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“O estrangeiro pode amar‑nos ou odiar‑nos: não pode
ser‑nos indiferente. A Espanha provocou entuasiasmo ou
rancores: jamais foi encarada com desprezo ou ironia”.
J. P. de Oliveira Martins,
História da Civilização Ibérica, 1879

“...hay un lazo que une estas contraposiciones y con‑
tradicciones íntimas hispánicas? Hay un alma – un alma
de contradicción – que hace la unidad, la hispanidad? Un
alma de contradicción, es un alma profética. El profeta
que siente dentro de sí la contradicción de su destino se
yergue frente a Dios y le interroga a Dios, le escudadriña,
le enjuicia, le somete a enquisa. Y a esto es lo que que
he llamado (...) el sentimiento trágico de la vida”.
Miguel de Unamuno, “Hispanidad”, 1927
“ó portugal ó parte da hispania maior
maneira triste de ser ibéria onde
da terra emerge o homem que depois o rosto nela imerge”
Ruy Belo, Transporte no tempo, 1973
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“Meu Deus como amo a espanha este país toda esta gente
apenas o país e a gente quando gente
meu deus quanto fiz minha esta espanha
na cor da pedra de uma igreja de segóvia nas
tabernas ruidosas pelas festas de alicante
onde só por um duro soam tachos e panelas pendurados nelas
na juventude enchendo arguelles pelas noites de verão
cantando ao som das palmas rindo amando”
Ruy Belo, “Terras de Espanha”, Toda a terra, 1976
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1. P roblemas

Qual o interesse em estudar os iberismos quando hoje, já bem
entrado o século

xxi,

este tópico ficou aparentemente no passado?

As realizações e expectativas criadas pela União Europeia em finais
do século

xx

corresponderam, em parte, a antigos propósitos ibe‑

ristas: convergência e aproximação entre nações, união aduaneira,
facilidade de circulação de mercadorias e pessoas, integração eco‑
nómica, programas inter‑regionais e transfronteiriços, reconheci‑
mento de títulos académicos obtidos além‑fronteiras. A entrada de
Portugal e Espanha na Comunidade Europeia (1986), a que se seguiu
uma extraordinária intensificação de contactos e de concretizações
peninsulares e transnacionais, instalou, contudo, uma distância em
relação aos iberismos do passado, favorável ao seu estudo desapai‑
xonado. Foi isso que historiadores portugueses e espanhóis empre‑
enderam desde os anos 80, em múltiplas orientações1. Hoje, quando

1 Os estudos seminais de Hipólito de la Torre Gómez (1978, 1980, 1985) e Fernan‑
do Catroga (1985 e 1989) abriram, em perspetivas diversas, direções de pesquisa fun‑
damentais para a compreensão dos problemas, sobretudo de história política e diplo‑
mática e de história cultural. Sem esquecer as enriquecedoras sugestões anteriores de
Jorge Borges de Macedo (1971), Pilar Vasquez Cuesta (1975), Jose Maria Jover (1976),
Maria Victoria Lopez‑ Cordón (1975) e João Medina (1980). Estes trabalhos viriam a ser
prosseguidos a partir dos anos 90 por Jose Antonio Rocamora (1993 e 1994), Maria da
Conceição Meireles Pereira (1995, 2002 e vários outros), Victor Martínez‑Gil (1997),
Sérgio Campos Matos (1998 e 2007), Ignacio Chato Gonzalez (2004, 2016) e, mais
recentemente, por José Miguel Sardica (2013) e Pablo Hernández Ramos (2015). As
teses de doutoramento de Francesca Di Giuseppe (Universidade de Fredreico II, 2010),
César Rina Simón (Universidad de Navarra) e Paulo Rodrigues Ferreira (Universidade

11
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político de José da Gama e Castro143 , Latino Coelho, Joaquim T. Lobo
d’Ávila ou Júlio Oliveira Pimentel e, do lado espanhol, Donoso Cor‑
tés, Joaquin Francisco Campuzano, Arturo Marcoartú e José García
Barzanallana (estes últimos já acima referidos) ou José Dias Imbre‑
cht144 . Em 1849, Donoso Cortés fora encarregado pelo governo de
Narváez de escrever um relatório sobre a situação social e política
da Prússia. Donoso notou como a união aduaneira foi um passo
decisivo no sentido da dominação política da Prússia sobre o espa‑
ço alemão145. Este caso histórico não foi esquecido por alguns adep‑
tos do Zollverein peninsular.
Contudo, a experiência ibérica era bem diversa. E o proteccionis‑
mo económico português146 terá sido um obstáculo a ter em conta,
relativamente aos iberismos. Se o comércio legal entre Portugal e
Espanha era escasso (e manter‑ se‑ á minoritário em relação ao prati‑
cado com outros parceiros até ao final do Estado Novo), certo é que
o movimento de barcos espanhóis no porto de Lisboa aumentou nos
anos que se seguem à revolução de 1868. Em 1872, Fernández de los
Ríos, ministro plenipotenciário de Espanha em Portugal, projetou
um tratado de comércio entre os dois países que, todavia, não chegou
a ser ratificado pelas cortes espanholas, instaurando‑ se entretanto a
república

147.

E em 1883 foi assinado um convénio comercial, cuja

vigência foi apenas de dois anos. Mas as intenções protecionistas do
143 Luís Reis Torgal, Tradicionalismo e contra‑ revolução. O pensamento e acção de
José da Gama e Castro, Coimbra, 1973, p. 299.
144

Vd. Maria da Conceição Meireles Pereira, “O contrabando luso‑espanhol no
século xix – o discurso dos teóricos”, O contrabando e outras histórias, Porto, 2001,
pp. 25
‑51. Veja
‑se ainda Pablo Hernández Ramos e Thomas Birkner, “El Zollverein
Ibérico. Análisis de los Proyectos de Unión Aduanera Hispano‐Portuguesa en la prensa
de Madrid (1850‑1867)”, Revista Internacional de Historia de la Comunicación, n.º 4,
vol. 1, 2013, pp. 75‑97.
145

Pablo Hernández Ramos e Thomas Birkner, art. cit., p. 80.

146

Veja‑se, a este respeito, David Justino, Fontismo. Liberalismo numa sociedade
iliberal, Lisboa, 2016.
147 Ignacio Chato Gonzalo, Las relaciones entre España y Portugal..., vol. i, p. 476 e
p. 521. Jorge Pedreira, “Guerras, afinidades e nacionalismos...”, op. cit., p. 287.
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lado português e a insistência espanhola na liberdade de circulação
de gado dificultaram as negociações148 . Já o tratado comercial de
1893149, ainda que controverso, ficaria em vigor durante mais de vin‑
te anos e acabou por tornar‑ se uma referência marcante nas relações
económicas entre os dois países. Entre outras disposições, fixava em
6 milhas o monopólio de pesca, o que correspondia ao limite em
Espanha. A balança comercial entre os dois países durante os vinte
anos do seu exercício foi ligeiramente favorável à Espanha, que ex‑
portou um pouco mais para Portugal do que o inverso. Mas houve
anos em que o saldo foi favorável a Portugal150. Entretanto, em 1887
fundara‑se em Lisboa uma Câmara de Comércio espanhol.
Por outro lado, a diplomacia ia dando os seus passos ao mais alto
nível: se em 1865, D. Luís visitava Madrid, em finais de 1866, Isabel II
vinha a Lisboa151. E em finais de 1892, o jovem rei D. Carlos faria
uma visita oficial a Espanha. E o quarto centenário da viagem de
Cristovão Colombo (1892), com a relevante participação portuguesa,
constituiria um momento significativo de aproximação entre as elites
intelectuais das duas nações152 .
Mas o radicalizado debate em torno da união política, com todas
as conotações negativas que esta adquiriu, acabou todavia por

148

Jorge Pedreira, idem, p. 288.

