (Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Cópia do Auto de convocação das
Vilas das Alagoas e de Maceió, das autoridades eclesiásticas, civis e militares, publicado em 2 de abril de 1821, Caixa III – 1.115, doc. 2).
A formação dessa junta governativa se deu aos 9 de julho de 1821, sendo eleito como seu membro presidente o mesmo Mello Póvoas, que desse
dia em diante exerceu a função de Presidente da Junta Governativa de
Alagoas, cessando suas atividades de Governador Geral. A referida junta,
então, procedeu às eleições dos deputados às Cortes de Lisboa (Arquivo
do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Cópia do Ofício de 11 de
julho de 1821, comunicando a instalação da Junta do Governo Provincial
aos 9 do mesmo mês, eleita a pedido do público, Caixa III – 1.121, doc. 12;
Arquivo Histórico Parlamentar, Cópia do Termo de instalação da Junta
do Governo Provisional da província de Alagoas, que a pedido dos seus
habitantes se constituiu em Junta Eleitoral da Comarca, publicado em 9
de julho de 1821, Secção I/II, cx. 6, mç. 5, doc. 9; costa, 1983: p. 97).
Mas como deveriam ter sido realizadas essas eleições? Não havia naquela época precedente no império lusitano de sufrágio universal. Participação
popular na direção dos negócios do Reino era algo estranho ao pensamento
1 Atual cidade de Marechal Deodoro – AL.
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da elite política e econômica do Antigo Regime. Um desafio para os
vintistas, então, era o de estabelecer algumas regras e procedimentos para
a escolha daqueles que iriam representar suas províncias nas Cortes.
Se a Nação deveria ser a União de todos os portugueses de ambos os
hemisférios (artigo 16 das Bases), o pacto político que os uniria e constitucionalizaria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves deveria ser
elaborado mediante a presença dos representantes do ultramar. Se a Constituição a ser elaborada contaria com a presença da representação popular
das províncias metropolitanas, as populações das províncias ultramarinas,
principalmente as brasileiras, também deveriam ter o direito a convocar
seus deputados a participar no Supremo Congresso (Moreira e Domingues, 2019: p. 64).
Os deputados pelas províncias brasileiras deveriam ser escolhidos conforme o método estabelecido pela Constituição espanhola de 1812, artigos
27.º a 95.º, (Miranda, 1990: pp. 110-113) e as instruções às eleições dos
deputados às Cortes, que adaptavam o modelo espanhol à realidade do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Estas estabeleciam a proporção entre a população de cada província e o número de deputados que ela
poderia enviar às Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa
(silva, 1988: p. 44). Para o Reino de Portugal e Algarves, a proporção foi
aferida mediante o recenseamento de 1801. Já para o Reino do Brasil, foi
utilizado o cômputo de 1808, totalizando 2.323.386 habitantes livres (Carvalho, 2003: p. 80; Faoro, 1972: p. 236). Cada província poderia eleger
um deputado a cada 30.000 moradores e mais outro se o excedente fosse
superior a 15.000. Dessa maneira e segundo dados populacionais acima,
Portugal teria direito a 130 deputados, enquanto o Brasil somente 72 poderia eleger (Ibid.; Ibid.).
Entretanto, quem poderia exercer o direito a voto? Quem poderia
exercer os diretos relativos a essa nova cidadania portuguesa nesse princípio de governo constitucional liberal? Quem seria, portanto, o cidadão
português? “Cidadão”, conforme as Instruções e a constituição espanhola
adaptada ao contexto português, era todo aquele nascido em qualquer dos
domínios portugueses, ou estrangeiro que, havendo obtido carta de cidadão das Cortes, já estivesse no exercício dos direitos relativos à cidadania
portuguesa, ou que, nascido em qualquer território português, mas de pais
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vesse deixado os domínios portugueses sem licença do governo, e que tendo
vinte e um anos completos houvesse fixado domicílio em algum destes domínios, havendo exercido ali ofício, emprego ou ocupação útil (Miranda,
1990: pp. 110-113; Documentos para a Historia das Cortes Geraes da Nação Portugueza, 1883-1891: pp. 108 et seq.). A base da representação nacional, era, então, todas as pessoas, oriundas de qualquer domínio português
em ambos os hemisférios, que preenchesse esses requisitos elencados nas
Instruções e na Constituição espanhola de 1812. A essa base eleitoral era
concedido sufrágio indireto, sem qualquer critério censitário.
O método eleitoral, era, pois, complexo. Primeiro, o conjunto de todos os cidadãos de uma determinada paróquia, denominado “assembleia
eleitoral de paróquia”, elegiam compromissários ou procuradores, que por
sua vez selecionavam um eleitor paroquial. Com estes, era formada uma
assembleia de comarca, a qual tinha a função de escolher seus eleitores de
comarca. Por fim, esses eleitores se reuniam em assembleias eleitorais de
província, que elegiam os deputados representantes da província às Cortes
(Ibid.; Silva, 1988: p. 53).
O número de eleitores paroquiais era determinado pelo número de
“fogos”2 da freguesia (um a cada 200, dois se o número de fogos excedesse
300 e não ultrapassasse 400, três se o número fosse entre 500 e 600 fogos, e
assim sucessivamente) e após verificado aquele, estes poderiam eleger seus
procuradores ou compromissários. Seriam onze por cada eleitor paroquial
a ser eleito, limitado a um teto de 31 compromissários. A assembleia eleitoral de paróquia se reunia no conselho ou na igreja, sob a presidência
da autoridade judiciária ou municipal para a eleição dos procuradores ou
compromissários. Após a nomeação destes, eram escolhidos os eleitores paroquiais imediatamente (Carvalho, 2003: p. 80; Faoro, 1972: p. 236; Miranda, 1990: pp. 110-113; Silva, 1988: p. 58; Documentos para a Historia
das Cortes Geraes da Nação Portugueza, 1883-1891: pp. 108 et seq.).
Os eleitores de comarca seriam escolhidos, então, no domingo seguinte,
pelos eleitores paroquiais reunidos, em escrutínio secreto, na cabeça da comarca. O número exato destes era determinado pelo triplo dos deputados
a serem eleitos pela província, e deveriam ser distribuídos equitativamente
2 Um “fogo” equivale a uma unidade habitacional (Ramos et al., 2012: p. 79). “Fogo”, na terminologia da Constituição Espanhola de 1812, significava “Vizinhos” (Miranda, 1990: p. 110-113).
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entre as comarcas da província. Caso houvesse mais comarcas do que eleitores permitidos pelo cálculo antecedente, deveria se eleger um eleitor por
cada comarca. Mas caso houvesse menos comarcas do que eleitores, a de
maior população da província poderia escolher mais um eleitor, a de segunda maior, também mais um, e assim sucessivamente até se completar o
número de eleitores de comarca requerido (Silva, 1988: p. 67; Documentos
para a Historia das Cortes Geraes da Nação Portugueza, 1883-1891: pp.
108 et seq.).
Finalmente, no domingo subsequente ao da escolha dos eleitores de
comarca, estes se reuniam na capital da província para a eleição dos deputados às Cortes, à proporção de um deputado a cada 30.000 habitantes
livres, conforme já dito antes. Os deputados eram eleitos em escrutínio
secreto e deveriam ter mais de 25 anos completos, ser natural da província que o elegesse ou morar nela há mais de sete anos. Diferentemente da
Constituição de Cádiz, as Instruções para a eleição dos deputados às Cortes
vintistas deixaram de requerer como condição à elegibilidade o fato de o
deputado ter “rendimento anual bastante, proveniente de bens próprios”,
visto ser essa condição uma discriminação censitária e em termos muito
vagos (Ibid., p. 75).
Entretanto, pouco se sabe acerca de como se procederam essas eleições
nas diversas províncias do Brasil. É que, diferentemente do que ocorrera
em Portugal, em que junto com as instruções foi baixado um mapa indicando desde logo o número de deputados por província e o respectivo
número de eleitores de comarca, no Brasil havia carência de dados demográficos acurados, tendo havido lá muitas dificuldades para as autoridades
locais determinarem o número exato de seus representantes (Ibid., p. 67).
O sufrágio indireto, complexo em suas quatro eleições correspondia a
um nítido cuidado de que fossem selecionados representantes das classes
elitistas das províncias brasileiras (Faoro, 1972: p. 236). Assim como em
Portugal, onde os deputados constituintes eram representantes das elites
burguesa, eclesiástica e aristocrática, as classes populares não se viram representadas numa facção autônoma (Canotilho, 2000: p. 129). O perfil dos
deputados brasileiros indicava preferência pelas elites eclesiástica, rural e
intelectual, que estavam próximas ao governo. Dentre os representantes
brasileiros eleitos, 23 eram clérigos, 14 magistrados, 10 advogados, 10 fazendeiros, 7 militares, 6 médicos, entre outros professores e funcionários
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públicos3 (Faoro, 1972: p. 237).
Apresentado esse panorama geral, as eleições dos deputados às Cortes pela Província das Alagoas ocorreram de maneira mais célere e mais
simples. Reunindo-se na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, na
Vila de Santa Maria Madalena das Alagoas do Sul, as autoridades públicas
e eclesiásticas, bem como outras pessoas importantes da província, procederam aos atos públicos de relevo para a instituição do novo governo e da
eleição dos seus deputados.
Dessa maneira, aos 9 de julho de 1821, no mesmo ato em que se instaurava a Junta de Governo Provisório das Alagoas, ela mesma funcionou também como Junta Eleitoral de Comarca. No termo de instalação da
Junta Governativa há a informação de que a celeridade no procedimento se
justificava pelo fato de o atraso na eleição dos representantes por Alagoas
poderia dar a entender que a província não havia aderido às Cortes, e que
a pressa nas eleições afastaria qualquer suposição delas (Arquivo Histórico
Parlamentar, Cópia do Termo de instalação da Junta do Governo Provisional da província de Alagoas, que a pedido dos seus habitantes se constituiu
em Junta Eleitoral da Comarca, publicado em 9 de julho de 1821, Secção
I/II, cx. 6, mç. 5, doc. 9).
Com a presença das figuras ilustres da província, nomeados eleitores
paroquiais, fora instituída a Junta Eleitoral da Comarca das Alagoas, que
aos 12 de julho de 1821 elegeu os membros de sua Junta Eleitoral da Província, ela que teve como função escolher os Deputados às Cortes de Lisboa (Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Cópia do
Auto de eleição do Presidente, Secretário e Escrutinadores da Junta Eleitoral desta Província das Alagoas, ocorrida aos 12 de julho de 1821, Caixa
III – 1.129, doc. 14). Esta Junta, então, reuniu-se no dia seguinte, elegendo
como deputados às Cortes os seguintes: Francisco Manoel Martins Ramos,
militar; Francisco de Assis Barbosa, pároco; e Manoel Marques Granjeiro,
advogado (Costa, 1983: 97; Arquivo Histórico Parlamentar, Cópia do auto
da eleição dos deputados e substitutos da Província de Alagoas elaborado
pela Junta Eleitoral da província, ocorrida aos 13 de julho de 1821, Secção
I/II, cx. 6, mç. 5, doc. 10; Id., Conjunto de quatro cópias do auto da eleição
3 Os deputados eleitos à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, de 1823,
também seguiriam esse mesmo padrão: 26 bacharéis em Direito e Cânones, 22 desembargadores, 19
clérigos e 7 militares (Marcos et. al., 2014: p. 263).

466 |

A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PELA PROVÍNCIA DAS ALAGOAS ÀS CORTES DE LISBOA DE 1821/1822

dos deputados e substituto da província de Alagoas, Secção I/II, cx. 6, mç.
5, doc. 11a; Id., Procurações, de 13 de Julho de 1821, da Junta Eleitoral
de Alagoas conferindo poderes aos deputados eleitos às Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, Secção I/II, cx. 6, mç.
5, doc. 11).
Fácil perceber que os representantes ultramarinos, e Alagoas disto não
diferia, claramente foram oriundos das classes mais altas da sociedade.
Quem recebeu outorga de mandato constituinte foram os militares, os burocratas, a elite econômica, intelectual e eclesiástica.
As eleições dos representantes das diversas províncias de aquém e de
além-mar do Reino Unido para o Supremo Congresso não se realizaram
ao mesmo tempo (os deputados do Reino de Portugal já estavam reunidos
às Cortes quando ainda não se sabia da adesão das províncias do Brasil à
revolução constitucionalista), bem como os deputados assumiram suas devidas obrigações e tomaram seus lugares às Cortes em momentos distintos
uns dos outros (Silva, 1988: p. 51). Os deputados brasileiros foram eleitos
basicamente entre maio e novembro de 1821 (Cunha, 1995: p. 364), tendo a
deputação de Pernambuco4 sido a primeira vinda do Brasil a chegar à Lisboa em 29 de agosto do mesmo ano (Carvalho, 2003: p. 97.). Já os deputados alagoanos, estes efetivamente tomaram assento aos 15 de dezembro de
1821, juntamente com os representantes da Bahia (Ibid., p. 126; Diario das
Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821-1823: sessão
de 15 de dezembro de 1821, p. 3420).
Os representantes provenientes do Brasil, assim, tomaram assento nas
Cortes, alguns animados com um espírito autonomista (Serrão, 2002: p.
378), dando início a calorosas discussões.
O mandato constituinte dos deputados às Cortes
Nessa primeira experiência de constitucionalismo português, influen-

4 Os representantes pernambucanos eram, em sua maioria, participantes da sublevação republicana
de 1817, abafada pela coroa e cuja consequência foi a antecipação do desmembramento da província das Alagoas. Uma observação acerca da atuação desses deputados vislumbra a atuação mais
em prol dos interesses da província de Pernambuco que do Brasil como nação, revelando as bases
históricas do amor e valorização até hoje visto entre os pernambucanos para com o seu Estado.
Para mais, vide Carvalho, 2003: p. 92 e Costa, 2003: p. 78 et seq.
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ciados pela ideologia revolucionária francesa (canalizada pela constituição
espanhola de 1812, utilizada como modelo) era visível que muitos dos deputados não soubessem ao certo a extensão e o conteúdo dos poderes de
representação, que matérias e para quais povos poderiam legislar, o que
causou divergências e oposições. A vontade geral do povo português, a “nação” portuguesa eram conceitos bastante discutidos, mas não pacificados
entre os representantes dos vários povos dos domínios portugueses.
Embora tenha-se firmado durante as discussões o caráter imperativo
dos mandatos constituintes, pois estes estavam vinculados às Bases pelo
juramento realizado (Otero, 1988: p. 451), o que cada deputado entenderia mais tarde como o conteúdo do artigo 21 desse documento causava
polêmica. Durante todo o período de funcionamento das Cortes, essa questão não fora pacificada. Os deputados brasileiros não queriam deixar uma
maioria (a representação das províncias portuguesas) impor a um território tão distante, distinto e com realidades tão específicas, uma constituição, leis e decretos que eram motivados por interesses comerciais de uma
classe que se viu prejudicada com a concorrência, o livre comércio, e com
um Brasil que, àquela altura, era autônomo e por vários anos fora o centro
do Império português. Segundo o entendimento dos brasileiros, quaisquer
medidas adotadas para o Reino do Brasil deveriam ser aprovadas pelos
representantes desta parte do Império Lusitano.
Era, portanto, necessário um acordo constitucional que promovesse
ambos os interesses, que tratasse os Reino do Brasil e o de Portugal com
igualdade, que restaurasse a dignidade portuguesa, mas que mantivesse o
Brasil no seu curso de desenvolvimento político e econômico.
A atuação dos deputados alagoanos no Supremo Congresso
Foram apenas três os representantes pela província das Alagoas ao Supremo Congresso. Francisco Manoel Martins Ramos; Francisco de Assis
Barbosa, que honrou o nome da província com participação firme e altiva;
e Manoel Marques Granjeiro, cuja atuação nas Cortes foi marcada por incongruência e vexatório servilismo com a maioria, seja ela qual fosse.
Sobre este, podemos destacar que fez parte da importante Comissão
Especial acerca dos Negócios do Brasil, que fora designada na sessão de
12 de março de 1822, cuja finalidade era a redação de artigos adicionais
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da Constituição que versasse sobre o Reino do Brasil (Carvalho, 2003: p.
180; Varnhagen, 2010, p. 85; Diario das Cortes Geraes e Extraordinárias
da Nação Portugueza, 1821-1823: tomo V, sessão de 12 de março de 1822,
p. 460).
A Comissão apresentou, via parecer de 17 de junho de 1822, o projeto
de artigos adicionais que estabelecia a união entre os Reinos de Portugal
e Brasil com base no princípio federativo e na monarquia constitucional
(Id., tomo VI, sessão de 17 de junho de 1822, pp. 466 e 467). Esse era um
dos principais objetivos das Cortes, e não por acaso uma matéria que causara tantas animosidades e antagonismos entre os deputados portugueses
e brasileiros.
A proposta da Comissão, cuja contribuição ímpar do deputado António Carlos Ribeiro de Andrada, irmão de José Bonifácio de Andrada e Silva
(o chamado patriarca da Independência do Brasil) foi de relevante destaque. Granjeiro sequer assinou o parecer, vindo a, curiosamente, rejeitá-lo
na sessão de 4 de julho de 1822, pois o deputado em questão não costumava
desviar da maioria (Id., tomo VI, sessão de 4 de julho de 1822, pp. 703 e
704; Carvalho, 2003: p. 248).
Estabelecia o projeto uma união baseada na igualdade de direitos entre os reinos e na autonomia dos poderes executivo, legislativo e judicial
de cada. A ideia central deste projeto teve como base a distância entre os
dois reinos e a dificuldade de se governar a partir de um único centro de
poder, e dessa maneira previa que em ambos necessitava de administração
e legislação específicas, mas desde que isso não fosse contra as normas gerais e à constituição que se estava elaborando. Esse projeto fora rejeitado
(Diario das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 18211823: tomo VI, sessão de 4 de julho de 1822, pp. 703 e 704) na sessão de 4 de
julho de 1822 devido ao intuito da elite portuguesa em retomar os antigos
privilégios e monopólios comerciais com o Brasil, perdidos com a abertura
dos portos deste às nações amigas, em 1808, e com o tratado comercial
inglês de 1810.
Granjeiro também participou de outro evento que fez tão somente contribuir mais ainda com sua imagem de deputado diminuto e pusilânime.
Lembremo-nos que, em 29 de setembro de 1821, as Cortes editaram decreto determinando a volta de D. Pedro à metrópole, a extinção dos Tribunais e órgãos administrativos criados por D. João VI quando da sua estada
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no Brasil, bem como criavam juntas governativas provinciais diretamente
subordinadas às Cortes (Carvalho, 2003: pp. 184-193; Documentos para a
Historia das Cortes Geraes da Nação Portugueza, 1883-1891: pp. 263-265;
Ibid., Cartas de 30 de dezembro de 1821 a 2 de Janeiro de 1822, p. 276), o
que deixava sob inteiro controle delas a administração das províncias do
Brasil. Contra isso insurgiram-se algumas juntas, especialmente a de São
Paulo, com a notória articulação de José Bonifácio de Andrada e Silva
junto ao Príncipe Regente para que este não retornasse a Portugal e para
que o referido decreto das Cortes não fosse cumprido.
Dessa maneira, em resposta ao decreto que findava as instituições brasileiras criadas no período joanino e em temor pela unidade territorial do
Reino do Brasil, a província de São Paulo, por meio de sua Junta Governativa, remeteu ofício5 a D. Pedro recusando-se a obedecer à determinação
das Cortes, visto que, com base no artigo 21 das juradas bases da Constituição, os deputados de Portugal não poderiam interferir na autonomia do
Reino do Brasil e que os residentes deste somente obedeceriam às normas
constitucionais aprovadas pelos seus representantes (Ibid., Ofício de 24 de
dezembro de 1821, p. 277). Quando o referido documento fora lido nas
Cortes em março de 1822, os deputados portugueses o consideraram como
ato de traição (Diario das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821-1823: tomo V, sessão de 22 de março de 1822, p. 583).
Inicialmente, aos 18 de março de 1822, Granjeiro assinou parecer que
somente reafirmava a necessidade de se fazer cumprir o decreto de 29 de
setembro de 1821, nada dispondo acerca de eventual responsabilização criminal de José Bonifácio e dos outros signatários do ofício paulista (Ibid.,
tomo V, sessão de 18 de março de 1822, pp. 531-533). Porém, após discussões
nas sessões subsequentes, foi elaborado relatório (Ibid., tomo VI, sessão de
10 de junho de 1822, pp. 406 e 407) para que, estranhamente, as Cortes, e
não um órgão judicial, apurasse a responsabilidade criminal do Patriarca
da Independência do Brasil pelos atos de desobediência às determinações
do Supremo Congresso. Granjeiro, sem quaisquer reservas e/ou explicações,
assinou o referido parecer, além de votar favoravelmente a ele, contribuindo
para sua aprovação na sessão de 1.º de julho de 1822 (Ibid., tomo VI, sessão
5 Assinaram-no João Carlos Augusto de Oeynhausen, José Bonifácio de Andrada e Silva, Martin
Francisco Ribeiro de Andrada, entre outros.
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de 1.º de julho de 1822, pp. 656-658; Carvalho, 2003: p. 262).
Granjeiro ficou assim marcado na história parlamentar das Cortes Gerais e Extraordinárias: um deputado sem muita opinião, sem posicionamento e deixava-se levar com a maioria, rejeitando aquilo que havia anteriormente aprovado e vice-versa.
O padre Francisco de Assis Barbosa, por sua vez, teve atuação bem
diferente de seu colega. Primeiramente, face ao projeto de monarquia federativa, descrito nos parágrafos anteriores, votou favoravelmente a ele,
na finalidade de constituir uma união política entre os Reinos de Portugal
e Brasil em que garantisse verdadeira autonomia e este último (Diario das
Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821-1823: tomo
VI, sessão de 4 de julho de 1822, p. 704).
Podemos destacar também seu apoio à delegação baiana no pedido para
que fosse sustada a expedição militar com destino a Salvador, que tinha por
finalidade intimidar D. Pedro e José Bonifácio pelo fato da convocação pelo
Príncipe de um “Conselho de Procuradores eleitos pelas Províncias”, afirmando a autoridade da Regência sobre as províncias brasileiras. Tal medida
minava o poder o das Cortes sobre o Brasil (Carvalho, 2003: p. 223).
Os baianos insurgiram-se contra essa belicosa retaliação das Cortes com
o requerimento para suspender a expedição, além de solicitar que os deputados do Reino do Brasil sobre ela deliberassem (Diario das Cortes Geraes
e Extraordinárias da Nação Portugueza, 1821-1823: tomo VI, sessão de
20 de maio de 1822, p. 201). Vários outros deputados brasileiros, algumas
delegações inteiras de suas diferentes províncias, entre eles Francisco de
Assis Barbosa, assinaram o referido requerimento. Para infelicidade destes
constituintes, essa solicitação foi rejeitada por 80 votos contra 43 (Ibid.,
tomo VI, pp. 221-248)6.
Ademais, o deputado constituinte, diante do dilema de assinar ou não a
Constituição Política de 1822, fez coro com outros 15 deputados brasileiros
para condicionar a referida subscrição e juramento somente quando suas
províncias de origem resolvessem finalmente e definitivamente qual representação seria legítima a elaborar um pacto constitucional para o Reino
Ultramarino, se as de Lisboa, ou se as recentemente convocadas para a
6 Importante mencionar que entre os votos favoráveis à aprovação da medida constavam os de alguns deputados reinóis.
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Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro (Ibid., tomo VII, sessão de 20
de setembro de 1822, p. 504; Carvalho, 2003: pp. 318 e 319). Na visão de
Assis Barbosa, e outros, não havia sentido assinar um pacto político que
não seria posteriormente aceito pelas províncias de origem, motivo pelo
qual requereram a prorrogação do ato de juramento até o recebimento da
notícia acerca da eleição ou não, pelas suas províncias, de representantes à
constituinte brasileira (Varnhagen, 2010, p. 185). Em outras palavras, Assis Barbosa esperaria a definição se Alagoas fidelizar-se-ia com o D. Pedro
e o governo do Rio de Janeiro, ou se com as Cortes e Lisboa.
Uma saída bastante diplomática por sinal, ao evitar estes deputados o
confronto direto com seus colegas metropolitanos e com a população lisboeta em geral, que já estava furiosa com as notícias de separação.
Infelizmente não há muitos registros acerca da atuação do Coronel
Francisco Manoel Martins Ramos como deputado às Cortes, porém a
historiografia alagoana confere a essa personalidade os melhores elogios,
sendo rotulado por Craveiro Costa como pessoa de «predicados insignes»
(Costa, 1983: p. 97).
Por fim, destaca-se que a província das Alagoas, em 28 de junho de
1822, por meio de sua Junta Governativa, aclamou D. Pedro como Soberano, prestando-lhe fidelidade. Corriam as notícias dos trabalhos das Cortes
e da intenção dos Regeneradores vintistas em retomar as rédeas do brasil e,
diante do fervor antilusitano que corria em terras brasileiras naquela época, a Junta procedeu na demissão de seus funcionários públicos de origem
portuguesa, despachando-os em direção à metrópole (Ibid., pp. 99 e 100).
Essa hostilidade perante as Cortes, a primeira província que ostensivamente assim agiu (Ibid.), fez elas declararem Alagoas como província rebelde
(Ibid.)7 e, dessa maneira, pretenderam privar a província de deputação às
Cortes Ordinárias instaladas em novembro de 1822.
Desnecessário dizer que tais medidas surtiram nenhum efeito prático,
visto que a Independência do Brasil já era uma realidade. A Constituição
terminou por ser promulgada em 23 de setembro de 1822 e foi o primeiro
código de direito público (Cunha, 2002: p. 433) em Portugal, mas não tinha sequer, diante dos acontecimentos, alguma validade no outro lado do
7 Vide Carta de Lei de 20 de janeiro de 1823 (Documentos para a Historia das Cortes Geraes da
Nação Portugueza, 1883-1891: p. 585).

