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Pouco depois das 5 da tarde de dia 
1 de Fevereiro de 1908, tiros certeiros 
matavam o rei e o príncipe no Terrei-
ro do Paço, em Lisboa. Imediatamen-
te a seguir ao acto de Costa e Buiça, a 
polícia matou os dois regicidas e um 
inocente transeunte (Sabino da Costa), 
apanhado na espiral de violência que 
se seguiu à surpresa inicial.
O Terreiro do Paço, um dos locais sim-
bólicos do poder, foi o cenário para 
a morte de um rei e de um príncipe. 
Onde, para uns, o rei foi martirizado 
e, para outros, o povo foi vingado.
Jogou-se sempre muito mais do que 
a eliminação física de D. Carlos I. 
Este foi o local escolhido para caçar 
um caçador, relembrando os versos 
de Guerra Junqueiro, claramente, ao 
tempo, associados ao rei e com uma 

significativa carga de violência contra 
D. Carlos I (é importante relembrar 
que um dos seus nomes era Simão):

“Papagaio real, diz-me quem passa?
– É alguém, é alguém que foi à caça
Do caçador Simão!...” 1

Foi este o local da afronta e do desa-
fio. Aí morreu D. Carlos I e aí se 
tentou ferir de morte a monarquia 
dos Braganças. Aí morreu também 
D. Luís Filipe, que para alguns secto-
res monárquicos e liberais significava 
uma promessa e uma expectativa 
de renovação. A rainha D. Amélia e 
D. Manuel (ferido num braço) sobre-
viveram aos acontecimentos do Ter-
reiro do Paço.

1 JuNquEiro, Guerra, Horas de Luta, Porto, Lello & Irmão, 1965.
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O atentado visava os “dois corpos do 
rei” 2: o natural e o político. Os regici-
das mataram D. Carlos I e atacaram a 
própria instituição monárquica, num 
palco político central para a vida por-
tuguesa, onde estavam os ministérios, 
mas também tribunais e serviços. Era, 
para além disso, o local de todas as 
expectativas e de todas as críticas, o 
lugar físico onde se plasmava a ima-
gem da governação, nas arcadas do 
Terreiro do Paço. O palco “ideal” 
para se matar um rei, à luz do dia, 
com público, e assim transformar o 
atentado num acto simbólico e polí-
tico de grande alcance.
Brito Camacho 3 leu este aconteci-
mento de uma forma bastante interes-
sante considerando que, dos homens 
mortos naquela tarde, dois eram os 
mais altos representantes da aristo-
cracia e os outros os mais obscuros 
representantes da plebe, como se se 
jogasse naquele cenário uma partida 
de grande violência entre o alto e o 
baixo, entre a riqueza e a pobreza, 
entre a opressão e os oprimidos ou 
mesmo, a seu olhos, entre o povo e 
a monarquia. Esta leitura dicotómica 
também foi referida pelo jornalista 
espanhol Luís Morote 4 quando escre-

veu que o acto de Costa e Buiça foi 
messiânico, de baixo, respondendo a 
outro messianismo, de cima, o de João 
Franco e do rei. De uma forma ou de 
outra, nas análises destes dois auto-
res, há a ideia de um combate entre 
pólos opostos, uma luta de vida ou de 
morte, que deixaria profundas marcas 
no campo político português. Para os 
republicanos do jornal O Mundo 5, 
reflectindo um pouco mais tarde, já 
em meados do ano de 1908, o aten-
tado não fora contra a pessoa do rei, 
mas contra as ideias nele personaliza-
das, contra o que ele encarnava. Ainda 
segundo a interpretação deste jornal, 
os monárquicos não percebiam que 
algo tinha, de facto, mudado e que 
era necessário retirar a lição política 
e social do atentado. A “tragédia”, 
expressão utilizada por alguns repu-
blicanos, não fora um crime de cróni-
ca policial, mas um desforço colectivo 
da nação contra aquele reinado e con-
tra a monarquia que entendiam como 
decadente e corrupta. Escrever isto 
era entender que aquele acto tinha de 
ser pensado e analisado e que a na-
tureza daquele crime o distinguia de 
outros. Era uma violência que tinha 
uma razão de ser, não fora gratuita, 

2 Utiliza-se, com adaptações, a ideia de Ernst H. Kantorowicz (The King’s Two Bodies: A Study 
in Mediaeval Political Theology, Princeton, 1957).

3 “Os acontecimentos” in A Lucta, 3 de Fevereiro de 1908, n.º 758.
4 “Os Regicidas. Visita à morgue” in A Lucta, 8 de Fevereiro de 1908, n.º 763.
5 O Mundo, 22 de Julho de 1908, n.º 2769.
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nem o resultado de uma acção de 
“loucos”, nem de criminosos “vul-
gares”.
Os monárquicos, por seu turno, viram 
a questão de uma forma diferente. 
O regicídio fora um crime, a todos 
os títulos injustificável. Tinha sido o 
martírio de um rei e de um príncipe, 
entendido como inocente. Mais do 
que isso, era como se a indisciplina, a 
desordem, a falta de valores e o caos 
tivessem vindo destabilizar o campo 
político. Parecia que o mundo se 
virava do avesso.
Não é de admirar, por isso, que o Conde 
de Carnide tenha escrito que “Com 
El-Rei tinha morrido a monarquia” 6. 
Pode ter, de facto, acabado naque-
le momento a monarquia que podia 
continuar a ter confiança no “povo”, 
como no tempo em que D. Carlos 
circulava sem escolta. Agora, a “má 
vontade” das “classes baixas” era um 
perigo real, como se tornara patente. 
A violência irrompera na forma de 
pensar a actuação política.
Durante o reinado de D. Manuel II 
foi necessário de gerir a participação 
do monarca em actos públicos, já que 
se temia o perigo de atentados, dado 

que as ameaças anónimas eram cons-
tantes 7.
Por muito que se conhecessem outros 
atentados a dirigentes políticos e ca-
beças coroadas (de facto, começavam 
a ser relativamente frequentes, desde 
assassinatos de vários presidentes 
americanos, ao Rei Humberto de 
Itália ou à tentativa perpetrada con-
tra o rei de Espanha), este não era só 
um relato ou uma imagem, de alguma 
coisa que acontecera num outro local. 
Entrara-lhes pela casa adentro. Para 
além de toda a violência física e sim-
bólica que o acto encerrava, este era 
ainda o inimaginável a acontecer, tor-
nando-se singular. Pode dizer-se que 
Costa e Buiça, no seu cálculo sim-
bólico, levaram a cabo uma jogada 
mínima com um resultado máximo 8.

Depois dos acontecimentos da tarde 
de 1 de Fevereiro de 1908, da morte 
do rei D. Carlos I e do príncipe, pai-
rava uma incógnita no campo político 
português. Tal como Raúl Brandão, 
muitos perguntaram: “Que se iria 
seguir? A Revolução?” 9.
Observadores coevos descrevem um 
ambiente de fraqueza do poder, com 

6 CarNidE, Conde, Notas Pessoais. Na Intimidade de João Franco. O Homem e o Político, 
Lisboa, Parceria António Maria Pereira, (prefácio de 1954).

7 ProENça, Maria Cândida, D. Manuel II, Lisboa, Temas e Debates, 2008.
8 Baudrillard, Jean, O Espírito do terrorismo, Porto, Campo das Letras, 2002, p. 28.
9 Brandão, Raúl, Memórias (Tomo I), Obras Completas, Edição de José Carlos Seabra Pereira, 

Lisboa, Relógio D’Água, 1998.
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uma monarquia fragilizada, que, no 
entanto, reagia com a destreza pos-
sível ao acontecimento. O presidente 
do Ministério de D. Carlos seria em 
breve afastado e substituído por um 
governo de “acalmação”, dirigido por 
Ferreira do Amaral. Foi o fim da vida 
política de João Franco, que aban-
donou o país.
No Paço das Necessidades, nessa 
noite, para tantos de horror, a ausência 
de muitos políticos e homens de corte 
parecia ser o sinal do receio de que 
a revolução republicana tivesse lugar. 
Teixeira de Sousa, que seria o último 
Presidente do Ministério da Monar-
quia Constitucional (acusado mais 
tarde, aliás, de fraqueza na defesa 
da mesma), escreveu que o Paço das 
Necessidades estava quase deserto e 
que muitos só tomaram luto quando 
perceberam que não se ia implantar 
a República 10. Não é difícil perce-
ber que num momento como este, de 
crise e de ansiedade, o paço se encon-
trasse quase deserto e que o temor da 
revolução e da violência falasse mais 
alto. Também Raúl Brandão o contou 
nas suas memórias 11. Afinal, não era 

todos os dias que se via morrer um rei 
e um príncipe numa “(…) tarde linda, 
azul, morna, diáfana.” 12

