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A IDEIA FEDERAL NO REPUBLICANISMO PORTUGUÊS
(1910-1926)

"Quem diz federação, diz garantia, legitimidade, igualdade. A reconsti
tuição dos municípios tornar-se-á o início do regime federativo. O distrito
é uma criação artificial. A província representa a tradição, sob o ponto de
vista do território e da população".
Sebastião de Magalhães Lima* (1).

Introdução
O presente artigo visa abordar momentos históricos relevantes da
proposta federalista e apresentar várias conceptualizações de República
que o federalismo político concebeu em Portugal, entre 5 de Outubro de
1910 e 28 de Maio de 1926, período durante o qual se afirmou a mundividência política e cultural republicana na Nação e no Estado(2). Apesar de

* Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
[Sebastião de] Magalhães Lima, "O Congresso Municipalista, Escola de
Educação Cívica", in Eloy do Amaral (direcção de), Congresso Nacional Muñidpalista de 1922. Preliminares, teses, actas das sessões, Congressos Provinciais, documentos
e apreciações da imprensa, Lisboa, [Oficina Gráfica d'0 Rebate], 1923, p. VI.
(2)
Neste artigo reescreve-se e amplia-se significativamente uma primeira
abordagem feita sobre alguns tópicos do tema, que incidia apenas durante a
segunda fase da Primeira República, cf. Ernesto Castro Leal, "O federalismo
(1)
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ocorrer uma forte audiência do municipalismo, regionalismo e federalismo
junto dos republicanos portugueses, por via da influência ideológica de
José Félix Henriques Nogueira (Estudos sobre a reforma em Portugal, 1851,
e O Município no século XIX, 1856), Pierre-Joseph Proudhon (Do Princípio
Federativo, 1863), Francisco Pi y Margall (As Nacionalidades, 1876) ou
Benoit Malón (Socialismo Integral, 1890-1891), ideais políticos que o
manifesto-programa de 11 de Janeiro de 1891 do Partido Republicano
Português espelhava, sob a evocação político-institucional dominante
do confederalismo democrático suíço, a verdade é que a Constituição
de 1911 consagrou um modelo de República Unitária parlamentar.
A crescente crítica na opinião pública, incluindo importantes áreas
das elites republicanas, sobre práticas de centralismo administrativo e
clientelismo político, desenvolvidas em várias circunstâncias pelo novo
regime republicano, permitiu o ressurgimento cíclico desses ideais.
O problema então colocado, fundamentalmente por notabilida des republi
canas radicais, republicanas conservadoras e socialistas, era o da urgência
de uma federalização continental a partir da divisão geográfica dominante
em seis ou oito províncias, com a feder alização insular da Madeira e dos Açores,
mas não se esquecia totalmente a feder alização colonial{3). Reintroduziu-se
assim no debate tópicos como república federal ou confederai, autonomia,
presidencialismo, patriotismo, regionalismo, provincialismo, municipa
lismo, chefia colegial do Estado, mandato imperativo ou sufrágio
universal directo, exprimindo a epígrafe deste artigo a mundividência
federalista comum a vários sectores do pensamento e da acção política.
Os publicistas políticos José Pinto de Macedo, Augusto Alves da Veiga,
João Bonança, António Machado Santos, Henrique Trindade Coelho ou
Sebastião de Magalhães Lima, o II Congresso Nacional Municipalista
de 1922 e vários Congressos Provinciais de 1923, os grupos políticos
Integridade Republicana, Partido Republicano Radical Português, 3
republicano português: alguns aspectos (1919-1926)", in O Federalismo Europeu.
História, Política e Utopia. Actas de Colóquio (coordenação de Ernesto Castro
Leal), Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 119-132. Dedico este artigo à memória
do meu caríssimo amigo e colega António Cordeiro Lopes, falecido
repentinamente em 11 de Março de 2006.
(3)
Herminio Martins, "O federalismo no pensamento político português",
Penélope, Lisboa, n° 18, 1998, pp. 13-49. O Autor estabelece como método
expositivo a béguin te Apologia analítica: federalismo imperial e pós-imperial,
federalismo ibérico e europeu, federalismo interno.
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Federação Nacional Republicana, Partido Republicano Radical, Partido
Socialista Português ou Partido Comunista Português foram áreas de
opinião pública por onde alguns desses tópicos circularam e se materiali
zaram em propostas federalistas, que ganharam um pouco de visibilidade
- alimentando o progressivo "canto do cisne" ideológico do federalismo na sociedade portuguesa, muito marcada pela crise de autoridade do
Estado, a perda de credibilidade política das elites governativas, a quebra
do consenso social, o choque de legitimidades político-ideológicas e a
afirmação crescente do nacionalismo autoritário antiliberal.
O método organizativo federal ou confederai para a distribuição do
poder (modelo político-administrativo) é a descentralização, elemento que
se manterá, como veremos, nas várias propostas de República formuladas
como resposta às práticas de centralismo unitarista republicano, apontando
a necessidade de desconcentrar poderes do centro para a periferia e de
afirmar um novo tipo de poder regional sufragado pelos cidadãos,
unindo nessa reivindicação federalistas descentralizadores e unitaristas
descentralizadores. Não se tratava de unir o que estava disperso, através
de um modelo de federalismo centralizador ("federalismo por agregação"),
evocado por Publius, pseudónimo de Hamilton, Madison e Jay (O Federalista,
1787-1788), pais fundadores dos EUA, mas sim de fragmentar regional
mente um poder que se considerava demasiado unificado e burocratizado,
daí as soluções de modelos de federalismo descentralizador ("federalismo
por desagregação"), inspirados em Proudhon e Pi y Margall. Nas propostas
federalistas
adiante
apresentadas
surpreende-se,
quase
sempre,
uma visão do mundo de convergência entre o ecumenismo (universalismo
do século XVIII) e o nacionalismo (romantismo do século XIX).