472 |

A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PELA PROVÍNCIA DAS ALAGOAS ÀS CORTES DE LISBOA DE 1821/1822

Atlântico.
Todos os três deputados alagoanos terminaram por assinar a constituição. Manuel Marques Granjeiro, acreditamos que o fez por mera subserviência às Cortes. Já Francisco de Assis Barbosa e Francisco Manuel
Martins Ramos, não sabemos ao certo por qual motivo assinaram a Constituição de 1822. Provavelmente pelo receio, comum entre os deputados brasileiros, de alguma represália despótica das Cortes contra suas liberdades
individuais (Carvalho, 2003: p. 324)8.
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Resumo:
Nos 110 anos decorridos desde a implantação da República em Portugal, em 1910, houve nada menos de oito diferentes tipos de designação do
Presidente da República. No entanto, o modo de eleição vigente ao longo
da maior parte do tempo (mais de oitenta anos) foi a eleição direta, várias vezes em contexto político autoritário (1918, 1928, 1933-59), mas num
contexto democrático desde 1976. Importa, por isso, proceder à análise do
sistema eleitoral do Presidente da República nas suas diversas vertentes
constitucionais (direito de sufrágio, elegibilidade, duração do mandato, limites à reelegibilidade). Por outro lado, o modo de eleição do Presidente
é inseparável da consideração dos seus poderes constitucionais e do seu
papel no sistema político, pelo que se torna necessário analisar o sistema
de governo, não somente na sua configuração constitucional, mas também
na sua expressão prática.

1 Texto revisto e ampliado da comunicação na Conferência “Dois séculos de constitucionalismo eleitoral em Portugal” (Universidade Lusíada-Norte, Porto, 24 de setembro de 2020).
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Abstract:
In the 110 years since the establishment of the Republic in Portugal
in 1910 there have been no fewer than eight different types of selection of
the President of the Republic. However, the mode of election that prevailed most of the time (more than eighty years) was direct election, several
times in an authoritarian political context (1918, 1928, 1933-59), but in
a democratic context since 1976. It is therefore necessary to examine the
electoral system of the President of the Republic in its various constitutional aspects (right of suffrage, eligibility, duration of the mandate,
limits on reeligibility). On the other hand, the President’s mode of election
is inseparable from the consideration of his constitutional powers and his
role within the political system. Hence the need to analyze the system of
government, not only in its constitutional set up, but also in its practical
expression.

1. Introdução
1.1. A República e o seu Presidente
A primeira das diferenças entre a Monarquia e a República tem a ver
obviamente com a chefia do Estado (em sentido genérico).
Algumas repúblicas prescindiram de um órgão singular de representação da nação, investindo esta na própria assembleia representativa (Convenção Francesa) ou no diretório executivo (Suíça). Mantendo-se, porém,
na generalidade das repúblicas a figura do chefe do Estado singular típica
da monarquia, este deixou, porém, de ser um rei hereditário e vitalício,
oriundo da nobreza e da dinastia reinante, passando a ser um presidente da
República eleito, direta ou indiretamente, pela própria coletividade política (Respublica), para um mandato temporalmente limitado.
As principais diferenças da República em relação à Monarquia, em
qualquer das várias configurações de uma e de outra, são as seguintes:
- Legitimidade eleitoral própria do Presidente, mesmo que só mediata;
- O Presidente da República como representante da Nação, a par do
parlamento (birrepresentação política);
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- Elegibilidade presidencial de qualquer cidadão que preencha os requisitos constitucionalmente definidos (igualdade na cidadania política
no acesso a cargos públicos);
- Limitação temporal do mandato presidencial e, eventualmente, limites à reeleição, a fim de assegurar a renovação dos titulares;
- Responsabilidade política do Presidente perante coletividade (em alguns casos com poder de revogação do mandato antes do seu termo).
Mas é evidente que, respeitados esse pressupostos de uma República
democrática, o Presidente da República pode apresentar as mais variadas
configurações político-constitucionais, quer quanto ao modo de eleição e
à duração do mandato, quer quanto aos seus poderes e à sua inserção no
sistema de governo2.
Quanto à designação do Presidente, cabe desde logo referir que, ao contrário do chefe do Estado monárquico, hereditário e vitalício, o Presidente
da República, sendo eletivo e tendo mandato de duração limitada, pode,
no entanto, ser eleito diretamente ou indiretamente e ter um mandato curto ou longo, suscetível ou não de renovação. Quanto à eleição, o quadro
seguinte ilustra as hipóteses típicas3.
Tipos de eleição do Presidente da República
Modos de eleição
Eleição direta

Modalidades de eleição
Maioria relativa
Maioria absoluta

Eleição indireta

Pelo parlamento
Por um colégio eleitoral alargado
Por um colégio eleitoral especificamente eleito para esse fim

2 Pode haver mesmo discrepância entre a “forma de governo” republicana (eletividade, limitação
temporal do mandato, etc.) e substância não republicana do regime político, por falta de renovação
efetiva do mandato e por concentração de poderes presidenciais sem accountabilitiy democrática,
como se verificou entre nós na vigência da Constituição de 1933. Sobre este ponto ver especialmente, Pinto, 1998; Sánchez-Mejia, 2003; Veiga, 2018.
3 Sobre aos modos de eleição do Presidente da República ver, por todos, Moreira, 2020, cap. 8.2. e
Franco, 2020: pp. 23 ss. Para uma perspetiva comparatista sobre o estatuto constitucional dos
chefes do Estado em três épocas diferentes ver, respetivamente, Loewenstein, 1949, Hartmann &
Kempf, 1989 e Pegoraro & Rinella, 2017, pp. 416 ss.
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Quase todas as modalidades de eleição foram experimentadas em
Portugal desde 1911: eleição direta por maioria relativa (Constituição
de 1933 até 1959) e por maioria absoluta (CRP de 1976); eleição indireta pelo Parlamento (Constituição de 1911) e por um colégio alargado
(Constituição de 1933, depois de 1959). A última modalidade apontada
– eleição por colégio eleitoral especificamente eleito pelos cidadãos para
eleger o Presidente) – é a dos EUA, que pode ser designada por eleição
semidireta.
Outra das grandes diferenças entre a monarquia e a república está
em que, ao contrário do rei, o presidente da República pode gozar de
legitimidade eleitoral própria, através da eleição direta pelos cidadãos, o
que permite conferir-lhe poderes de que o rei, num contexto democrático, não pode dispor. Essa diferença tem implicações diretas sobre a margem constitucional quanto à opção sobre o sistema de governo (ou seja,
quanto à titularidade do poder executivo e quanto à relação deste com o
Presidente e com o parlamento).
Assim, enquanto uma monarquia democrática está limitada ao sistema de governo parlamentar, sendo o rei um poder neutro com limitados
poderes, exterior ao “poder executivo” (governo), o qual retira a sua legitimidade política das eleições parlamentares e é exclusivamente responsável perante o parlamento, já nas repúblicas, a eventual eleição direta
do Presidente, sem deixar de ser compatível com o sistema parlamentar,
pode, porém, permitir conferir-lhe o próprio poder executivo (sistema
de governo presidencial), sem dependência parlamentar, ou que ele compartilhe o poder executivo com o Governo, sendo este simultaneamente
responsável perante o Presidente e perante o Parlamento (sistema de governo misto ou “semipresidencial”). Ou seja, a eleição direta proporciona
uma grande versatilidade quanto aos poderes presidenciais e quanto ao
sistema de governo.
O quadro seguinte ilustra simplificadamente este argumento4.

4 Sobre os sistemas de governo, ver Moreira, 2020, cap. VII.
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Relações entre sistema de governo e modo de eleição do PR
Sistema de governo

Tipos de chefe do
Estado

Posição face ao
Governo

Poderes do chefe do
Estado

Sistema de governo
parlamentar

Rei ou Presidente
da República

Posição neutra exterior ao governo

Poderes limitados,
de representação e
de gestão do sistema de governo

Sistema de governo
presidencial

Presidente da República diretamente
eleito

Titularidade do
poder executivo

Poderes de chefe do
Estado e de chefe
do Governo

Sistema de governo
misto (“semipresidencialismo”)

Presidente da República diretamente
eleito

Cotitularidade do
poder executivo
com um Governo
também responsável perante o Parlamento

Poderes de chefe do
Estado e de participação no poder
executivo

Como é próprio da expressão sintética dos tipos ideais, a realidade é bem
mais complexa do que o quadro ilusta, proporcionando uma grande variedade de subtipos dentro de cada um dos referidos modelos e, mesmo, situações
de fronteira de difícil enquadramento. Específica é a situação em que o Presidente goza de um robusto poder de intervenção no sistema politico – poder
de regulação, de supervisão, de arbitragem, correntemente designado como
“poder moderador” (por referência à Carta Constitucional de 1826) –, sem
participar, porém, no poder executivo, estando este confiado a um Governo
exclusivamente responsável perante o Parlamento, ou seja, no quadro de um
sistema de governo parlamentar. Também neste caso de sistema parlamentar cum “poder moderador” se justifica a eleição direta do Presidente.
De tudo isto decorre a extrema importância dos modos de eleição do
Presidente da República. Importa analisar o caso português.
1.2. Estudo das eleições presidenciais
Tanto em Portugal como no estrangeiro, a história eleitoral na literatura constitucional e política comparada centra-se primacialmente nas eleições parlamentares. A teoria dos sistemas eleitorais é essencialmente uma
teoria das eleições parlamentares e de outras assembleias representativas.
Em contrapartida, as eleições presidenciais não tiveram durante muito
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tempo a atenção que merecem, desde logo por a eleição direta ter sido, durante muito tempo, privativa das repúblicas presidenciais (e nem todas) .
Na Europa, até há poucas décadas, havia um fundamento para essa
desconsideração das eleições presidenciais, que era o escasso número de
países democráticos com presidentes diretamente eleitos, mercê do considerável número de monarquias e de repúblicas com presidentes eleitos pelos parlamentos ou por colégios eleitorais. Se depois da I Guerra Mundial
houve regimes democráticos com presidentes diretamente eleitos (como a
Alemanha de Weimar), já a seguir à II Grande Guerra as principais repúblicas democráticas europeias tinham presidentes indiretamente eleitos
(França, Alemanha, Itália)5.
Todavia, desde então as coisas alteraram-se substancialmente. Logo em
1951, a Áustria realizou pela primeira vez a eleição direta do seu Presidente,
prevista desde 1929; e em 1962, a França adotou também a eleição direta,
situação que veio a exercer uma forte influência noutros países. A “terceira
vaga da democratização” (Huntington) – desde justamente a transição democrática em Portugal (1974) até à transição democrática dos países do antigo bloco de influência soviética, a seguir à queda do muro de Berlim (1989)
– veio a proporcionar um número significativo de casos de eleição direta do
Presidente da República, desde Portugal até à Rússia, passando por vários
outros países do Leste europeu (Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia,
Polónia, República Checa, Roménia, Ucrânia, etc.). Entretanto, para além
das Américas, berço das repúblicas presidenciais, a eleição direta do Presidente da República tornou-se dominante nos novos países independentes da
África. A eleição presidencial direta é hoje largamente maioritária nas repúblicas contemporâneas6; mesmo na União Europeia, a maioria dos países
(catorze) adotam a eleição presidencial direta, sete têm eleição indireta e seis
são monarquias parlamentares.
Além de um aprofundamento da democracia eleitoral, a eleição direta
do Presidente também tem a ver com a crescente presidencialização das instituições políticas e dos próprios partidos políticos, e com a personalização da
vida politica em geral nas últimas décadas, não somente em consequência
5 Para além do caso particular da Suíça, onde o Presidente é escolhido de entre os membros do Governo, numa base rotativa.
6 Ver o mapa publicado pela IDEA, – Electoral Systems for Presidential Elections, disponível online:
https://www.idea.int/news-media/media/electoral-systems-presidential-elections
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da mediatização da ação política (televisão e redes sociais), mas também do
crescente desligamento dos cidadãos em relação aos partidos e às ideologias.
A eleição direta pode revestir muitas modalidades, apresentando uma
grande variedade de fórmulas; se o modelo francês de eleição por maioria absoluta – com segunda votação, caso nenhum candidato obtenha tal
maioria na primeira votação – se tornou dominante, há ainda vários países
em que o Presidente é eleito por maioria relativa, embora alguns exijam
um mínimo (40%, 45%). Daí o interesse crescente da literatura comparativa, de índole constitucional e política, pelas eleições presidenciais7.
Acresce que, hoje em dia, as eleições presidenciais diretas não existem
somente em sistemas de governo presidenciais, como era tradicional, mas
também em sistemas de governo de natureza parlamentar (em que o governo é chefiado por um primeiro-ministro responsável perante o parlamento)
e em sistemas de governo mistos, em que função governamental é compartilhada entre o Presidente e o primeiro-ministro (“semipresidencialismo”). Daí a nutrida literatura sobre a posição do Presidente diretamente
eleito em sistemas de governo não presidenciais, em que ele coabita com
um primeiro-ministro responsável perante o Parlamento, derivando a sua
legitimidade política das eleições parlamentares e não das presidenciais8.
Tendo Portugal sido um dos primeiros países europeus a experimentar
a eleição direta do Presidente, há um século (1918), que se veio a tornar
um traço dominante da nossa história política e constitucional sob as constituições de 1933 e de 1976, justifica-se abordar as várias manifestações
desse modelo de eleição presidencial entre nós até à atualidade. Uma das
razões fundamentais para a eleição direta é conferir ao Presidente legitimidade eleitoral própria, que justifique a atribulação de fortes poderes políticos, incluindo, em última instancia, a adoção de um sistema de governo
presidencial9. Por, isso, importa proceder ao estudo das diversas formas de
7 Ver, por exemplo, Shugart & Carey 1992; Blais, Massicotte & Dobrzynska, 1997; Novak, 2013.
8 Sobre o tema ver , por exemplo, Tavits, 2009.
9 Note-se, no entanto, que o sistema de governo presidencial (em que o Presidente é também o chefe
do Governo e não depende da confiança do Parlamento) não pressupõe necessariamente a eleição
presidencial direta, como mostra o caso dos Estados Unidos, em que o Presidente é eleito por um
colégio eleitoral, composto por representantes dos estados federados, cujos membros inicialmente
não eram eleitos pelos cidadãos, sendo designados pelas assembleias eletivas dos estados. Também
na América Latina, no século XIX, houve muitos casos de regimes presidenciais com presidentes
não diretamente eleitos ou em que, havendo eleição direta, os presidentes eram, porém, designados
pelo parlamento, no caso de nenhum candidato ter obtido maioria absoluta.
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eleição do Presidente desde 1910, especialmente das fórmulas de eleição
direta. Importa completar esse estudo com a análise dos poderes presidenciais e dos sistemas de governo coetâneos, para verificar em que medida a
eleição direta os condiciona ou influencia.
Com efeito, no caso português, após três regimes diferentes de eleição
presidencial direta, todos de natureza autoritária, foi a Constituição de
1976 que recuperou a eleição direta num contexto de um regime liberal-democrático e de um sistema de governo de base parlamentar.
1.3. Eleição presidencial direta e democracia representativa
Um problema doutrinário complexo diz respeito à relação entre a eleição presidencial direta e a democracia representativa.
Na teoria originária do governo representativo e da separação de poderes, a representação política, através de eleições, tinha a ver somente
com a assembleia legislativa, ou seja, com a aprovação das leis em nome da
coletividade (autolegislação), incluindo a criação de impostos (no taxation
without representation). A representação política permitia a substituição
da coletividade política por uma assembleia dos seus representantes eleitos. Ao invés, o poder executivo, concebido como execução das leis, era
cometido ao rei a título próprio, sem responsabilidade política perante o
parlamento. Neste enquadramento, não tinha nenhum cabimento a ideia
de eleição direta do chefe do poder executivo.
A ideia de eleição semidireta do Presidente da República nos Estados
Unidos em 1787, a par do Congresso, surgiu para proporcionar legitimidade política ao poder executivo na nova República, privado que estava
da legitimidade tradicional do monarca, mas sendo concebido como poder
executivo autónomo, não dependente do poder legislativo, como decorria
da construção de Locke e de Montesquieu.
O problema que esse dualismo representativo suscita é o de saber se ele
é compatível com a ideia clássica de representação política, ou se não estamos perante uma derrogação desta, mediante um mecanismo tributário da
democracia direta, através do qual os magistrados políticos, e não somente
os membros do parlamento, também são selecionados por via eleitoral. Se
as decisões políticas tomadas por votação popular (referendos e plebiscitos) são usualmente consideradas como formas de democracia semi(direta),
482 |

