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Nunes da Rosa foi um contista de pri-
meira água, um dos primeiros escri-
tores verdadeiramente regionalistas. 
Foi pioneiro no arranque de uma 
literatura de marcas açorianas, onde 
as vivências das ilhas, das ilhas das 
Flores (pastorais do mosteiro, 1904) 
e do Pico (gente das ilhas, 1925) são 
vincadamente assinaladas, ao ponto 
de tomás da Rosa, em texto publicado 
no correio da Horta de 05/11/1955, 
ter afirmado que: “Nunes da Rosa é o 
mais autêntico representante do aço-
rianismo literário, superior neste ponto 
de vista a Florêncio terra, e compa-
rável a Vitorino Nemésio e a Cortes 
Rodrigues. /…/ o volume gente das 
ilhas subintitula-se de “Quadros aço-
rianos”, pois Nunes da Rosa, eviden-
temente, tinha consciência da feição 
regionalista dos seus escritos”. A sua 
escrita está espalhada por vários jor-
nais da época, e pelas ilhas do triân-
gulo, com natural destaque para os 
jornais fundados e mantidos por ele 
próprio, com tipografia na freguesia 
das Bandeiras, o que não deixará de, 
só por si, ser um acontecimento para 
o tempo e merecedor de admiração, 
um século depois. o estilo regiona-
lista dos contos é o mesmo, ainda que 
em outro registo, dos textos jornalís-
ticos de que nos vamos ocupar nestas 
páginas de análise. Nunes da Rosa era 

padre, escritor, animador cultural e 
político. Pertenceu a uma vereação da 
Câmara da Madalena preenchida por 
cinco sacerdotes. Nasceu na Califór-
nia, mas cedo regressaram seus pais 
ao Pico e o menino Francisco Nunes 
da Rosa surgiu na ilha de seus proge-
nitores. Estudou no Liceu da Horta, 
no Seminário de Angra e foi colocado 
como pároco no Mosteiro, na ilha das 
Flores. Em 1896, regressa ao Pico, à 
freguesia das Bandeiras, onde perma-
necerá até ao último dia de vida, o 
dia 13 de Setembro de 1946. Falar 
da importância do clero, no final do 
século XIX e no início do século XX 
é fácil e percebe-se a influência que 
conseguia ter sobre a população, em 
grande parte analfabeta e muito reli-
giosa. A ligação entre estes dois dados 
não é despicienda e maior é, por isso, 
o relevo da acção clerical na con-
dução das almas e das vontades das 
populações dela dependentes. Para 
além do púlpito, tinha Nunes da Rosa 
a pena bem calibrada e eficiente a que 
os “seus” jornais não são estranhos, 
antes peças fundamentais da doutrina 
cristã e monárquica, pois mesmo 
quando afirma ser o bem nacional o 
que mais interessa, como são o bem 
das pessoas e o desenvolvimento do 
país, não o deixa de fazer na saudade 
ou na convicção da superioridade da 

1.  iNtrodução para sE ENtENdEr o tipo dE JorNalismo 
E coNHEcEr a biografia dE NuNEs da rosa
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monarquia sobre a república, para 
ele, a mãe de todos os males.

Com este trabalho de leitura, em 
linha cronológica e de acordo com o 
material disponível, lemos, em dois 
jornais de uma freguesia pequena da 
ilha do Pico, as Bandeiras, as notícias 
e as ideias que chegavam à ilha sobre 
os tempos imediatamente anteriores à 
implantação de república (A Ordem, 
publicação feita entre 27 de Março 
de 1907 e 20 de Março de 1909) e os 
tempos conturbados que se seguiram 
ao amadurecimento do novo regime 
político português Sinos d’Aldeia 
(SA), publicação feita entre 26 de 
Novembro de 1916 e 31 de Dezem-
bro de 1924). Chegam notícias dos 
acontecimentos vividos na capital e 
os jornais, dando conta desses factos, 
permitem dar-nos a conhecer as inter-
pretações que se fazem dos mesmos 
e que visam os objectivos dos seus 
autores. Colocamos a ênfase na figura 
de Nunes da Rosa, não só porque era 
o director das duas publicações, mas 
também porque uma grande parte dos 
textos não está assinada e, com toda a 
lógica, serão do próprio director ou da 
redacção a que pertencia e chefiava. 
De resto, o número de colaboradores, 
na época, devia ser tão diminuto, que 
a Nunes da Rosa caberia a essência 
do trabalho. Era um homem convicto 
das suas ideias, era padre e por isso 
defendia, com unhas e dentes, o clero 