149

Cf. Tratado de comercio e navegação entre Portugal e Espanha assinado em
Madrid a 27 de Março de 1893, Lisboa, 1893. Um balanço e avaliação crítica da sua
execução em Negociações para o tratado de comércio com a Espanha. Informação es‑
tatística, Lisboa, 1915. Veja‑se ainda, J. Miguel Ruiz Morales, La economía del bloque
hispanoportugués, pp. 15 e 324.
150 Negociações para o tratado..., pp. 2‑3. O tratado tinha, em princípio, uma du‑
ração de 20 anos. Desde 1913 foi prorrogado por tácita recondução. Para Portugal os
problemas mais candentes era a definição das águas jurisdicionais e os produtos colo‑
niais. Uma lei portuguesa de 5‑ 06‑1914 estabelecia o limite de 3 milhas, exceto para os
países que recusassem esta extensão (caso da Espanha). Veja‑se a este respeito J. Miguel
Moralez Ruiz, op. cit., p. 189.
151 Em 1881 foi oficialmente a Cáceres para um encontro com Afonso XII (que no
ano seguinte viria a Lisboa), voltando depois a Madrid em 1883.
152 Veja‑se Miguel Pimenta Silva, Portugal no IV Centenário do Descobrimento da
América (Madrid, 1892), dissertação de mestrado [policop.] Lisboa, 2012.
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prejudicar a concretização de qualquer aproximação no plano eco‑
nómico. No entanto, nesses meados do século, em que estava em
voga a sensibilidade romântica, o desnvolvimento de uma consciên‑
cia hispânica e a atração pelas outras culturas peninsulares era bem
evidente entre parte significativa da intelectualidade portuguesa.
A sensibilidade romântica e o fascínio pelo exótico, contribuíram
para esta aproximação. Basta percorrer a imprensa periódica do tem‑
po. Ainda assim, no plano cultural, o desconhecimento mútuo tendeu
a dominar, prolongando‑se pelo século
classes

xx ,

inclusivamente entre as

dirigentes153 .

estratégias iberistas e anti‑iberistas

Que estratégias e argumentos usaram os teóricos do iberismo mais
em voga em meados de Oitocentos? Como bem viu Fernando Catro‑
ga, este iberismo prende‑ se com um ideário liberal, universalista, de
um humanitarismo cristão que valorizava o progresso material e
tecnológico (bem visível na Europa Ocidental desses meados de Oi‑
tocentos) mas também o progresso moral, ecuménico e pacífico da
humanidade. Adotava os princípios da Revolução Francesa (com des‑
taque para o de fraternidade e a igualdade) e de um vago europeísmo,
enraizado nos projetos federalistas e pacifistas do século xviii (abade
de Saint Pierre, Rousseau, Kant, J. Bentham), que consumar‑ se‑ia por
via de uniões dinásticas na realização de uma “república europeia”
ou de uma grande federação154. Muito em voga na Europa das revo‑
luções de 1848, este ideário cosmopolita ia no sentido da constituição

153 António Pedro Vicente, “Iberismo e peninsularismo”, Espanha e Portugal. Um
olhar sobre as relações peninsulares no séc. xx, Lisboa, 2004, p.224.
154 Fernando Catroga, “Nacionalismo e ecumenismo. A questão ibérica na segunda
metade do século xix”, art. cit., pp. 422‑ 437. Cf. [Latino Coelho], “Prólogo do Editor Por‑
tuguês”, Sinibaldo de Mas, op. cit., 2.ª ed., pp. v‑xiv.
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de grandes nações, como patamar necessário para uma futura inte‑
gração mais ampla. Não era isso que parecia mostrar o processo de
unificação da Itália, que dava passos significativos nos decénios de
1850‑ 60?155 (já o caso da Alemanha era diverso). Por outro lado, a
consciência do declínio e da perda de poder dos estados ibéricos no
concerto das nações, sensível desde a ocupação napoleónica (1807
‑1814) levava os iberistas a crerem que, isoladamente, pequenas po‑
tências como Portugal (ou a Bélgica e a Irlanda, esta última ainda
não independente) não tinham recursos materiais nem humanos para
se regenerar e retomar a grandeza passada. Em termos messiânicos
em que ressoava uma certa nostalgia imperial, Latino Coelho chegou
a sugerir que Portugal e Espanha juntos poderiam, no futuro, cons‑
truir uma grande Rússia do Ocidente. Lembre‑ se que em meados do
século a Espanha ainda detinha um relevante império colonial nas
Antilhas (Cuba, Porto Rico, etc.) e no Oriente (Filipinas) que só per‑
deria na guerra com os Estados Unidos em 1898. Por seu lado, o
interesse das elites portuguesas começava a despertar para aquele
que seria o III Império africano. Chegava a pensar‑se que, isolada‑
mente, Portugal estaria entre as últimas nações da Europa, só atrás
da Turquia. E Henriques Nogueira admitia que a futura união penin‑
sular poderia vir a ser, do ponto de vista económico, um novo Brasil
para os Portugueses156 .
Adeptos da união económica como Campuzano e iberistas como
Latino Coelho e Sinibaldo de Mas estavam conscientes das dificul‑
dades que tinham que enfrentar para persuadir os Portugueses.
Sabiam como a aversão aos Castelhanos e depois aos Espanhóis

155 Mas o paralelismo entre a Itália e a Península Ibérica tão invocado pelos ibe‑
ristas estava longe de ser pacífico. Por exemplo, Mendes Leal contestou‑o, procurando
mostrar que do ponto de vista histórico e cultural a Itália era um caso bem diverso. Cf.
“As duas penínsulas”, América, vol. ii, n.º 1, Janeiro de 1871, pp. 1‑ 80.
156 Latino Coelho, idem, p. x, e J. F. Henriques Nogueira “O iberismo e os seus
adversários I”, Obra completa, vol. iii, Lisboa, 1980 (originalmente n’O Progresso de
19‑12‑1854), p. 45.
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estava enraizada. Talvez por isso mesmo alimentassem um olhar
muito crítico sobre a administração da União Ibérica de 1580‑1640,
execrada numa vasta e diversificada produção escrita que se multi‑
plicou ao longo de todo o século

xix ,

com maior intensidade no

decénio de 1860157. Mas, por outro lado, mostravam confiança e oti‑
mismo na sua capacidade persuasiva que não deixa de surpreender
ainda hoje158 .
Os argumentos dos iberistas eram de múltipla ordem: invocavam
a unidade geográfica da Península Ibérica, com fronteiras naturais
bem definidas (ao invés da fronteira entre os territórios dos dois
estados), afinidades étnicas, linguísticas, históricas, religiosas e de
tradições entre as duas nações, sem esquecer a vizinhança e as exi‑
gências de uma aproximação entre elas. Mobilizaram‑se também
argumentos pacifistas, sociais – com a fusão de Portugal e Espanha
haveria mais emprego em diversos ramos – económicos, políticos, de
racionalização do aproveitamento de recursos e de recrutamento de
políticos e de altas patentes militares. Tendo em conta a origem ge‑
ográfica destes (sendo os ministros dos governos espanhóis propor‑
cionalmente mais numerosos com proveniência das Vascongadas e
da Andaluzia), Sinibaldo de Mas procurava demonstrar que Castela
e Madrid não dominavam a Espanha – o que o levava a sugerir que,
quando na Península houvesse um só povo (como sucedera até à
ocupação árabe), número significativo de Portugueses passaria a fa‑
zer parte dessa elite política.

157 Cf., por exemplo, Visconde de Trancoso, Apontamentos para a história da do‑
minação castelhana em Portugal. Opúsculo anti‑ ibérico, Lisboa, 1870.
158 Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, Cartas para José Maria Latino
Coelho de várias personalidades espanholas, Manuscritos n.º 1219, Série Azul, Cor‑
respondência de Sinibaldo de Mas para Latino Coelho, carta de 13 de Set. de 1853 de
Sinibaldo para Latino Coelho.
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Adeptos de uma teoria democrática, contratualista e voluntarista
de nação, herdeira do espírito iluminista159, quase todos os iberistas
espanhóis e portugueses, de diversas tendências (Pío Gullón e mais
tarde Vicente Gay foram exceções), adotavam a estratégia da persu‑
asão, confiando nos efeitos favoráveis que teriam os progressos civi‑
lizacionais na construção da futura união dos povos peninsulares.
Esta teria que se forjar pelo mútuo consentimento e pela adesão
voluntária. E insistiam que Portugal conservaria a sua memória e o
seu património. Mas não só: também manteria os seus limites terri‑
toriais, economia, língua, usos e costumes160.
Por seu lado, os anti‑iberistas alimentavam uma noção românti‑
ca de nação‑génio e de nação natural na base da ideia de necessi‑
dade e de determinismo histórico: os Portugueses tinham um ca‑
rácter nacional bem diverso, um patriotismo enraizado e recursos
materiais e humanos para manter a independência. As estratégias
destes autores nacionalistas passaram por contrariar os argumentos
iberistas e cosmopolitas, sublinhando as diferenças portuguesas
naturais, históricas, étnicas, linguísticas e de carácter nacional. E
sobretudo insistindo num tópico: no seio da Ibéria, Portugal per‑
deria a sua independência, a sua memória nacional e a sua identi‑
dade. Ou seja: deixaria de ser Portugal. Em 1860, Pastor Díaz dava
conta deste receio : “…aquí la precupación general y contínua en
todas las clases, estados y condiciones (…) es España, nada mas
que España, lo que hará España, lo que piensa España (…) España
es la sombra, el sueño, la fantasma, ó la pesadilla”161. E, sugestiva‑

159 Alain Renaut, “Postérité de la querelle entre Lumières et Romantisme: le débat
sur l’idée de nation”, Histoire de la Philosophie Politique, t. 3 Lumières et romantisme,
Paris, 1999, pp. 366‑376.
160 Xisto Câmara, A união ibérica traduzida literalmente por Rodrigo Paganino,
2.ª ed., Lisboa, 1859.
161

AHN, Legajo H‑1692, despacho reservado n.º 44, 13‑ 03‑1860.
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mente, comparava os portugueses a mulheres obcecadas com a
perseguição masculina:
“Sería casi una manía, sino fuese una fascinación de que ellos
mismos [os Portugueses] no se dan cuenta. Yo les he comparado
algunas veces con aquellas mujeres que enpiezan á pensar que
un hombre (que talvez no piensa en ellas) las obsequia y las per‑
sigue, y las quiere seducir, y lo ven en todas partes, y creen que
todo quanto hace es con ese designio; e que en fin, a fuerza de
no pensar más que en huirle y resistirle, acaban por enamorarse
perdidamente y por rendirse al que tanto temian” 162 .