18_VitalMoreira_REV3.indd 482

09/04/2021 15:25:48

A ELEIÇÃO DIRETA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL PORTUGUESA

outro tanto se poderia defender em relação à designação de magistrados
políticos, nomeadamente o Presidente da República ou os chefes das coletividades locais, por sufrágio direto, como sucede em tantos países.
É certo que, por via de regra, esses cargos individuais eletivos são politicamente irresponsáveis perante os eleitores, não podendo ser destituídos
na pendência do seu mandato, ao contrário dos cânones da democracia
direta. No entanto, o mesmo sucede em geral com os parlamentos e os deputados individuais, cujos mandatos em geral não podem ser “cassados”
pelos eleitores antes do seu termo. Acresce que em vários países existe efetivamente a possibilidade de revogação de mandatos políticos eletivos por
meio de votação popular (recall na terminologia corrente na teoria constitucional e política), incluindo o Presidente diretamente eleito (como é o
caso do Equador e da Venezuela, mediante iniciativa popular, ou de Áustria, Islândia, Roménia, Sérvia e Taiwan, por iniciativa do parlamento).
Ora, se a destituição por recall é usualmente considerada como uma
manifestação de democracia direta10, o mesmo deveria valer para a eleição
direta desses órgãos do poder político.
2. A eleição parlamentar do Presidente da República (Constituição de 1911)
2.1. O lugar constitucional do Presidente da República
A revolução de 5 de outubro de 1910 pôs fim à Monarquia multissecular
e inaugurou o regime republicano em Portugal. Entre 5/10/1910 (Revolução) e 24/8/1911 (eleição de Arriaga como primeiro Presidente), não houve
Presidente da República, sendo as suas funções desempenhadas pelo chefe
do governo provisório, Teófilo Braga. A questão presidencial foi deixada
para a Assembleia Constituinte.
Em 1910, em Portugal, os modelos da República presidencial brasileira
(1891) e da República parlamentar francesa (III República, 1875) mostravam as duas opções disponíveis.
Tendo sido rejeitada a hipótese de inexistência de Presidente da República, a Assembleia Constituinte acabou por instituir esse cargo, como
órgão de representação da Nação nas relações internas e externas (Consti10 Ver, por exemplo, Baumgartner & Kada, 2003.
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tuição, art. 37º) e como “gestor” do sistema de governo parlamentar (nomeação do ministério, convocação das eleições parlamentares, promulgação das leis, etc.)11.
Ainda que a Assembleia Constituinte tenha discutido um projeto de
índole presidencialista (embora sem eleição direta do Presidente da República), a opção constituinte de 1911 foi pela eleição parlamentar do Presidente (Const. art. 38º e seguintes), no quadro de um sistema de governo
parlamentar extreme, afastando a alternativa da eleição direta (ou semidireta), que nessa altura era característica dos regimes presidencialistas,
como os EUA (1787) e o Brasil (1891), sendo nessa altura considerada incompatível com o sistema de governo parlamentar12.
Seguindo a solução da III República Francesa, a eleição parlamentar
do Presidente era congruente com a hiperbolização do Parlamento no sistema político-constitucional, o qual, além dos seus poderes legislativos e
políticos, também detinha poderes tipicamente administrativos, como o
poder de criar empregos públicos, de fixar as respetivas competências e
definir os seus vencimentos, assim como o poder de criar e suprimir alfândegas (Constituição, art. 26º, nºs. 7º e 8º)13. Tratava-se de um sistema
de governo parlamentar com absoluta prevalência do Parlamento sobre o
poder executivo (“regime parlamentar de assembleia”).
Desprovido de autonomia constitucional como órgão do Estado, o Presidente da República aparecia como órgão formalmente integrado no poder executivo (junto com o Ministério), o qual era enunciado em segundo
lugar nos “órgãos de soberania”, depois do poder legislativo (Constituição,
art. 6º). Trata-se da única Constituição portuguesa onde o chefe do Estado
não goza de autonomia orgânica, pois mesmo na Constituição de 1822 o
Rei personificava o poder executivo.

11 Quanto ao sistema político na Constituição de 1911, ver, por todos, Sousa, 1913, Miranda, 1997,
tít. III, cap. I, § 4; Canotilho, 2003, cap. 2/E; Gouveia, 2013, vol. I, § 18; Moreira, 2020, cap. 11.7.
12 Na Europa a primeira República a estatuir a eleição direta do Presidente da República e um sistema de governo presidencial foi a II República francesa, em 1848.
13 Também cabia ao Congresso a declaração do estado de sítio, salvo em período de recesso parlamentar, em que a competência cabia ao Governo, por intermédio do Presidente da República (art. 47º,
nº 6), devendo o Congresso reunir-se no prazo de trinta dias para se ocupar da situação (art. 26º, nº
16º, §§ 1-3).
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2.2. Eleição e mandato presidencial
A eleição presidencial era feita através de votação em reunião plenária
do Congresso (Câmara dos Deputados mais Senado, sendo ambas as câmaras diretamente eleitas14). O Presidente era eleito por maioria de 2/3; mas
se até à segunda votação nenhum candidato obtivesse essa maioria, seria
eleito na votação seguinte quem tivesse mais votos.
Seguindo a solução da Constituição dos Estados Unidos, eram elegíveis
os cidadãos maiores de 35 anos, que não tivessem tido outra nacionalidade
(Const., art. 39º). Eram, porém, excluídos os membros das famílias reinantes em Portugal (nomeadamente os Braganças), assim como os parentes e
afins mais chegados do Presidente anterior (art. 40º). Se a primeira exclusão era uma cláusula antimonárquica, a segunda era um cláusula antinepotismo presidencial.
O mandato presidencial tinha a curta duração de quatro anos (a mesma
da legislatura, não sendo porém coincidentes), sendo proibida a reeleição
no quadriénio seguinte (art. 42º), seguindo uma estrita lógica republicana
de renovação do cargo presidencial15. Além disso, o novo Presidente eleito
na sequência de vagatura do cargo (por morte, renúncia, perda do mandato) limitava-se a completar o mandato do anterior Presidente, por mais
curto que fosse o tempo restante (art. 38º, § 2), não podendo ser reeleito a
seguir, o que aumentava a rotação do cargo.
Não havendo vice-presidente, em caso de vagatura ou impedimento no
exercício do cargo, «os ministros ficarão conjuntamente investidos na plenitude do poder executivo» (art. 38º, § 3), incluindo, portanto, os poderes presidenciais, não havendo, portanto, o cargo de Presidente nesse período. Esta
solução derivava obviamente da ficção constitucional de que o Presidente
integrava o poder executivo.

14 Nas eleições parlamentares, segundo a lei eleitoral da República (Lei nº 3, de 3 de julho de 1913)
só tinham direito de sufrágio os cidadãos do sexo masculino que soubessem ler e escrever, o que
reduzia enormemente o eleitorado, dada a elevada taxa de iliteracia nessa época (calculada em
cerca de 70%). Essa limitação do sufrágio não favorecia a legitimidade e autoridade política das
instituições representativas, incluindo o Presidente da República.
15 A Constituição afastou-se aqui da solução da III República francesa, uma das sua fontes de inspiração, que previa desde 1875 um mandato longo, de sete anos.
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2.3. Poderes do Presidente
A eleição parlamentar do Presidente era coerente com os limitadíssimos poderes que lhe eram conferidos, com o propósito de evitar a personalização do poder, que era assacada ao regime monárquico.
Além dos poderes de representação externa e interna, o Presidente desempenhava o papel de “gestor” ou “coordenador” do sistema de governo
parlamentar, de acordo os imputs das eleições parlamentares e das vicissitudes do Governo no Parlamento, sendo caracterizadamente desprovido
dos poderes típicos do cartismo constitucional de 1826, ou seja, o poder de
veto (mesmo que só suspensivo) e o poder de dissolução parlamentar (que
só veio a ser conferido na revisão constitucional de 1919-21), assim sublinhando a supremacia parlamentar 16.
Num excesso de desvalorização da função presidencial, a Constituição
chegava a dizer que os poderes do Presidente eram «exercidos através dos
ministros» (art. 49º), que aliás referendavam todos os atos presidenciais,
sob pena de nulidade (art. 49º)17. De resto, não tendo inicialmente o poder
de dissolução parlamentar, o Presidente podia assimetricamente ser destituído pelo Parlamento, por maioria de 2/3 (Const., art. 46º). Assim se respeitava uma radical lógica republicana da responsabilidade e destituibilidade parlamentar da magistratura presidencial, sem paralelo em qualquer
das constituições republicanas posteriores.
Em conformidade com a desvalorização do cargo presidencial, a Constituição prescindiu também de instituir o Conselho de Estado, que desde a
Constituição de 1822 servia de órgão consultivo do Chefe do Estado.
2.4. Sistema de governo
A posição do Presidente da República no sistema de governo parlamentar era ambígua. Nos termos do art. 36º da Constituição, o Presidente
era cotitular do poder executivo junto com os ministros, mas o art. 53º
estatuía que de entre os ministros, um deles, nomeado pelo Presidente da
República, era presidente do Ministério, respondendo pela política geral do
16 Que haveria de ser restaurado pela revisão constitucional de 1919.
17 Foi somente a revisão constitucional de 1919 que dispensou a referenda dos atos de nomeação do
presidente do Ministério e dos ministros.
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Governo. Daqui resulta que o Presidente não chefiava o executivo nem
respondia por ele perante o parlamento, ocupando, portanto, o lugar típico
de chefe de Estado num regime parlamentar, como órgão independente do
Governo, sem poderes decisórios. De resto, podendo haver mudanças de
Governo e de orientação política durante na mesma presidência, tal era
incongruente com a consideração do Presidente como parte do poder executivo, junto com o Ministério.
O sistema de governo parlamentar não resultava explícito da Constituição, tendo de deduzir-se do contexto constitucional, nomeadamente
do art. 51º, segundo o qual os ministros eram politicamente responsáveis
pelos seus atos, responsabilidade que obviamente só poderia colocar-se perante o Parlamento, sendo evidente que o Ministério não era politicamente
responsável perante o Presidente da República, o qual, por isso o não podia
demitir por iniciativa própria (apesar do teor literal do art. 47º, nº 1º, sobre
a demissão de ministros pelo Presidente).
2.5. Prática do sistema político
Na I República as eleições constitucionais do Presidente da República
ocorreram em 1911 (Manuel de Arriaga), 1915 (maio) (Teófilo Braga), 1915
(agosto) (Bernardino Machado), 1918 (dezembro) (Canto e Castro), 1919
(António José de Almeida), 1923 (Manuel Teixeira Gomes), 1925 (Bernardino Machado). Só um Presidente terminou o mandato (António José de
Almeida, 1919-23). Teófilo Braga, Canto e Castro e Bernardino Machado
(1925) só concluíram os mandatos inacabados dos antecedentes. Se acrescentarmos a presidência de Sidónio Pais (1918), à margem da Constituição,
temos oito presidentes em quinze anos.
Esta instabilidade política ao nível presidencial era reflexo da instabilidade a nível parlamentar e governamental. Houve sete eleições parlamentares: 1913, 1915, 1918 (Sidónio Pais), 1919, 1921, 1922 e 1925. Houve cinco legislaturas que não terminaram o mandato, em consequência
de pronunciamentos militares ou de dissolução parlamentar (admitida a
partir de 1919). Foram muito mais numerosos os governos (nada menos
de 45, chefiados por 38 presidentes de Ministério). A instabilidade governativa teve origem na extrema conflitualidade política e social, na falta
de maiorias absolutas no Parlamento, na indisciplina partidária, na prá| 487
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tica de os governos se demitirem sempre que derrotados no Parlamento,
mesmo sem moção de censura.
Neste quadro, o Presidente da República, sem dispor do poder de dissolução, não dispunha também de meios de “arbitragem” política em prol
da estabilidade governativa, limitando-se a assistir, inerme, às pugnas partidárias no Parlamento e fora dele. O “parlamentarismo absoluto” em que
fracassou a I República acabou por implicar o «apagamento» do Presidente
da República (Canotilho, 2003: 176).
3. A primeira eleição presidencial direta (Sidónio Pais, 1918)
3.1. Mudança de regime político
Entre os fundamentos da rutura constitucional de Sidónio Pais em
1917 contam-se a referida instabilidade política da República sob o sistema de governo parlamentar, as queixas sobre uma alegada “ditadura do
Partido Democrático”, a I Grande Guerra e a intervenção portuguesa (na
França e em África) e a crise económica e social dela decorrente.
Logo a seguir à tomada do poder, por meio de um pronunciamento
militar (5 de dezembro de 1917), Sidónio fez-se autodesignar como Presidente da República em acumulação com a chefia do Governo (Decreto n.º
3 701, de 27 de Dezembro de 1917).
Inicialmente, Sidónio previa uma retoma da normalidade constitucional, com eleição presidencial pelo Congresso, mas depois mudou de
ideias, a favor da eleição presidencial direta e da instauração de um regime presidencialista.
O ato eleitoral teve lugar a 28 de abril de 1918 (no mesmo dia em que
ocorreram as eleições parlamentares). Os principais partidos da República (Democrático, Evolucionista e Unionista) abstiveram-se de participar nas eleições, em protesto. Sidónio foi candidato único nas eleições
presidenciais e o seu novo partido (Partido Nacional Republicano) ganhou facilmente as eleições legislativas, com a maioria na Câmara dos
Deputados e no Senado18. Com uma maioria confortável no Congresso, o
18 Concorrendo pela primeira em eleições republicanas, após a autodissolução dos partidos monárquicos em novembro de 1910, a Causa Monárquica, criada em 1911, obteve 28% dos votos. Voltaria
a concorrer às eleições parlamentares na década de 20, mas sem o mesmo resultado.
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Presidente da República tornava-se todo-poderoso.
3.2. Eleição e mandato presidencial
A instituição da eleição presidencial direta e o modo de eleição foram
estabelecidos pelo Decreto n.º 3 997, de 30 de março de 1918; antes dele,
o Decreto nº 3 907, de 11 de março, tinha regulado a direito de sufrágio
eleitoral e o recenseamento eleitoral.
Quanto à amplitude do sufrágio, tinham direito de voto todos os cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos, sem qualquer outro requisito,
o que se traduzia num substancial alargamento do eleitorado, visto que
a lei eleitoral de 1913 restringia o direito de voto aos alfabetizados. Pela
primeira vez desde 1820-22 era estabelecido o sufrágio universal masculino,
sem requisitos censitários nem capacitários.
Quanto à elegibilidade, podiam ser eleitos os Portugueses de origem,
no gozo dos seus direitos civis e políticos, que soubessem ler e escrever. Não
havia requisitos de idade.
Quanto ao sistema de eleição, valia a regra da maioria relativa, sendo
eleito o candidato com mais votos, independentemente da percentagem
obtida.
O mandato presidencial tinha a «duração mínima de 4 anos», podendo o
futuro Parlamento aumentar essa duração (obviamente mantendo a equiparação com a duração da legislatura). Não se proibia a reeleição.
3.3. Poderes do Presidente da República
O Presidente da República acumulava as funções de representação próprias do chefe do Estado com a chefia pessoal do poder executivo, segundo
os cânones do presidencialismo, incluindo a livre nomeação e demissão dos
membros do Governo e a chefia das forças armadas. Pela primeira vez,
desde a Constituição de 1822 (que estabelecia uma espécie de “presidencialismo régio”), deixava de haver um governo como órgão de poder separado
do chefe do Estado.
Não havendo separação entre o Presidente e o Governo, também não
havia lugar a referenda ministerial.
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3.4. Sistema de Governo
Tratava-se, assumidamente, de um sistema de governo presidencial,
com os seguintes traços:
- Fusão entre Presidente e governo, e chefia do governo pelo Presidente
da República;
- Mudança do nome dos membros do governo, de ministros para secretários de Estado, à maneira dos Estados Unidos;
- Irresponsabilidade política do Presidente/governo perante o Parlamento;
- Ausência do poder presidencial de dissolução parlamentar.
No entanto, no que se refere às relações com o Congresso, a referida lei
constitucional do sidonismo não mencionava o poder de veto legislativo do
Presidente nem a submissão de certos atos de nomeação do Presidente a
ratificação do Senado, como é típico dos sistemas de governo presidenciais,
na tradição da Constituição dos Estados Unidos. Tratava-se, portanto, de
um presidencialismo atípico.
3.5. Prática do sistema político
A brevidade da experiência sidonista não chegou para firmar uma prática consistente do presidencialismo à portuguesa. Houve uma única eleição presidencial, a 28 de abril de 1918, com um único candidato, e com
abstenção dos principais partidos políticos da República.
Poucos meses depois, deu-se o assassínio do Presidente, em 14 de dezembro de 1918, com repristinação da Constituição de 1911 e do sistema
parlamentar.
Todavia, apesar desse fracasso, quer a eleição presidencial direta, quer
o presidencialismo, haveriam de deixar sementes para o futuro político e
constitucional do País.
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4. A segunda eleição direta do Presidente da República (1928)
4.1. Da Ditadura militar de 1926 à eleição presidencial de 1928
O golpe de Estado de 28 de maio de 1926 levou à suspensão das instituições constitucionais de 1911 e à instauração de uma Ditadura militar,
com autodemissão do Governo e do Presidente da República em funções
(29 e 30 de maio, respetivamente), e dissolução do Congresso (decretada a
9 de junho). A função presidencial foi transitoriamente desempenhada coletivamente pelo Governo provisório, na solução da Constituição de 1911, e
depois em acumulação com o cargo de chefe do Governo (General Carmona), de acordo com o Decreto nº 12 740, de 26/11/1926, que passou a ser a
lei constitucional transitória da Ditadura.
Inicialmente, a Ditadura deixou em aberto a possibilidade de retorno às instituições republicanas, depois de devidamente “corrigidas”, mas
com o tempo e a derrota das tentativas militares da oposição republicana
contra a Ditadura, essa ideia foi abandonada, a favor da implantação de
um novo regime, sobre o qual não havia, porém, ideias claras no seio da
Ditadura, dada a diversidade de correntes políticas nela envolvidas, que
abrangia republicanos conservadores, “sidonistas”, monárquicos, católicos, nacionalistas, simpatizantes do fascismo italiano, etc. A instauração
da regime fascista na Itália (1922-25) e da ditadura de Primo de Rivera em
Espanha (1923) tornaram-se inspirações possíveis. Entretanto, a censura
à imprensa e a perseguição e exílio dos líderes republicanos iniciaram o
quadro político autoritário em construção.
Neste impasse, surgiu a decisão de “legitimar” a Ditadura por meio
da eleição direta do Presidente da República, o que marcava definitivamente o abandono das instituições de 1911. Nesse papel foi investido o
General Óscar Carmona, chefe do 3º Governo da Ditadura, que já exercia
“interinamente” as funções de Chefe de Estado desde novembro de 1926
(por Decreto n.º 12 740), tendo tomado posse em 29 de novembro de 1926,
acumulando com a chefia do Governo. Foi eleito Presidente da República
em 25 de março de 1928.
Curiosamente, a tomada de posse de Carmona, a 15 de abril de 1928,
deu-se na Palácio de São Bento, sede do Congresso da República.
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4.2. Eleição e mandato presidencial
As bases legislativas da eleição presidencial direta eram o Decreto nº
12 740, de 26 de novembro de 1926 (poderes do Presidente da República),
o Decreto nº 14 802, de 29 de dezembro de 1927 (direito de voto e recenseamento eleitoral) e o Decreto n.º 15 063, de 25 de fevereiro de 1928 (eleição
direta do Presidente da República).
Quanto à amplitude do sufrágio, tinham direito de voto os cidadãos
portugueses originários do sexo masculino com mais de 21 anos, desde que
soubessem ler e escrever ou fossem chefes de família ou tivessem «economia
e vida própria». Era um sufrágio menos amplo do que o sufrágio universal
masculino de 1918, mas mais amplo do que o da lei eleitoral republicana de
1913, pois acrescentava os chefes de família e as pessoas economicamente
autónomas, mesmo que analfabetas.
Quanto à elegibilidade, podiam ser candidatos os cidadãos maiores de
45 anos, com nacionalidade portuguesa originária e que não tivessem tido
outra nacionalidade. Era um requisito etário anormalmente elevado e excluíam-se os binacionais.
Tal como em 1918, a eleição era por maioria relativa, sendo eleito o
candidato com mais votos, independentemente da percentagem obtida.
A duração do mandato era de cinco anos, podendo o Presidente ser
reeleito, sem limites.
Havendo traços comuns com o regime de 1918 (modo de eleição), havia, porém, várias inovações (base eleitoral mais restrita, idade mínima de
candidatura, duração do mandato).
4.3. Poderes presidenciais
Além dos poderes de representação interna e externa como chefe do
Estado, o Presidente da República, embora sem acumular com a chefia do
Governo, como em 1918, mantinha o poder de livre nomeação e demissão
do Governo, que dependia exclusivamente da sua confiança.
Passando a haver separação entre o Presidente e o Governo, era lógico
que os atos daquele estivessem sujeitos a referenda governamental, salvo
obviamente a nomeação e demissão do Governo.
Não havendo parlamento em funções e pertencendo o poder legislativo
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ao Governo, seria lógico que o Presidente detivesse o poder de recusar definitivamente a promulgação dos atos legislativos e regulamentares daquele,
o que, porém, não estava previsto. Mas é provável que se tenha entendido
que não era necessário formalizar esse poder, para ele poder ser exercido
de facto.
4.4. Sistema de governo
Estabelecida a separação entre os cargos de Presidente da República e
de Governo, que era dotado de chefia própria, o sistema de governo apresentava-se como uma espécie de presidencialismo “indireto”, caracterizado
pelos seguintes traços:
- Dualidade Presidente da República - Governo, sendo o segundo chefiado por um presidente do Ministério, com subordinação do segundo
ao primeiro;
- Legitimidade política do Governo derivada exclusivamente das eleições presidenciais (inexistência de parlamento);
- Responsabilidade política exclusiva do Governo perante o Presidente, até porque não existia parlamento eleito.
O Presidente não governava, mas nomeava e demitia livremente o Governo, submetido à sua “tutela” política. O dualismo executivo assentava
sobre a supremacia política do Presidente.
Como se verá, esta situação institucional vai manter-se no essencial no
regime constitucional do “Estado Novo” (Constituição de 1933), apesar do
estabelecimento de uma assembleia representativa.
4.5. Prática do sistema político
A solução da Ditadura em 1928 vai durar até à nova Constituição de
1933. A estabilidade presidencial conferida pela eleição foi acompanhada de uma certa rotação governativa, tendo havido vários governos entre
1928 e 1933, consoante a recomposição das diversas tendências políticas
dentro da “Ditadura nacional”.
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Entretanto, deu-se a emergência do verdadeiro protagonista do novo
regime político, Salazar, primeiro como ministro das Finanças (1928) e depois como chefe do Governo (1932), o primeiro governo civil da Ditadura.
5. Ascensão e queda da eleição presidencial direta no regime autoritário
de 1933
5.1. A Constituição de 1933
Preparada sob a “Ditadura nacional”, sob a égide de Oliveira Salazar,
e submetida plebiscito sem condições de liberdade e de pluralismo político, a Constituição de 1933 veio dar cobertura a um compromisso político-constitucional entre a corrente republicano-conservadora e as correntes
autoritárias que entretanto tinham prevalecido desde 192819. Apesar de
aprovada em plebiscito, quando a censura coartava a liberdade de imprensa e a oposição republicana tinha sido banida, a Constituição de 1933 foi
efetivamente outorgada pelo chefe do Governo, Salazar, o verdadeiro mentor
do novo regime (cujos fundamentos doutrinários ele mesmo expusera em
1930, por ocasião da criação da União Nacional, a organização política
oficial do novo regime). Foi a segunda Constituição, depois da Carta Constitucional, não elaborada democraticamente em assembleia constituinte20.
Era clara a orientação doutrinária desde o início: “Estado forte” e “Governo forte” (concentração de poderes no Presidente da República e no
Governo, à custa da Assembleia Nacional), num quadro ideológico de teor essencialmente anti-individualista, antiliberal, antiparlamentar, antidemocrático, antipartidos, de inspiração nacionalista e corporativista. Todavia, numa
concessão republicana, a Constituição de 1933, embora omitindo sintomaticamente o direito de sufrágio, manteve o princípio da representação eleitoral, incluindo, a par de um Presidente diretamente eleito, também uma