e a sua acção indispensável para o 
progresso do país e hoje, talvez, ache-
mos curioso que Mussolini seja apon-
tado como bom exemplo a seguir, 
pelo facto de ter declarado que queria 
manter boas relações com o Vaticano: 
“Só o religioso é contrário ao anti-
clericalismo. o clericalismo é uma 
grande força moral e espiritual que 
não pode ser desconhecida. Por isso, 
o Quirinal procura ter com o Vaticano 
relações cordiais” (in SA, 30/08/24). 
Nunes da Rosa estabelece, nas orien-
tações editoriais, no primeiro número 
de SA, publicado em 26 de Novem-
bro de 1924, com toda a clareza, que 
o jornal é apenas o boletim paroquial 
da freguesia de Nossa Senhora da Boa 
Nova, das Bandeiras e não um jornal 
preocupado com os acontecimentos 
mundiais. Mas, afinal, há-de ser mais 
e esclarece-nos de que: “Além disso, 
como folha de leitura para as clas-
ses simples, menos cultas, tratará de 
assuntos de interesse social, como: a 
escola, o eleitorado, a associação, o 
cooperativismo, etc. – Sinos d’Aldeia, 
carrilhões do progresso! – rebuscando, 
ao mesmo tempo, entre os factores da 
vida local os relatos que mais possam 
interessar aos ausentes…” Esta preo-
cupação com a escola pública, com a 
“lei da instrução” há-de acompanhar 
todos os escritos de Nunes da Rosa 
e ser um cavalo de batalha, sempre 
presente, mesmo quando os proble-
mas são de ordem económica, porque 
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ele entende ser o melhor caminho 
para Portugal sair do atraso em que 
se encontra. Nesta espécie de estatuto 
editorial, é de assinalar a referência à 
emigração, manifestando-se a preo-
cupação em dar notícias que possam 
interessar a quem está ausente da sua 
terra e em receber informações dos 
emigrantes sobre a sua vida na diás-
pora.

Nunes da Rosa tem, no campo da 
formação dos jovens, uma ideia que 
hoje seria incompreensível para as 
grandes massas. Na época, na década 
de vinte do século XX, dava os pri-
meiros passos, o posteriormente acla-
mado de desporto-rei, o football, que 
ele traduz linearmente como o “pon-
tapé na bola”. É contra este novo des-
porto que alastra, segundo o jornal, 
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por todas as freguesias porque ele é 
“ tão molde a afectar a modalidade 
psíquica e o sentimento patriótico da 
gente moça.” (in SA, 30/05/24). Se é 
estranha esta forma de ver o futebol 
e aquilo que ele veio a ser ao longo 
do século XX, sem dúvida o jogo do 
século, é importante esta referência 
para se ter uma noção exacta do papel 

do jornal dirigido por Nunes da Rosa, 
sempre em cima dos acontecimentos, 
sobretudo daqueles que têm reper-
cussão na vida simples e rural da ilha. 
Nada do que se passa no seio desta 
“gente das ilhas” é estranho ao jor-
nalista nem ao escritor que disso dá 
sobejo destaque nos seus contos.

Conservados, embora em estado 
pouco saudável, estão noventa e seis 
números do jornal A Ordem, publica-
dos entre 27 de Março de 1907 e 20 
de Março de 1909, na freguesia das 
Bandeiras, onde, para além da redac-
ção, havia a própria tipografia para 
a impressão do jornal, a mesma que 
mais tarde dará corpo ao outro jornal 
de Nunes da Rosa, o hebdomadário 
Sinos d’Aldeia. É o período que 
antecede a república e o dos últimos 
momentos de crise da monarquia e 
dos movimentos para a sua salvação. 
Apesar de, claramente, monárquico, 
há uma condenação severa ao dese-
quilíbrio em que Portugal vivia e 
acentua-se a crítica à ignorância em 
que o povo vive e à instabilidade do 
rotativismo. Há um sentido apelo 
à ida do povo à escola e uma preo-
cupação em não baixar os braços na 
luta pela educação: “Se as leis admi-
nistrativas e policiais de instrução se 
não cumprem, se muitas escolas não 

passam de simples decoração orna-
mental de nossa sociedade “culta” 
– façamos por nossa parte por levar 
o povo a exigir o cumprimento da 
lei e a franquia eficaz do ensino” 
(in A Ordem, de 01/06/ 1907).
A pátria não tem lugar nem esperança 
para os seus filhos, por isso, os aço-
rianos partem para os Estados Unidos 
da América do Norte e o director de 
A Ordem escreve, em 22 de Junho de 
1907: “Bem ditos os que partem! Só 
assim a pátria pode contar com eles”. 
triste visão de uma pátria que se espa-
lhou pelo mundo, durante quase todo 
o século XX, à procura de melhores 
condições de vida, mas sempre com 
saudades diversas, ao ponto da remes- 
sa de divisas ser um dos suportes 
financeiros do país. Nos primeiros 
números, verifica-se, sobretudo, uma 
espécie de equidistância entre os 
monárquicos e os republicanos, tal a 
amargura com que se olha para o des-
tino do país, “e depois o parlamenta-