Este receio não desapareceu rapida-
mente. Acerca do dia do enterro, 8 
de Fevereiro de 1908, escreveu Raúl 
Brandão: “É hoje o dia do enterro. 
Essa gente que veio de fora para 
assistir ao funeral, príncipes, duques, 
generais, diplomatas, está cheia de 
medo. E por aí diz-se à boca cheia:
– Ainda bem que foram portugueses 
os que executaram o rei. É a pri- 
meira vez que um rei português morre 
às mãos do seu povo. Até agora aca-
bavam às mãos das camarilhas.” 13 

Desta última afirmação é preciso 
reter uma ideia importante. A morte 
violenta de um rei era sempre, obvia- 
mente, um facto trágico para a mo-
narquia. Mas, no cálculo do que 
significava esta morte, não era um 
factor despiciendo o quem. Ou seja, 
ser morto à luz do dia, num espaço 
público, pelo “povo” ou por aqueles 
que pensavam representá-lo, parecia 
querer significar que a violência era 
uma solução política legítima porque 
era uma forma de afastar um rei que, 

10 Sousa, Teixeira de, Para a História da Revolução, vol.I, Coimbra, Livraria Editora Moura 
Marques & Paraísos, s.d.

11 BraNdão, Raúl, Memórias (Tomo I), Obras Completas, Edição de José Carlos Seabra Pereira, 
Lisboa, Relógio D’Água, 1998, p. 155.

12 BraNdão, Raúl, Memórias (Tomo I), Obras Completas, Edição de José Carlos Seabra Pereira, 
Lisboa, Relógio D’Água, 1998, p. 147.

13 BraNdão, Raúl, Memórias (Tomo I), Obras Completas, Edição de José Carlos Seabra Pereira, 
Lisboa, Relógio D’Água, 1998, pg. 162.
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aos olhos de quem matava e de quem 
apoiava este acto, representava a tira-
nia e a opressão.
As descrições acerca do comporta-
mento da população durante as ceri-
mónias fúnebres são bastante díspa-
res. Para alguns, o povo estava triste e 
melancólico, para outros não mostra-
va os devidos sinais de respeito pelos 
mortos ilustres. De um lado, muitos 
choravam o rei e o príncipe; mas de 
outro, muito decidiram prestar as suas 
homenagens aos regicidas.

No imediato pós-regicídio, o movi-
mento republicano não estava em 
condições de se lançar numa revo-
lução, como se tornou evidente pela 
sua quase total inacção, excepção 
aberta para algumas movimentações 
inconsequentes do republicanismo de 
base radical.
Os principais chefes republicanos e 
alguns membros do Directório do 
Partido Republicano Português (PRP) 
estavam presos. De entre eles, cumpre 
destacar António José de Almeida, 
ao tempo descrito como um dos mais 
“queridos” líderes do partido, causan-
do, por isso, descontentamento nos 
arraiais republicanos. Encontravam-
-se igualmente encarcerados Afonso 
Costa, João Chagas (chegando a di-
fundir-se o boato que morrera) e o 

importante jornalista França Borges. 
Estava, portanto, inoperacional parte 
substancial da estrutura dirigente, 
nomeadamente a que tinha a expe-
riência (caso de João Chagas e, em 
muito menor grau, Afonso Costa) e 
vontade conspirativas. Os dirigen-
tes que estavam no activo, como por 
exemplo Bernardino Machado, nunca 
estariam dispostos a encabeçar uma 
insurreição. José Relvas escreveu 
que, no 28 de Janeiro, aquele político, 
“(…) sendo presidente do Directório, 
deixara em muitos republicanos a im-
pressão de não ser partidário de mo-
vimentos revolucionários. É certo que 
fora ele quem redigira e fizera publi-
car um manifesto de combate nos dias 
mais tempestuosos da ditadura, mas 
a sua atitude era tão pouco favorável 
ao carácter especial da acção parti-
dária, que não duvidava apelar para 
a evolução quando os chefes republi-
canos já estavam encarcerados.” 14

A estrutura, com claros problemas 
organizativos, que lançara a deno-
minada intentona do elevador da bi-
blioteca, não estava em condições de 
avançar sem uma cabeça dirigente. 
Este último movimento fora uma ten-
tativa de revolta mal sucedida, fruto 
de uma união entre republicanos e os 
dissidentes de José de Alpoim. Foi 
uma espécie de aliança que congre-

14 Relvas, José, Memórias Políticas, Prefácio de João Medina. Apresentação e Notas de Carlos 
Ferrão, Lisboa, Terra Livre, 1977, p. 63.
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gava no seu seio diferentes interesses: 
era contra o Presidente do Ministério, 
João Franco, ou era anti-monárquica?
O 28 de Janeiro de 1908 resultou na 
prisão e na fuga de vários chefes, mas 
deixou por Lisboa parte dos homens 
arregimentados para a luta, nomea-
damente Alfredo Costa. Estavam 
prontos, mas não recebiam ordens 
superiores.
Acresce a esta evidente incapacidade 
táctica – a ausência de quem diri-
gisse uma revolução – uma questão 
que não é de somenos importância: 
faltava o essencial, a vontade. Os lí-
deres republicanos que não estavam 
presos e que tinham uma posição de 
força no Directório e a nível nacional, 
apanhados de surpresa e ultrapassados 
pelo acontecimento, não queriam que 
a República se implantasse no dia da 
morte do rei e do príncipe. Em rigor, 
mesmo no seio daqueles que estavam 
encarcerados, como João Chagas, a 
ideia de implantar a República sobre 
a morte do rei não era considerada 
uma opção. Isso não significava que 
todo o movimento republicano tives-
se uma posição unânime em relação a 
esta questão. O republicanismo mais 
radical pode ter considerado a hipó-
tese, mas o certo é que não avançou. 
Mais do que dizer que não quis, é im-
portante frisar que não pôde. Faltava 
a necessária articulação entre diferen-

tes grupos e uma figura que congre-
gasse os esforços.
A preocupação imediata das diferentes 
vozes do movimento republicano com 
responsabilidades e voz pública foi a 
de clarificar a sua posição, fazendo-o 
a título pessoal ou como dirigentes 
do Partido Republicano. A conjuntura 
obrigava a uma reacção rápida tanto a 
nível interno como a nível internacio-
nal, de modo a evitar que se criasse a 
ideia de responsabilidade ou cumpli-
cidade no regicídio. Os republicanos 
estavam atentos e preocupados com a 
imagem no exterior do movimento e 
dos políticos que o compunham. Pro-
curavam o reconhecimento da impor-
tância e da necessidade da sua luta, 
cujo objectivo era, a seu ver, salvar 
a Pátria. Mas, para a grande maioria 
destes políticos, a Pátria não se rege-
nerava desta forma, nem se podia 
passar essa imagem para o exterior. 
Não queriam, de modo nenhum, ser 
comparados a anarquistas, autores de 
atentados similares, ou a desordeiros.
Atentemos no exemplo de um dos 
homens fortes do Directório do PRP: 
Bernardino Machado falou com Jules 
Hedeman do Le Matin e com Luis 
Morote do Heraldo de Madrid. Deu 
ainda uma entrevista ao Le Petit Mar-
seillais. Segundo o The New York 
Times, Bernardino Machado negara 
quaisquer relações do Partido Repu-
blicano com o crime 15. Em Paris, 