Este medo da fusão ibérica seria persistentemente agitado pelos
nacionalistas, por vezes até ao paroxismo. A retórica anti‑iberista
para objetivos políticos não deixava de o aproveitar. Da sua instru‑
mentalização política nos deixaram testemunho diversos autores.
Refiram‑se, tão só, do lado português, Oliveira Martins e, do lado
espanhol, Rafael de Labra. Oliveira Martins, ele próprio acusado de
iberista em 1875, denunciava o seu aproveitamento por parte dos
regeneradores como “arma de parada para baterem as oposições”,
especialmente os jovens socialistas ou até o Partido Reformista, do
bispo de Viseu, sendo em Espanha temido como “arma revolucio‑
nária” para derrubar os Bourbons163 . Por seu lado, Rafael de Labra,
um dos teóricos do ibero‑ americanismo e bom conhecedor de Por‑
tugal, via no iberismo “el recurso utilizado por ciertos políticos, con
escasos escrúpulos y bien dudosa moralidad para desacreditar sus

162

Ibid. sublinhados meus.

163

J. P. de Oliveira Martins, Portugal Contemporâneo, 7.ª ed., vol.

p. 253.
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adversarios y cerrarles el camino al poder”. E acrescentava: “conti‑
nua siendo la biesta apocalíptica del reino vecino”164 .
Mas se o expediente mais comum entre os nacionalistas portu‑
gueses nas diversas campanhas anti‑iberistas foi a de dramatizar o
perigo espanhol de assimilação de Portugal, também houve uma
outra estratégia irónica, de diminuição e banalização do iberismo.
E de olhar para os iberistas como não existências. Exemplo disso é
uma intervenção do deputado Carlos Bento, em 1855, em que a dado
passo se refere à memória de Sinibaldo de Mas e ironiza sobre a
questão ibérica, reduzindo‑ a a uma ideia extemporânea e meramen‑
te individual, trazida da China:
“A questão ibérica faz rir. Houve um cavalheiro estrangeiro que
veio da China, entendendo que não havia governo algum melhor
do que o chinez, e foi de lá que trouxe a idéa da união dos dois
paizes Portugal e Hespanha, o que não admira, porque todos
sabem as cousas singulares que vêem da China 165 .

Bento desdramatizava a questão. E insinuava que Sinibaldo pro‑
jetara que Portugal devia perder o estatuto de nação. Esta estratégia
triunfalista de diminuição e denegação das propostas iberistas – teve
aliás outros porta‑vozes na câmara dos deputados em Portugal. Como
se a ideia iberista fosse uma ideia exorbitante vinda da China, que
não dizia nada a ninguém a não ser a um estrangeiro: Sinibaldo de
Más. Também Sottomayor diria: “A Ibéria é uma caturrice que prin‑
cipiou mal e continuou pior. É uma doutrina má e mal pregada.

164

Rafael de Labra, Portugal y sus códigos, Madrid, s.d., p. 142.

165

Diário da Câmara dos Senhores Deputados [DCSD], Lisboa, n.º 10, 15‑01‑1855,

p. 24.
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Ninguém que valha faz o menor caso da Ibéria. A Ibéria morre aí a
um canto desprezada e apupada pelo ridículo”166.
Um outro tópico que Carlos Bento sublinhava era o de que a ideia
iberista era o que havia de mais prejudicial para as relações de ami‑
zade entre os dois povos. E, em ambiente marcado pelo sentimento
de ameaça iberista, os problemas de defesa estiveram muitas vezes
no centro dos debates parlamentares, associados à problemática das
melhores estratégias em ordem à manutenção da independência.
Qual era a influência dos iberismos na opinião publicada em Por‑
tugal? Em 1856, num total de 74 periódicos saídos dos prelos neste
país, 8 seriam de orientação iberista, 7 ocupavam‑se com a proble‑
mática da união ibérica sem a perfilharem e 5 combatiam‑na inequi‑
vocamente167. Embora constituíssem uma minoria, alguns iberistas
eram por essa época muito ativos na divulgação da sua causa, espe‑
cialmente na imprensa periódica.
cidadania, identidade étnica e história

Como vimos, nos anos 40‑50 do século

xix ,

muitos iberistas

inspiravam‑se num ideário liberal, ecuménico e humanitarista, her‑
deiro do espírito racionalista das luzes e da crença no progresso
moral e material. Fraternidade, solidarismo entre os povos e filantro‑
pia faziam parte desta constelação168 . Mas nem sempre eram defen‑
sores do igualitarismo. Afirmava‑ se uma ideia de transnacionalidade:
a nova Ibéria seria uma grande nação feita de nações em sintonia com
um patriotismo ecuménico. Contudo, importa perguntar: correspondia
166

DCSD, n.º 11, 16‑ 01‑1855, p. 30.

167

Pablo Hernández Ramos, El iberismo en la prensa de Madrid, 1840‑1874, Ma‑
drid, 2015, p. 392.
168 J. M. Latino Coelho, introdução a Câmara, Xisto, A união ibérica traduzida
literalmente por Rodrigo Paganino, 2.ª ed., Lisboa, 1859. Veja‑se a este respeito Fer‑
nando Catroga, “Nacionalismo e ecumenismo. A questão ibérica na segunda metade do
século xix”, art. cit.
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esta herança cultural a uma ideia de cidadania transnacional? Rara‑
mente os iberistas se preocuparam em definir os futuros direitos do
cidadão num estado peninsular. O que se compreende tendo em con‑
ta o carácter não raro abstrato e utópico do seu ideário. Mas em 1854,
um jovem jurista acabado de formar na Universidade de Coimbra,
Joaquim Maria da Silva, no seu “Projecto de bases para a constituição
federal dos Estados Unidos da Ibéria” afirmava, a dado passo, que “a
pátria de cada homem é o mundo inteiro, e não o canto da terra, ou
a casa, que o viu nascer” e tinha a preocupação de estabelecer os
direitos do cidadão no quadro da futura federação ibérica: segurança
pessoal, liberdade de opiniões, direito de petição, de representação
e de propriedade para “todo e qualquer cidadão”169. Propunha ainda
uma medida bem concreta de limitação de aquisição de propriedade
territorial proporcional ao número de pessoas por família, uma me‑
dida de teor igualitário. E Sinibaldo de Mas, em correspondência com
Latino Coelho, sugeria que Portugal deveria negociar com a Espanha
foros ou privilégios para uma constituição. Contemplaria esta consti‑
tuição os direitos dos cidadãos? Provavelmente nunca o saberemos.
O que não há dúvida é que o autor de A Ibéria (1852) se empenhou
vivamente numa campanha de divulgação do seu projeto iberista
procurando dinamizar uma associação cívica. Que saibamos, nunca
teve êxito. Em 1870 foi promulgada uma convenção consular luso
‑espanhola em Lisboa que impôs matrícula obrigatória para os emi‑
grantes das duas nações e fixou os direitos civis dos respetivos cida‑
dãos em termos recíprocos170.