1. O Manifesto-Programa Federalista de 1891 do Partido Republicano
Português
O discurso federalista, que incorporou o nacionalismo nos seus
referentes ideológicos, dada a forte componente historicista do nosso
ideário republicano(4), foi uma das matrizes da mentalidade política dos
Veja-se, por exemplo, Teófilo Braga, A Pátria Portuguesa. O território e a raça,
Porto, Lello & Irmão, 1894; Amadeu Carvalho Homem, A Ideia Republicana em
Portugal O contributo de Teófilo Braga, Coimbra, Livraria Minerva Editora, 1989.
(4)
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intelectuais republicanos e do Partido Republicano Português, desde a
sua formação em 1873-1876 até 1910, apesar do debate entre unitaristas
e federalistas, onde se inseriu o iberismo e o anti-iberismo(5). Este debate
revelou as duas principais divisões, estabelecidas na ciência política,
quanto às formas de Estado: o Estado simples ou unitário e o Estado
composto ou complexo. Neste último, insere-se a federação, geralmente
republicana, a qual "repousa na sobreposição", porque o novo poder do
Estado federal situa-se acima dos poderes dos Estados federados, que
podem ser muitos ou poucos(6), surgindo o modelo federal republicano
brasileiro, consagrado na Constituição de 1891, como exemplo inspirador
de republicanos portugueses quanto ao sistema de governo presidencial
imperfeito (os Ministros dos Estados referendam os actos do Presidente
da República), eleição directa do Presidente da República, bicameralismo
(Câmara dos Deputados e Senado com representação paritária dos Estados
federados), elevação das anteriores províncias a Estados federados,
autonomia dos municípios, Constituição da União e Constituições dos
Estados ou a fiscalização judicial difusa da constitucionalidade das leis(7).

(5)
Femando Catroga, O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro
de 1910, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1991; Idem,
"Nacionalismo e Ecumenismo. A questão ibérica na segunda metade do século XIX",
Cultura. História e Filosofia, Lisboa, vol. IV, 1985, pp. 419-463; João Medina,
"Oh! a República!... ". Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República Portuguesa,
Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa, 1990; Amadeu Carvalho
Homem, A Propaganda Republicana (1870-1910), Coimbra, Edição de Autor, 1990;
Idem, Da Monarquia à República, Viseu, Palimage Editores, 2001; Luís Machado
de Abreu, "Pendências iberistas no Oitocentismo português", Revista da Universi
dade de Aveiro. Letras, Aveiro, n° 13, 1996, pp. 55-68; António Martins da Silva,
"Portugal e a Europa. O Discurso Europeu e Federalista da Monarquia à República",
Revista de História da Sociedade e da Cultura, Coimbra, n° 3, 2003, pp. 197-260.
(6)
Jorge Miranda, "Federalismo", in Polis. Enciclopédia Verbo da Sociedade e
do Estado, vol. 2, Lisboa/São Paulo, Editorial Verbo, 1996, cols. 1398-1406. Para a
conceptualização de Federalismo, cf., também, Leonel Ribeiro dos Santos,
"Republicanismo e cosmopolitismo. A contribuição de Kant para a formação da
ideia moderna de federalismo", in Ernesto Castro Leal (coord.), O Federalismo
Europeu..., pp. 35-69; Viriato Soromenho-Marques, A Revolução Federal. Filosofia
política e debate constitucional na fundação dos E. U.A., Lisboa, Edições Colibri, 2002.
(7)
Jorge Miranda, O Constitucionalismo Liberal Luso-Brasileiro, Lisboa, Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001,
pp. 47-50.
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