15 The New York Times, 5 de Fevereiro de 1908.
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Sebastião de Magalhães Lima, fez 
ouvir a sua voz, a mesma que o jornal 
britânico The Times 16 citou. Teófilo 
Braga foi entrevistado para o Impar-
cial, de Madrid. Dentro das suas possi-
bilidades, os republicanos pretendiam 
fazer ouvir a sua voz no estrangeiro, 
soterrado por notícias da morte do rei. 
Não é de estranhar, pois, que mesmo 
um ano depois João Chagas dirigisse 
uma “Carta à imprensa estrangeira 
a propósito do 1.º aniversário do regi- 
cídio”17, na qual dedicou a explicar, 
a traços largos, parte da história por-
tuguesa recente, começando com o 
Ultimatum de 1890. Explicava as 
batalhas do movimento republicano, 
uma “(…) longa luta entre uma sobe- 
rania nova que quer afirmar-se, e 
velhos poderes (…)” 18. Deteve-se no 
governo de João Franco e nas suas 
violências e terminou, de uma forma 
quase romanesca, imediatamente 
antes dos tiros, com: “Sabeis o que se 
passou.” 19 Para ler o regicídio, ainda 
segundo esta linha de interpretação, 
bastava perceber que a violência do 
governo gerara uma tempestade e que 
esta se abatera sobre o rei e o prín-
cipe, quase como se fosse uma fata-

lidade. Sem culpas, nem desculpas, 
mas apontando uma razão para o 
sucedido: o velho poder.
Os jornais nacionais da galáxia repu- 
blicana publicaram várias entrevis-
tas e opiniões de importantes vultos 
políticos seus “amigos”. Era absolu-
tamente necessário reagir aos aconte-
cimentos, firmar uma posição e res- 
ponder às acusações que eram formu-
ladas por parte do campo monárquico. 
Estas transformavam os republicanos 
nos mandantes, nos instigadores, em 
última análise, nos responsáveis pelo 
acto de Costa e de Buiça. Os dissiden-
tes de José de Alpoim, a partir desta 
altura pejorativamente apelidados de 
buissidentes, eram acusados por ou-
tros monárquicos de, à semelhança 
dos republicanos com quem cons-
piraram para o 28 de Janeiro, terem 
participado na conjura para mandar 
matar o rei.
Monárquicos e republicanos acusa-
vam-se mutuamente da responsabili-
dade na criação da crise. O primeiro 
alvo das críticas, comum a todos os 
campos políticos, era João Franco e 
com ele, porque o mantivera no poder, 
o próprio D. Carlos. Para os republi-

16 The Times, 4 de Fevereiro de 1908, p. 5.
17 CHagas, João, “Carta à imprensa estrangeira a propósito do 1.º aniversário do regicídio” 

in Cartas Políticas, n.º 8, Lisboa, Editor e Proprietário João Chagas, 1909.
18 CHagas, João, “Carta à imprensa estrangeira a propósito do 1.º aniversário do regicídio” 

in Cartas Políticas, n.º 8, Lisboa, Editor e Proprietário João Chagas, 1909, p. 119.
19 CHagas, João, “Carta à imprensa estrangeira a propósito do 1.º aniversário do regicídio” 

in Cartas Políticas, n.º 8, Lisboa, Editor e Proprietário João Chagas, 1909, p. 128.
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canos as mais duras críticas feitas ao 
monarca tinham tido origem no seio 
dos partidos rotativos, à altura afasta-
dos do poder. Logo, uma grande parte 
da responsabilidade pelo ambiente 
de crise era assacada aos próprios 
monárquicos. Por seu turno, aqueles 
viam nos republicanos os fautores do 
ambiente de crispação política.
Há, contudo, um denominador comum 
no discurso republicano acerca do 
atentado. Utilizando a expressão de 
Guerra Junqueiro 20, os republicanos 
lamentam, de olhos enxutos, o suce-
dido. Não tinham o rei em elevada 
consideração, antes pelo contrário, 
e não alinham em qualquer tipo de 
discurso encomiástico depois da sua 
morte. Combatiam o rei D. Carlos I, 
o seu ministro João Franco, a dinas-
tia dos Braganças e a monarquia. Os 
seus órgãos de imprensa e os políticos 
afectos a este campo não baixaram a 
guarda, continuaram a criticar a situa-
ção, mesmo já com D. Manuel no 
trono e outros Presidentes do Ministé-
rio no poder. João Franco continuaria 
a ser a bête noire do republicanismo, 
o fantasma, o símbolo da ditadura e 
da opressão que ainda poderiam tor-
nar a cair sobre o povo.
Ou ainda, para caracterizar este dis-
curso comum ao republicanismo, re-

cuperando Teófilo Braga: “A morte 
do rei (…) foi uma surpresa, con-
quanto não tenha sido um pesar” 21. 
Nesta afirmação, feita com grande 
mestria, há ainda que realçar a ideia 
do inesperado do atentado, que signi-
fica, muito claramente, a defesa da 
ignorância acerca da conspiração para 
levar o mesmo a cabo. Muito embo-
ra os republicanos rejeitem liminar-
mente qualquer alusão a cumplicida-
des com a preparação e execução do 
regicídio, compreendem as razões 
para que tal tivesse acontecido. Estes 
homens reafirmam a sua posição: não 
foram os mandantes, nem os conspi-
radores, mas dispõem-se a analisar as 
razões que explicam o acto de Costa 
e de Buiça. E compreensão não foi, 
nem é, sinónimo de aceitação.
No geral, os republicanos procura-
ram não se pronunciar acerca de Luís 
Filipe. O príncipe não tinha, obvia-
mente, o peso político de D. Carlos I. 
Falara-se dele na altura em que se 
discutiu (e fazê-lo era também uma 
espécie de ameaça ao rei) a hipótese 
de abdicação de seu pai, mas não 
era e não podia ser responsabilizado 
pela condução dos negócios públicos. 
Quanto muito era um Bragança. E isso 
não era coisa pouca. António José de 
Almeida referiu-se, no Parlamento, ao 

20 Carta de Guerra Junqueiro publicada em vários órgãos de imprensa republicanos, em Feve-
reiro de 1908.

21 Entrevista ao Imparcial (Madrid), citada in O Mundo de 20 de Fevereiro de 1908.
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“(…) sangue mole, espesso e como- 
dista (…)” 22 da dinastia reinante. 
Teófilo Braga afirmara ao redactor do 
Imparcial que a “(…) dinastia de Bra-
gança é uma dinastia odiosa (…)” 23 
Ou como explicou Guerra Junqueiro: 
Costa e Buiça “Mataram um grande 
criminoso e o seu filho inocente (…) 
Mas para eles, na sua concepção da 
história, materialista e fanática, o 
filho do rei era a vergonha da árvore, 
e a árvore de má sombra queriam 
cortá-la pelo tronco.” 24

Bernardino Machado 25, tentando 
actuar com voz de líder, falou pelo 
Partido, reafirmando que o PRP era 
um partido de princípios que não 
provocava violências, não recuando, 
contudo, diante delas. A bem do equi-
líbrio de facções (mais ou menos 
revolucionárias) esta declaração não 
podia ser unicamente pacifista, lega-
lista e ordeira, sem utilizar a retórica 
da “coragem”. No entanto, esta foi 
usada com moderação. Este político 
relembrou ainda o manifesto do PRP 
de dia 26 de Janeiro de 1908, no qual 
se afirmava que queriam suprimir 
a opressão e não os homens. Esta 
formulação faz-nos perceber que se 

vivia numa atmosfera de grande cris-
pação política.
António José de Almeida tornou a usar 
aquele documento para responder a 
acusações de monárquicos. Explicou 
que não era verdade que o Directório 
não protestara contra a tragédia do 
Terreiro do Paço: “O Directório não 
tinha que protestar postumamente, 
porque o tinha feito com antecipação. 
No seu manifesto ao país, com data 
de 26 de Janeiro, na perspectiva, 
que todo o mundo julgava possível, 
de retaliações pessoais, o Directório 
declarava-se terminantemente contra 
a supressão de pessoas. Falou claro 
e a tempo.” 26

No congresso do PRP de Abril de 
1908 em Coimbra, os republicanos 
rejeitaram o que entendiam ser a des-
leal especulação feita sobre o regicí-
dio, negando quaisquer responsabili-
dades no sucedido. A moção Ribas de 
Avelar teceu mesmo fortes críticas a 
vias não legais e não ordeiras de anta-
gonismo face à monarquia, defenden-
do que o emprego de meios violentos 
de transformação não podia ser acto 
oficial, normal e público do partido. 
Lia-se, claramente, a crítica aos mais 

22 António José de Almeida, Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 22, 3 de 
Junho de 1908, p. 25.

23 Citado in A Lucta, 19 de Fevereiro de 1908, n.º 774.
24 O Mundo, 13 de Fevereiro de 1908, n.º 2611.
25 O Mundo, 5 de Fevereiro de 1908, n.º 2603.
26 António José de Almeida, Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 22, 3 de 