19 Jorge Miranda fala de um «triplo compromisso, entre liberalismo e autoritarismo, entre democracia
e nacionalismo e entre República e Monarquia» (Miranda, 1976: 298).
20 No plebiscito de 19 de março de 1933 tiveram direito de voto somente os “chefes de família” e não
os cidadãos individualmente considerados, o que restringia substancialmente o direito de voto em
relação às eleições presidenciais de 1927. O voto era obrigatório, contando-se como votos favoráveis os dos eleitores que se abstivessem sem motivo justificado. Em todo o caso, a aprovação da
Constituição foi sufragada por uma grande maioria do escasso universo eleitoral.
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assembleia representativa diretamente eleita numa base individual21.
Se o regime constitucional de 1911 assentava na proeminência do Parlamento, o de 1933 apostava na sua desgraduação, quer perante o Presidente da República, quer perante o Governo (curta duração da sessão
legislativa anual, dissolução parlamentar sem restrições, possibilidade de
adiamento das eleições em caso de dissolução, poderes orçamentais reduzidos, poderes legislativos concorrentes do Governo e escassa reserva de
competência legislativa da Assembleia Nacional, que nem sequer incluía a
criação de impostos nem as leis eleitorais, etc.).
Para além das suas referências autoritárias (incluindo o fascismo e o
corporativismo italiano), a Constituição de 1933 ostentava o legado da Ditadura, quanto ao modo de eleição presidencial, e o da Carta Constitucional portuguesa (1826) e da Constituição imperial alemã de 1871, quanto
aos poderes presidenciais e ao sistema de governo22.
5.2. Eleição e mandato presidencial
Existe uma continuidade essencial do sistema de eleição presidencial
herdado da Ditadura, com alargamento da duração do mandato (sete
anos, renovável) e reforço dos poderes do Presidente da República. Aliás,
houve prorrogação do mandato do Presidente da República em funções,
Óscar Carmona, até 1935 (art. 137º da Constituição).
As bases jurídicas da eleição presidencial eram a Constituição de 1933
(arts. 72º-74º), o Decreto-lei nº 23 406, de 27 de dezembro de 1933 (sobre
o direito de sufrágio eleitoral em geral) e o Decreto-lei nº 24 897, de 10 de
janeiro de 1935 (lei eleitoral do Presidente da República).
Quanto à amplitude do sufrágio, tinham direito de voto os cidadãos do
sexo masculino maiores de 21 anos ou emancipados, que soubessem ler e
escrever ou fossem dotados de determinado montante de propriedade ou de
21 Em 1931, através do Decreto nº 19 894, de 5 de maio desse ano, do Governo Domingos de Oliveira,
chegou a prever-se que a futura assembleia legislativa seria eleita não somente pelos cidadãos,
mas também pelas câmaras municipais e pelas “associações de classe”, numa mistura de sufrágio
individual e de sufrágio orgânico ou corporativo. Mas essa ideia não veio a vingar na Constituição,
sendo a representação corporativa remetida para uma específica câmara consultiva, a Câmara
Corporativa.
22 Sobre a Constituição de 1933, ver, por todos, Caetano, 1958; Miranda, 1997, tit. II, cap. III; Canotilho, 2003, cap. II/F; Gouveia, vol. I, § 18; Moreira, 2016, cap. V.

| 495

18_VitalMoreira_REV3.indd 495

09/04/2021 15:25:49

VITAL MOREIRA

rendimento, assim como as mulheres maiores ou emancipadas com curso
especial, secundário ou superior. As principais inovações eram duas: primeiro, havia a restrição do voto masculino em relação a 1928 (deixavam
de poder votar os chefes de família a título autónomo) e restabelecia-se,
pela primeira vez na República, o sufrágio censitário; em segundo lugar,
previa-se, pela primeira vez, o voto feminino, embora muito restrito, dado
o pequeno número de mulheres com instrução pós-primária nessa época23.
Quanto à elegibilidade (Constituição, art. 73º), podiam ser eleitos os cidadãos maiores de 35 anos, no gozo dos seus direitos civis e políticos, de nacionalidade portuguesa originária, sem interrupção. Entre a inelegibilidades
manteve-se a dos parentes até ao 6º grau dos reis de Portugal (art. 74º), o que
era uma solução da Constituição de 1911 e uma concessão ao republicanismo.
Todavia, na revisão constitucional de 1951 haveria de ser adicionada
uma nova inelegibilidade, não podendo propor-se ao sufrágio os candidatos
que não oferecessem «garantias de respeito e fidelidade aos princípios fundamentais da ordem política e social consignada na Constituição» (art. 73º, §
1º). Cabia ao Conselho de Estado – que deixava de ser um órgão puramente
consultivo – deliberar sobre essa nova inelegibilidade [Const., art. 84º, al.
a)]; nos termos do Decreto-lei nº 38 312, de 21 de junho de 1951, a decisão
não era judicialmente recorrível24. O regime procurava blindar-se contra
qualquer desafio da oposição democrática nas eleições presidenciais25.
Tal como em 1918 e em 1927, a eleição presidencial era por maioria
relativa, sendo eleito o candidato mais votado, independentemente da percentagem alcançada.
23 Esta pequena abertura ao voto de uma elite feminina ficava bem longe do reconhecimento geral do sufrágio feminino em vários países democráticos, antes e depois da I Guerra Mundial. O
Decreto-lei nº 35 426, de 31 de dezembro de 1946, viria ampliar o sufrágio feminino, alargando-o
às mulheres que fossem chefes de família e preenchessem o requisito censitário; e a Lei nº 2015,
de 28 de maio de 1946 (nova lei eleitoral) iria estender o direito de voto às mulheres que fossem
chefes de família e que soubessem ler e escrever e às mulheres casadas que soubessem ler escrever e
preenchessem o critério censitário.
24 Note-se que, quanto às eleições legislativas, já desde 1934 o Decreto-lei nº 24 631, de 6 de novembro
de 1934, considerava inelegíveis para a Assembleia Nacional «os que professem ideias contrárias
à existência de Portugal como Estado independente e à disciplina social, com o fim de promover a
subversão violenta das instituições e princípios fundamentais da sociedade», o que podia abranger
toda a oposição política.
25 Em 1949 já houvera uma tentativa de candidatura da oposição (Norton de Matos), que acabou por
não se concretizar por falta de condições. Sobre essa primeira tentativa de desafiar o regime ver,
especialmente, AAVV, 1960.
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Inovadoramente, a duração do mandato foi alargada para sete anos,
sendo renovável indefinidamente (solução provinda da Constituição de
Weimar, mas num sistema de governo de tipo parlamentar), o que permitia
a ocupação vitalícia do cargo (como sucedeu com Carmona).
Em caso de vagatura ou impedimento presidencial, a substituição transitória do Presidente competia ao Governo no seu conjunto, que ficava investido nos poderes presidenciais (art. 80º, § 2º), solução semelhante à da
Constituição de 1911. Na revisão de 1935, a substituição passou recair individualmente sobre o chefe do Governo.
O cargo presidencial era constitucionalmente caraterizado pela irresponsabilidade não somente política, mas também criminal e civil, por atos no
exercício de funções (Const., art. 78º), cuja responsabilidade era transferida para o Governo por via da referenda ministerial. Mesmo os “crimes de
responsabilidade” estavam previstos somente para os ministros (Const.,
art. 114º)26.
5.3. Poderes do Presidente da República
Se a Constituição de 1911 tinha exaltado o Parlamento e diminuído
o Presidente da República, a Constituição de 1933 vai fazer o contrário,
exaltando o Presidente da República e diminuindo a Assembleia Nacional.
Segundo a Constituição de 1911, o Governo só dependia do Parlamento;
agora só depende do Presidente da República.
O desenho dos poderes presidenciais na Constituição de 1933 faz lembrar os do Rei na Carta Constitucional, acumulando a titularidade do poder
executivo e do “poder moderador”, incluindo o poder de veto legislativo e o
poder de dissolução parlamentar.
Além dos tradicionais poderes de representação interna e externa como
Chefe do Estado, entre os demais poderes do Presidente da República
(Constituição, art. 81º) contam-se os seguintes:
- Nomear e demitir livremente o Governo;
- Convocar e presidir ao Conselho de Ministros;
- Promulgar as leis da Assembleia Nacional e os decretos-leis do Gover26 O qual também excluía o chefe do Governo, se não fosse ministro.
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no;
- Exercer o poder de veto legislativo, só superável por maioria de 2/3
na Assembleia Nacional (art. 98º, § único), ou seja, um poder de veto
forte, típico do presidencialismo;
- Dar à Assembleia Nacional poderes constituintes antecipados e convocar plebiscitos de revisão constitucional;
- Convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional e prorrogar ou
suspender as suas sessões;
- Dissolver livremente a Assembleia Nacional;
- Dirigir a política externa do Estado.
Eram poderes fortíssimos, sem paralelo nas repúblicas presidencialistas
existentes. Embora a função governativa corrente incumbisse ao Governo –
salvo a política externa, atribuída diretamente ao Presidente –, o Presidente
participava diretamente na atividade governativa através do Conselho de Ministros, a que presidia obrigatoriamente em certos casos e a que podia presidir sempre que o quisesse. Contraditoriamente, não lhe cabia a declaração
do estado de sítio, que pertencia à Assembleia Nacional (art. 91º, nº 8), sem
a faculdade governamental de o declarar em situações de urgência, como na
Constituição de 1911.
Se se considerar (i) que o Presidente da República tinha um mandato longo e indefinidamente renovável, que (ii) a acumulava todos os poderes referidos e que (iii) a autocracia do regime salazarista não permitia nenhum contrapoder democrático, então justifica-se que a Constituição de 1933, ainda que
invocasse a “forma de governo” republicana, era, na verdade uma “república
monárquica”, ou seja, formalmente republicana e substancialmente monárquica27.
Recuperando a norma da Constituição de 1911, a Constituição de 1933
exigia referenda ministerial dos atos presidenciais (muitos dos quais tinham
de ser decididos em Conselho de Ministros) – com ressalva da nomeação ou
demissão do chefe do Governo, das mensagens dirigidas à Assembleia Nacional
e da mensagem de renúncia ao cargo (art. 82º) –, o que importava também a
exoneração da responsabilidade presidencial pelos mesmos, que passava para
os ministros (art. 113º).

27 Sobre a noção de “república monárquica” ver Sánchez-Mejia, 2003.
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A Constituição de 1933 recuperou também o Conselho de Estado, como
órgão de consulta do Presidente (obrigatória em alguns casos), composto por
membros natos e por membros designados pelo próprio Presidente da República (mas com referenda governamental!) a título vitalício, o que vinculava os
seus sucessores (arts. 83º e seguintes).
Para sublinhar a forte posição política do Presidente, a Constituição decretava enfaticamente que ele só respondia politicamente perante a Nação (art.
78º), mas tratava-se de uma declaração retórica, pois, não havendo liberdade
de opinião pública nem pluralismo político, o Presidente nem sequer estava sujeito a responsabilidade política “difusa”, típica dos sistemas políticos liberal-democráticos.
5.4. Sistema de governo
Embora o Presidente da República não fosse chefe do Governo, estamos
perante um sistema de governo de natureza inequivocamente presidencial, aliás
“superpresidencial”, dados os poderes exorbitantes que o Presidente da República detinha, quando comparado com o Presidente dos Estados Unidos
(como o poder de dissolução parlamentar), sem estar sujeito ao controlo do
Parlamento sobre ele (confirmação de nomeações presidenciais, impeachment). Com efeito, verificava-se a infração de um dos traços característicos do
presidencialismo tradicional, que é a separação entre o poder executivo e o
poder legislativo, entre Presidente e Parlamento, segundo o qual o mandato
de um não depende do outro.
Além de presidencialismo heterodoxo, tratava-se, também, de um presidencialismo “indireto”, visto que o exercício da função governativa não cabia
em geral diretamente ao Presidente, mas sim ao Governo, chefiado por um
“presidente do Conselho”, livremente nomeado e destituído pelo Presidente,
e que propunha a este a nomeação e demissão dos ministros28.
Havia uma dualidade Presidente da República – Governo no “poder executivo”, com subordinação do segundo ao primeiro. O Governo era de livre
28 Sobre o presidencialismo do “Estado Novo” ver, em especial, Campinos, 1978, e Moreira, 1993. Por
sua vez, Canotilho (2002: 183), usa a qualificação de «presidencialismo atípico». Por seu lado, Jorge
Miranda (1990: 393 segs.), embora designando o modelo subjacente como «sistema presidencialista
‘imperfeito’», acaba por não o aplicar à Constituição de 1993, qualificando o sistema de governo
desta como «representativo simples».
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nomeação pelo Presidente da República e a responsabilidade política era exclusivamente perante ele (arts. 106º, 107º a 111º). A legitimidade política do
Governo derivava exclusivamente das eleições presidenciais e da nomeação
presidencial.
Apesar da referida dualidade orgânica, havia o poder presidencial de presidir ao Conselho de Ministros, assumindo a direção do Governo; os principais
poderes políticos do Presidente da República eram exercidos em Conselho de
Ministros, sob sua presidência (art. 110º). Sem dívida, o Presidente integrava
o poder executivo, em posição de proeminência.
5.5. Prática do sistema político
Verificou-se regularidade no calendário das eleições presidenciais diretas:
1935 (Carmona), 1942 (idem), 1949 (idem), 1951 (Craveiro Lopes, eleições antecipadas por morte de Carmona), 1958 (Américo Tomas).
O primeiro ocupante do cargo, Carmona, vindo da Ditadura pré-constitucional, foi reeleito mais três vezes (1935, 1942 e 1949); todos os mandatos
presidenciais chegaram ao fim, salvo o de 1949, terminado prematuramente
em 1951, por morte do Presidente Carmona.
Dos três presidentes diretamente eleitos do Estado Novo, somente Craveiro Lopes exerceu apenas um mandato (1951-58), tendo Carmona exercido
quatro mandatos (o último incompleto) e tendo Tomás sido reeleito duas vezes, mas já por via de eleição indireta.
As eleições foram sempre ganhas pelo candidato oficial do regime, sob
patrocínio da União Nacional, a organização política oficial do regime, quase
sempre sem oposição. Só em 1949 houve a primeira candidatura da oposição
e só uma vez um candidato da oposição democrática foi até às urnas (1958 Humberto Delgado)29.
Todos os Presidentes foram de origem militar e os dois candidatos da oposição (1949 e 1958) também foram militares, o que revela tanto o peso da