2. aNtEs, ENquaNto a rEpublicaNização avaNçava
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rismo em Portugal não passa de uma 
hipocrisia venal, sancionada pela 
desorientação e ignorância públicas. 
E a termos 50 ou 60 ditadores a ser-
ralhar simultaneamente sobre os des-
tinos do país, – é bem preferível que a 
ditadura se exerça às claras e por um 
só homem…” (in A Ordem, 29/06/07). 
Mas a confusão é tanta que se afirma, 
mais adiante, no mesmo artigo de 
fundo do jornal: “Aguardem-se os 

actos dessa execrada ditadura, e então 
sim! Se forem maus, reprovem-nos 
e ataquem o governo; mas se forem 
bons e úteis ao interesse do país, – 
por Deus! Bem digamos ao homem 
que se atreveu a fazer entrar isto nos 
seus eixos…” (ibidem).
Enquanto se vai dando conta da deso-
rientação que reina no país e nos par-
tidos políticos e se comenta o papel 
do exército português em África, 
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falando-se “da chacina de algumas 
dúzias de pobres pretos selvagens” 
(in A Ordem, 19/10/07), utilizando 
uma expressão paternalista e colo-
nialista descabida de todo, tanto mais 
para um jornal católico, vai dando-se 
conta, igualmente, das movimenta-
ções para a implantação do Partido 
Nacionalista, nos Açores, com a fun-
dação do Centro do Partido Naciona-
lista, em Angra, “a sede religiosa e 
eclesiástica do arquipélago – o centro 
e o fulcro de poderosas forças morais 
dispersas pelas ilhas” (in A Ordem, 
12/10/07). E as notícias indicam que 
na Horta houve eleições para o Par-
tido Nacionalista e todos os escolhi-
dos são padres. Nas Velas também. 
Na Madalena, 12 padres constituem 
o Partido Nacionalista. Um grande 
destaque é dado ao congresso deste 
partido, realizado na cidade de Braga. 
o clero é o melhor que o país tem, 
mas não se representa a si próprio no 
parlamento, por isso é necessário dar-
-lhe voz e o Partido Nacionalista é a 
melhor forma de o alcançar, porque 
“começa, nas circunstâncias actuais, 
onde devia começar: no seio do clero. 
Pois é desta benemérita classe que há 
a esperar os nobres exemplos do mais 
rasgado heroísmo e do mais acen-
drado amor pela prosperidade da pá-
tria e pelo bem comum” (in A Ordem, 
07/12/07). Um partido de padres. 
E abundam os elogios a esta forma 
de intervenção política, porque isso 

representa uma esperança para o país. 
A Igreja Católica estende-se a todos 
os portugueses, mas se eles forem do 
Partido Nacionalista isso significa 
a integração plena, porque é a iden-
tificação plena com os princípios e 
as orientações colhidas na religião 
católica, até porque o partido é aben-
çoado pela Santa Sé e vai combater 
por Deus e pela Pátria. Estamos já 
em 1908, em Fevereiro e o assassi-
nato do Rei ocorre, trazendo o jornal 
larga notícia dos factos. Inicia-se uma 
nova cruzada, desta feita contra os 
perigos da república, fala-se mesmo 
em perigo iminente: “Uma tentativa 
republicana, ainda que com êxito, na 
ocasião presente, seria uma enorme 
desgraça. /…/ a transformação do 
regime atirar-nos-ia para as mais ter-
ríveis consequências” (in A Ordem, 
07/03/08). A república é apresentada 
“como um papão” a que se junta 
outro, o da “intervenção estrangeira 
na administração financeira do país”, 
pois “nasceram num berço de fome, 
os dois papões, para que se sepa- 
rem na perspectiva do bródio…” 
(in A Ordem, 22/02/08). Ao longo de 
vários jornais e com contributos che-
gados de Lisboa, são feitos rasgados 
elogios a D. Carlos e à monarquia, 
pela pena do Visconde de Castilho. 
Alguns são dramáticos e expressam 
a emoção de quem lidou de perto 
com a família real, e jogam muito 
com aspectos sentimentais, acima 
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de qualquer outra perspectiva crí-
tica ou sequer realista do panorama 
político português. Que se lamente a 
morte do rei e do príncipe, tudo bem, 
mas levou-se demasiado tempo com 
aspectos emotivos e, pela insistência 
nos mesmos, a situação descambou 
para a demagogia no tratamento da 
situação política nacional. o tom é 
aumentado, com um conto de João 
Azul, conhecido pseudónimo de 
Nunes da Rosa, onde um lavrador, 
a sua mulher e o seu filho são con-
frontados entre si, com uma série de 
disparates sobre a república, as suas 
leis e organização, à boa maneira do 
que ouvimos, durante décadas mais 
tarde sobre alguns regimes políticos 
totalitários que, não os professando, 
não deixaremos de criticar a falta 
de objectividade e de seriedade com 
que os mesmos eram apresentados e 
consumidos pela ignorância popular. 
Noticia-se, em 04 de Abril de 1908, 
que uma empresa britânica deixou de 
fazer comércio com Portugal, porque 
mataram o rei e louvaram os assas-
sinos, concluindo-se que à falta de 
crédito financeiro e administrativo, 
se acrescenta agora a falta de crédito 
moral.
A emigração para a América do Norte 
continua em grande escala. Duas 
razões são apontadas para tal sangria 
de açorianos: “duas questões essen-
ciais se impõem: a da instrução e a 
da economia agrícola e industrial” 