169 Joaquim Maria da Silva, Felizes os que então viverem! uma eucronia federativa
de Joaquim Maria da Silva, Ed. de M. da Conceição Meireles Pereira, Famalicão, 2006,
p. 68 e p. 107.
170 O Peninsular, n.º 1, 6
‑ 06‑1872. Este convénio tinha, entre outros, o objectivo
de controlar a emigração espanhola (sobretudo galega) em Portugal que, na segunda
metade do século xix era, como vimos, muito significativa.
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A Comissão 1.º de Dezembro e as ritualizações do passado que
promoveu esta associação cedo foram objecto de crítica por parte
dos jovens que ficariam conhecidos por Geração de 70. Eça, Ramalho
e Oliveira Martins teceram considerações a seu respeito, nada favo‑
ráveis. O que se compreende se pensarmos que estes intelectuais
eram homens de cultura cosmopolita e europeia, voltados que esta‑
vam para a modernidade cultural, literária e filosófica das grandes
cidades do velho continente: Paris, Londres, Berlim. E, no entanto,
àquela sociedade haviam emprestado o nome figuras tão prestigiadas
como Alexandre Herculano ou Rebelo da Silva.
Lembrem‑ se alguns exemplos críticos em relação às comemora‑
ções do 1.º de Dezembro que vieram da parte dos intelectuais da
Geração de 70. Em finais de 1871, observando as desmaiadas co‑
memorações da data da Restauração promovidas pela comissão 1.º
de Dezembro, Ramalho achava que o país não conseguira honrar a
sua independência. E desdramatizava o receio da invasão espanho‑
la e a própria atividade diplomática do embaixador espanhol em
Lisboa, Fernández de los Ríos 286 . No entanto, alguns anos depois,
Ramalho desaconselharia o seu amigo Eça a escrever um romance
cujo motivo central seria precisamente a ocupação espanhola. Como

286 J. D. Ramalho Ortigão, “A festa do 1.º de Dezembro”, As Farpas, vol.
s.d., pp. 205‑218.
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é sabido, Eça desistiria do seu projeto, acabando por reduzi‑ lo a um
expressivo conto que ficaria inédito: A Catástrofe (veja‑ se abaixo).
Oliveira Martins foi sem dúvida o intelectual que foi mais longe
na afirmação de uma consciência crítica sobre as práticas comemo‑
rativistas que, na época estavam em pleno desenvolvimento. Em
1880, em resposta aos críticos da sua História de Portugal, susten‑
tava um conceito dinâmico e construtivo de patriotismo, voltado
para a ação no presente e no futuro. E distanciava‑se criticamente
de uma consciência histórica nacionalista, que se esgotava na con‑
templação do passado, na ilusão de o reviver por via da retórica 287.
Ou seja, o comemorativismo não deveria esgotar‑se na ilusão da
repetição do passado no presente, antes constituir oportunidade
para um exercício reflexivo, “um Confiteor e não uma Glória”288 :
uma confissão, um reconhecimento e não o olhar deslumbrado so‑
bre os sucessos passados.
Mas, por essa época, já o conselheiro Acácio (n’O Primo Basílio,
de Eça, em 1878) se honrava de pertencer à Sociedade Primeiro de
Dezembro, iluminando as janelas “nesse dia memorável”289 . Bem
pelo contrário, n’ Os Maias, o irreverente João da Ega escarnecia os
que tinham receio de ser assimilados pela Espanha, “um receio tão
estúpido é digno só de uma sociedade tão estúpida como a do 1.º de
Dezembro”290. O que mostra bem como uma personagem de ficção
pode adotar palavras que eventualmente não ficariam bem a um
romancista – ainda que a um grande romancista já consagrado. Ou
287 J. P. de Oliveira Martins, “A História de Portugal e os críticos”, História de Por‑
tugal, p. 225.
288 Id., “Prólogo”, Camões, Os Lusiadas e a Renascença em Portugal, 4.ª ed., Lisboa,
1986, p. 10 [texto datado de 10‑ 06‑1880].
289

Eça de Queiroz , O Primo Basílio, Lisboa, s.d., p. 275.

290

Eça de Queiroz, Os Maias, Lisboa, s.d. [1.ª ed., 1888], p. 167. É no episódio do
jantar do Hotel Central, no capitulo vi. E Ega continuava explicando por que não seria
viável uma união ibérica na Europa da época “Depois ninguém consentiria em deixar
cair nas mãos de Espanha, nação militar e marítima, esta bela linha de costa de Portu‑
gal. Sem contar com as alianças que teríamos a troco das colónias...” (ibid.).
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como a ficção pode por vezes representar uma atitude crítica recen‑
te de um modo tão verdadeiro como a história.

aniquilar a pátria?

Mas se a relação destes intelectuais com um patriotismo retórico
e passadista tem muito de comum, já no que respeita à relação com
a Espanha pode notar‑ se profunda divergência nos tempos de juven‑
tude, para mais tarde se verificar uma certa convergência de posições.
Antes de examinar esta diversidade de percursos e atitudes, importa
lembrar que, aquando das Conferências do Casino, todos eles tinham
sido acusados pelo deputado e procurador‑geral da Coroa Martens
Ferrão de quererem aniquilar a pátria em nome de uma república
federal e da unidade ibérica 291. E, na mesma linha, em nome da li‑
berdade e contra o despotismo e o socialismo (que considerava uma
forma de despotismo), Pinheiro Chagas diria que “a propaganda do
Casino era uma verdadeira conspiração contra a ideia de Pátria”292 .
Seria mesmo assim?
A estratégia dos adversários das Conferências do Casino na Câ‑
mara dos Deputados passava por identificá‑las ideologicamente com
a I Associação Internacional dos Trabalhadores, a revolução e o Ibe‑
rismo – daí a insistência na sua alegada intenção de extinguir a Pá‑
tria293. Mas eram de facto os organizadores das conferências iberistas?

291 Cf. sua intervenção na Câmara dos Deputados em As Conferências do Casino no
Parlamento (introd. e notas de José‑Augusto França), Lisboa, s.d., pp. 140‑144.
292

Idem, p. 171.

293

Martens Ferrão invocava a Espanha muito ao invés para lembrar que nesse
país se tinham proibido doutrinas similares (a Internacional fora interdita). E interroga‑
va: “Portugal deveria consentir no ensino e na propaganda de doutrinas semelhantes,
quando a elas se juntava a da extinção da Pátria, confundida na unidade ibérica; ou
antes a aniquilação da nacionalidade portuguesa, a perda da sua dinastia, o desprezo
da sua Religião!?”, idem, pp. 143‑144.
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Antero, quando jovem, sem dúvida. Mas há que contextualizar essa
sua adesão ao federalismo ibérico. Escrito em finais de 1868, o seu
conhecido opúsculo “Portugal perante a Revolução de Espanha” ex‑
prime sentida expectativa numa Espanha democrática e republicana
(mas não jacobina, pois a seu ver a unidade de um despotismo ins‑
pirado em Rousseau matava a liberdade). Com os olhos postos na
Suiça e nos EUA, e muito marcado pelo pensamento de Proudhon,
Antero mostrava‑ se adepto de uma república federativa e descentra‑
lizadora, convicto que estava de que as tiranias davam necessaria‑
mente origem à anarquia social. E como, na esteira de Herculano,
era muito crítico em relação à situação portuguesa que considerava
de profunda decadência 294 , entregue a políticas centralizadoras e ao
“parasitismo do funcionário”, só via uma solução: um “revulsivo enér‑
gico”, ou seja, uma revolução, tal como ocorrera em Espanha. Neste
quadro, o jovem Antero via Portugal em termos organicistas como
“membro amputado desnecessariamente, ainda que sem violência,
do grande corpo da Península Ibérica, vivendo desde então uma vida
particular, estreita talvez mas sua e original, e tão apartado dos
outros povos peninsulares como se fosse a fronteira, que deles o
separa um insondável oceano”295 (sublinhado meu). A nacionalidade
constituía uma herança do passado, um obstáculo à realização de
um futuro de convergência dos povos peninsulares, uma “democra‑
cia ibérica”. No seu ponto de vista iberista, o patriotismo não coin‑
cidia com a nacionalidade. E porquê? É que Antero, tal como o seu
amigo Oliveira Martins – e mais tarde Ernest Renan –, alimentava

294 Sobre a teoria da decadência veja
‑se João Medina, Eça político: ensaios sobre
aspectos político‑ideológicos da obra de Eça de Queiroz, Lisboa, 1974, António Macha‑
do Pires, A ideia de decadência na Geração de 70, Lisboa, 1992 e Onésimo Teotónio
Almeida, “Antero de Quental e a sua proposta no contexto do debate português sobre
as causas da decadência dospovos peninsulares”, Antero de Quental e o destino de uma
geração, Porto, 1994, pp. 16‑23.
295 Antero de Quental, “Portugal perante a Revolução de Espanha”, Prosas socio
‑políticas (ed. de Joel Serrão), Lisboa, s.d., p. 228.
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um conceito contratualista e voluntarista de pátria‑consciência que
nada tinha a ver com a dimensão material da nacionalidade. Neste
aspecto, como noutros, divergia de Teófilo Braga. A sua provocação
final – “o único acto possível e lógico de verdadeiro patriotismo con‑
siste em renegar a nacionalidade”296 – inscrevia‑ se nesta conceção (a
asserção valer‑lhe‑ia uma crítica contundente do próprio Teófilo) 297.
E se, nas Conferências do Casino, ainda se mostrava adepto do fede‑
ralismo (como vimos noutro capítulo), depressa o fracasso da I Re‑
pública espanhola, de perto vivido por Oliveira Martins, levá‑lo‑ia a
rever aquela posição. E ele próprio, Antero, acabaria por distanciar
‑se deste federalismo ibérico de juventude.
No entanto, o seu célebre ensaio Causas da decadência dos povos
peninsulares constituiu a primeira interpretação transnacional do
passado das nações ibéricas. Prolongando a teoria da decadência que
vinha do primeiro liberalismo, nele domina uma intenção de rutura
com o passado de três séculos dominados pelo absolutismo, pelo
catolicismo tridentino e pelos efeitos dissolventes da expansão ultra‑
marina. Compreende‑se assim que o passado fosse visto como um
obstáculo principal ao progresso e ao caminho para a modernidade:
“Há em todos nós, por mais modernos que queiramos ser, há lá
oculto, dissimulado, mas não inteiramente morto, um beato, um
fanático ou um jesuíta! Esse moribundo que se ergue dentro em
nós é o inimigo, é o passado. É preciso enterrá‑lo por uma vez, e
com ele o espírito sinistro do catolicismo de Trento” 298 .