29 As eleições no “Estado Novo” eram uma fraude institucionalizada. Para além da ausência de partidos políticos e da censura à imprensa, todo o processo eleitoral era falseado pelo regime: recenseamento “depurado”, falta de acesso aos cadernos eleitorais, boletins de voto identificados pela
diferente tonalidade e espessura do papel, falta de fiscalização do ato eleitoral e da contagem dos
votos. Sobre esta programada ficção eleitoral ver AAVV, 1960; Schmitter, 1977; Comissão do Livro
Negro sobre o Regime Fascista, 1979; Moreira, 1993; Ventura, 1993; Ferreira, 2006 e 2019 .
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instituição militar na vida e na cultura políticas do Estado Novo quanto a
preocupação de Salazar em vincular os militares ao regime, prevenindo os
pronunciamentos e golpes de Estado que tinham assolado a I República.
A principal nota a sublinhar, porém, foi a inversão da lógica constitucional
do sistema de governo, mercê da tomada do poder pelo chefe do Governo e neutralização dos poderes presidenciais, transformando o Presidente em figura essencialmente decorativa ou acessória ou, como defendeu Marcelo Caetano (1958:
2), reduzindo-o a uma «função moderadora», aliás débil. O verdadeiro “dono
do poder” foi o chefe do Governo, que também presidia à organização política
oficial do regime – a União Nacional, que ele próprio instituíra em 1930 –, que
escolhia o Presidente da República, assim invertendo a lógica constitucional.
Os presidentes passaram, o Presidente ficou, tornando-se a encarnação do regime. A “diarquia executiva” prevista na Constituição tornou-se uma «monocracia» (Campinos, 1975: 175) e o presidencialismo constitucional do Presidente da República deu lugar na prática a um “presidencialismo funcional»
do Chefe do Governo (Campinos, 1978: 139). Não foi por acaso que o regime do
Estado ficou conhecido por “salazarismo” ou “ditadura salazarista”.
Renomeado chefe do Governo em 1935, depois da primeira eleição de Carmona sob a Constituição de 1933, Salazar nunca mais foi renomeado depois,
mantendo-se em funções apesar das eleições e da renovação dos mandatos
presidenciais.
Embora a declaração do estado de sítio coubesse à Assembleia Nacional,
como se referiu acima, e não ao Presidente da República ou ao Governo, nunca houve necessidade de o declarar em nenhuma situação para «suspender as
garantias constitucionais» (como referia a Constituição, art. 91º, nº 8), pela
simples razão de que estas se mantiveram sempre suspensas ou fortemente
restringidas sem necessidade de um estado de exceção constitucional.
5.6. Abandono da eleição direta em 1959
A hipótese de mudar o sistema de eleição presidencial, abandonando
a eleição direta – que em 1949 já tinha presenciado uma candidatura da
oposição, embora retirada depois –, foi logo suscitada na revisão constitucional de 1951, tendo então sido afastada, por ser considerada discrepante com o papel constitucional do Presidente, num parecer da Câmara
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Corporativa, de que foi relator Marcelo Caetano30.
Mas o enorme sobressalto das eleições presidenciais de 1958 nas hostes do regime, com a fulgurante campanha eleitoral do candidato da oposição democrática, Humberto Delgado, levou ao imediato abandono da
eleição direta logo na revisão constitucional de 1959 (Lei n.º 2100, de 29
de agosto de 1959), sendo substituída pela eleição indireta, através de um
colégio eleitoral ad hoc31.
O parecer na Câmara Corporativa sobre o projeto de revisão, relatado
por Afonso R. Queiró32, justificou a proposta, não apenas em nome dos
riscos políticos da eleição direta para a subsistência do regime, mas também em nome da adequação da eleição presidencial à natureza corporativa do regime (“República corporativa”, rezava o art. 5º da Constituição),
que tinha avançado com a criação das primeiras corporações setoriais em
195633.
O novo regime de eleição presidencial, previsto no art. 72º da Constituição na sua nova redação, foi regulado pelo Decreto-lei nº 43 548, de 21
de março de 1961, que estabeleceu o novo modo da eleição presidencial.
O colégio eleitoral tinha seguinte composição34:
- membros da Assembleia Nacional;
- membros da Câmara Corporativa;
- representantes municipais de cada distrito administrativo ou de
cada província ultramarina não dividida em distritos;
- representantes dos conselhos legislativos e dos conselhos de governo
das províncias ultramarinas.

30 Como se viu, a revisão de 1951 introduzira um mecanismo de “filtragem” político-ideológica dos
candidatos presidenciais, quanto à sua fidelidade ao regime, através de uma prévia apreciação do
Conselho de Estado, o que logo nas eleições desse ano levou ao afastamento liminar do candidato
da oposição, Rui Luís Gomes. Mas não chegou para travar a candidatura de Humberto Delgado,
sete anos depois, que era um general no ativo, antigo apoiante do regime e que não tinha nenhum
registo oposicionista.
31 Sobre o desafio político da candidatura de Humberto Delgado e o seu impacto no regime e na
oposição, ver Moreira, 1993.
32 Actas da Câmara Corporativa, VII Legislatura, 1959, nº 49.
33 Lei nº 2086, de 22 de agosto de 1956.
34 O colégio eleitoral era inspirado na solução da Constituição francesa de 1958, na sua primeira
versão, ate à adoção da eleição direta em 1962. Portugal fazia um caminho inverso ao da França,
num insólito movimento de abandono da eleição presidencial direta sem mudança de regime.
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Tratava-se, portanto, de uma composição mista, com um componente de representação eleitoral tradicional (Assembleia Nacional), uma
componente de representação orgânica (Câmara Corporativa) e outra de
representação das coletividades territoriais. Só que nenhuma dessas componentes tinha uma base democrática.
Nas duas eleições realizadas – em 1965 e 1972 –, o colégio eleitoral somou 585 e 669 membros, respetivamente. Das referidas categorias, só os
deputados à Assembleia Nacional deviam o cargo a eleição direta (embora não livre) e, para além de um bom número desses membros serem designados diretamente pelo Governo (muitos membros da Câmara Corporativa e dos órgãos dos governo das colónias), todos os demais membros,
a começar pelos deputados da Assembleia Nacional, eram devidamente
“filtrados” politicamente quanto à sua fidelidade ao regime, pelo que o
colégio oferecia todas as garantias de eleger o candidato oficial.
No novo regime eleitoral, era eleito o candidato presidencial que obtivesse mais de 2/3 dos votos dos membros do colégio eleitoral na primeira votação, maioria absoluta na segunda votação e maioria relativa na
terceira. Na verdade, nas duas eleições realizadas (1965 e 1972), houve
sempre um candidato único, o do regime, que foi eleito sempre à primeira
volta.
Apesar de ter deixado de ser diretamente eleito, o Presidente da República manteve todos os poderes presidenciais anteriores, mas com a
eleição presidencial indireta o sistema de governo presidencial perdia a
legitimidade política que só a eleição presidencial direta lhe conferia.
Passou a existir uma notória incongruência no sistema político.
Na revisão constitucional de 1971, quando já se tinha frustrado o
ensaio de Marcelo Caetano – chefe do Governo desde 1968, por incapacidade de Salazar – de operar alguma distensão política no regime, a chamada “ala liberal” na Assembleia Nacional – eleita em 1969 nas listas da
Ação Nacional Popular (ANP) (novo nome da UN) –, liderada por F. Sá
Carneiro, ainda tentou recuperar a eleição presidencial direta, porém sem
êxito. Mas o regime de 1933 estava à beira do fim.
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6. Recuperação da eleição direta na CRP de 1976
6.1. Entre a Revolução e a Constituição de 1976
Repetindo a experiência do rutura política de 1820-22, de 1836-38 e de
1910-1911, a revolução de 24 de abril de 1974, que pôs fim ao regime do
“Estado Novo”, visou a eleição de uma Assembleia Constituinte e a aprovação de uma nova Constituição, instituindo uma ordem política transitória ate à entrada em vigor do novo regime.
Ao contrário de 1910, a Revolução de 25 de Abril manteve do cargo
de Presidente da República na estrutura política transitória, o qual era
designado pela Junta de Salvação Nacional, órgão que de extração militar,
instituído pelo Movimento das Forças Armadas (MFA)35. No sistema político transitório, o Presidente não tinha funções executivas diretas (salvo a
condução da política externa), que foram confiadas aos governos provisórios, por ele nomeados e destituídos; mas o Presidente podia decidir convocar e presidir aos Conselho de Ministros. Também tinha um poder de veto
legislativo absoluto sobre os diplomas aprovados pelo Governo. Manteve-se
assim a estrutura dualista do poder executivo, com separação entre um
Presidente da República cogovernante e o Governo dele dependente, que
vinha desde 1928 e da Constituição de 1933. Tratava-se, portanto, de uma
espécie de “presidencialismo indireto”.
O programa do MFA apontava para a eleição direta do Presidente da
República na futura Constituição, quando referia que o sistema político
transitório cessaria «logo que eleitos pela Nação a Assembleia Legislativa e

35 No período político transitório entre a Revolução e a Constituição, há que distinguir dois períodos:
o primeiro, da Revolução até 11 de março de 1975, sob a égide da Lei nº 3/74, de 14 de maio, em
que os órgãos do poder político eram o Presidente da República, a Junta de Salvação Nacional, o
Conselho de Estado e o Governo; no segundo período, depois daquela data, sob a égide da Lei nº
5/75, de 14 de março, os órgãos do poder político eram o Presidente da República, o Conselho da
Revolução e o Governo.
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o novo Presidente da República» (ponto C. do Programa)36. Na verdade, o
modo de eleição veio a ser definido por um acordo entre os partidos políticos e o Conselho da Revolução, inicialmente no primeiro Pacto MFA-partidos, de 11 de abril de 1975, e depois, após o fim da deriva esquerdista
da Revolução, em 25 de novembro de 1975, no segundo Pacto, de 26 fevereiro de 1976, os quais aliás previam dois sistemas assaz diferentes para
a eleição presidencial, para valer num período constitucional transitório
neles previsto.
No primeiro Pacto (1975), o Presidente da República seria eleito por
um colégio eleitoral constituído pelos membros das duas câmaras representativas previstas naquele acordo, a Assembleia Legislativa (ainda sem
nome próprio) e da Assembleia do MFA (composta por militares); no segundo Pacto (1976), que fez desaparecer a Assembleia do MFA, optou-se
pela eleição direta do Presidente, na modalidade austro-francesa, solução
que a Assembleia Constituinte acolheu como mais apropriada, tendo em
conta os importantes poderes que o Presidente da República mantinha na
primeira versão da Constituição (até 1982), incluindo um sistema de governo de tipo misto, como se verá abaixo37.
6.2. Eleição e mandato presidencial
As bases jurídicas da eleição presidencial direta encontram-se na Constituição – CRP, arts 124º-131º (versão originária), arts. 121º-128º (versão
em vigor) – e no Decreto-lei nº 319-A/76, de 3 de maio (lei eleitoral do Presidente da República), alterado por várias leis posteriores38.
36 Em 7 de julho de 1974, numa operação que ficou conhecida na gíria política como “golpe Palma
Carlos” (nome do primeiro-ministro do primeiro Governo provisório), o então Presidente da República, general Spínola, apresentou ao Conselho de Estado uma proposta de reforma política que
passava pelo adiamento das eleições constituintes e da Constituição e pela eleição direta imediata
do Presidente da República, pelo reforço do papel do primeiro-ministro e pela realização de um
referendo para aprovação de uma Constituição provisória. A iniciativa falhou, por falta de apoio
militar e político, e o primeiro-ministro demitiu-se. A proposta de eleição imediata do Presidente
da República, mantendo o dualismo governativo e sem parlamento eleito, reiterava formalmente a
solução da Ditadura de 1927.
37 Sobre a Constituição de 1976, ver, por todos, Canotilho & Moreira, 2007/2010; Miranda, 1978 e
1997.
38 Nos termos da versão originária da CRP (art. 295º, nº 3), a lei eleitoral seria elaborada pelo Governo provisório e sancionada pelo Conselho da Revolução. Todavia, o Governo provisório já tinha
aprovado a lei eleitoral em maio de 1976, antes da aprovação da Constituição.
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Quanto à amplitude do sufrágio, foi estabelecido pela primeira vez na
nossa história da eleição presidencial o sufrágio universal dos cidadãos
maiores de 18 anos, sem exclusões de género, de literacia ou de riqueza e
rendimentos (CRP, arts. 121º e 49º)39. Inicialmente o Presidente era eleito
somente pelos cidadãos residentes no território nacional (CRP, art. 124º,
na redação originária), mas mais tarde (revisão constitucional de 1997)
deu-se a abertura ao voto dos residentes no exterior, desde que mantenham «laços de efetiva ligação» a Portugal (art. 124º-2)40.
Quanto à elegibilidade, podem ser candidatos os cidadãos portugueses
maiores de 35 anos, com nacionalidade portuguesa de origem (o que exclui
os naturalizados e situações equiparadas) e no gozo de direitos civis e políticos41. Nem a Constituição nem a lei eleitoral excluem os binacionais, o
que pode suscitar delicados conflitos de lealdade constitucional42.
As candidaturas não são apresentadas pelos partidos políticos, mas
sim por cidadãos, num mínimo de 7500 e máximo de 15 000 cidadãos
(CRP, art. 124º), o que distingue as eleições presidenciais decididamente
das eleições parlamentares, as quais estão reservadas aos partidos políticos, excluindo candidaturas independentes.
Seguindo a solução francesa de 1962, a eleição presidencial faz-se por
maioria absoluta, com segunda votação entre os dois candidatos mais votados na primeira, caso seja necessário (CRP, art. 129º).
Quanto à duração do mandato, foi fixada em cinco anos, bem inferior
aos sete anos da Constituição de 1933. Além disso, o mandato só pode ser
renovado uma vez, criando uma inelegibilidade temporária (cinco anos)
39 O sufrágio universal, anunciado logo na Lei nº 3/74, que estabeleceu a estrutura política transitória, tinha sido consagrado pela primeira vez nas eleições para a Assembleia Constituinte, segundo a
respetiva lei eleitoral (Decreto-lei nº 621-A/74 e Decreto-lei nº 621-C/74, ambos de 15 de novembro)
e depois reiterado na Constituição.
40 O art. 1º-A da lei eleitoral, acrescentado em 2005, veio estabelecer que «a nacionalidade portuguesa
e a inscrição no recenseamento eleitoral no estrangeiro são provas suficientes da existência de laços
de efetiva ligação à comunidade nacional». Sucede que, depois de 2018 (Lei n.º 47/2018, de 13 de
agosto), o recenseamento passou a ser automático, pelo que todos os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro passaram a ser eleitores do Presidente da República, independentemente de
qualquer laço com a comunidade nacional, o que defrauda o requisito do nº 2 do art. 121º da CRP,
na redação de 1997.
41 As duas primeiras condições – idade e nacionalidade originária – provêm da Constituição dos Estados Unidos.
42 Jorge Miranda (1998: 363) exclui os binacionais em nome da independência nacional, mas não
existe na Constituição nenhum indício que permita discriminar os binacionais.
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depois do segundo mandato ou, em certas circunstâncias, depois de renúncia (CRP, art. 123º).
Por último, a Constituição estabeleceu a descoincidência temporal das
eleições presidenciais com as eleições parlamentares (art. 125º, nº 2), com
precedência das eleições parlamentares e adiamento da eleições presidenciais, evitando a sobreposição temporal e a possível “contaminação” política das eleições parlamentares pelas presidenciais.
Em suma, pela primeira vez na nossa história constitucional, a CRP
de 1976 resgatou a eleição direta do Presidente da República em termos compatíveis com o princípio republicano43.
6.3. Os poderes do Presidente da República
No que respeita aos poderes presidenciais, há que distinguir o período
inicial, até à primeira revisão constitucional (1976-82), do período seguinte, até à atualidade.
a) Texto originário da CRP
Na versão originária da Constituição, além das funções de representação política interna e externa do País, eram os seguintes os principais
poderes do Presidente da República (CRP, arts. 136º-139º da versão originária):
- Presidir ao Conselho da Revolução;
- Convocar extraordinariamente a Assembleia da República;
- Dissolver a Assembleia da República, sob parecer favorável do Conselho da Revolução, ou obrigatoriamente em certos casos;
- Nomear o primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais
para a Assembleia da República, e exonerá-lo;
- Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o presidente do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral da República e os representantes
da República nas Regiões Autónomas;

43 Sobre o princípio republicano ver especialmente Alves, 2007.
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- Promulgar as leis e decretos-leis e decretos regulamentares, podendo
exercer o poder de veto das leis e dos decretos-leis, o qual só pode ser
superado, no caso das leis, pela Assembleia da República, mediante
votação por maioria absoluta, ou de 2/3 em certos casos44;
- Ratificar os tratados internacionais;
- Declarar o estado de sítio ou o estado de emergência, mediante autorização do Conselho da Revolução;
- Nomear os embaixadores, sob proposta do Governo;
- Nomear um membro da Comissão Constitucional45;
- Desencadear junto do Conselho da Revolução a fiscalização preventiva e sucessiva da constitucionalidade de normas jurídicas.
b) Após a revisão constitucional de 1982
Com a revisão constitucional de 1982, findo o período constitucional
transitório, verificaram-se importantes alterações nos poderes presidenciais, quase todas resultantes da extinção do Conselho da Revolução (e da
Comissão Constitucional), sendo de destacar as seguintes:
- A definição constitucional do Presidente passou a enunciar explicitamente a missão de «garantir o regular funcionamento das instituições democráticas» (art. 120º);
- A competência para dissolver a Assembleia da República passou a
ser um poder discricionário do Presidente da República, salvo dois
importantes períodos de defeso (nos seis meses seguintes à eleição
da Assembleia da República e nos seis meses anteriores ao termo do
mandato do Presidente) (art. 172º);
- O poder de demitir o Governo deixou de ser livre e passou a estar
limitado às situações de garantia do «regular funcionamento das instituição» (CRP, art. 195º, nº 2);