Junho de 1908, p. 27.
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revolucionários e à tentativa de 28 
de Janeiro de 1908. Muito embora 
os republicanos prometessem uma 
guerra “intransigente” à monarquia, 
discordavam na maneira de a fazer, 
não sendo consensual o emprego de 
meios violentos.
Para a facção ordeira do PRP, a Repú-
blica queria-se sem guerra civil nem 
violências. Sobretudo, desejava-se 
uma revolta controlada. João Chagas 
explicou muito bem esta questão 
quando escreveu sobre “Anarquia e 
Revolução” 27, explicando que o PRP 
era o único partido que controlava o 
povo e que foi por causa da ditadura 
o ter privado dos seus meios de acção 
que se tinha dado o regicídio. E se 
este não tivesse tido lugar podia ter-se 
registado uma insurreição não diri-
gida, antes delirante. Ou seja, para se 
manter a ordem, era necessário que o 
PRP existisse e estivesse funcional. 
A organização republicana surgia 
assim como a que separava Portugal 
do caos e da insurreição anárquica e 
violenta.
A rede republicana era composta de 
várias vozes e outras tantas sensibi-
lidades políticas. De entre elas, algu-
mas, embora entendessem a conjun-
tura política, viam na acção de Costa 
e Buiça um problema para uma even-

tual implantação do desejado novo 
regime. Dessas vozes críticas, pode-
mos convocar novamente a de João 
Chagas. Para este político o atentado 
não serviu a República, podendo, 
pelo contrário, atrasá-la. “A solução 
não era a morte de um rei dando 
lugar ao advento de um outro. A solu-
ção era a República. Neste ponto de 
vista, os regicidas se eram republi-
canos, não serviram a República.” 28 
Já em Junho de 1909, O Mundo uti-
lizou, com humor, outro argumento: 
“Mas sabemos que nunca foi ideia 
dos revolucionários eliminar D. Car-
los, e que antes era sua preocupação 
mandá-lo ileso, para o estrangeiro, 
onde ele só poderia ser uma justifi-
cação viva do movimento que o tinha 
destronado.” 29

Para muitos republicanos, o caminho 
para a República não era o da violên-
cia e o dos atentados pessoais. Este 
recurso, esta forma de luta extremada, 
não fazia parte do património ide-
ológico de uma facção ordeira e le-
galista. A “ciência”, a “sociologia” e 
a moderna forma de pensar a socie- 
dade diziam-lhes que a evolução teria, 
inevitavelmente, lugar, que era uma 
certeza. Essa grande “revolução cul-
tural” que era preciso fazer implicava 
árduos combates, mas pela propa-

27 O Mundo, 13 de Abril de 1908, n.º 2670.
28 O Mundo, 27 de Fevereiro de 1908, n.º 2625.
29 O Mundo, 12 de Junho de 1909, n.º 3091.
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ganda, pelo ensino, pela transforma-
ção gradual do súbdito em cidadão 
esclarecido, racional e “iluminado”.
José Relvas, por exemplo, ao referir-
-se a Bernardino Machado garantiu 
que não podia existir natureza mais 
avessa a violências e atentados 30. 
De facto, no percurso político deste 
homem, que passou da monarquia 
para a república, não se encontra 
nunca a defesa de métodos violentos. 
Bernardino Machado, nesta fase de 
propaganda e tomada do poder é um 
dos mais inclusivos líderes do repu-
blicanismo, apelando várias vezes a 
sensibilidades liberais, o que abria o 
movimento e o partido mesmo a mo-
nárquicos que se convertessem.
O republicano Eduardo de Abreu, por 
exemplo, escrevendo ao Duque de 
Palmela, afirmou que “Não há neste 
país, um único homem digno, que 
deixe de protestar contra o horrível 
atentado”, apesar de acrescentar que 
“(…) não há um só, que deixasse de 
prever, que tudo ia encaminhando 
para um naufrágio.” 31 Mais uma vez 
reconhecer o que uma conjuntura 
política tinha de explosivo, de poten-

cialmente perigoso, não se acerca da 
defesa do atentado pessoal.
Há, assim, um conjunto de líderes e 
vultos republicanos que tinham uma 
rede de contactos pessoais e sociais 
que os aproximavam de monárquicos 
e que com eles partilhavam da des-
confiança face a este tipo de violên-
cia, mais próximo de sensibilidades 
políticas extremadas, radicais e em 
alguns casos anarquistas.
José Relvas também reflectiu sobre 
este acontecimento e sobre os dois 
regicidas. Defendeu que eram “Almas 
ingénuas que não sabiam medir, no 
desespero do sacrifício, a tragédia que 
o seu acto, terminado diversamente, 
teria provocado para todos os ídolos 
da sua fé republicana! Almas sim-
ples que não previam o efeito da sua 
decisão no malogro da causa para que 
pretendiam o triunfo!” 32 Continuou, 
explicando a sua afirmação, defen-
dendo que se o rei fosse outro que não 
D. Manuel II, ou seja, se tivesse uma 
natureza mais aberta a nobres ideias, 
a implantação da República não se 
teria dado num tão curto espaço de 
tempo. “O Partido Republicano com-

30 RElvas, José, Memórias Políticas, Prefácio de João Medina. Apresentação e Notas de Carlos 
Ferrão, Lisboa, Terra Livre, 1977, p. 60.

31 “Regicídio. Eduardo Abreu escreve ao Duque de Palmela”, Fevereiro de 1908, in ForJaz, 
Jorge, Correspondência para o Dr. Eduardo Abreu. Do Ultimatum à Assembleia Nacional 
Constituinte (1890-1911), Lisboa, Academia Portuguesa da História, 2002.

32 RElvas, José, Memórias Políticas, Prefácio de João Medina. Apresentação e Notas de Carlos 
Ferrão, Lisboa, Terra Livre, 1977, p. 57.
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preendeu a situação criada pelo regi-
cídio, cujas causas e realização não 
podia explicar sem comprometer os 
humildes conjurados, e por isso não 
hesitou em aplaudir no Congresso de 
Coimbra (Abril de 1908) a platafor-
ma proposta à Monarquia, defendida 
mais tarde no Parlamento por Afonso 
Costa.” 33 Ou seja, o ambiente “trá- 
gico” levou a que uma parte dos repu-
blicanos parasse, temporariamente, 
os trabalhos revolucionários. Finda a 
conjuntura de maior crispação polí-
tica com João Franco e depois da 
morte do rei D. Carlos I seguiu-se, 
ainda nas palavras de José Relvas, 
um “(…) natural sentimento de alívio 
(…)” 34, abrindo-se uma expectativa 
benévola face ao novo reinado, que 
não favorecia os republicanos.
É preciso, contudo, antes de prosse-
guir, justificar o alívio que Relvas 
considerava que era sentido. Todos 
os republicanos que se pronunciaram 
sobre esta questão não deixaram de 
analisar a conjuntura política do fran-
quismo, de modo a contextualizar e, a 
seu ver, explicar o regicídio. O gover-
no de João Franco, apoiado pelo rei, 
era entendido como uma ditadura (a 
partir de Maio de 1907) e ainda como 
uma experiência de engrandecimento 
do poder real.

João Franco fora chamado ao poder 
por D. Carlos I em 1906, tendo este 
político procurado, num primeiro 
momento, “governar à inglesa”, com 
um entendimento com os progressis-
tas. A ideia era reformar e moralizar 
o Estado e a administração, esvazian-
do, assim, parte das reivindicações 
políticas, sobretudo republicanas. No 
entanto, e num crescendo de agitação 
política, o franquismo concitou a 
oposição de largos sectores políticos, 
entre monárquicos (mesmo com os 
progressistas, depois de quebrada a 
sua plataforma de entendimento), que 
temiam que João Franco se manti-
vesse no poder por muito tempo, e 
com os republicanos. No final do ano 
de 1906, os recém-eleitos deputados 
republicanos (Afonso Costa, António 
José de Almeida, Alexandre Braga e 
João de Menezes) mantiveram uma 
postura parlamentar de acérrima crí-
tica ao franquismo e à monarquia. 
Uma das questões que mais polémica 
levantou foi a dos adiantamentos à 
Casa Real, utilizada pela propaganda 
republicana como o exemplo máximo 
de uma monarquia perdulária que 
recebia mais dinheiro do que o esti-
pulado, defraudando o país.
Para os anais das glórias republica-
nas ficaria a sessão da Câmara dos 

33 RElvas, José, Memórias Políticas, Prefácio de João Medina. Apresentação e Notas de Carlos 
Ferrão, Lisboa, Terra Livre, 1977, p. 57.