(in A Ordem, 11/04/09). A primeira 
seria resolvida cumprindo-se a lei; 
a segunda com a promulgação de 
medidas de auxílio e previdência. 
Nesse tempo conturbado, a notícia 
de Ponta Delgada e Angra terem con-
seguido autonomia administrativa, 
embora sem grande sucesso interno, 
faz com que se abra a discussão na 
Horta, em relação à mesma questão, 
dividindo-se as opiniões entre a de 
M. Greaves, favorável à autonomia e 
a do director de A Ordem, tudo leva 
a crer, pela falta de assinatura e pelo 
lugar de destaque na primeira página, 
que opta pela reivindicação do estabe-
lecimento de um porto franco, como 
medida para combater a emigração 
galopante que se faz sentir. Duas notí-
cias, no mesmo número do jornal de 
11 de Abril de 1909, merecem uma 
referência, pelo contexto em que se 
inserem. Uma sobre a falta de reali-
zação dos sufrágios da praxe pelas 
almas de D. Carlos e do Príncipe Luís 
Filipe que a Câmara Municipal da 
Madalena ainda não mandara fazer, 
ao contrário do que se estava a fazer 
ou já se tinha feito por todo o país. 
A outra notícia refere que na Mada-
lena, alguns elementos do extinto 
partido de João Franco trabalharam 
afincadamente a favor dos republi-
canos, chegando mesmo a distribuir 
listas com nomes republicanos, mas 
foram descobertos pelo povo e assim 
saiu lograda a sua jogada política que 
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visava enganar o eleitorado, embora 
não venha explicado todo o alcance 
que esta manobra visava e como 
conseguiria obter qualquer resultado 
político, uma vez que, à partida, só 
criaria confusão e eventual anulação 
do acto eleitoral.
Na agonia da monarquia, no Pico, 
fala-se, através de correspondentes 
em Lisboa, da possibilidade de estar 
a ser planeado um atentado contra 
D. Manuel II e é aproveitada a homilia 
da Páscoa para se declarar o “amor a 
Deus, à Pátria e ao Rei” e para lamen-
tar que a extrema esquerda tenha con-
seguido seis deputados, enquanto os 
nacionalistas, apesar de tantos elo-
gios de toda a gente, como se diz 
em vários momentos, apenas terem 
conseguido eleger um representante. 
“A política é em regra uma armadi-
lha montada no terreno maninho das 
incursões dos fracos e dos incautos. 
É natural que as suas vítimas saiam 
da classe menos culta e preparada, 
não sendo para estranhezas o logro 
com que uma crapulosa ausência de 
escrúpulos não raro surpreenda o 
povo, arrebatando-o para eleições…” 
(in A Ordem, 25/04/08). Depois das 
eleições, queixa-se o jornal, de que 
“os senhores” e “os mandões” não 
ligam mais ao povo, só os padres 
ficam a ouvir e a amparar todos e a 
tentar conseguir alguma coisa junto 
dos poderes. talvez, mas nem sempre 
em todos os casos, hoje como ontem, 

a situação parece ter semelhanças 
nas queixas que o povo continua a 
fazer e a lição de Almeida Garrett em 
Viagens na minha Terra, de que todos 
os ministros deviam passar, pelo 
menos, uma vez por mês, em todas as 
ruas, não será, ainda hoje e sempre, de 
desprezar. o jornal dá notícia alarga-
da da proclamação de D. Manuel II, 
lembra que a religião do estado é 
a católica – como vão longe esses 
tempos e essas ideias na Europa de 
hoje – e teme-se que os republicanos 
levantem a “questão religiosa”, tanto 
no parlamento, como nos jornais e 
afirmando-se que “terá a sociedade 
na Igreja a salvação – o bem que, 
infelizmente, finge desconhecer.” E é 
tido, como absolutamente legítimo e 
adequado que a polícia tenha confis-
cado uns desenhos que circulavam 
em Lisboa com caricaturas do Rei e 
lamenta-se uma certa falta de respeito 
de um deputado para com o Rei. Esse 
deputado republicano, no debate, no 
parlamento, ironizou com a figura 
régia, dizendo: “/…/ diga ao rapaz 
que se fie na Virgem e não corra e 
verá o tombo que leva”; e o jornal cri-
tica a ausência de resposta adequada, 
pois não houve, na Assembleia, quem 
“tivesse a coragem de mandar varrer 
dali aquele enxurro!” (in A Ordem, 
20/06/08).
o país vive momentos muito difíceis. 
Não há recursos, mas vive-se sem dar 
conta disso e um novo agravamento 
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da situação política vem complicar 
ainda mais a frágil situação econó-
mica nacional com a célebre questão 
dos “adiantamentos”. É uma folia 
autêntica, um regabofe incontrolado, 
com favorecimentos aos amigos, pro-
vando que a corrupção é mesmo muito 
antiga e nem sequer terá sido inven-
tada nesta altura histórica em Portu-
gal, por isso se diz que “francamente, 
isto já não vai só com baldes e desin-
fectantes” (in A Ordem, 27/06/08). 
A situação económica do país agrava-
-se. o deficit da subsistência pública 
é suprido pelo recurso à importação, 
mas o país está tão mal que, ainda 
como agravante, pede dinheiro para 
pagar os géneros que vai importando. 
Há exemplos na Europa que o país 
poderia seguir, como os da Bélgica, 
da Holanda e da Dinamarca, onde 
o ensino público é uma realidade 
e os resultados são bem evidentes. 
Insiste-se, de forma veemente, no 
ensino público obrigatório, de forma 
que seja possível a todos os núcleos 
habitacionais poderem ter acesso à 
escola para todos, porque a educação 
é a solução. Eça de Queirós já o tinha 