44 Note-se que na Carta Constitucional o veto régio, ao abrigo do poder moderador, era absoluto, enquanto na Constituição de 1933 o veto presidencial, enquanto órgão superior do poder executivo,
era superável somente por maioria de 2/3 no Parlamento.
45 Que era um órgão independente de fiscalização concreta da constitucionalidade, mediante recurso
dos tribunais, e órgão de consulta do Conselho da Revolução na fiscalização abstrata da constitucionalidade.
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- Há o novo poder de nomear e exonerar as chefias militares (poder
anteriormente pertencente ao Conselho da Revolução), mas sob proposta do Governo [art. 133º, al. p)];
- A declaração do estado de sítio e do estado de emergência passou a
depender de autorização da Assembleia da República (art. 138º)46;
- O poder de suscitar a fiscalização preventiva e sucessiva da constitucionalidade passou a ser exercido junto do novo Tribunal Constitucional (que substituiu nessas funções o Conselho da Revolução e a
Comissão Constitucional) [art. 134º, als. g) e h)]47.
Na verdade, a mais importante modificação consistiu na perda do poder de demissão discricionária do Governo, que tem a ver com outra alteração decisiva, a saber, o facto de o Governo deixar de depender da confiança
política do Presidente, quanto à sua nomeação e manutenção em funções.
Com efeito, segundo a nova redação dos arts. 190º e 191º (na numeração
vigente), o Governo, através do Primeiro-Ministro, só é agora politicamente responsável perante o Parlamento, de onde decorre a suas legitimidade política.
É certo que, segundo o art. 190º, o Governo continua a incorrer numa
outra responsabilidade (inominada) perante o Presidente e a Assembleia
da República, que alguma doutrina designa como “responsabilidade institucional”, e que, no que respeita ao Presidente, consiste em duas obrigações, uma positiva e outra negativa: (i) a obrigação de informação
governamental sobre a «condução da política interna e externa do País»
[art. 201º, nº 1, al. c)] e (ii) a obrigação de governar sem pôr em causa o
«regular funcionamento das instituições democráticas» (cfr. art. 195º, nº 2),
ambas introduzidas (uma expressamente, outra implicitamente) também
pela revisão constitucional de 1982.
Em todo o caso, o Presidente deixou de poder invocar a falta ou perda de
confiança política, como critério de não nomeação ou de demissão do Governo.
Como foi assinalado pela doutrina48, a obrigação presidencial de ga46 Sobre os poderes presidenciais ver especialmente Barroso & Bragança, 1989; Canotilho & Moreira,
1991; Queiroz, 2013.
47 Sobre as alterações da revisão constitucional de 1982 quanto aos poderes presidenciais ver, entre
outros. Sousa, 1983.
48 Por exemplo, Canotilho & Moreira, 1991; Ferreira, 2012; Caldeira, 2016.
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rantir o regular funcionamento das instituições e os instrumentos constitucionais de que o Presidente dispõe para isso (dissolução parlamentar,
veto legislativo, fiscalização da constitucionalidade, demissão do Governo em última instância, etc.), não podem deixar de evocar o “poder moderador” do Rei na Carta Constitucional de 1826, sob influência de Constant,
cujos traços distintivos eram os seguintes: (i) separação em relação ao
poder executivo (embora este também pertencesse ao rei); (ii) missão
de assegurar a «independência, equilíbrio e harmonia dos demais Poderes
Políticos» (Carta, art. 71º); (iii) neutralidade política (“poder neutro”,
assim lhe chamou Constant). Voltaremos a este tema adiante.
c) Referenda ministerial
Uma vez que existe separação orgânica entre o Presidente da República e o Governo, mas não dependendo este daquele, nem todos os atos
presidenciais estão sujeitos a referenda governamental, como era a regra
na Constituição de 1911 e na Constituição de 1933.
Nos termos do art. 140º da CRP, carecem de referenda principalmente os atos do Presidente que dependem de audição, proposta ou ato do
próprio Governo (nomeações presidenciais de cargos públicos) ou de ato
da Assembleia da República (promulgação de leis, ratificação de convenções internacionais e declaração do estado de sitio). Já não carecem de
referenda governamental os atos que integram a função presidencial autónoma de supervisão do sistema politico e de garantia do seu regular
funcionamento, com destaque para os principais atos que preenchem o
referido “poder moderador” (veto legislativo, dissolução parlamentar,
demissão excecional do Governo), que por isso não poderiam ficar dependentes do assentimento do Governo, sob pena de inviabilidade, visto que
o Presidente da República nem sequer poderia ameaçar o Governo com a
sua demissão (ao contrário do que sucedia na Constituição de 1933).
d) Conselho de Estado
Fiel à tradição constitucional nacional, só interrompida pela Constituição de 1911, a CRP manteve o Conselho de Estado como órgão consultivo do Presidente da República (arts. 141º-146º).
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Composto por membros natos e por membros designados, tal como
antes, as principais inovações são duas: (i) a inclusão dos antigos presidentes da República entre os membros natos, a título vitalício, assim
como dos presidentes dos governos regionais dos Açores e a Madeira; (ii)
a inclusão de cinco membros eleitos pela Assembleia da República, segundo o princípio da representação proporcional, o que permite levar
ao Conselho de Estado a posição dos principais partidos políticos com
representação parlamentar, nomeadamente o partido de governo e do
principal partido da oposição; (iii) cessação do mandato dos membros
designados pelo Presidente com o termo do mandato deste.
Quanto à competência do Conselho de Estado, há casos de consulta
prévia obrigatória, condicionando a liberdade de decisão do Presidente. Entre eles contam-se justamente os principais atos de decisão livre
do Presidente, não dependentes de proposta alheia nem de referenda governamental, como a dissolução parlamentar e a demissão excecional do
Governo.
6.4. Sistema de governo
Tal como na Constituição de 1933, o Presidente da República aparece
na Constituição de 1976 como órgão de soberania a se, a par do Governo,
mas com duas diferenças essenciais em relação a 1933 (para além do regime democrático): (i) o Presidente não dispõe agora dos poderes de livre
escolha e demissão do Governo, nem de poderes de superintendência e de
tutela política sobre ele; (ii) o Governo goza agora de extração parlamentar, sendo politicamente responsável somente perante o Parlamento,
como nos genuínos sistemas de governo parlamentar. Ou seja, o Governo
mudou de “patrão político” e o sistema de governo deixou de ser caracterizado por uma “chave” presidencialista, para passar a obedecer a uma
“chave” parlamentar.
Também aqui importa distinguir o período constitucional inicial
(1976-82) do período subsequente à revisão constitucional de 1982.
Na versão originária da CRP de 1976 – cuja fonte direta neste ponto
foi, como vimos acima, o segundo Pacto MFA-Partidos –, o sistema de
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governo foi em geral qualificado como semipresidencial49, pois, além dos
importantes poderes políticos do Presidente, o Governo, embora responsável perante o Parlamento, também era politicamente responsável perante
o Presidente (arts. 193º e 194º, na versão originária da Constituição), podendo este demiti-lo discricionariamente50. Desse modo, embora a Constituição estatuísse que o Governo era «o órgão de condução da política geral
do País» (CRP, art. 182º), o Presidente, apesar de não integrar o poder
executivo, era também indiretamente envolvido na condução da política
governamental, através da sua responsabilidade na escolha e manutenção
do Governo e, principalmente, do controlo que a responsabilidade política
do Governo perante ele proporcionava e da consequente restrição da autonomia governativa51.
Com a revisão constitucional de 1982, veio gerar-se crescentemente
uma controvérsia sobre a qualificação do sistema de governo. Com efeito,
como se viu, a revisão constitucional introduziu uma alteração substancial, ao suprimir a responsabilidade política do Governo perante o Presidente (nova redação dos arts. 190º e 191º), pelo que este «deixou de estar
dependente da confiança (ou não desconfiança) política do Presidente da República, para só ficar dependente da do parlamento» (Miranda, 1997: 404);
consequentemente, desapareceu também o poder presidencial de demissão
discricionária do Governo, que passou a só ser permitida quanto esteja
em causa o «regular funcionamento das instituições» (CRP, arts. 195º, nº 2,
na redação vigente), não se contando aí uma eventual apreciação política
negativa do Presidente sobre o Governo.
49 A principal exceção foi a de Canotilho & Moreira, na 1ª ed. da sua Constituição Anotada (1978: pp.
254 ss) que a qualificaram como “parlamentarismo racionalizado”. A noção de semipresidencialismo tinha sido desenvolvida nos anos 70 principalmente por M. Duverger, para designar os sistemas
de governo de base parlamentar, mas dotados de um Presidente diretamente eleito e munido de
poderes políticos significativos (ver, especialmente Xeque-Mate. Análise comparativa dos sistemas
políticos semipresidenciais, Lisboa, Ed Rolim, 1979). Desde então, a literatura sobre o semipresidencialismo é abundantíssima. Sobre evolução da noção na doutrina, ver especialmente Elgie,
2018.
50 Neste ponto, a Constituição de 1976 recuperava a fórmula de dupla responsabilidade política do
Governo perante o chefe do Estado e perante as Cortes, estabelecida pela prática da Carta Constitucional (cfr. Miranda, 1997: 376).
51 Além de ter demitido o II Governo constitucional em 1978, contra a vontade do Primeiro-Ministro, Mário Soares, e de ter nomeado a seguir vários “governos de iniciativa presidencial”, o Presidente da República manteve nesse período um apertado escrutínio sobre alguns departamentos e
políticas governamentais, nomeadamente os negócios estrangeiros, a defesa e a agricultura.
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Além disso, a revisão constitucional de 1982 precisou que a principal
missão política do Presidente da República é justamente a de «garantia do
regular funcionamento das instituições», reforçando o seu estatuto de órgão
independente, acima da governação do País em cada momento, e esclareceu que o Governo só tem obrigação de, através do Primeiro-Ministro,
«informar o Presidente da República acerca dos assuntos respeitantes à condução da política interna e externa do País» [CRP, art. 201º, nº 1, al. c)].
Logicamente, se o início de nova legislatura implica demissão do Governo
em funções [CRP, art. 195º, nº 1, al. a)] e a constituição de outro, tendo
em conta os resultados eleitorais das eleições parlamentares, já o início de
um novo mandato presidencial não afeta a continuidade do Governo em
funções, o que mostra que a legitimidade político-constitucional do Governo
decorre das eleições parlamentares e não das eleições presidenciais. Ou seja,
depois de 1982, o Presidente da República nem é eleito para governar nem
para controlar as políticas do Governo.
Apesar dessas importantes modificações da revisão constitucional de
1982, a leitura semipresidencialista do sistema de governo manteve-se,
tanto numa parte da doutrina52 como na linguagem política corrente53.
Contudo, entre outras qualificações não deixou de se manifestar uma leitura alternativa, como sistema de governo parlamentar, embora atípico54. Essa
qualificação assenta nos seguintes argumentos: (i) o sistema de governo
apresenta os traços essenciais do parlamentarismo (constituição do governo no sequência de, e em conformidade com, as eleições parlamentares e
confirmação parlamentar do Governo através da apresentação parlamentar e eventual votação do programa de governo, mantendo-se entretanto o
Governo como simples governo de gestão); (ii) o Presidente da República
não compartilha da função governativa (de condução da política interna
e externa), nem o Governo depende da confiança política do Presidente;
(iii) os poderes políticos especiais do Presidente em relação ao Parlamento
e ao Governo, habitualmente ausentes em sistemas tipicamente parlamen-

52 Assim, por exemplo, Sousa, 1983, Miranda, 1997: pp. 403 e ss; Freire & Pinto, 2005; Gouveia, 2013,
§ 207; Novais, 2017; Franco, 2020.
53 Normalmente para exprimir a ideia de que não se trata nem de um sistema presidencialista nem
de um sistema parlamentar “canónico”.
54 Assim, pioneiramente, Pereira, 1984. Entre nós, a primeira crítica geral da qualificação semipresidencialista foi a de Canotilho & Moreira, 1991.
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tares – incluindo o veto legislativo, a dissolução parlamentar e a faculdade
excecional de demissão do Governo55 –, devem ser qualificados como expressão de uma função própria do Presidente enquanto “poder moderador”, e não como expressão de uma suposta, mas inexistente, “bicefalia
governativa”, compartilhada pelo Presidente da República56. O Presidente
“preside mas não governa”, não sendo cotitular da função governativa,
condição necessária para a qualificação como genuíno sistema de governo
misto (ou “semipresidencial”).
Na sua definição clássica (Duverger), o sistema de governo semipresidencial obedece cumulativamente a três requisitos: (i) eleição direta do
Presidente da República; (ii) “consideráveis poderes” constitucionais do
Presidente da República; (iii) governo liderado por um primeiro-ministro
responsável perante o Parlamento. Perante a imprecisão do segundo fator
(“consideráveis poderes”), muitos autores tenderam a prescindir dele, qualificando como semipresidenciais todos os sistemas de governo parlamentar com
Presidente diretamente eleito, independentemente dos poderes presidenciais57.
Ora, a principal e decisiva falha lógica desta definição, em qualquer das
suas formulações, consiste em considerar como “meio presidencialistas”
sistemas governo que possuem a característica essencial do sistema parlamentar (governo responsável perante o parlamento) e que não apresentam
a principal característica do sistema presidencial (chefia do governo pelo
Presidente), sem exigir sequer que o Presidente da República tenha qualquer participação na função governamental. Se o regime presidencial é,
por definição, aquele em que o Presidente governa (diretamente ou através
de um interposto governo perante ele responsável), não faz sentido designar
como semipresidenciais sistemas de governo de essência parlamentar, sem
que o Presidente da República tenha algum envolvimento na condução
política do Governo, pelo menos através da confiança política dupla (perante o Presidente da República e perante o Parlamento). Trata-se de um
verdadeiro oximoro conceptual.

55 Note-se, porém, que os dois primeiros (poder de veto legislativo e poder de dissolução parlamentar)
também podem verificar-se em sistemas de governo parlamentar com eleição indireta do Presidente da República, como é o caso da Itália.
56 Ver, neste sentido, por todos, Canotilho & Moreira, 2010: pp. 15 ss; Otero, 2010: cap. 24.4.3; Moreira, 2016: cap. 10.2.2; Alexandrino, 2017: § 20; Moreira, 2020: cap. 11.7.
57 Sobre evolução da noção ver especialmente Elgie, 2018.
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Nem a eleição direta do Presidente da República nem os poderes presidenciais “significativos” são, só por si, fatores de (semi)presidencialismo. Quanto ao primeiro aspeto, basta referir os vários países com eleição
presidencial direta e sistema de governo tipicamente parlamentar (Islândia, Irlanda, Áustria, Finlândia, República Checa, etc.) 58; quanto ao
segundo aspeto, os poderes presidenciais “significativos” não afetam o
sistema de governo parlamentar, se não envolverem a participação do
Presidente na função governativa, pondo em causa o monopólio do Governo na condução política do País59. Por isso, a designação de semipresidencialismo, mesmo assim equívoca, deveria ser reservada para os sistemas de governo efetivamente híbridos ou mistos, em que o poder executivo
é compartilhado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro,
que em conjunto governam o País (“diarquia governativa”). Nesse quadro, o Presidente não tem somente funções de mediação, de arbitragem
e de garante do funcionamento do sistema político, tomando também
parte na governação do País.
Ora, ao contrário do que sucede nos sistemas de governo presidencial
e semipresidencial, no sentido apontado (em que o Presidente da República comparticipa do poder governamental), o Presidente da República
é entre nós um “poder neutro”, exterior ao Governo, tal como sucede nos
sistemas de governo parlamentar (só que com poderes reforçados de supervisão do sistema político). No nosso sistema de governo, o Presidente
da República desempenha somente um “poder moderador” qualificado,
mas sem participação no governo do País60. O Presidente da República
é o rei da Carta Constitucional sem o papel de chefe do poder executivo, que
o segundo contraditoriamente também tinha, e sem responsabilidade do
58 Como mostra o caso da Áustria em 1951 e a República Checa em 2012, a mudança da eleição
parlamentar do Presidente da República para eleição direta não afeta a natureza parlamentar do
sistema de governo preexistente, mesmo quando a Constituição confere significativos poderes ao
Presidente.
59 Sobre a insuficiência dos poderes presidenciais para a distinção entre parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo, ver, por exemplo, Siaroff, 2003.
60 Em todos os sistemas de governo parlamentar o chefe do Estado tem sempre uma função moderadora da conflitualidade política e de vigilância sobre o regular funcionamento do sistema político, quanto mais não seja através do seu aconselhamento e da sua mediação pessoal. Assim, por
exemplo, a Constituição espanhola diz explicitamente que o Rei «arbitra e modera o funcionamento
regular das instituições» (art. 56º, nº 1), numa formulação próxima da CRP. A diferença entre os
sistemas parlamentares está na extensão e na intensidade dos poderes de que o chefe do Estado dispõe
para realizar essa missão.
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Governo perante ele61.
Por isso, não se justifica recorrer a uma noção altamente controversa
e conceptualmente confusa (“semipresidencialismo”) para caraterizar um
sistema de governo que pode ser perfeitamente apreendido com recurso às noções tradicionais de parlamentarismo e de poder moderador do Presidente.
Subscrevendo o comentário de que «o Presidente da República não tem
poderes de orientação política ou de superintendência sobre o Governo, o qual
não precisa da sua confiança ou da sua não desconfiança para se manter no poder» (Miranda, 1998: 370), não se vê como designar por “semipresidencial”
um sistema de governo que, como se sublinhou, possui a característica essencial do parlamentarismo e não possui a característica essencial do presidencialismo, nem nenhum traço dele, nem sequer na versão mínima da
responsabilidade do Governo perante o Presidente. No sistema de governo
da CRP, o Presidente é tão alheio à condução da política governamental como
num sistema parlamentar62.
6.5 Prática do sistema político
As primeiras eleições presidenciais, precedidas sintomaticamente pelas
eleições paramentares (25 de abril de 1976), realizaram-se a 27 de junho de
1976, de acordo com o art. 295º da versão originária da Constituição; e a posse do primeiro Presidente da República eleito (Ramalho Eanes) ocorreu a 14
de julho, tendo então entrado em funcionamento o sistema de poder político
previsto na Constituição (CRP, art. 294º da versão originária).
O calendário dos atos eleitorais decorreu em conformidade com a Constituição: 1976 (Ramalho Eanes), 1981 (idem), 1986 (Mario Soares), 1991
(idem), 1996 (Jorge Sampaio), 2001 (idem), 2006 (Cavaco Silva), 2011 (idem),
2016 (M. Rebelo de Sousa), 2021 (idem). Todos foram eleitos na primeira
61 Note-se que o Presidente da República desempenha em relação ao sistema político das regiões
autónomas dos Açores e da Madeira, através do representante da República (por ele livremente
nomeado e destituído), o mesmo tipo de poderes que tem ao nível do sistema político nacional.
Mas, curiosamente, não é usual o sistema de governo regional ser qualificado como semipresidencial pelos adeptos da qualificação semipresidencialista do sistema de governo nacional.
62 Para a crítica da qualificação semipresidencialista, ver, por todos, Moreira 2020, cap. XII, e Rapaz: pp. 440 ss. Além dos adeptos do semipresidencialismo, há autores que qualificam o atual
sistema de governo como parlamentar-presidencial e outros como sistema primo-ministerial. Apesar
de igualmente criticáveis, por falta de base constitucional, esse tema fica fora deste artigo.
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votação, salvo em 1986 (primeira eleição de Mário Soares, que disputou a
segunda volta com D. Freitas do Amaral).
Todos os mandatos presidenciais chegaram ao seu termo e todos os Presidentes foram reeleitos para segundo o mandato; salvo Mário Soares, em 2006,
nenhum Presidente se recandidatou posteriormente a um terceiro mandato,
decorrido o período de defeso de cinco anos depois do segundo mandato.
Embora as candidaturas presidenciais sejam apresentadas por cidadãos
e não por partidos, os candidatos gozam em geral de apoio dos partidos interessados na sua eleição (ou opostos à eleição de outros concorrentes). Todavia, tem-se verificado por vezes uma variação dos apoios partidários dos
candidatos vencedores entre as duas eleições. Assim, por exemplo, em 1981, o
PSD, que tinha apoiado Eanes em 1976, fomentou uma candidatura contra
a sua reeleição; em 1991, o candidato Mário Soares, Presidente cessante, foi
apoiado não somente pelo PS, seu partido de origem, mas também pelo PSD,
então partido de Governo; inversamente, em 2021, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, presidente cessante, beneficiou do apoio não somente do PSD,
seu partido de origem, mas também do apoio oficioso do PS, então no Governo. Isto revela que em Portugal o Presidente da República não representa
efetivamente uma “maioria presidencial” de natureza partidária, paralela
à maioria parlamentar. O Presidente da República é eleito sem vinculações
partidários, como presidente de todos os portugueses63.
A separação e a diferença entre os papeis político-constitucionais do
Presidente e do Governo torna-se clara nos diferentes objetivos das eleições
presidenciais e das eleições parlamentares. Enquanto as segundas constituem o palco da competição partidária pela governação do País e se travam
à volta dos programas de governo e dos candidatos a primeiro-ministro,
as primeiras disputam-se sobre a escolha do candidato mais bem situado
para desempenhar as funções presidenciais – onde se não conta a definição e execução de políticas públicas nem a apresentação de programas de
governo64. Por isso, mesmo quando as políticas públicas entram no debate
eleitoral, é somente como parte da “magistratura de influência” externa do
Presidente sobre o Governo.