296

Id., idem, p. 241.

297

Teófilo Braga, História das ideias republicanas em Portugal, Lisboa, 1983
(1880), pp. 82‑ 86.
298 Antero de Quental, “Causas da decadência dos povos peninsulares”, Prosas...,
p. 282. Sublinhado meu.
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Ou seja a modernidade convivia com a tradição, o presente esta‑
va preso a um passado que teimava em não passar no mais íntimo
dos humanos. E se é certo que cortar com o passado envolvia a noção
de que a história não se repete e de que é impossível imitá‑la, também
nas próprias palavras de Antero, incluia o respeito pelos antepassa‑
dos. Antero falava em nome de um nós peninsulares que, evidente‑
mente, transportava consigo um diagnóstico comum dos males do
passado e o prognóstico para um futuro comum. Se os problemas
portugueses e espanhóis eram os mesmos, as soluções deveriam
também convergir. Mas essas soluções esgotavam‑se no plano de
princípios abstratos como a “afirmação da alma nova, a consciência
livre”, a “federação republicana de todos os grupos autonómicos”, ou
a “iniciativa do trabalho livre”. O seu objetivo não era, de resto, o de
apresentar qualquer plano de reformas, antes de traçar um quadro
de problemas.
Por seu lado, Oliveira Martins chegou a acreditar numa república
federal ideal. Mas depressa compreendeu que, pelo menos num futu‑
ro próximo, essa solução não era viável. E o seu iberismo refluiu para
um plano cultural – antecipando assim a tendência de muitos intelec‑
tuais portugueses do século

xx

que, num momento ou noutro do seu

percurso, exprimiram a sua hispanofilia. Deste ponto de vista, Olivei‑
ra Martins, porventura o autor português do século

xix

que melhor

conheceu Espanha e as suas culturas (viveu quatro anos numa povo‑
ação da Andaluzia), deixou uma marca profunda no modo de ver os
problemas peninsulares. As suas expectativas e desilusões com o fe‑
deralismo, a sua crítica ao iberismo unitarista e ao republicanismo
federal, a apologia de uma aliança preferencial com a Espanha (e não
com a Grã‑Bretanha), mas sobretudo a sua perspetiva histórica inte‑
grada da história peninsular deixaria um sulco na elite intelectual do
século

xx,

de Fidelino de Figueiredo a Fernando Pessoa, de António

Sérgio a Eduardo Lourenço, passando por Vitorino Magalhães Godinho
e António José Saraiva. Veremos adiante o seu complexo percurso.
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Eça em defesa dos inválidos

Eça de Queiroz sempre resistiu às tentações iberistas e submeteu
‑as até a uma impiedosa ironia, sem deixar de exprimir profunda
admiração pela cultura hispânica. Esta atitude é já bem patente em
textos de juventude. Num deles, sugestivamente intitulado “Ao acaso”,
inscrevia‑ se a si próprio num “nós outros os peninsulares” para evo‑
car um passado em que os povos da Península Ibérica cheios de
qualidades e de dinamismo nas viagens marítimas, dotados de uma
literatura original, eram objeto de admiração. Mas se tomava os pe‑
ninsulares com o um todo, inserindo‑ os também no Sul católico por
contraste com o Norte da Europa protestante, Eça também distinguia
o carácter português do carácter espanhol, dotando o primeiro de
mais serenidade e aproximando‑ o do italiano299.
Em 1867, nas páginas de um periódico local de que era redator
– O Distrito de Évora –, criticando a orientação de Casal Ribeiro (en‑
tão ministro dos Negócios Estrangeiros) no sentido de uma aproxia‑
mação diplomática com a Espanha, recusava quaisquer razões étnicas,
históricas ou culturais que justificassem a união ibérica ou mesmo
uma política externa de aliança com este país – como pretendia o
ministro. Mas a ironia logo relativizava o sentido da afirmação:
“Se é necessário tomemos o braço à Espanha, e vamos como
dois inválidos amigos por essa Europa pedir esmola e agasalho
para ambos. E ainda, cuidado, que no caminho o inválido Espanha
não roube ou mate o inválido Portugal” 300 .

299 Eça de Queiroz, “Ao acaso”, Prosas Bárbaras, Lisboa, s.d. [texto datado de
1866], pp. 145‑152.
300 Eça de Queiroz, Páginas de Jornalismo [10‑ 02‑1867], vol. i, Porto, 1981, p. 153.
Sublinhado meu. Veja‑se ainda a este respeito João Medina, “Eça de Queiroz e o iberis‑
mo”, Eça de Queiroz e a Geração de 70, Lisboa, 1980, Pilar Vásquez Cuesta, “Espanha
e Eça”, Dicionário de Eça de Queiroz (org. e coorden. de A. Campos Matos), Lisboa,
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Noutra crónica, pouco tempo depois, Eça resumia a sua posição
a este respeito em sugestivas metáforas:
“Sobre a Espanha sabem o meu pensamento (...): detesto os
encontros e abraços da panela de ferro com a panela de barro;
detesto, mais, que se vá pedir esmola a um pobre e auxílio a um
paralítico./ Detesto também o sistema militar de Espanha e aque‑
la sinistra colaboração de generais e de fidalgos./ De resto amo
tudo na Espanha. Somente gostaria mais dela, se ela estivesse na
Rússia” 301 .

Não devem tomar‑se à letra as declarações de Eça de Queiroz a
este respeito, quer nos registos cronísticos quer nos da ficção ‑ há
que não esquecer o seu “renanista horror da afirmação” (Castelo
Branco Chaves). Os seus romances estão povoados de espanholas
cheias de salero que não raro traem os seus amantes portugueses.
N’A Capital, escrito entre 1877 e meados dos anos 1880, mas que só
seria publicado postumamemte, a problemática das relações entre
portugueses e espanhóis ocupa um lugar central na narrativa.
Tudo começa, a este respeito, com uma evocação retrospetiva
acerca do padrinho de Arturo Corvelo (a personagem principal), um
tal Guedes Craveiro, conhecido em Ovar como o carola, que se apai‑
xonara “furiosamente por uma Lola”, “comparsa de zarzuela do Ba‑
quet”, com quem se teria casado não fora o caso de ela já ser casada
com “um bandido que se instalara na quinta do Guedes, lhe bebia o
vinho, lhe vestia a roupa branca e lhe arrancava dinheiro com ame‑
aças de suicídio”302 . Este apontamento de uma memória do padrinho

2015, pp. 556‑568, e Marie Hélene Piwnic, “L’Espagne dans le Distrito de Évora d’Eça de
Queiroz”, Hommage a Carlos Serrano, Paris [2005], pp. 116‑117.
301

Eça de Queiroz, idem [21‑ 02‑1867], p. 189.