afirmado, que a educação era, para 
Portugal, mais importante e anterior 
à economia; Nunes da Rosa insiste, 
algum tempo depois; e nós, hoje, 
continuamos a insistir na valorização 
da escola e na formação como factor 
de desenvolvimento do país, sem que 
o problema se encontre ainda, total-
mente, resolvido.
D. Manuel II vai ao Porto em visita 
oficial e é aclamado, embora não o 
faça em Lisboa, por precaução, mas o 
jornal festeja tal acontecimento e vai 
ao ponto de afirmar que a lenda de 
Portugal ser republicano e revolucio-
nário é uma cabala e está acabando. 
Essa lenda foi a causa de todos os 
males do país, na opinião do jornalista.
A Ordem, em Março de 1909 está a 
terminar a sua existência (20/03/09) e 
fá-lo com extensos artigos de Ramalho 
ortigão e de Fialho de Almeida sobre 
a morte do rei D. Carlos. (Curiosa 
esta colaboração de conhecidos escri-
tores nacionais, numa folha da paró-
quia das Bandeiras do Pico! Amizade 
de escritores? ou utilização, pura e 
simples, de textos saídos em jornais 
do continente?)

3. dEpois da rEvolução, tENtam-sE formas dE rEcoNquistar o podEr

A República chegou, de forma espe-
rada, sem grandes reboliços, poucas 
revoluções, e não tão sangrentas aten-
dendo à longa história da monarquia 
e ao carácter do povo português, 

como agoiravam os conservadores, 
com destaque para o clero que, então, 
dominava o panorama sócio-político 
português. As reacções foram poucas, 
se tivermos em conta a propaganda, 



 manuel Tomás 71



72 boletim do núcleo cultural da Horta

em sentido contrário, feita pelo clero 
e pelos órgãos de comunicação de que 
dispunham e não se poderá esquecer 
o fabuloso órgão de comunicação 
que era, no início do século XX, o 
púlpito (e não foi depois, bem mais 
recentemente?!), de onde, domingo 
a domingo, se expandiam as ideias 
favoráveis à monarquia e contrárias 
ao cataclismo que a república amea-
çava representar. também é conhe-
cida a ideia de João Chagas, famoso 
republicano, de que se os portugueses 
aceitam a monarquia, “é porque a mo-
narquia existe, nada mais” (in His-
tória de portugal, dirigida por José 
Mattoso, vol. 6, “A Segunda Funda-
ção (1890-1926)”. A maioria, a larga 
maioria, do povo português era anal-
fabeta, inculta, pobre e mal dirigida 
pelos políticos do final da monarquia. 
Só assim se pode entender que num 
domingo estivessem a ouvir missa, 
a dizer que sim à homilia do padre 
e depois, passado pouco tempo nem 
reacção tivessem contra a implan-
tação de República. A propósito, 
em 1974, vimos um estádio de fute-
bol aplaudir de pé um presidente de 
governo e, talvez eram outros, e não 
houvesse repetidos, talvez, a meio da 
semana seguinte lá estavam muitos, e 
era quase um país inteiro, a aplaudir 
a sua queda e prisão, no Largo do 
Carmo. Mudam-se os tempos e as 
vontades actualizam-se ou, por outras 
palavras, quem se apresenta com 