63 A exigência de maioria absoluta favorece esse apoio politicamente transversal dos Presidentes
eleitos.
64 Sobre agenda política das eleições presidenciais ver especialmente Magalhães, 2007.
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Na generalidade das eleições verifica-se uma assinalável assimetria entre
a votação dos candidatos eleitos e a votação dos seus partidos (ou dos apoios
partidários de que dispuseram) nas eleições legislativas imediatamente antecedentes ou subsequentes, o que confirma a separação entre eleições presidenciais e eleições parlamentares65. Também por isso, no caso português não
tem fundamento falar de “maioria presidencial” de base político-partidária
(como é o caso em França), eventualmente contrária à maioria parlamentar,
primeiro porque o Presidente da República não é eleito numa base partidária e, segundo, porque ele não é eleito para governar nem para conduzir a
política do país. A diferença essencial está entre um Presidente da República
“governante” (ou “cogovernante”) e um Presidente não governante.
A experiência destas mais de quatro décadas, desde 1982, mostra que,
dentro do quadro constitucional, se pode verificar uma declinação relativa
das funções presidenciais de acordo com a idiossincrasia pessoal de cada Presidente da República, conforme seja mais ativista ou mais discreta quanto,
por exemplo, ao exercício do poder de veto, quanto a tomadas de posição
públicas sobre questões na agenda política, etc. Mas quanto aos poderes
mais sensíveis politicamente, verifica-se que nenhum Governo foi demitido
por decisão presidencial e que os casos de dissolução parlamentar foram,
salvo um deles (2004), decididos, sem grande controvérsia, em consequência de demissão do Governo ou de situações de crise política que tornavam
impossível ou politicamente desaconselhável uma solução de governo no
quadro parlamentar existente. Mais importante ainda, nenhuma eleição
presidencial provocou dissolução do Parlamento ou mudança de Governo
e os sucessivos Presidentes sempre nomearam para formar Governo, após
eleições parlamentares, o líder do partido ou coligação vencedores das eleições (independentemente de maioria absoluta ou relativa), confirmando
assim a importância decisiva das eleições parlamentes no sistema de governo.
Além de ser um sistema parlamentar no seu desenho constitucional, o
sistema de governo também funciona como tal.

65 Ferreira (2012: p. 18) assinala a diferença, neste aspeto, com o que sucede em França, onde os
candidatos se apresentam em nome dos respetivos partidos e tendem a reproduzir na primeira
volta os resultados eleitorais desses partidos. A principal razão para esta diferença está em que
em França o Presidente da República compartilha com o primeiro-ministro o poder governativo,
sendo as eleições presidenciais decisivas para a escolha do Governo, diferentemente do que sucede
em Portugal.
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7. Conclusões comparativas
7.1. Em 110 anos, oito modelos presidenciais
O quadro junto – que inclui os períodos de transição entre regimes
(1926-33 e 1974-76) – ilustra sumariamente as conclusões deste estudo sobre a eleição e o estatuto constitucional do Presidente da República entre
nós, desde a implantação da República em 1910.
Período

Constituição

Tipo de eleição

Duração do
mandato

Posição constitucional

1911-1926
(salvo
1918)

Constituição de
1911

Eleição por via
parlamentar

4 anos, não
renovável imediatamente

Chefe do Estado
e cotitular nominal do poder
executivo

1918

“Constituição
sidonista”

Eleição direta,
por maioria
relativa

4 anos, sem
proibição de
reeleição

Chefe do Estado
e chefe do governo

1926-27

Ditadura militar

Designação
pelos chefes
militares

Indefinida

Acumulação
com a chefia do
Governo

1927-1933

“Ditadura nacional”

Eleição direta,
por maioria
relativa

5 anos, renovável uma vez

Chefe do Estado
e cotitular do
poder executivo

1933-1959

Constituição de
1933

Eleição direta,
por maioria
relativa

7 anos, renovável indefinidamente

Chefe do Estado
e cotitular do
poder executivo

1959-1974

Constituição de
1933

Eleição indireta

7 anos, renovável indefinidamente

Chefe do Estado
e cotitular do
poder executivo

1974-1976

Transição para a
democracia

Designação pelo
poder revolucionário

Indefinida

Chefe do Estado
e cotitular do
poder executivo

1976-1982

Constituição de
1976

Eleição direta,
por maioria
absoluta

5 anos, renovável uma vez

Chefe do Estado
e poder de tutela
sobre o governo

1982-2020

Constituição de
1976

Eleição direta,
por maioria
absoluta

5 anos, renovável uma vez

Chefe de Estado
e titular do "poder moderador"
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Apesar da grande diversidade de modos de eleição e dos poderes do Presidente da República, verifica-se que nestes 110 anos, houve presidentes diretamente eleitos e dotados de uma forte posição constitucional em quase
oito décadas. A Constituição de 1976, depois de alguma controvérsia, marca o triunfo definitivo da eleição presidencial direta. Aliás, também foi a
única opção constituinte democraticamente fundada, depois da de 191166.
Atendendo à posição constitucional do Presidente nos diferentes períodos político-constitucionais analisados, é de concluir que a eleição direta se
justifica em todos os casos, correspondendo ou a sistemas de governo de tipo
presidencial (1918, 1927-33, 1933-59, 1974-76) ou semipresidencial (197682) ou de exercício de um “poder moderador” autónomo no quadro de um
sistema de governo de tipo parlamentar (1982-2020). Neste aspeto, a única
fórmula de eleição presidencial inconsistente foi a do período 1959-1974, em que
um Presidente “cogovernante”, num sistema de governo de tipo presidencial, era eleito indiretamente através de um colégio eleitoral ad hoc.
7.2. Os titulares do cargo
Quanto aos titulares do cargo presidencial, verifica-se que todos os Presidentes foram militares até 1986 e todos civis depois de 1986, revelando o
papel dos militares da vida política até à consolidação do Estado democrático sob a égide da Constituição de 1976, embora também esta tenha sido
gerada sob impulso dos militares da revolução de 25 de abril de 1974.
Por via de regra, os titulares do cargo tinham alguma experiência governamental e/ou parlamentar anterior, com exceção de Craveiro Lopes
(1951) e de Ramalho Eanes (1976).
Em geral, os primeiros presidentes de cada período constitucional foram os fundadores dos respetivos regimes políticos: Sidónio (1918), Carmona
(1927-1951), Eanes (1976-1986) e Soares (1986-1996), pelo que essas eleições
presidenciais se traduziram em referendos ratificativos desses regimes.
Quanto à competição eleitoral (ou falta dela), verificam-se as seguintes situações:
- Candidatos únicos do regime instalado, até 1958, com uma única
66 Sobre as eleições presidenciais e os Presidentes eleitos desde 1911 ver, por último, AAVV, 2020.
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candidatura da oposição democrática em 1958 (Humberto Delgado), mas em condições desiguais;
- Competição pluralista sob a CRP de 1976, mas com eleição à 1ª volta
em todos os casos, salvo em 1986 (Soares versus Freitas do Amaral).
A diferença assinala naturalmente que as únicas eleições diretas democráticas do Presidente da República ao longo de um século (19182020) ocorreram sob a Constituição de 1976.
7.3. Regime democrático e eleição direta do Presidente da República
Há distinguir três fases quanto a relação entre a eleição direta do
Presidente o regime democrático:
- 1ª fase (1918 e 1927-1958): confluência entre eleição presidencial
direta e presidencialismo autoritário; rejeição da eleição direta pelo
mainstream republicano, em favor da democracia parlamentar;
- 2ª fase (1958-1974): depois da candidatura de Humberto Delgado,
conversão da oposição democrática ao “Estado Novo” à eleição presidencial direta (entretanto abandonada pelo regime), sem abdicar
da opção pela democracia parlamentar;
- 3ª fase (1976-2020): consenso democrático sobre a eleição direta do
Presidente da República e quanto à conciliação desta com a democracia parlamentar67.
A eleição direta do Presidente da República está em conformidade com
as tendências contemporâneas, mesmo em países com sistema de governo de
base parlamentar, como é o caso de muitos países da União Europeia, tendo
deixado de ser privativa dos regimes presidencialistas ou protopresidencialistas68.
67 Como se viu, na maioria das repúblicas contemporâneas o Presidente é diretamente eleito, com
clara predominância nas Américas e na África. Na Europa também há maioria, mas o desequilíbrio é menor.
68 Por isso, não merecem apoio as propostas, por vezes aventadas entre nós, de abandono da eleição
direta (Lopes & Barroso, 1980: 97). Para além de não haver precedentes históricos de tal mudança
dentro do mesmo regime político, a eleição indireta não estaria em conformidade com os importantes poderes do Presidente da República, como “poder moderador”, entre nós.
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7.4. Modo de eleição e mandato presidencial
Quanto ao modo de eleição direta há a assinar duas soluções:
- maioria relativa (1918, 1928, 1933-58);
- maioria absoluta (com 2ª volta, se necessário), desde 197669.
Aparentemente de forma contraditória, foram os regimes de tipo presidencialista que optaram pela maioria relativa, menos forte em termos de
legitimidade eleitoral. Mas, como se mostrou, a maioria absoluta favorece
a base política transversal do Presidente e a sua autonomia perante os
partidos políticos, condição essencial do “poder moderador” neutral num
sistema de base parlamentar.
Quanto à duração do mandato, as soluções foram as seguintes:
- 1918: quatro anos, sem limitações quanto à renovação;
- 1928: cinco anos, sem limitações quanto à renovação;
- 1933: sete anos, sem limitações quanto à renovação;
- 1976: cinco anos, renovável uma vez (dois mandatos consecutivos).
Um princípio essencial das democracia representativa é a limitação da
duração dos mandatos eletivos, de modo a refrescar a sua legitimidade com
a devida frequência. A Constituição do primeiro Estado constitucional
moderno, os Estados Unidos, previu dois anos para o mandato da câmara
baixa, quatro anos para o mandato presidencial e seis anos para o mandato
do senado (renovado em 1/3 de dois em dois anos). O nosso primeiro parlamento – as Cortes de 1822 – tinha um mandato de curta duração (dois
anos). Atualmente, na maioria dos países, a duração dos mandatos dos cargos
eletivos (tanto parlamentares como presidenciais) cai entre os quatro e os cinco
anos, pelo que somente a excessiva duração do mandato presidencial da
Constituição de 1933 (sete anos) fica fora dessa norma.
69 Em direito constitucional comparado, a eleição presidencial por maioria absoluta, com segunda
votação entre os dois candidatos mais votados na primeira, tornou-se dominante. Pela primeira
vez instituída na Áustria em 1929, ela tornou-se popular depois da sua adoção na V República
Francesa (1962). Todavia, é possível obter maioria absoluta numa única votação através do voto
alternativo, utilizado, por exemplo, na Irlanda.
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Um princípio essencial do republicanismo – contra a natureza vitalícia
do chefe de Estado na monarquia – é a renovação dos titulares de cargos políticos, sobretudo dos de natureza uninominal, de modo a impedir
a perpetuação do poder pessoal. Hoje em dia, existe uma maioria de países
onde o mandato presidencial não pode ser indefinidamente renovado70. Havendo alguns países onde nem sequer existe possibilidade de reeleição, a
solução mais seguida é de limitar a reeleição a um mandato consecutivo,
que foi pela primeira vez adotada nos Estados Unidos na XXII “emenda”
constitucional (1951), que constitucionalizou a tradição que vinha desde
Washington, mas que Roosevelt desrespeitou, fazendo-se eleger quatro vezes consecutivas (1932, 1936, 1940 e 1944). Na solução da V República
francesa, em que inicialmente o Presidente tinha um mandato de sete anos
renovável sem limites, a Constituição foi alterada, limitando o mandato
presidencial a cinco anos, com uma só reeleição possível (revisão constitucional de 2000).
Outro tema relevante é a de coincidência e correspondência temporal,
ou não, dos mandatos presidencial e parlamentar. Nos sistemas de governo
presidencial a norma é a coincidência, de modo a permitir que o Presidente
eleito obtenha apoio confortável no poder legislativo. Já não assim nas sistemas de governo parlamentar, onde o Presidente não participa na função
governativa, em que o mandato presidencial pode ser mais longo do que o
parlamentar e em que o mandato parlamentar é de duração variável, por
efeito da eventual dissolução parlamentar.
Entre nós também variou muito a solução da renovabilidade dos mandatos: não renovabilidade na Constituição de 1911, renovação sem limites
expressos no regime sidonista e nos regimes de 1927 e de 1933; apenas uma
renovação imediata na III República (sem prejuízo de reeleição passados
cinco anos). Ou seja, há uma enorme diferença entre os quatro anos não
renováveis da I República e os sete anos indefinidamente renováveis do
“Estado Novo”, que obviamente não respeitava minimamente o princípio
republicano da limitação temporal dos cargos políticos71.

70 Para uma perspetiva comparada sobre a duração e limitação dos mandatos presidenciais, ver, por
último, Franco, 2020: pp. 30 ss.
71 Na tese de Paula Veiga (2018) esta é uma das razões por que, apesar do regime republicano, o chefe
do Estado na Constituição de 1933 não era um Presidente republicano.
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Em qualquer dos referidos aspetos (duração e renovabilidade) a situação da CRP de 1976 é assaz equilibrada, com um mandato de cinco anos
renovável uma vez, ou seja, um máximo de dez anos. De resto, é esta a
solução mais frequente em direito constitucional comparado72.
Quanto à relação entre a duração dos mandatos presidenciais e dos
mandatos parlamentares, verifica-se o seguinte: na I República tinham
a mesma duração (quatro anos); na Constituição de 1933 divergiam largamente (sete anos para o mandato presidencial, quatro para o mandato
parlamentar); na III República mantém-se a diferença, mas mais reduzida
(cinco anos para o mandato presidencial, quatro para o mandato parlamentar). Mas uma vez trata-se de uma solução assaz equilibrada.
Por último, importa registar que em nenhum dos casos foi prevista
a existência de um vice-presidente, que só se torna obrigatória nos sistemas de governo presidencial, para substituir o Presidente nos seus impedimentos ou para concluir o mandato em caso de vagatura. Não havendo
vice-presidente, foram adotadas diversas soluções quanto à substituição do
Presidente em caso de impedimento ou de vagatura (até à eleição de novo
Presidente), desde a substituição pelo Governo ou pelo chefe do Governo
(Constituição de 1933) até à subsituação pelo presidente do Parlamento
(Constituição de 1976), soluções que estão de acordo com a natureza presidencialista da primeira e a natureza parlamentar da segunda.
7.5. Poderes presidenciais
Da Constituição de 1911 à “constituição sidonista” de 1918 foi-se de
um extremo ao outro no que se refere aos poderes presidenciais: se a primeira negou ao Presidente ambos os poderes que Carta Constitucional
dava ao Rei – o poder executivo e o poder moderador –, e o reduziu a órgão
virtual do poder executivo, junto com o Governo, a segunda entregou o poder executivo pleno, sem poder moderador, nas mãos do Presidente, como
base do sistema de governo presidencial, incluindo a chefia efetiva do poder
executivo, que a evolução da Carta deslocara para o ministério, submetido
a responsabilidade política perante as Cortes.
72 Por isso, mão merecem ser sufragadas as propostas, por vezes sugeridas entre nós, de proibição da
renovação do mandato presidencial, aumentando a sua duração. Os bons desempenhos presidenciais devem ser premiados com a reeleição e os maus, punidos com a não reeleição.
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Com origem na Ditadura militar de 1926-1933, a Constituição de 1933
manteve o registo presidencialista quanto aos poderes presidenciais, embora no quadro de um “dualismo executivo”, com autonomização orgânica
do Governo, chefiado por um “presidente do Conselho”, exclusivamente
dependente do Presidente da República.
A Constituição de 1976 recuperou a matriz parlamentar da I República, mas cuidou de evitar o parlamentarismo extreme (incluindo a anulação
da figura do Presidente), que fizera a sua desgraça política. Depois de um
breve período inicial (1976-82) sob a influência do “semipresidencialismo”
(dupla responsabilidade política do Governo, perante o Presidente e a Assembleia da República), que redundou uma assinalável instabilidade política, a revisão constitucional de 1982 abandonou esse registo, instaurando
um sistema de governo de inequívoca natureza parlamentar (formação dos
governos no quadro parlamentar e exclusiva responsabilidade política do
Governo perante o parlamento), mantendo, porém, nas mãos do Presidente um conjunto de poderes que lhe permitem assegurar o regular funcionamento do sistema político, os quais podem ser sinteticamente agregados na
noção de “poder moderador”, com referência ao poder régio homólogo da
Carta Constitucional (art. 74º)73.
Desnecessário se torna sublinhar que, se o “poder moderador” da CRP
obedece à mesma filosofia e razão de ser que tinha na Carta – na sua função
de poder regulador do sistema político, como poder neutral exterior ao poder executivo e ao poder legislativo –, existem, porém, duas assinaláveis diferenças:
primeiro, na CRP não existe a contraditória acumulação do “poder moderador” com o poder executivo que havia na Carta, mas sim a sua estrita separação74; segundo, não é coincidente o âmbito das competências concretas do
poder moderador em cada uma das duas situações. Há obviamente um núcleo comum, como o veto legislativo (absoluto na Carta, suspensivo na CRP)
e a dissolução parlamentar. Mas dos poderes que a Carta integrava no “poder
moderador”, há alguns que não são aplicáveis hoje (como a nomeação dos
pares do reino), outros que estão claramente excluídos da Constituição de