34 RElvas, José, Memórias Políticas, Prefácio de João Medina. Apresentação e Notas de Carlos 
Ferrão, Lisboa, Terra Livre, 1977, p. 59.
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Deputados de 20 de Novembro de 
1906, na qual Afonso Costa afirmou: 
“Por muito menos crimes do que os 
cometidos por D. Carlos, rolou no 
cadafalso, em França, a cabeça de 
Luís XVI!” 35 Com dois deputados 
republicanos expulsos, este incidente 
serviu para dinamizar ainda mais o 
movimento contra o franquismo.
Em Março de 1907, iniciou-se a 
questão académica em Coimbra. De 
um relativamente pequeno incidente 
(uma reprovação de um candidato 
republicano que se considerava ter 
por detrás razões políticas e não cien-
tíficas), a contestação passou para a 
greve, estendendo-se os protestos a 
outras escolas do país. Em Abril do 
mesmo ano, a luta política centrou-se 
em torno da questão da Lei de im-
prensa ou, como se dizia a “Lei contra 
a imprensa”. As oposições conside- 
ravam que a sua liberdade de expres-
são estava a ser cerceada. Os jornais 
e os jornalistas republicanos, peças 
centrais do dinamismo republicano, 
fizeram desta questão uma luta contra 
o homem que, segundo eles, se dizia 
liberal e coarctava a liberdade de 
expressão.
Em Maio de 1907, João Franco perdeu 
o apoio dos progressistas e a Câmara 
dos Deputados foi dissolvida. Entrou-
-se no período chamado de ditadura, 
ou seja o Governo detinha tempora-

riamente o poder legislativo. A situa-
ção política foi contestada pelos rege-
neradores, pelos progressistas, pelos 
dissidentes e pelos republicanos.
A questão dos adiantamentos à Casa 
Real, que fizera correr tanta tinta, é 
resolvida a 30 de Agosto de 1907. 
Ao invés de encerrar o assunto, o de-
creto ditatorial reabriu a ferida. João 
Franco era o alvo de toda a contes-
tação, apesar (mas também por isso) 
do apoio dado pelo rei D. Carlos I 
estava no centro da crise política, bem 
visível e na mira de todas as críticas 
que tinham origem não apenas no 
campo político republicano, mas tam-
bém no próprio campo monárquico.  
A entrevista que o rei concedeu, em 
Novembro de 1907, ao jornalista 
Joseph Galtier do Le Temps, comen-
tando a situação política e a “dita-
dura”, acabou por fragilizar a sua po-
sição, expondo-o a duras críticas. Os 
marechais dos partidos monárquicos 
não pouparam o rei e o governo.
A tentativa de revolta de 28 de Janei-
ro de 1908 veio agravar a tensão polí-
tica. Como resposta a uma conjuntura 
de crescente agitação política, o mi-
nistro da Justiça levou a Vila Viçosa 
um decreto para o rei assinar. Datado 
de 31 de Janeiro, dia da malograda 
revolta republicana no Porto, determi-
nava que os indivíduos pronunciados 
por alguns dos crimes compreendidos 

35 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 34, 20 de Novembro de 1906.
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no artigo 1.º do decreto de 21 de No-
vembro de 1907, poderiam, quando 
os interesses do Estado o aconselhas-
sem, e por deliberação do governo, 
ser expulsos do reino ou transpor-
tados para as colónias. Para a Lisboa 
republicana era a ameaça – de “morte 
civil”, de desterro – que pairava sobre 
os seus mais “queridos caudilhos”.
Era esta a conjuntura, descrita a pin-
celadas muito largas. O republicanis-
mo ganhara um dinamismo extraor-
dinário na luta contra o franquismo 
e o governo, incapaz de conter esta 
onda política, foi entendido como 
uma ditadura, a opressão, o respon-
sável por uma atmosfera asfixiante. 
E o republicanismo radical, perse-
guido mas confiante da razão da sua 
causa, indispunha-se cada vez mais 
contra aquele estado de coisas. Os lí-
deres republicanos, nos seus jornais, 
no Parlamento, na rua e na tribuna 
travaram uma batalha feroz contra 
João Franco, o seu governo, o rei e 
a doutrina do engrandecimento do 
poder real. Para eles, a monarquia não 
trabalhava para o povo, que dela se 
distanciara. Não era um regime capaz 
de prover às ingentes necessidades 
de uma pátria em perigo e com João 
Franco no poder, ainda se acentuara 
mais a luta contra o povo e, claro está, 
contra os republicanos que se enten-
diam como os legítimos represen-

tantes do povo. Utilizando as pala-
vras de Afonso Costa: “Assim, o que 
caracterizou o reinado de D. Carlos é 
que nele já nem sequer se fingia tra-
balhar a favor do país. Trabalhava-se 
ostensivamente, cinicamente, sem re-
buço, a favor da monarquia contra a 
nação, a favor das clientelas parti-
dárias contra os produtores de todo 
o país. Os agrupamentos políticos 
tinham deixado de ser partidos para 
se transformarem em companhias de 
interesses mútuos.” 36

Os acontecimentos do Terreiro do 
Paço podiam ter tido um efeito rege-
nerador, no próprio campo político. 
A “Monarquia Nova” de D. Manuel II 
podia ter representado uma esperança 
e mesmo uma possibilidade de altera-
ção do sistema político. No entanto, 
continuaram a existir dificuldades, 
herdadas do reinado anterior. As lutas 
internas entre facções não abranda-
ram significativamente no seio do 
campo político da monarquia. Não se 
constituiu uma frente unida e coesa 
face ao movimento republicano, que 
capitalizava a seu favor descontenta-
mentos vários.
Num primeiro momento, no início 
dessa Monarquia que se quis nova, 
pareceu acertada a estratégia, por 
parte do republicanismo, de tréguas 
com o regime, desde que satisfeitas 

36 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 12, 19 de Maio de 1908.
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algumas reivindicações. No entanto, 
apesar da existência de uma facção 
que queria uma espécie de compro-
misso ou plataforma de entendimento, 
isso não implicava que, por um lado, 
abandonassem o seu credo republi-
cano procurando entrar para a monar-
quia e, por outro, que se questionasse 
se de facto este reinado era ou não 
diferente. Brito Camacho, por exem-
plo, não se coibiu de pôr em letra de 
forma, logo a 7 de Fevereiro, uma 
ideia que acompanharia vários repu-
blicanos, plasmada numa expressão 
simples e eficaz: “Novo rei. Velho 
reinado” 37.
Na óptica de tréguas, defendeu-se a 
ideia de constituição de uma “Plata-
forma Liberal”, que assegurasse as 
liberdades públicas e começasse a 
tratar da questão religiosa.
Na sessão da Câmara dos Deputados 
de 19 de Maio de 1908, Afonso Costa, 
a propósito do Discurso da Coroa, 
procurou levar a cabo uma discus-
são política mais ampla e profunda, 
pensando a situação política do novo 
reinado e apreciando a viabilidade 
do mesmo. Considera que o partido 
republicano se encontrava já numa 
fase de “maioridade”, na idade madu-
ra, logo “(…) não faz, pois, senão o 
que é útil a si e ao país.” 38 Se a monar-

quia conseguisse governar de forma 
“patriótica”, com economia e liberal-
mente, o PRP, sem deixar de pugnar 
pela república, congratulava-se por o 
país entrar numa era de paz. Os repu-
blicanos aceitavam, como solução 
provisória, a situação que trouxesse 
menos “desgraças” ao país. Afonso 
Costa tinha consciência que o risco 
desta opção era a demora na implan-
tação do novo regime, afirmando por 
isso: “(…) podendo nós assim perder 
tempo material até a constituição da 
república, o ganhemos depois na 
rápida expansão das forças vitais 
nacionais. A Pátria, chegando-nos às 
mãos quase no estado de anarquia, 
com os laços sociais dissolvidos pelas 
depredações do poder, já despedaçada 
pelos últimos ultrajes da monarquia, 
levará muito mais tempo, e exigirá 
muito mais sacrifícios do povo para 
se recompor, do que se nos cair já 
nos braços evolucionando no sentido 
do progresso, com as suas condições 
essenciais de vida perfeitamente asse-
guradas e com instituições já quase 
republicanas, em que o povo compar-
tilhe directamente do poder político 
e administrativo.” 39 No entanto, nem 
todos os grupos dentro do movimento 
republicano concordavam com esta 
análise e com a ideia de que valeria 

37 In A Lucta, 7 de Fevereiro de 1908, 762.
38 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 12, 19 de Maio de 1908.
39 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 12, 19 de Maio de 1908.
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a pena esperar. Para uma facção mais 
revolucionária, havia que fazer a repú- 
blica, quanto mais cedo melhor, não 
defendendo nenhum tipo de platafor-
ma ou entendimento com a monar-
quia. Para Afonso Costa, contudo, 
o papel “científico” das monarquias 
constitucionais era o de preparar a 
passagem para regimes democráticos 
e republicanos, embora reconhecesse 
que “(…) faltam à monarquia todos 
os elementos necessários para cum-
prir o que nos dela exigimos.” 40

Mas Afonso Costa fez uma advertên-
cia importante: “Se, porém, a monar-
quia não fizer o Governo patriótico, 
económico e liberal, que lhe exigi-
mos, então não diremos tanto melhor 
porque é a pátria que sofre; não, não 
nos regozijaremos com o facto; mas 
a republica terá de ser em tal caso 
estabelecida pelo partido republi-
cano com a mesma urgência com que 
é preciso acudir a um incêndio de-
vastador, que está prestes a devorar 
pessoas queridas. Então a revolução 
será justificada e urgente!” 41