mais força vence, pelo menos no 
momento, embora, algumas vezes, os 
vencidos se transformem em vence-
dores se, à força não corresponder a 
qualidade do pensamento, a apresen-
tação de ideias novas e a capacidade 
de mudança com eficiência e com 
resultados de uma eficácia esperada e 
desejada. É sempre actual o exemplo 
dos gregos que tendo sido derrotados 
pelo exército de Roma, venceram 
Roma pela cultura, como expressiva-
mente cantou Horácio. No caso da 
implantação da república em Portu-
gal, para além de alguma reacção, 
o povo não tinha qualquer condição 
cultural para tomar uma forte inicia-
tiva de contrariedade, nem sequer o 
voto era universal e não consta que os 
actos eleitorais fossem impedidos de 
se concretizarem pelo facto da grande 
maioria da população ficar à porta 
das urnas, como veio a repetir-se, ao 
longo do longo século XX, tendo 
apenas sido possível a existência de 
cadernos eleitorais de toda a popula-
ção com mais de 18 anos, só a partir 
da revolução do 25 de Abril de 1974.
Por isso, não é de estranhar que em 
28 de Julho de 1918, no semanário 
Sinos d’Aldeia (SA), sob a direcção 
de Nunes da Rosa, o padre José 
Garcia de Lemos escreva: “ É ver-
dade que a República se estabeleceu 
mediante uma conspiração e revolu-
ção sangrenta, nasceu de um princí-
pio intrinsecamente pecaminoso; mas 
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foi aceite pela nação, que lhe delegou 
o seu poder nas Constituintes; desde 
esse momento tornou-se legítima: 
logo todo o católico tem obrigação de 
se submeter e aceitar o seu governo”. 
Num muito extenso texto, sobre a 
organização católica no terreno social 
e político, na forma de relatório apre-
sentado à Conferência do Clero da 
ouvidoria da Madalena, realizada em 
17 de Junho de 1918, o padre José 
Lemos clarifica o seu pensamento so- 
bre a forma de actuar dos católicos no 
campo da política saída do 5 de outu-
bro: “Contudo, sejam quais forem 
os ideais políticos, na hora presente 
em que a Igreja em Portugal se acha 
acorrentada por leis injustas e iní-
quas, todos devem sacrificar as suas 
opiniões particulares, abdicar dos 
seus ideais políticos, marchar juntos, 
monárquicos intransigentes e repu-
blicanos avançados, conservadores e 
liberais; unirem-se todos os que são 
católicos e cerrar fileiras no campo 
das reivindicações religiosas e sociais, 
para a defesa em primeiro lugar da 
Igreja e seus direitos e em segundo da 
Pátria e sua liberdade, concorrendo 
com todas as suas forças, auxiliando-
-se mutuamente, votando em candi-
datos, ou governo, ou partido, que 
melhores garantias possam oferecer 
para o bem da Religião e da Pátria” 
(in SA de 4 de Agosto de 1918). Nem 
o bem estar individual, nem a famí-
lia importam neste discurso da “cate-

quese” aos padres que, depois, o irão 
disseminar pelas missas e paróquias 
do concelho. No último quartel do 
século XX, assistimos a investidas 
idênticas dos comandos clericais, no 
preciso momento em que a revolução 
dos cravos andava aos solavancos 
e os partidos se começavam a inte-
ressar e a interessar ao povo destas 
ilhas atlânticas. (Nas férias do Verão, 
na Madalena, tive a oportunidade de 
assistir a uma lição de “catequese” 
política, feita para os padres da ilha, 
por “enviado” de fora que apelava, 
com algum sentido dirigido, ao inte-
resse do clero na vida de sociedade 
democrática que começava a querer 
vingar em Portugal.)
Este texto de 1918 procura dar orien-
tações aos católicos, mas sobretudo 
ao clero, sobre a dura “lei da sepa-
ração” de Afonso Costa e vai buscar 
exemplos a outros países europeus e 
até mesmo ao exemplo dos primitivos 
cristãos das catacumbas e ordena que 
os padres saiam da sacristia, para uma 
acção social junto da população, sem 
discriminar ninguém, nem sequer 
nenhuma religião ou partido político. 
Defendendo os “oprimidos dos opres-
sores”, de uma forma bastante inte-
ressante para aquela época, sugere a 
fundação e a organização de: “juven-
tudes católicas, círculos de estudo, 
patronatos, sindicatos, caixas rurais, 
associações de classe, seguros, caixas 
de crédito, escolas de ensino profis-
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sional, congressos, círculos de operá-
rios e patrões, limitação das horas de 
trabalho, regulação do salário, bairros 
salubres, associações desportivas e 
de ginástica, etc., etc., sem esquecer 
as obras antigas, como: irmandades, 
confrarias e sobretudo entronizar o 
Sagrado Coração de Jesus nas famí-
lias” (in SA de 11 de Agosto de 1918). 
Este parece um programa arrojado de 
um qualquer governo interessado em 
melhorar as condições de vida das 
populações, nos domínios essenciais 
da saúde, educação, desenvolvimento 
económico e social. Sem deixar de ter 
em conta o final, de carácter e orienta-
ção religiosa, a intenção desta doutri-
nação ao clero visa um objectivo bem 
mais claro e particular, como se pode 
ler a seguir: “ se o clero souber cate-
quizar o povo; se souber introduzir- 
-se na sua vida social; melhorar-lhe as 
condições do existente com a organi-
zação católica; se as massas populares 
chegarem a considerar o clero como 
um verdadeiro amigo; a organização 
católica política será um facto: apare-
cerá logo um eleitorado convicto e 
instruído, e o triunfo da Igreja sobre a 
demagogia será certo; a unidade de fé 
será estabelecida em Portugal; a con-
dição do povo lusitano melhorará e a 
Pátria voltará aos tempos áureos, em 
que a fé era a alavanca social do País, 
era a mola real da sua vida orgânica” 
(in SA de 18 de Agosto de 1918).