302

Eça de Queiroz, A Capital, Lisboa, s.d., p. 65.
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que quase passa despercebida ao leitor funciona, contudo, como
sinal premonitório daquilo que sucederia ao próprio Artur.
Quando este entra pela primeira vez no Hotel Espanhol, em Lisboa,
começa por admirar dois sujeitos espanhóis “de barbas de azeviche
e faces cavadas [que] comiam, soturnos”: eram dois republicanos
exilados que na sua conversa em surdina falavam de Castelar, Pi y
Margall, Contreras e Salmerón. Artur sonhava em partilhar a amiza‑
de com aqueles homens perseguidos e todo o ambiente o deslumbra‑
va, incluindo um retrato de Prim. Mas a ação desenrolar‑se‑á num
sentido totalmente imprevisto. Melchior, um jornalista interesseiro,
explora a ingenuidade de Artur, e alicia‑ o para pândegas com espa‑
nholas (ora para Artur, as andaluzas sempre haviam sido, desde os
tempos de Coimbra em que lera as poesias de Musset “um ideal de
voluptuosidade”). Uma delas303 , Concha, por quem ficara fascinado,
vai viver com ele para o Hotel Espanhol e ludibria‑o. Note‑se que
Artur chegara a simpatizar com a ideia de uma federação ibérica.
Ironia da narrativa é que Concha estava afinal envolvida com um
republicano federalista, D. Manuel Manrique Rojas y Cuevas que,
também ele, ludibria Artur declarando‑lhe que “a política deve pre‑
valecer sobre o sentimento: quando o povo sofre não se pode pensar
em prazeres!”, e lisongeando‑ o alucinadamente: “Don Arturo, es usted
el primer poeta del siglo! Es usted Hugo! Es usted un Dante!”. Cativava
‑o ainda com a “grandeza dos seus planos políticos, fazendo‑lhe
antever uma grande federação das repúblicas latinas em oposição
aos despotismos saxónicos e eslavos”. Todavia, “desde a intimidade
com o Manolo, as despesas cresciam. O republicano tinha todos os
dias uma ideia cara: irem a Queluz, tomarem uma quarta ordem em
S. Carlos, uma ceia na Ponte de Algés, e com as contas do hotel, as
tipóias, as luvas, os charutos, tinha dias de duas, três libras!”. Em

303 Há ainda no mesmo romance outras espanholas que são figuras acessórias
como Mercedes e Carmen.

153

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Iberismos – nação e transnação, Portugal e Espanha (c.1807-c.1931)

contraste, Melchior tinha um inflamado discurso patriótico e anti
‑ibérico contra os “Canalhas de espanhóis” que surpreendia o próprio
Artur, “Era necessário também não ser caturra, que diabo! Os Espa‑
nhóis eram uma raça nobre...”
– Uma corja! – rugia Melchior”304.
É todo um jogo de enganos, ocultações e progressiva revelação
da traição de Concha que acaba num desenlace patético e violento
com uma intempestiva saída desta última do Espanhol. Para Melchior,
a culpa era do governo que permitia aquela “súcia de foragidos” e
acaba censurando a fraqueza de Artur na sua relação com a amante
espanhola: “Se fosse com ele! Oh, se fosse com ele! Tinha‑lhe que‑
brado já uma bengala nas costas! E expôs a teoria de ‘que as espa‑
nholas só à pancada’. De resto gostam de levar! Até se apaixonavam!”305.
Artur traído, vencido, acaba, também ele, a sentir ódio à Espanha e
a imaginar: “Oh!, se houvesse uma guerra! Com que júbilo de vin‑
gança iria pelo país, lançando proclamações, armando aldeias, arre‑
messando contra a fronteira massas esmagadaoras de patriotas!
E decidiu‑ se a escrever folhetins sobre a Espanha, ‘pondo‑ a mais raza
que a lama!’”306 . E nessa noite de derrota, Artur sonhou que invadia
a Espanha e combatia furiosamente, imaginava‑se Aquiles a comba‑
ter em Madrid e depois o Cid a celebrar vitória em Lisboa ao lado do
rei D. Luís, que ostentava na cabeça “uma enorme coroa de impera‑
dor da península”, enquanto “amarrada a um pelourinho, nua, torcia
‑se Concha”, flagelada por verdugos atléticos. O sonho prolonga e
encerra a paródia, dando‑nos aparentemente a redenção depois da
queda. N’A Capital, ao invés da narrativa de A catástrofe, são, pois,

304

Id., idem, pp. 318‑319.

305

Id., idem, p. 324. Também no capítulo viii d’Os Maias, correspondente ao pas‑
seio em Sintra, desenvolve‑se um diálogo relativo a espanholas com este mesmo senti‑
do: o Sr. Palma, amigo de Eusébiozinho, dá conselhos a este último “sobre o sistema de
tratar espanholas”. Cf. Os Maias, Lisboa, s.d., pp. 230‑231.
306

Id., idem, p. 333.
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Catalunha ou a uma Andaluzia, não a um grande estado peninsular
hegemónico. Oa federalistas opunham‑se à teoria dos grandes estados
‑nações unitários, então em voga. E houve até quem defendesse uma
federação “lusitana” (caso d’A República Federal em 1869 e de Car‑
rilho Videira). Ou a ideia da hegemonia de Portugal na futura fede‑
ração peninsular (Horácio Esk Ferrari).

perante o Ultimatum: uma reaproximação

O Ultimatum britânico de 11 de Janeiro suscitou forte movimen‑
tação social e política nacionalista antibritânica entre diversas ca‑
madas da população portuguesa, com destaque para os grupos ur‑
banos mais politizados, entre eles logistas, artesãos e estudantes,
simpatizantes do republicanismo 423 . Especialmente de um republi‑
canismo radical, muito ligado à juventude das escolas superiores de
Lisboa e Porto.
Compreende‑se que entre estes setores ressurgisse com alguma
expectativa a vontade de encontrar uma alternativa à tradicional
aliança inglesa, afirmando‑ se então a simpatia pela Espanha e o ho‑
rizonte de uma federação ibérica. Que significado poderia ter este
tópico, numa época em que o iberismo em voga nos decénios de 1850
e 1860 parecia desacreditado? Segundo Pilar Vásquez Cuesta, dado
o seu nacionalismo, os republicanos portugueses não eram de todo
iberistas, antes pelo contrário, seriam completamente avessos ao
iberismo424. Mas, do lado de lá da fronteira, os republicanos espanhóis

423 Vd. Amadeu Carvalho Homem, “O Ultimatum inglês e a opinião pública”, Da
Monarquia à República, Viseu, 2001, pp. 95‑109, e Nuno Severiano Teixeira, O Ulti‑
matum inglês. Política externa e política interna no Portugal de 1890, Lisboa, 1990,
pp. 105‑134.
424 Pilar Vásquez Cuesta, A Espanha ante o “Ultimatum”, Lisboa, s.d., p. 116. Mas
segundo Pilar Vásquez, o republicanismo espanhol terá contribuído muito pouco ou
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manifestavam efusivamente o seu apoio à causa portuguesa, inclusi‑
vamente no parlamento. Numa sessão em finais de Janeiro de 1890,
o intelectual e político republicano Rafael de Labra pronunciou um
longo discurso em que manifestou grande simpatia pela causa por‑
tuguesa, sem deixar de exprimir a sua expectativa numa futura con‑
federação peninsular, e aconselhou o governo a aproximar‑se deci‑
didamente de Portugal e dos portugueses, cuja história e carácter
muito admirava425. O governo espanhol, pela voz do ministro Vega
de Armijo, escudava‑se numa cautelosa posição de circunspeção e
reserva para evitar problemas com a Inglaterra. Em Potugal circula‑
va então o boato de que tropas espanholas se concentravam na fron‑
teira portuguesa, mas Vega de Armijo garantiu que não, que nem um
único soldado tinha sido deslocado. Em Fevereiro, estudantes de
Salamanca visitaram Coimbra e o Porto, associando‑ se às manifesta‑
ções antibritânicas, sendo recebidos calorosamente em Coimbra com
vivas à Espanha e à federação ibérica. E alunos de outras universi‑
dades espanholas manifestaram a sua solidariedade em relação aos
portugueses. Uma representação de cerca de cem estudantes portu‑
gueses visitou Salamanca e Madrid. Nessa visita manifestou‑se a in‑
tenção de se criar uma federação escolar ibérica, entendida como
prólogo da futura confederação peninsular. E diversos intelectuais
republicanos espanhóis empenharam‑ se na aproximação com Portu‑
gal e a cultura portuguesa426 .
Entre os republicanos continuava, pois, a exprimir‑se a corrente
federalista. Significativo é que tenha sido agitada entre jovens repu‑
blicanos radicais que viveram a experiência histórica do Ultimatum
britânico. Mas havia formas mais recuadas de aproximação com a

até negativamente para a afirmação do republicanismo em Portugal, uma vez que este
último seria “furiosamente nacionalista” (idem, p. 152).
425 Congreso de los Deputados. Diario de Sesiones, Legislatura 1889‑1890, 27‑ 01‑1890,
n.º 79, pp. 2216‑2221.
426

Pilar Vásquez Cuesta, idem, pp. 125‑151.
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Espanha. Na imprensa periódica em que se exprimiu o republicanis‑
mo radical, em Abril de 1890, surgiu pela voz de Higino de Sousa,
um finalista da Escola Médico‑ Cirúrgica de Lisboa, a defesa de “uma
aliança íntima, apertada e duradoura” entre Portugal e Espanha. Esta
aliança passaria por tratados comerciais, equiparação de graus de
ensino e reciprocidade de títulos – mas no quadro de um compro‑
misso segundo o qual as duas nações se manteriam independentes.
Comportar‑ se‑iam como uma só nação só quando fosse necessária a
resistência em relação a ameaças de outras nações 427. Privilegiar uma
aliança com os povos latinos – a começar pela Espanha – era uma
ideia que não era nova e andava no ar. Fora sustentada na câmara
dos deputados por Augusto Fuschini no início de 1890. E, poucos
anos depois, a propósito do tratado comercial luso‑ espanhol (1893),
deputados como o Visconde de Pindela (ligado ao Partido Progres‑
sista) e Constâncio Roque da Costa (um independente de origem
indiana), defenderiam esta aliança. Para este último, tal opção teria
um valor estratégico para o controlo do estreito de Gibraltar pelas
nações peninsulares, passando estas a terem um papel decisivo não
só no Mediterrâneo, mas também na Índia e no Extremo Oriente.
Pelo contrário “o espantalho da união ibérica” teria afastado de um
modo sistemático as duas nações 428 .
No 1.º de Dezembro de 1890 houve manifestações públicas de
simpatia em relação à Espanha junto à sua embaixada e consulado,
logo vistas por setores nacionalistas como uma capitulação e um
protesto contra a independência. Tratava‑se, evidentemente de procu‑
rar uma alternativa à tradicional aliança luso‑britânica, agora posta em
causa num ambiente de revolta patriótica. Não surpreende pois, neste
contexto, que Teófilo Braga se mostrasse adepto da fraternidade dos

427

Higino de Sousa, “Espanha”, A Pátria, 19‑ 04‑1890, p. 1.