Terminou este longo e importante 
discurso político, uma análise profun-
da do último reinado e da monarquia, 
com uma referência ao regicídio: 
“O novo Rei deveria representar a 
nova ordem de cousas, deveria inspi-

rar-se na mesma alma da nação, que 
produziu, por culpa dos Governos, as 
tragédias passadas. Mas se o novo 
reinado não quiser representar, com 
toda aquella coragem que dão os 
momentos decisivos da historia, exac-
tamente a oposição do povo ao reina-
do anterior, perder-se-ha com este. 
A sombra de destruição e de morte, 
que d’este reinado ficou, envolverá 
o novo reinado, e - cumpri-se hão os 
fados!” 42

 A posição de Afonso Costa, de pro-
curar encontrar uma forma de convi-
vência temporária com o novo reinado, 
representava apenas uma das tendên-
cias dentro do movimento republi-
cano. A facção revolucionária come- 
çaria a tomar posições no movimento 
e na organização, tal como se obser-
vou no X Congresso Republicano de 
1909, em Setúbal, no qual a Carbo-
nária e os revolucionários começaram 
a exercer uma forte pressão sobre o 
partido, fazendo eleger um Directório 
mais aberto à agenda dos homens de 
acção.
Por esta altura, o Partido Republi-
cano era atravessado por duas corren-
tes aparentemente contraditórias, mas 
que coexistiam e trabalhavam, pug-
nando pelos seus objectivos. Em pri-
meiro lugar, registamos a presença de 

40 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 12, 19 de Maio de 1908.
41 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 12, 19 de Maio de 1908.
42 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 12, 19 de Maio de 1908.
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uma facção revolucionária, que vinha 
ensaiando as possibilidades de fazer 
a revolução, ainda que a maneira de 
a levar a cabo tenha várias interpre-
tações. Em segundo lugar, uma parte 
dos republicanos trabalhava para 
afirmar o partido como competente, 
capaz de assegurar o governo de 
Portugal, composto de homens com 
estofo de estadistas. Ou seja, coexis-
tiam estes dois partidos: o revolucio-
nário e o de governo. Se por um lado 
se conspirava, por outro, procurava-se 
administrar exemplarmente a Câmara 
Municipal de Lisboa (que seria “to-
mada” precisamente em 1908), para 
demonstrar a capacidade de organi-
zação e de gestão dos republicanos.
Esta proposta de “tréguas” de Afonso 
Costa deve ser entendida no seu con-
texto, o do pós-regicídio e tem de ser 
lida, também, como um gesto de boa-
vontade da facção que rejeita qual-
quer responsabilidade no regicídio. 
Por outro lado, como o próprio Afon-
so Costa reconhece, o PRP afirma-se 
como um partido de governo e este 
gesto de diminuição da intensidade 
da luta quer “provar” isso mesmo.
As “tréguas” foram bastante curtas. 
Para os republicanos, a monarquia, 
e dentro dela os “reaccionários” e os 
áulicos em torno de D. Amélia, invia-
bilizara esta tentativa de “acalmação” 
logo, o conflito revolucionário tor-
nara-se, aos seus olhos, inevitável. 
A “Monarquia Nova” de D. Manuel II 

passaria a ser entendida como a união 
do trono e do altar, o reino das saias, 
das sotainas, das “beatas” e dos jesuí-
tas. Os republicanos, num crescendo 
de dinamização política e organiza-
ção, sem abandonarem a procura do 
reconhecimento da sua competência 
para estar ao leme dos destinos da 
nação, fariam, a seu tempo, soar a 
hora da revolução.

Se a cúpula dirigente do partido e 
os mais importantes e “respeitáveis” 
políticos republicanos condenaram o 
atentado, tal não significou que exis-
tisse unanimidade em todo o movi-
mento republicano. A actuação de 
Costa e Buiça teve a aprovação de, 
pelo menos, um sector mais radical 
do movimento popular. E, provavel-
mente, cumplicidades inconfessadas 
por parte de alguns.
Maria Veleda, feminista e republica-
na, escreveu um artigo muito interes-
sante sobre esta questão. Em primeiro 
lugar, escreveu-o para as mulheres, 
mais concretamente para as “senhoras 
liberais”. Não existiam muitas mu-
lheres activas na política e um artigo 
de uma delas é bastante significativo. 
Era igualmente importante mostrar 
aos homens que as mulheres tinham 
uma posição sobre este assunto, que 
queriam e eram capazes de pensar a 
política, muito embora Maria Veleda 
pareça sugerir que o clima asfixiante 
se fazia sentir sobre o homem, reme-
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tendo a mulher para uma posição 
política secundária, mais de apoio e 
menos de acção.
Esta republicana afirmava que as mu-
lheres se preocupavam com a sorte 
dos homens na conjuntura de opres-
são que então se vivia. Tinha uma 
visão bastante crítica de D. Carlos I, 
naquele momento político particular: 
“O rei ia chegar: – impudente e pro-
vocante, rindo com desprezo de todo 
esse mar de lágrimas que em volta 
do seu nome execrado se encapelava 
em ondas de maldição – o rei ia che-
gar.” 43 Acrescentou ainda uma outra 
ideia bastante curiosa: se o olhar pu-
desse ferir, muitas mulheres teriam 
“morto” o rei, já que esta morte sal-
vava muitas vidas.
As visitas à morgue onde estavam os 
corpos dos dois regicidas e do rapaz 
morto por engano no Terreiro do Paço 
não se limitaram a satisfazer a curio-
sidade da população, muito embora 
fossem um espectáculo relativamente 
usual e não exclusivo de Lisboa. Estas 
significaram uma homenagem aos 
regicidas, patente também na neces-
sidade fetichista de recolher roupa, 
botões e cabelo dos mortos em expo-
sição. Para além disso, houve mesmo 
quem não se coibisse de os cumpri-

mentar de forma bastante expressiva. 
Conta Raúl Brandão que João de 
Deus Guimarães, indo à morgue, e 
embora fosse proibido tocar no cadá-
ver, arranjou maneira de dar “(…) um 
formidável aperto de mão” 44 a Buiça, 
fazendo de conta que ia averiguar da 
rigidez do cadáver.
Não só de visitas à morgue se fizeram 
as homenagens. Testemunhas coevas, 
de monárquicos a republicanos, dei-
xaram registado, uns condenando, 
outros com satisfação, os milhares 
que foram às campas de Costa e 
Buiça, cujas cerimónias fúnebres 
foram cautelosamente organizadas 
pelas primeiras horas da madrugada, 
para procurar evitar o que acabou por 
acontecer: que se fizesse uma roma-
gem aos seus túmulos, que se levas-
sem flores e que se deixassem bilhetes 
e mensagens. A Associação do Regis-
to Civil, reunida no dia 14 de Feve- 
reiro de 1908, decidiu ir ao Alto de 
São João, dois dias depois, depor flo-
res sobre as campas dos seus falecidos 
consócios Alfredo Costa e Manuel 
Buiça. A Vanguarda pôde mesmo 
noticiar, no dia 17 de Fevereiro de 
1908 a realização de uma “Grande 
manifestação de dor” 45. Vários jor-
nais e diferentes testemunhos referem 

43 A Vanguarda, 1 de Fevereiro de 1909, n.º 4332.
44 BraNdão, Raúl, Memórias (Tomo I), Obras Completas, Edição de José Carlos Seabra Pereira, 