73 Sobre a origem do poder moderador em Benjamin Constant e a sua evolução desde a Carta Constitucional até à CRP de 1976, ver especialmente, Caldeira, 2016, e Pacheco, 2019.
74 Com efeito, o Rei não podia ser ao mesmo tempo titular de um poder regulador dos demais poderes
e de um dos poderes regulados (o poder executivo).
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1976, como a livre nomeação dos ministros75, a suspensão de juízes, a concessão de amnistias ou a prorrogação e adiamento das sessões parlamentares.
Em contrapartida, há vários poderes adicionais na CRP, como a demissão
excecional do Governo, a nomeação de certos titulares de cargos públicos,
a convocação dos referendos, a declaração do estado de sítio e do estado de
emergência, os poderes relativos às regiões autónomas e o poder de desencadear a fiscalização da constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional.
Importa sublinhar que os diferentes enquadramentos constitucionais do
Presidente não alteram somente a soma e a extensão dos seus poderes, mas
também o sentido e o alcance de competências aparentemente idênticas, como
a promulgação e o veto legislativo ou a referenda ministerial76.
7.6. Eleições presidenciais, eleições parlamentares e partidos políticos
Com exceção da eleição presidencial de 1918 – em que, conforme as
regras do presidencialismo, as eleições presidenciais coincidem com as eleições parlamentares e o mandato presidencial deve coincidir com o mandato parlamentar –, nos demais casos de eleição direta (Constituição de 1933
e Constituição de 1976), nunca houve coincidência de eleições, desde logo
pela já assinalada assimetria na duração de mandatos (sete anos e quatro
anos no primeiro caso, cinco anos e quatro anos no segundo caso). No caso
da Constituição de 1976, cuidou-se também de evitar qualquer coincidência
ocasional entre ambas as eleições, estabelecendo a precedência das eleições parlamentares e um intervalo de tempo de pelo menos noventa dias entre elas e
as presidenciais, adiando as segundas e prolongando o mandato presidencial cessante (CRP, art. 125º).
Quanto à relação entre as eleições presidenciais e os partidos políticos,
verifica-se que, enquanto em 1918 e durante o Estado Novo as candidaturas presidenciais eram expressamente patrocinadas pelo partido político
do candidato (o Partido Republicano Nacionalista no primeiro caso e a
União Nacional no segundo caso), como é próprio do sistema de governo
presidencial, na Constituição de 1976 as candidaturas presidenciais, mes75 Que, aliás, estava erradamente incluído no poder moderador da Carta, devendo antes integrar o
poder executivo, de que o Rei era igualmente titular.
76 Sobre a promulgação ver especialmente Antunes, 1992; sobre a referenda ministerial ver especialmente Canepa, 1998.
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mo se normalmente apoiados pelos partidos políticos, são expressamente
assumidas como candidaturas pessoais e apartidárias.
Há, por isso, mais esta diferença essencial entre a Constituição de 1933
e a Constituição de 1976. Na primeira, como é próprio do lógica do presidencialismo, as eleições presidenciais são as eleições decisivas para a escolha
do Governo e das orientações governamentais, sendo as eleições parlamentares essencialmente irrelevantes para efeitos de governo; na Constituição
de 1976, como é próprio da lógica parlamentar, as eleições decisivas para a
escolha do Governo e das orientações governamentais são as eleições parlamentares, sendo as eleições presidenciais essencialmente irrelevantes para esse
efeito, não estando em causa a continuidade governativa.
7.7. Irresponsabilidade política do Presidente
Em todos os casos de eleição direta na nossa história constitucional, os
Presidentes da República são politicamente irresponsáveis (salvo a responsabilidade política “difusa”, pelo escrutínio da opinião pública e dos agentes
políticos), assegurando a sua independência política no exercício de funções.
A Constituição de 1933 frisava que o Presidente da República respondia «direta e exclusivamente perante Nação» (art. 78º), mas apenas para sublinhar
que não respondia perante o Parlamento, como na I República77.
Por um lado, não existe entre nós a figura de impeachment parlamentar
dos Presidentes por atos inconstitucionais ou ilegais no exercício de funções78. Mesmo na Constituição de 1976 a efetivação da responsabilidade penal pelos “crimes de responsabilidade” em que o Presidente possa incorrer
é da competência dos tribunais (STJ), sob iniciativa da Assembleia da Re77 Todavia, como se viu anteriormente, na Constituição de 1933 o Presidente também era criminalmente e civilmente irresponsável pelos atos praticados no exercício de funções, o que constituía
mais um traço não republicano do chefe do Estado no “Estado Novo”.
78 Originária do common law inglês, a efetivação da responsabilidade penal de titulares de cargos
públicos, eletivos ou não, por infrações no exercício de funções, pelas assembleias representativas, para efeitos de destituição, foi importado, entre outros casos, pelos EUA, na Constituição de
1787, desde logo em relação ao Presidente, cabendo a acusação à Câmara dos Representantes e o
julgamento ao Senado, por maioria de 2/3; dos Estados Unidos o impeachment do Presidente foi
importado por muitos regimes presidencialistas, incluindo o Brasil. Depois da revisão constitucional de 2007, também o Presidente francês pode ser julgado e condenado à demissão por violação
das suas obrigações constitucionais, mediante deliberação conjunta, por maioria de 2/3, das duas
câmaras do parlamento francês, constituído em Alto Tribunal (art. 68º da Constituição). Sobre o
impeachment em geral ver especialmente Baumgartner & Kada, 2003.
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pública, por maioria de 2/3 (e não do Ministério Público), e a eventual desconformidade constitucional de atos políticos do Presidente da República
só pode ser objeto de censura política (visto que os “atos políticos”, em
sentido próprio, não estão sujeitos a fiscalização da constitucionalidade)79.
Também não existe a revogação popular do mandato presidencial (recall), mediante nova votação, sob iniciativa do parlamento ou por iniciativa popular80. Para além do escrutínio da opinião pública e do juízo das
forças políticas, o Presidente da República só pode ser “julgado” pelos
cidadãos eleitores no final do mandato, se porventura se candidatar. Daí
também a importância da possibilidade de recandidatura, acima referida.
Ora, se a irresponsabilidade política do Presidente pode ser problemática nos sistemas de governo presidencial, em que o Presidente é titular
do poder executivo, já assim não sucede em sistemas de governo de índole
parlamentar, em que o Presidente não governa, nem o Governo é responsável perante ele, como é o caso da Constituição de 1976, dependendo a
efetividade dos atos do Presidente de referenda ministerial81.
7.8. Relação dos Presidentes da República diretamente eleitos com
o Governo
Quanto à relação entre os Presidentes e os Governos, verificam-se as
seguintes situações:
- Regra da separação orgânica entre o Presidente da República e o Governo em 1911, 1933 e 1976; a exceção, efémera, foi a acumulação dos
dois cargos na experiência presidencialista de 1918 (Sidónio Pais);
79 Com efeito, embora a Constituição considere constitucionalmente inválidos todos os atos desconformes com a Constituição (CRP, art. 3º, nº 3), o sistema de fiscalização da constitucionalidade
só abrange os atos normativos (CRP, art. 277º, nº 1) e excecionalmente os atos de convocação de
referendos [CRP, art. 223º, nº 2, al. f)].
80 A revogação de mandatos eletivos, quer de órgãos executivos, quer de deputados, por votação
popular é usualmente considerada um instrumento de democracia direta e existe em vários países,
sobretudo a nível local e estadual (Estados federados), como na Suíça e nos Estados Unidos, sendo
menos frequente a nível nacional. No que se refere ao recall de presidentes da República, registem-se, entre outros, os casos da República de Weimar (1919) e a Áustria (Constituição de 1920, na
versão de 1929), bem como, fora da Europa, os casos da Venezuela e da República da China (Taiwan). Sobre o recall em geral ver especialmente Welp, 2018.
81 Por isso, tem de considerar-se um excesso parlamentarista a solução da Constituição de 1911, que
previa a destituição do Presidente pelo Congresso (por maioria de 2/3), de resto nunca efetivada.
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- Com a mesma ressalva, regra da concentração do poder executivo no
Governo, pois, mesmo na Constituição de 1933, que apontava para
um presidencialismo em sentido próprio, centrado no Presidente da
República diretamente eleito, o sistema de governo veio de facto a
estabelecer-se como “presidencialismo de primeiro-ministro” (Marcelo Caetano), cancelando a dependência política do Governo face
ao Presidente da República, apesar da livre nomeação e demissão
do Governo pelo Presidente e da responsabilidade política exclusiva
daquele perante este;
- Breve período de responsabilidade política do Governo simultaneamente perante o Presidente da República e o Parlamento (CRP 19761982), logo substituído pelo “monismo executivo” do Governo e pela
sua responsabilidade política exclusivamente perante o Parlamento
na Constituição vigente.
Por conseguinte, a Constituição de 1976, na versão de 1982, procede à
inteira separação orgânica e funcional entre o Presidente da República e o
Governo, depurando-a das ambiguidades da separação na Constituição de
1911, na Constituição de 1933 (quer na sua versão normativa quer na sua
versão fática) e na primeira versão da CRP de 1976. Definitivamente, na
versão pós-1982, o Presidente da República não integra o “poder executivo”, não governa nem interfere diretamente na esfera governativa, sendo
exterior à função governativa.
Fora do quadro presidencialista em sentido estrito (em que não há Governo separado do Presidente), os atos presidenciais podem estar sujeitos
a referenda governamental, que é a regra nos sistemas de governo parlamentar, como modo de exoneração da responsabilidade presidencial pela
ação política, transferindo-a para o Governo. Assim era na Constituição
de 1911. Na Constituição de 1933 valia a mesma regra geral, não somente como meio de exoração da responsabilidade presidencial, mas também
como meio de vinculação do Governo às decisões do Presidente, podendo
a recusa de referendo levar à destituição daquele, que dependia do Presidente. Na CRP de 1976, estão excluídos da referenda governamental, por
serem atos livres do Presidente ou atos sujeitos somente a consulta externa, os principais atos em que se traduz o “poder moderador” do Presidente
(veto legislativo, dissolução parlamentar, demissão excecional do Gover| 529
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no), que consubstanciam um poder autónomo do Presidente, não devendo
por isso estar condicionados pela referenda governamental.
7.9. Relação dos Presidentes da República diretamente eleitos com
o Parlamento
Quanto à relação entre o Presidente diretamente eleito e o parlamento,
verificam-se as seguintes situações:
- 1918: separação e independência recíprocas, como é próprio dos regimes presidencialistas;
- 1927: não aplicável (inexistência de parlamento);
- 1933: independência do Presidente perante a Assembleia Nacional
e forte dependência desta perante aquele: competência presidencial
de convocação extraordinária, de prorrogação, de suspensão e, por
último, de dissolução parlamentar;
- 1976: dependência moderada recíproca entre o Presidente da República e a Assembleia da República: dependência desta perante aquele
(convocação extraordinária, dissolução) e vice-versa (necessidade de
proposta ou de autorização parlamentar para certos atos presidenciais, como a convocação de referendos ou para a declaração do estado de exceção constitucional, respetivamente, decisão parlamentar
de acusação penal do Presidente).
Como é notório, enquanto a Constituição de 1911 submeteu o Presidente ao Parlamento (incluindo a possibilidade de demissão daquele) e a
Constituição de 1933 submeteu a Assembleia Nacional ao Presidente, coube à Constituição de 1976 resgatar a autoridade democrática da Assembleia
da República e estabelecer uma relação equilibrada com o Presidente.
Ora, ao contrário das divergências e contradições políticas que podem
surgir em sistemas de tipo presidencial e semipresidencial, entre presidentes e parlamentos, ou seja, entre a maioria presidencial e maioria parlamentar e entre poder executivo e poder legislativo – como é frequente nos
Estados Unidos e ocorreu também em França nos chamados períodos de
“coabitação” –, já assim não sucede nos sistemas de natureza parlamentar,
onde o Presidente, ainda que diretamente eleito e mesmo quando dotado
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de um forte “poder moderador”, não dispõe de poderes executivos nem
constitui a base de legitimidade política do Governo, sendo antes um “poder neutro” e exterior ao poder executivo e à maioria parlamentar.
Em Portugal, nunca ocorreram os referidos conflitos entre presidentes
e parlamentos nos períodos presidencialistas (1918 e 1933-1974) porque
houve sempre homologia política forçada entre ambos, dada a falta de alternativas políticas que só o liberalismo político e o pluralismo partidário podem proporcionar. Mas o breve período semipresidencial de 1976-82
bastou para revelar o potencial de conflitualidade entre o Presidente e a
Assembleia da República, no caso da demissão presidencial do II Governo e no insucesso parlamentar dos subsequentes “governos de iniciativa
presidencial”. A revisão constitucional de 1982 e o afastamento da responsabilidade política do Governo perante o Presidente, ao mesmo tempo
que libertou os governos da eventualidade “esquizofrénica” de dependerem de
dois senhores politicamente desavindos, afastou também os pressupostos da
conflitualidade política entre os dois órgãos de soberania eletivos.
É por isso que entre nós a dissolução parlamentar não tem servido para
fazer alinhar a maioria parlamentar com a uma pretensa “maioria presidencial” (como poderia ser o caso num sistema semipresidencial de dupla
legitimidade política do governo), mas sim para solucionar crises políticas
ou para pôr termo a situações políticas gravemente degradadas, como em
2004.
7.10. O Presidente da República como “Chefe do Estado” ou representante da Respublica?
Ao integrar o Presidente da República no poder executivo, retirando-lhe autonomia como órgão do Estado e negando-lhe a qualificação de “órgão de soberania”, a Constituição de 1911 pretendeu afastar inteiramente
qualquer resquício da conceção monárquica do Chefe do Estado.
Outra era a conceção da Constituição de 1933, segundo a qual o Presidente da República era explicitamente o Chefe do Estado (art. 72º), configurado como um monarca eletivo, com mandato longo e sucessivamente
renovável, titular cumulativo do “poder moderador” e do poder executivo
da Carta Constitucional, com a enorme diferença de que agora o Governo
não era responsável perante o Parlamento.
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A Constituição de 1976 manteve o Presidente da República como órgão de soberania a se, a par da Assembleia da República e do Governo,
mas afastou ostensivamente a designação de “chefe do Estado”, ao mesmo
tempo que o retirou da esfera do poder executivo, que agora está confiado
por inteiro ao Governo, politicamente responsável exclusivamente perante
o Parlamento. Agora a Constituição limita-se a dizer que o Presidente da
República «representa a República portuguesa» (CRP, art. 120º).
Mas se a Constituição de 1911, na configuração reducionista do Presidente da República, assentava na frontal rejeição do “poder moderador”
(e do poder executivo) do Rei na Carta, já a Constituição de 1976 vai fazer
questão de recuperar tal “poder moderador” (sem o designar como tal) para o
Presidente da República, afastando-o, porém, do poder executivo e das tarefas governativas, permitindo-lhe ser efetivamente um poder autónomo,
“neutro” e superpartes (governo e oposição), o que um Presidente “governante” não pode alcançar.
7.11. Sistema de governo
Como se referiu, a eleição direta do Presidente da República conviveu
com uma série de sistemas de governo diferentes, quanto à sede e fonte de
legitimidade do poder executivo e quanto às suas relações com o parlamento e
com o presidente. Assim, podemos destrinçar quatro diferentes “arranjos”
político-constitucionais:
- presidencialismo (1918);
- presidencialismo “indireto” (1927-1933);
- sistema híbrido de dupla responsabilidade política do Governo (“semipresidencialismo” moderado) (1976-82);
- parlamentarismo atípico, condicionado pelo “poder moderador” do
Presidente (1982- ...).
O quadro seguinte, que inclui os períodos de eleição presidencial indireta, ilustra as diferenças.
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Períodos
constitucionais

1911-1926

Eleição do
Presidentes

Titulares
do poder
executivo

Fonte de
legitimidade
política do
poder
executivo

Eleição
Presidente
Eleições
pelo
(nominal) e parlamentares
parlamento Ministério

Papel do
Presidente
em relação
ao
Governo

Sistema de
governo

Poder
neutro

parlamentar

1918
(Sidónio Pais)

Eleição
direta

Presidente

Eleições
presidenciais

Chefe de
governo

presidencial

1928-1974

a) Eleição
direta, até
1959
b) Eleição
indireta,
depois de
1959

Presidente
e Governo

Eleições
presidenciais

Poder de
superinten-dência e
tutela

presidencial

1976-1982

Eleição
direta

Governo

Eleições
parlamentares
e eleições
presidenciais

Poder de
tutela

sistema
misto
(“semipresi-dencial”)

1982-2020

Eleição
direta

Governo

Eleições
parlamentares

“Poder moderador”

parlamentar

Tal como os sistemas políticos comparados revelam que a eleição direta do Presidente é compatível com vários sistemas de governo, incluindo o parlamentar, também a história político-constitucional portuguesa
confirma essa versatilidade, entre o presidencialismo de Sidónio Pais, o
presidencialismo “indireto” da Estado Novo o semipresidencialismo de
1976-82 e o parlamentarismo atípico da III República desde 1982. Só na
primeira experiência de eleição direta é que o Presidente da República era
chefe de governo. No modelo constitucional do “Estado Novo” (herdado
da Ditadura militar), o Presidente “governava” através de governos dele
dependentes, por ele nomeados e destituídos e perante ele exclusivamente
responsáveis; a mudança para a eleição presidencial indireta em 1959 não
alterou a configuração constitucional do sistema de governo. No regime de
1976-92, o Presidente tutelava politicamente o Governo, que dependia da
sua confiança política (assim como da confiança parlamentar); no sistema revisto de 1982, o Presidente não governa nem cogoverna, deixando o
Governo de ser politicamente responsável perante ele; mas o Presidente é
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titular de um poder moderador autónomo, de “gestor” do sistema político e de
garante do regular funcionamento das instituições82.
O sistema de governo português distingue-se por isso naturalmente dos
modelos de “semipresidencialismo” em sentido próprio (em que o presidente compartilha do poder executivo com o primeiro-ministro ou em que,
pelo menos, o governo depende também da confiança do presidente e não
somente do parlamento), e em especial do modelo francês da V República,
no qual, fora das improváveis situações de “coabitação” entre uma maioria
presidencial e uma maioria parlamentar de sentido divergente – hipótese
praticamente afastada com a reforma constitucional de 2000, que fez coincidir os mandatos presidencial e parlamentar e preceder as eleições presidenciais em relação às legislativas –, o Presidente é o verdadeiro chefe do
governo (desde logo porque é eleito para governar e preside ao Conselho de
Ministros), sendo o Primeiro-Ministro um simples ajudante ou encarregado da relações do Governo com o Parlamento83. Por isso, não se justifica de
todo em todo designar com o mesmo conceito – “semipresidencialismo” – sistemas de governo tão diferentes, quer em termos de desenho constitucional, quer
quanto à sua prática política.
A preferência pela designação de sistema de governo parlamentar cum
poder moderador aqui adotada permite fazer jus tanto à sua natureza essencialmente parlamentar como ao papel específico do Presidente da República como garante do regular funcionamento das instituições políticas.
Na sucessão dos sistemas políticos nas constituições republicanas, a CRP
de 1976 recupera claramente a sua filiação como democracia parlamentar,
renegando o presidencialismo autoritário da Constituição de 1933, valorizando, porém, o papel independente que um Presidente diretamente eleito
pode ter, mediante um qualificado poder moderador, na estabilidade e no
funcionamento regular das instituições republicanas.
É de notar que, se a Carta Constitucional foi, de longe, a mais duradoura das três constituições monárquicas, a CRP de 1976 é já também a mais
82 Para uma leitura da história das eleições presidenciais diretas em Portugal sob a chave do “poder
moderador” ver especialmente Ferreira, 2012.
83 Não é por acaso que a França está representada no Conselho Europeu através de Presidente da
República e não pelo Primeiro-Ministro. Em certo sentido, o chamado semipresidencialismo francês
revela-se um superpresidencialismo, na medida em que o Presidente francês dispõe de poderes que
o seu homólogo estadunidense não possui (dissolução parlamentar, poderes excecionais do art. 16º
da Constituição, amplos poderes legislativos governamentais).
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bem-sucedida das três constituições republicanas, com a mais-valia de uma
democracia liberal que sucedeu a quase cinco décadas de presidencialismo
antidemocrático e antiliberal. É incontornável estabelecer uma correlação
entre a estabilidade e a longevidade das duas constituições, ambas num
quadro liberal, e o “poder moderador” do chefe do Estado no âmbito de
um sistema de governo tendencialmente parlamentar (o da Carta, tal como
veio a evoluir na prática) ou genuinamente parlamentar (com o da CRP).
Anexos
I - Fontes impressas
a) Constituições: Jorge Miranda, As Constituições Portuguesas, 2ª ed., Lisboa, Petrony, 1984.
b) Legislação eleitoral: Maria Namorado & Alexandre Sousa Pinheiro, Legislação Eleitoral Portuguesa. Textos Históricos (1820-1974), tomo II,
Lisboa, Comissão Nacional de Eleições, 1998.
II - Preceitos constitucionais e leis eleitorais
1. Constituição de 1911, arts. 6º, 36º-48º.
2. “Constituição sidonista”
- Decreto nº 3 907, de 11 de março (direito de sufrágio).
- Decreto nº 3 997, de 30 de março de 1918 (eleição direta do Presidente da
República).
3. Ditadura militar (1926-1933)
- Decreto nº 12 740, de 26 de novembro de 1926 (poderes do Presidente da
República),
- Decreto nº 14 802, de 1 de fevereiro de 1928 (direito de voto e recenseamento eleitoral).
- Decreto nº 15 063, de 25 de fevereiro de 1928 (eleição direta).
- Decreto nº 15 093, de 2 de março de 1928 (organização das eleições).
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4. Constituição de 1933
a) Constituição, versão originária, arts. 71º e 72º-84º.
- Decreto-lei nº 23 406, de 27 de dezembro de 1933 (sufrágio eleitoral).
- Decreto-lei nº 24 897, de 10 de janeiro de 1935 (lei eleitoral do Presidente
da República).
- Decreto-lei nº 35 426, de 31 de dezembro de 1945 (nova lei eleitoral).
- Lei nº 2015, de 28 de maio de 1946 (nova lei eleitoral).
b) Constituição, versão de 1951 (arts. 73º e 84º).
- Decreto-lei nº 38 312, de 21 de junho de 1951 (regulamentação do novo §
1º do art. 73º da Constituição).
c) Constituição, versão de 1959, art. 72º.
- Decreto-lei nº 43 548, de 21 de março de 1961 (lei eleitoral do Presidente
da República).
5. Constituição de 1976
a) Constituição, versão originária, arts. 113º, 123º-141º.
- Decreto-lei nº 319-A/76, de 3 de maio (lei eleitoral do Presidente da República).
b) Constituição, versão de 1997, arts. 110º, 120º-146º.
- Lei Orgânica nº 3/2010, de 15 de dezembro (alteração da lei eleitoral do
Presidente da República).
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