Este pedaço de prosa clerical encerra 
toda uma bem pensada doutrina insti-
tucional que visa, por um lado, sem 
dúvida, a melhoria das condições de 
vida das populações carentes em todos 
os domínios da sua vida, desde o edu-
cativo, ao da saúde, ao do desenvol-
vimento económico, mas, por outro 
lado, é bem evidente a preocupação 
em recuperar os bens perdidos, os 
bens materiais da Igreja e os bens do 
domínio social, também por força da 
recuperação daqueles, mas pela acção 
doutrinal onde a superioridade cultu-
ral do clero soube manobrar e manter 
o poder sobre as populações igno-
rantes. As ideias, em termos gerais e 
teóricos, são boas, mas a intenção de 
recuperar o antigo domínio sobre os 
fiéis já se apresenta com alguns atra-
sos definitivos. Não houve, porém, 
neste campo da doutrina social da 
igreja um adequado aproveitamento 
das condições existentes para, em mo- 
mentos de tranquila e acentuada pre-
dominância, se organizar uma política 
de desenvolvimento que, de forma 
compreensível, ajustasse o catecismo 
ao desenvolvimento sócio – cultural 
do povo português.
Esta orientação que temos vindo a 
seguir, apela ainda aos párocos do 
Pico para que desenvolvam as asso-
ciações referidas, o que de facto 
acontece já em algumas das paró-
quias, como a das Bandeiras e de 
São Mateus, com as suas “juventudes 
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católicas”, e vai mais longe ao afirmar 
que aos párocos devem garantir os 
apoios necessários, incluindo o pecu-
niário, “retirado do fundo do culto”. 
E tudo isto, claro, “não só para guiar 
os homens à bem-aventurança celeste, 
seu fim último, como para salvar Por-
tugal do abismo cavado a seus pés”. 
(in SA de 18/08/18). Devem, segundo 
estas orientações, os católicos aban-
donar os seus partidos e unirem-se na 
defesa comum da Igreja para “o esta-
belecimento da liberdade da Igreja 
em Portugal”, sem qualquer medo 
das críticas dos monárquicos ou dos 
jacobinos, pois os interesses da Igreja 
devem estar acima de todos os outros, 
para isso devem os párocos com força 
política usar “dela por ocasião da 
convocação dos colégios eleitorais” 
para ser escolhido quem seja cató-
lico, independentemente do partido, 
ou, “ao menos, na sua falta, homens 
de carácter probo e douto, que menos 
mal possam fazer à Igreja” (in SA de 
18/08/18).
Nos três volumes de Sinos d’Aldeia, 
contendo os jornais publicados de 26 
de Novembro de 1916 a 31 de Dezem-
bro de 1924, uma rubrica assume um 
especial relevo para entendermos o 
contexto político-social do post-repú-
blica. Intitulada de nota da Semana, 
esta rubrica, que não vem assinada, 
o que nos remete, facilmente, para o 
director do jornal, o padre Nunes da 
Rosa, aborda os problemas locais, 

regionais e nacionais, numa perspec-
tiva crítica, comentado os aconteci-
mentos que vão marcando a agenda 
política e social da época. o estilo é, 
quase sempre, marcado pela ironia e 
por um ora subtil ora explícito ataque 
à república e aos republicanos. Esta 
coluna, nota da Semana, se publicada 
em conjunto e de forma autónoma, em 
relação ao jornal, daria um bom livro 
de análise da vida, na suas diversas 
manifestações, por estas duas ilhas do 
Pico e do Faial e, com certeza, aju-
daria a entender mais alguns aspectos 
da história de alguns anos da primeira 
república. Por exemplo, o articulista 
faz um elogio à criação da cédula 
pessoal, como sendo a melhor criação 
da república, para depois, atento ao 
facto de ter havido uma fraca adesão 
popular na procura da mesma, nos 
dizer que não é compreensível, se os 
republicanos estavam em maioria, e 
não se preocuparam com a obtenção 
de tal documento identificativo e tido 
como uma grande marca da diferença 
republicana, na condução da organi-
zação político-social. outras vezes, 
mesmo não sendo republicano, como 
faz questão de lembrar, lamenta-se o 
assassinato de Machado dos Santos 
e de António Granjo e esclarece-se: 
“Não tínhamos nenhuma simpatia pe- 
los mortos nem pela sua obra social e 
política. Mas eram portugueses, eram 
nossos irmãos ilustres de um país 
civilizado – merecendo-nos em vida 
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o respeito que à sua memória não 
regateamos, curvando-nos com sen-
tida mágoa diante das suas campas e 
protestando contra a cobardia moral 
que armou os sicários” (in SA de 
01/11/21).
Apesar da sua extensão, não resis-
timos a publicar aqui, na íntegra, uma 
nota da Semana, de 30 de Setembro 
de 1923, porque se refere de forma 
muito explícita o pensamento do autor 
em relação à monarquia e à república, 
a propósito de um bem conhecido e 
altaneiro edifício da cidade da Horta:
“Em frente do esbelto edifício do 
Posto Meteorológico, inaugurado por 
um príncipe, o Rei D. Carlos I, de 
Portugal, – e ora consagrado à me-
mória de outro príncipe, Príncipe 
Alberto I, do Mónaco –, patenteia-se 
um enorme buraco, de expressão 
amargurada, cheio de pedras, de 
ruínas, aberto pela República para a 
construção duma barraca sismográ-
fica, que nunca passou dos alicerces 
esboroados e carcomidos!
Dum lado, belo e dominador, o palá-
cio da Ciência, recordando Reis, tra-
dições, História, Estudo; do outro, o 
buraco informe, lembrando teias de 
aranha, lutas de aracnídeos, República, 
caos, notas de papel, Afonsos Costas 
e toda a obra dos últimos 13 anos!
Que outro significado não tivesse, só 
para sublinhar esta nota, valeu bem a 
homenagem à memória do Príncipe 
do Mónaco”.