428

Diário da Câmara dos Senhores Deputados, n.º 55, 21‑06‑1893, p. 36, e idem,
n.º 40, 31‑ 05‑1893, p. 14.
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povos peninsulares e que um republicano histórico e iberista como
Latino Coelho aludisse a uma federação das repúblicas peninsulares
como “prólogo e preparação para a grande e gloriosa Federação das
nações latinas”429. Mas o realismo ditado pela necessidade de preser‑
var os seus territórios coloniais ditaria a reaproximação diplomática
com a Inglaterra e a subalternização das intenções de convergência
com a Espanha.
Lembre‑se que, em 1879, Teófilo Braga se demarcara em termos
contundentes do federalismo de Antero que, como vimos, pusera em
causa o próprio conceito de nacionalidade. Mas significa isto que
Teófilo se distanciasse do federalismo ibérico de Henriques Noguei‑
ra? Sem o fazer, o professor do Curso Superior de Letras centrava a
sua argumentação na ideia de que Portugal manteria a sua unidade
natural na futura federação 430.

o encontro de Badajoz e o seu valor instrumental

Em 24 de Junho de 1893 realizou‑ se em Badajoz um acontecimen‑
to que viria a ter grande repercussão, não tanto no campo republi‑
cano como no dos seus críticos: na verdade, por estranho que pare‑
ça, este encontro internacional viria a inscrever‑se na memória
coletiva mais pela voz negativa dos seus críticos do que pela voz
apologética dos seus adeptos. Vejamos os factos.
Naquele dia, no Teatro Ayala de Badajoz teve lugar um congresso
que reuniu republicanos espanhóis e portugueses, presidido por
Nicolás Salmerón – antigo presidente do poder executivo da I Re‑
pública (1873) – e por Magalhães Lima – um dos mais destacados
429

Pilar Vásquez Cuesta, op. cit., pp. 75‑76.

430

Teófilo Braga, História das Ideias Republicanas em Portugal, Lisboa, 1983
(1880), p. 161. Veja‑se a este respeito, Amadeu C. Homem, Teófilo Braga, Ramalho Orti‑
gão, Antero de Quental Diálogos difíceis, Coimbra, 2009, pp. 32‑33.
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republicanos federais portugueses. No dia seguinte, 25, houve um
banquete no casino da cidade. A ideia não era nova431. Houve brindes,
saudações e leitura de telegramas de ausentes. No comício de dia 24,
presidido por Rubén Landa, Salmerón e Eduardo de Abreu falou‑se
de fraternidade, aproximação e federação. Nas palavras de Salmerón,
federação não excluía respeito mútuo e independência de cada po‑
vo 432 . Do lado espanhol, alguma imprensa associou‑ se ao espírito de
fraternidade e de estreitamento de laços entre os republicanos dos
dois países. Segundo o republicano La Justicia, mais de seis mil
participantes teriam estado em Badajoz, entre eles, professores, jor‑
nalistas, médicos, advogados, industriais, agricultores e ainda depu‑
tados e senadores 433 . Alguns desses periódicos davam conta das in‑
tervenções que tiveram lugar no casino da cidade extremenha.
Receberam‑se mais de 400 telegramas de apoio, vindos dos dois
países. E afirmaram‑se expectativas otimistas de mudança para o
futuro próximo na relação Portugal‑Espanha. Por exemplo, Rubén
Landa terá dito que o conclave significava “la ruptura de la muralla
que por espacio de siglos nos separaba de un pueblo hermano. Esa
muralla ha caido por tierra”434. Outro orador, Salas Antón, considerou
a federação ibérica condição sine qua non da futura federação latina.
E a encerrar os trabalhos, Salmerón, adotando como base o princípio
da independência de Portugal, referiu‑se à federação ibérica como

431 Em Maio de 1871 tivera lugar no ayuntamiento de Madrid um banquete hispano
‑lusitano em que participaram destacados jornalistas espanhóis e portugueses. Veja
‑se Pablo Hernández Ramos, El iberismo en la prensa de Madrid, 1840‑1874 Análisis
cualitativo‑ discursivo del nacionalismo ibérico desde los textos periodísticos [policop.],
Madrid, 2015, p. 681. Sobre o congresso de Badajoz, veja‑se Teodoro Martín Martín,
El movimiento iberista: aproximación a la historia de una idea, Madrid, 2009, p. 27.
432

“Notas várias”, A Voz Pública, 27‑ 06‑1893.

433

“La reunión de Badajoz”, La Justicia, 25‑ 06‑1893. Este número é também adian‑
tado em “Portugueses y Españoles. El ‘meeting’ de Badajoz”, El Liberal, 26‑ 06‑1893.
434

“Los republicanos peninsulares”, La Justicia, 3‑ 07‑1893.
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horizonte expectável, uma federação assente nas diferenças e auto‑
nomias regionais para alcançar uma pátria comum 435.
No entanto, contrastando com estas declarações otimistas, o con‑
clave de Badajoz suscitou larga especulação na imprensa monárqui‑
ca portuguesa, insinuando‑se que lá se congeminara a absorção de
Portugal e de que os republicanos seriam traidores 436 . Barbosa Colen
interpretaria mais tarde do seguinte modo esta estratégia:
“Havia a necessidade de criar contra o partido republicano
português uma atmosfera de traição que lhe alienasse todas as
simpatias, de maneira que a nação o escorraçasse do parlamento,
dos municípios, e de todas as corporações administrativas que
ficariam de posse das oligarquias políticas conservadoras sem
receio de uma fiscalização directa que mais ou menos as não
deixariam cortar o bolo à sua vontade” 437 .

O governo de Hintze Ribeiro e João Franco aproveitou, pois, a
onda anti‑iberista que se iniciara na esfera pública para lançar a
ofensiva contra o Partido Republicano na principal instância política
de debate: a câmara dos deputados. Tudo começou em Julho de 1893,
no parlamento, onde, inesperadamente, se leu um telegrama enviado
pelo presidente da câmara municipal de S. Pedro do Sul, manifestan‑
do desagrado pela ideia de federação ibérica expendida pelos repu‑
blicanos portugueses em Badajoz, considerando‑a “anti‑patriotica e
ofensiva da (...) autonomia e independência” nacionais. Logo a este
pretexto, o jovem deputado Carlos Lobo d’Ávila, um dos Vencidos da
Vida, desferiu um forte ataque ao conclave de Badajoz, que qualificou

435 Ibidem e “Portugueses y Españoles. El ‘meeting’ de Badajoz”, El Liberal,
26‑ 06‑1893.

vol.

436

F. A., “Descortesia ou esquecimento”?, A Província, 5‑ 07‑1893.

437

Barbosa Colen [Pinheiro Chagas], História de Portugal popular e ilustrada,
Lisboa, 1908, p. 543.

xiii,
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de iberista e de “erro desastrado”. É que, a seu ver, o federalismo
conduziria ao desmembramento e à absorção de Portugal438 . Lobo
d’Ávila situava‑se assim na linha de resistência crítica dos seus ami‑
gos Oliveira Martins e Eça de Queiroz que se haviam manifestado
nesse sentido em relação ao Brasil (ambos viam na instauração de
um regime republicano neste país um risco de fragmentação do Es‑
tado e do território)439. Lobo d’Ávila esclarecia contudo que não o
movia qualquer sentimento de hostilidade em relação a Espanha,
antes estimava que as nações peninsulares vivessem em harmonia.
E lembrava que, quando estivera em Madrid, notara “a nobreza ca‑
valheirosa do carácter espanhol”. Veiga Beirão, em nome da maioria
progressista, apoiou a intervenção antifederalista e antirepublicana
de Lobo d’Ávila, convocando uma retórica patriótica:
“Amigos sempre, unidos nunca! Nunca, sob que forma politica
for. Nunca, nunca e nunca! (Muitos apoiados.) Lavro aqui o meu
protesto, e creio que todo o país me acompanha neste sentimen‑
to. (Apoiados.) Pois quê? Porque a pátria ferida, sofre e geme,
havemos de dividi‑la? Oh! sr. presidente, razão de mais para lhe
querermos, pois que nessa hora triste sentimos mais juntar‑se
ao supremo amor a suprema piedade. Mais uma razão para nos
unirmos na pátria unida. Sim ! Mais do que a união, é a unidade
que faz a força! (Calorosos aplausos.) Unamo‑ nos, pois, neste mo‑
mento nós deputados da nação, e unamo‑nos todos protestando
manter firme a unidade da pátria! (Muitos apoiados.)” 440 .