Lisboa, Relógio D’Água, 1998, p. 160.
45 A Vanguarda, 17 de Fevereiro de 1908, n.º 3985.
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que estiveram vários milhares de pes-
soas junto às campas. Para além de 
poder existir curiosidade acerca dos 
regicidas, a ida ao cemitério revela 
um indesmentível apoio, se não de 
todos, pelo menos de muitos.
Os retratos, os postais e a venda de 
objectos afins permite-nos surpreen- 
der a curiosidade mórbida (e um 
agudo sentido de oportunidade de 
muitos comerciantes) que rodeava 
Costa e Buiça. Mas, mais uma vez, 
não se tratava só de interesse vago, 
mas de uma clara forma de manifes-
tar o apoio à sua acção, uma forma de 
os transformar em heróis. As campas 
dos regicidas passaram a ser um dos 
locais de culto de algumas sensibi-
lidades ligadas ao republicanismo e 
a campos políticos de esquerda. Em 
1909, no primeiro aniversário do 
atentado do Terreiro do Paço, a polí-
cia, às primeiras horas do amanhe-
cer, já enxameava ao redor do cemi-
tério do Alto de S. João. O governo 
temia que se realizassem romagens 
às campas de Costa e Buiça, tal como 
tinha acontecido no ano anterior. 
O Mundo 46 anunciou “A fúria reaccio- 
nária” e a proibição de entrada aos 
visitantes. Este órgão de imprensa, 
voz de um republicanismo popular e 
jacobino, acrescentava que a mãe e a 
irmã de Alfredo Costa, bem como a 

sogra e os filhos de Buiça, chegando 
por volta do meio dia, foram aborda-
dos pelo capitão Craveiro Lopes que 
lhes pediu explicações, para saber 
ao que iam. O Mundo, utilizando os 
familiares dos dois regicidas para o 
argumento que visava defender, con-
siderava uma injustiça que se não 
permitisse “chorar” pelos mortos, 
pelos seus mortos.
O jornal O Mundo foi publicando 
“investigações” e documentos sobre 
os regicidas e acompanhando sempre 
os desenvolvimentos do caso. Assim o 
quereriam os seus leitores, numa rela-
ção dinâmica na qual o próprio jornal 
criava esse apetite no público. Logo a 
4 de Fevereiro de 1908 47, este órgão 
de imprensa republicano publicou 
as fotos dos regicidas e um dos seus 
repórteres foi a casa de Buiça para 
ficar a conhecer mais pormenores da 
sua vida. Ficámos a conhecer a sua 
sogra e a sua filha pequena, vestida 
de rigoroso luto. Desde esta altura que 
Buiça foi o regicida que mais captou 
a atenção, a curiosidade e o apreço 
do radicalismo, não sendo alheia a 
este facto a ideia de que foi ele quem 
disparou os tiros que mataram tanto 
o rei como o príncipe. Assentava-lhe 
bem a imagem de revolucionário, de 
mártir, de abnegado, de homem que 
morreu por uma causa. E esta imagem 

46 O Mundo, 2 de Fevereiro de 1909, n.º 2963.
47 N.º 2602.
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foi sendo trabalhada pela imprensa 
republicana.
Manuel de Laranjeira, escritor portu-
guês, numa carta a Miguel de Unamu-
no, escritor, poeta e filósofo espanhol, 
tratou exactamente desta questão do 
que Buiça representava: “Em Portu-
gal, sobre o carácter de Buiça, havia 
duas correntes de opinião: uma que 
reputava o regicida como um assas-
sino vulgar, alugado para realizar a 
tragédia de 1 de fevereiro; outra que 
o encarava como um místico político, 
uma espécie de Brutus à moderna, 
como um Poeta de Acção (foi assim 
mesmo que lhe chamaram).” 48

Laranjeira contava que se estava 
a formar à sua volta uma lenda de 
heroísmo e que as massas populares 
divinizavam Buiça. Não é de todo 
inédita, a importância que um “már-
tir” tinha numa determinada cultura 
ou numa sub-cultura específica. Faz, 
aliás, parte de muitas mitologias na-
cionais ou de histórias de determi-
nados grupos, a de alguém que se 
sacrifica por uma causa comum, pela 
nação, por uma ideia.
A 5 de Fevereiro de 1908 49, o mesmo 
jornal publica a foto dos “filhinhos” 
do “professor Buiça” – note-se o 

tratamento respeitoso – “morto pela 
polícia” em 1 de Fevereiro. Nem uma 
palavra acerca do seu acto. Apenas 
se chamava a atenção para as pobres 
crianças órfãs e para a sua morte às 
mãos das autoridades. Rejeitava-se, 
claramente, a ideia de alguns monár-
quicos de que Costa e Buiça eram 
“feras humanas”. E para contrariar 
esta ideia, era apresentada a família 
de Buiça, que “amaciava” a sua ima-
gem de matador.
No dia 6 de Fevereiro 50, o jornal vol-
tou a tratar dos familiares de Buiça, 
explicando ao leitor que a mulher 
Ermelinda falecera há pouco tempo, 
que era a avó que tratava dos meni-
nos, a Elvira de 7 anos e o Manuel 
de 5 meses. Por esta altura já tinham 
começado a receber donativos em 
dinheiro para esta família. No dia 
seguinte 51, o repórter de O Mundo 
noticiou que transmitira à sogra de 
Buiça, Maria de Jesus Costa, que um 
leitor do jornal lhe oferecia casa e 
colégio para as crianças. E a subs-
crição aumentava. Esta continuaria 
a somar donativos e, com eles, sinais 
de apreço pela atitude de Buiça, até 
Outubro de 1908. Há uma compara-
ção que perpassava subterraneamente 

48 Martocq, Bernard, “Duas cartas inéditas de Manuel Laranjeira a Miguel de Unamuno” in 
Revista Colóquio/Letras, Documentos, n.º 22, Nov., 1974.

49 N.º 2603.
50 N.º 2604.
51 O Mundo, 7 de Fevereiro de 1908, n.º 2605.
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as imagens dos órfãos: de um lado 
crianças pobres, desamparadas, filhos 
de um pai que morreu por uma causa; 
por outro, um jovem que perdeu o 
pai e se tornou rei. Os filhos de Buiça 
eram a imagem da tragédia, apagan-
do-se assim o sofrimento de D. Ma-
nuel II na qualidade de filho.
Ao longo do ano, os jornalistas de 
O Mundo fazem referências, por 
exemplo, aos interrogatórios sobre o 
regicídio e às intervenções do Conde 
de Arnoso na Câmara Alta. Em Março 
de 1909, foi escrito um fundo sobre o 
regicídio e o Conde de Arnoso, come-
çando por reconhecer que faz sentido 
que um antigo “valido” e íntimo de 
D. Carlos estivesse constantemente 
a levantar a questão do regicídio. 
As várias intervenções do Conde de 
Arnoso, os pedidos de investigação 
até às últimas consequências, tinham 
como resposta republicana a necessi-
dade de se acabar com as investiga-
ções que lhes pareciam “invenções”. 
Os republicanos queriam encerrar 
este assunto, dizendo que eram os 
reaccionários que traziam sempre, 
mais uma vez, esta questão, como 
forma de chantagem política.
Em 28 de Outubro de 1908, foi pu-
blicada uma reprodução em zincogra- 
vura das disposições deixadas por 
Manuel Buiça, datado de 28 de Janei-
ro de 1908. A prosa não podia deixar 

de encontrar eco no radicalismo repu-
blicano: “Meus filhos ficam pobrissi-
mos; não tenho nada que lhes legar 
senão o meu nome e o respeito e com-
paixão pelos que sofrem.
Peço que os eduquem nos princípios 
da liberdade, igualdade e fraterni- 
dade em que eu comungo e por causa 
dos quais ficarão em breve, órfãos.” 52 

Eram palavras simples, que através 
do jornal chegaram a muita gente. 
Aos que sabiam ler e aos que ouviam. 
Para o radicalismo, pareciam provar 
a “nobreza de carácter” de um dos 
homens que matou o rei e que o seu 
acto fora político e não um assassi-
nato “vulgar”.
Feita a República, Costa e Buiça tive-
ram ainda um papel a representar. No 
final de Dezembro de 1910, o novo 
poder quis marcar uma posição acer-
ca da revolução e da sua história. Para 
isso, inaugurou o Museu da Revo-
lução, ao Quelhas. Numa das salas 
tinham material relacionado com o 
regicídio. Aí se encontravam os re-
tratos de Costa e Buiça e, sobre um 
tamborete forrado a veludo escarlate, 
a carabina e a pistola históricas, tal 
como o varino e o chapéu de Buiça.  
A República, enquanto poder, con-
sagrou a importância destes dois 
homens e do seu acto.
Em Fevereiro de 1911, a Associação 
do Registo Civil decidiu promover 