438

DCSD, n.º 74, 14‑ 07‑1893 , p. 10.

439

Veja‑se Sérgio Campos Matos, “Oliveira Martins e o Brasil”, Portugal‑Brasil:
memórias e imaginários, vol. i, Lisboa, 2000, pp. 739‑740.
440

DCSD, n.º 74, 14‑ 07‑1893 , p. 6.
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O republicano histórico Jacinto Nunes reagiu a esta escalada, de‑
nunciando que a discussão sobre o encontro de Badajoz não fora
agendada, antes programada intencionalmente a partir do telegrama
enviado de S. Pedro do Sul. E, invocando o direito de os povos se
unirem e coligarem contra os monarcas (tal como estes o faziam
contra os povos), afirmava que não se arrependia de ter ido ao en‑
contro de Badajoz. Lembrava que o Partido Republicano estava una‑
nimemente com os republicanos que tinham ido a este conclave.
E, em nome do ideal municipalista e descentralizador, invocando o
federalismo de Pi y Margall, rejeitava a acusação de que ele próprio
quizesse a unidade política da península.
Mas quem mais tirou partido da situação foi João Franco, então
ministro do Reino. Na sua presença na câmara, desenvolveu um
longo e duro ataque aos republicanos, acusando‑ os de conspirarem
para derrubar governos legais e invetivando Jacinto Nunes. A inter‑
venção de João Franco desdobrava‑se nos seguintes argumentos:
1.os republicanos teriam ido a Badajoz “conjurar e conspirar” com
os seus correlegionários espanhóis a entrega de Portugal “a uma
nação estrangeira” – e assim, regressar ao passado de 1580; 2. todos
acabavam por “victoriar a união ibérica, a confederação ibérica, a
união dos dois povos da península”: ou seja, identificava confede‑
ração com união ibérica, reduzindo assim diferentes formas políti‑
cas a uma só; 3. independentemente dos credos políticos, punham
em causa “o que há de mais sagrado” – isto é a independência na‑
cional de “cinco milhões de almas que há sete séculos vivem inde‑
pendentes” – o que constituiria um ato de “meia dúzia de loucos”;
4. Os republicanos estariam a sacrificar “tudo” (leia‑ se, a indepen‑
dência) a interesses e caprichos pessoais, tal como sucedera
em 1580.
João Franco terminava o seu discurso com uma declaração muito
pragmática, que retirava uma diretiva do debate para a ação política,
apontando no sentido de uma política repressiva:
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5. Do fim de século às ditaduras

“O governo não consentirá que espanhóis, colectiva ou isola‑
damente, venham a Portugal conspirar contra as instituições, que
nós temos e queremos, enquanto legalmente, por portugueses, e
só portugueses, não forem derruidas ou substituidas. O governo
tem sido liberal e tolerante (...) e continuará a sê‑lo (...) mas sa‑
berá punir e reprimir até à dureza todo e qualquer manejo, todo
e qualquer esforço que se faça, quer no sentido de combater as
instituições que temos, com a ajuda e auxílio de espanhóis, quer no
de atentar ciente ou conscientemente, contra a autonomia e inde‑
pendência do país que é o glorioso património de todos nós” 441 .

Jacinto Nunes ainda argumentou racionalmente, explicando que
nada de positivo tinha saído da conferência de Badajoz quanto ao
futuro dos regimes republicanos de Portugal e Espanha: nada teria
ficado assente a esse respeito. E que não haveria qualquer prova de
que os republicanos aí tivessem selado um projeto unitarista ou
federalista. O deputado republicano invocava, pois, um argumento
de veridição jurídica e já histórica (o encontro tinha tido lugar três
semanas antes, referia‑ se pois a um passado próximo). Em nome do
individualismo e do municipalismo, negava terminantemente que
fosse adepto do iberismo (como mais tarde faria António José de
Almeida). Mas acabava por afirmar que os republicanos portugueses
tinham ido a Badajoz concertar “com os republicanos espanhóis
àcerca dos melhores meios de combater as monarquias”. O que num
certo sentido alimentava o argumento nacionalista de Franco. A ins‑
trumentalização política do federalismo republicano pelos seus ad‑
versários políticos do republicanismo animaria a sessão do parla‑
mento, enchendo longas páginas do Diário da Câmara.... E o
progressista José Frederico Laranjo não perdeu a oportunidade de
juntar a sua voz à de João Franco e reduzir o encontro de Badajoz
441

Idem, p. 8, sublinhado meu.

225

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Iberismos – nação e transnação, Portugal e Espanha (c.1807-c.1931)

a uma “desacato”, acusando os republicanos de “loucos” e “levianos”.
Para além da desqualificação dos adversários políticos, o mais inte‑
ressante na argumentação de Laranjo é o modo como contraria o
federalismo e o pensamento de Proudhon e defende a forma unitá‑
ria de estado (que considerava superior à federal). O deputado pro‑
gressista e professor da Universidade de Coimbra conotava federação
com anarquia e destruição. E os casos da Suíça, dos EUA?
Para refutar o federalismo, Laranjo invocava a história e os casos
destes países – em que esta forma política só se justificava respeti‑
vamente pela diversidade de nacionalidades que haviam integrado a
nação (franceses, alemães, italianos) e de emigrantes que haviam
colonizado a América. A forma federativa não seria senão um modo
de integrar populações diversas que não conseguiram integrar‑se
numa nação. Donde, adotar o federalismo seria regredir: “ ir de nação
unitária para o federalismo seria descer de uma forma social superior
para outra inferior; o municipalismo autónomo é da infância das
nações; voltar para ele seria um retrocesso sem nome”442 . E afirmava,
concluindo, que recusava uma confederação com a Espanha, porque
“seria uma dualidade, uma rivalidade organisada, nociva para o mais
fraco”. Este era decerto um dos argumentos mais eficazes contra a
integração de Portugal numa confederação ou numa federação: a
dimensão do país implicava uma indesejável relação de subordinação
à Espanha. Argumento ao qual os federalistas respondiam, como
sabemos, com a lógica precisamente contrária: num regime federal
ou confederal haveria equilíbrio de poder entre as partes (a Espanha
fragmentar‑se‑ia num conjunto de estados em torno de um pacto
peninsular). E como vimos, para alguns – caso de Horácio Esk Fer‑
rari – haveria até a possibilidade de Portugal ser, no conjunto, a
nação hegemónica.

442

DCSD, n.º 74, 14‑ 07‑1893, p. 10.
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H I S TÓ R I A C O N T E M P O R Â N E A
DIREÇÃO: MARIA MANUELA TAVARES RIBEIRO

«História Contemporânea» é, como todos sabem (sobretudo
os historiadores), um conceito lato e ambíguo. É, sempre, no
entanto, um «conceito que regressa» e que, por isso, se mantém
firme no vocabulário historiográfico. Portanto, continuou-se
a adotá‑lo nesta Coleção de carácter geral sobre a história
do século XX, e também, por um lado, do século XIX, sempre
presente no espírito dos historiadores contemporaneístas, e
mesmo, por outro lado, do século XXI, que começa a assomar
no horizonte de uma História que se deseja cada vez menos
como um passado sem vida e cada vez mais como um processo
de interpretação que inclui a reflexão sobre a atualidade. Mas,
esta visão não supõe uma conceção «presentista» e ideológica,
porque se deseja sobretudo que a História seja uma Ciência,
mesmo que se admita – como Le Goff – que ela o é, mas «não
é uma ciência como as outras».
A Coleção «História Contemporânea» – que se juntará a outras
séries de publicações do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade de Coimbra, editadas pela Imprensa
da Universidade de Coimbra – integrará, pois, estudos de
variadas temáticas, conceções, objetivos e desenvolvimentos,
sobre os últimos séculos da História.
Desta forma, pretende-se situar a História num espaço de
«intervenção» (no sentido em que a Ciência é intervenção),
e numa luta que, de algum modo, prolonga a temática do
colóquio do décimo aniversário do CEIS20, «Outros Combates
pela História», cujo título se inspirou numa obra clássica de
Lucien Fèbvre.
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