52 O Mundo, 28 de Outubro de 1908, n.º 2867.
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uma romaria às sepulturas de Costa e 
Buiça. Segundo A Vanguarda, órgão 
republicano do Livre-Pensamento, 
alguns grupos revolucionários e de 
livre-pensamento, convidados pelo 
Grémio Excursionista José do Vale 
promoveram a visita às sepulturas dos 
“(…) livre-pensadores e revolucio-
nários Alfredo Costa e Buiça, assas- 
sinados no dia 1 de Fevereiro de 
1908 em holocausto à causa da liber-
dade.” 53 No entanto, não os queriam 
homenagear sozinhos, tendo por isso 
promovido, em simultâneo, uma ro-
magem às campas de outros seus con-
sócios, nomeadamente Cândido dos 
Reis, Miguel Bombarda e Heliodoro 
Salgado. É noticiada em vários órgãos 
de imprensa a realização de uma mani-
festação que contou com milhares de 
participantes. O Mundo 54, por exem- 
plo, escreveu que eram cerca de 100 
mil pessoas. Para A Vanguarda, o 
povo democrático de Lisboa tinha 
dado um exemplo de veneração pelos 
seus mortos gloriosos. Na reporta-
gem que fazem deste acontecimento, 
optaram por não citar os nomes das 
pessoas que lá estiveram, por serem 
vários milhares, explicaram. Fizeram 

referência às colectividades: ao Gru-
po Excursionista José do Vale, a Jun-
tas Locais do Livre Pensamento, a 
certos Centros Republicanos, desig-
nadamente o Centro António José de 
Almeida, o Centro Miguel Bombarda, 
o Centro Rodrigues de Freitas, o Cen-
tro da Pena, o Centro 5 de Outubro 
e o Centro Henriques Nogueira, a 
Batalhões de Voluntários e, finalmente 
a duas Lojas Maçónicas, a Montanha 
e a Obreiros do Trabalho 55. O Mundo 
acrescentou a esta lista associações 
de operários, marinheiros do Vasco 
da Gama 56 e a Liga Republicana das 
Mulheres Portuguesas 57.
Há algumas ideias importantes a reter 
desta primeira homenagem feita sob 
o signo do novo regime republicano. 
Costa e Buiça não foram os únicos a 
serem homenageados. Muito embora 
a data remetesse para o regicídio, os 
organizadores ao trazerem Heliodoro 
Salgado, acrescentavam os “heróicos 
tempos da propaganda” e, com os 
nomes de Miguel Bombarda e Cân-
dido dos Reis, traziam a revolução 
ainda tão presente na memória e nos 
corpos de todos. Feita em Fevereiro e 
daquele modo em particular, preten-

53 A Vanguarda, 5 de Fevereiro de 1911, n.º 48.
54 O Mundo, 6 de Fevereiro de 1911, n.º 3688.
55 Veja-se A Vanguarda, 12 de Fevereiro de 1911, n.º 49.
56 Estes marinheiros foram os protagonistas de uma insubordinação no Vasco da Gama em 

1906.
57 O Mundo, 6 de Fevereiro de 1911, n.º 3688.
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dia invocar mais do que os aconte-
cimentos do Terreiro do Paço, tendo, 
assim, um escopo mais lato e mais 
consensual, já que inseria o acto de 
Costa e Buiça numa conjuntura de 
luta mais vasta e criava uma “linha-
gem de heróis”. A homenagem suge-
ria a existência de um fio condutor, 
de um denominador comum entre 
aqueles homens. Exceptuando o caso 
de Heliodoro Salgado, os outros qua-
tro tinham morrido de forma violenta: 
Miguel Bombarda fora assassinado 
por um doente imediatamente antes 
da revolução, Cândido dos Reis ma-
tara-se crendo que a revolução não 
fora bem sucedida (embora persis-
tisse a ideia de que a sua morte pode-
ria ter outra explicação, isto é, que o 
Almirante podia ter morrido às mãos 
de um traidor) e os dois regicidas que 
tombaram no Terreiro do Paço. Todos 
estes homens tinham dado a vida pela 
causa, todos eram, de alguma forma, 
mártires da República.
Tudo leva a crer que esta homena-
gem foi organizada a partir das bases, 
que se entendiam como revolucioná-
rias. Ou seja, foi o republicanismo 
mais radical que a convocou e não as 
cúpulas do movimento ou do Partido, 
ao tempo já comprometidas com o 
poder. Por outro lado, entre os milha-
res de pessoas que estiveram presen-
tes na manifestação, não se fez refe-
rência a qualquer vulto do PRP, ou 
a qualquer importante caudilho. Isto 

pode significar duas coisas: por um 
lado, nenhum dos chefes se quis asso-
ciar a esta homenagem, organizada 
pelo radicalismo, porque não se revia 
nela; por outro, nenhum quis assumir 
uma posição pública, apesar de poder 
ter algum respeito por Costa e Buiça 
(sendo certo que respeitariam os ou-
tros nomes). No contexto da procura 
do reconhecimento internacional da 
nova república, nomeadamente por 
parte da “velha aliada”, a Inglaterra 
(onde estava, aliás, D. Manuel), não 
era uma opção política ter os mais 
altos representantes do novo regime 
ou os políticos mais conhecidos (cate-
gorias que, na maioria dos casos, se 
sobrepõem) a tomarem parte nestas 
celebrações.
Pelo contrário, o republicanismo 
popular escolhera os seus heróis e 
fê-lo abertamente. Prestara todas as 
honras a Costa e Buiça, sem levar em 
linha de conta as críticas ou eventuais 
represálias.

As diferentes posições face ao regicí-
dio e aos seus autores demonstraram 
a pluralidade de vozes do campo polí-
tico que se autodenominava de avan-
çado, de um largo caudal político cuja 
constituição ultrapassa uma definição 
estreita de republicanismo, devendo 
antes ser pensado como uma conver-
gência de sensibilidades políticas.
Uma das linhas de clivagem que esta 
questão tornou visível foi a diferença 
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entre os “doutores”, como chegaram 
a ser chamados, e as bases mais radi-
cais do partido, onde confluem ele-
mentos de vários campos políticos 
não exclusivamente republicanos. 
Encontramos no radicalismo popular 
cruzamentos com o socialismo, com 
o anarquismo e com o livre-pensa-
mento.
Para os que apoiavam a acção de 
Costa e Buiça, esta fora exemplar, 
uma espécie de propaganda pelo feito 
ou propaganda pelo acto. É preciso, 
contudo, precisar que a propaganda 
pelo acto não deve ser confundida 
com “terrorismo”. Tratava-se de dar 
o exemplo, ou liderar pelo exemplo, 
o que não significava que envolvesse 
sempre, ou necessariamente, qual-
quer espécie de violência ou de aten-
tado pessoal.
No entanto, no caso de Costa e Buiça, 
eles levaram até ao limite a sua con-
vicção. Independentemente do que 
os moveu, o certo é que o seu acto 
foi visto como uma forma de punir a 
opressão e existiu, claramente, quem 
admirasse a sua coragem e abnega-
ção. A questão central na avaliação da 
“natureza” destes homens, discutida 
na época, era saber se Costa e Buiça 
eram criminosos “vulgares”, e se o seu 
“crime” poderia ser avaliado como 

outro assassinato qualquer. Como 
explicou António José de Almeida na 
Câmara dos Deputados, começando 
por afirmar que nem ele, individual-
mente, nem o Directório aprovavam 
a morte do rei, Costa e Buiça não 
tinham morto por seu próprio prazer, 
mas para restituir aos seus concida-
dãos a liberdade que lhes fora rou-
bada. Quem tinha tido culpa da morte 
do rei era o próprio rei D. Carlos I e 
a ditadura que o arrastara para a “per-
dição”, afirmava este mesmo tribuno 
republicano, fazendo eco da ideia já 
veiculada nos jornais republicanos 
que o rei não tinha morrido: tinha-se 
suicidado. Ou, como constava ter-se 
ouvido na esquerda da Câmara Fran-
cesa: “Carlos est mort, victime d’un 
accident de travail” 58. O rei “Foi 
morto por uma descarga irreprimível 
e fatal, do espírito público electri-
zado até à exaltação.” 59 Costa e Buiça 
era a “crise epiléptica da nação” 60, 
uma espécie de representantes do 
espírito do povo, dos oprimidos. 
Assim sendo, não podiam ser confun-
didos com “vulgares” matadores ou 
assassinos a soldo de alguém.
Para o republicanismo Costa e Buiça 
foram ingénuos, fanáticos, mas tam-
bém corajosos e heróis. Foram, para 
retomar a expressão utilizada por 

58 Citado in The Times, 4 de Fevereiro de 1908, p. 5.
59 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 22, 3 de Junho de 1908.
60 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão n.º 22, 3 de Junho de 1908.
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Manuel Laranjeira, poetas da acção. 
Para os que choraram a morte do rei, 
estes dois homens foram o medo, o 
crime, a desordem, o espectro da 
anarquia e do fim do mundo tal como 
o conheciam.
A maneira como o movimento repu-
blicano reagiu ao regicídio diz-nos 
muito sobre a dinâmica interna do 
movimento. O acto de Costa e Buiça, 

tornou visíveis as diferentes tendên-
cias que o constituíam. Sem prejuízo 
de outras linhas de clivagem dentro 
deste campo político, a avaliação do 
significado e das consequências polí-
ticas do regicídio mostrou que exis-
tiam aqueles que aprovavam a morte 
do rei e aqueles que a censuravam. 
E existe um mundo de diferença entre 
estas duas posições.