É pois caro e evidente o conservado-
rismo monárquico do contista Nunes 
da Rosa, mas sempre salvaguardando 
o superior interesse da nação que ele 
quer ver salva, seja lá com quem for, 
não deixando de lembrar que a pen-
dência para a monarquia é a preferida, 
sem nunca perder a oportunidade de 
o afirmar e, de forma sarcástica ou 
eufemística – sortes de uma mesma 
visão irónica da realidade política – 
vincar o seu juízo de valor, no apro-
veitamento que cada circunstância lhe 
oferece e que, para além de demons-
trar a sua tendência política, ainda 
nos transmite interessantes visões do 
ambiente e modo das vivências nas 
ilhas do Pico e do Faial de então.
Como hoje se diz ou muita gente anda 
a dizer, o que interessa não é saber 
se é de direita ou de esquerda, o que 
interessa mesmo é que se encontre a 
solução para o problema, ou, noutra 
dimensão, que se façam acordos, se 
negoceiam os pontos de vista para 
encontrar uma solução mais consen-
sual e adequada para o problema. 
É o que nos transmite, com alguma 
ironia, mais esta nota da Semana de 
SA de 30 de Julho de 1924:
“Enganam-se os que nos taxam de 
extremismo monárquico. o que que-
remos é que a Pátria se salve, seja lá 
pela mão de quem for.
A história da velha da ladainha é bem 
conhecida.
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A criada lia por um almanaque os 
nomes dos santos e a velha respondia 
ora pro nobis.
Mas a alturas tantas, a criada engas-
gou, soletrou e saiu-se com esta:
– Santo Quarto Minguante.
A ama fulminou-a com um olhar 
espantado e corrigiu:
– Santo Castro Minguante ou seja lá o 
que for, ora pro nobis.
E nós nessas coisas de política, segui-
mos a mesma filosofia da velha…”.
Estava o país a dois anos do início da 
longa jornada salazarista e a desordem 
era tanta que a ânsia de ver melhorar o 

nível de vida das populações levava o 
jornalista de Sinos d’Aldeia a desejar 
o contrário, ou seja, já que tudo estava 
mal, o melhor seria o pior possível, 
deixar que tudo “batesse no fundo”, 
pois já nada valia a pena e esta ale-
goria, baseada na triste realidade das 
estradas do Pico, dava o notícia certa 
e a medida quase exacta dessa forma 
crítica de pensar os acontecimentos 
do país que, há muito, deixara de ter 
norte para se orientar:
“ As nossas estradas dentro em dois 
ou três meses devem estar completa-
mente intransitáveis, tão profundos 
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são os seus estragos e tão difícil é já 
a passagem de veículos pesados em 
alguns pontos.
Notando-o alguém a um continental 
que há pouco fez o trânsito das Lajes 
à Madalena, ouviu este dito de espí-
rito:
– Mas a estrada nacional é assim… 
Você não vê que tudo caminha às gui-
nadas…?
Está dito. Deixem escavacar o resto!” 
(in SA, de 30/06/24).

Está quase tudo dito. Já não há sal-
vação. Venha o dilúvio para arrasar 
tudo. Foi, mais ou menos, o que veio 
a acontecer, em 1926 e tudo foi arra-
sado, até mesmo a democracia, mas 
não esqueçamos o espírito reinante 
em muita gente e até em gente mais 
culta e esclarecida, quando se apelava 
a todo o custo a alguém que pusesse 

o país nos eixos, como já observámos 
anteriormente, no segundo capítulo 
deste trabalho, pois até um homem, 
como Nunes da Rosa, apela ao dita-
dor e à sua acção que será de louvar 
desde que ele faça “entrar isto nos 
seus eixos”. Esta ideia que era anterior 
a 1910, também o foi depois, como 
todos nós sabemos e o resultado foi 
tão desastroso que as consequências 
ainda hoje se fazem sentir na razão 
directa da ignorância que ataca a so-
ciedade portuguesa, a menos escola-
rizada da União Europeia e a ficar 
para trás, face à entrada de países 
economicamente pobres, mas ricos 
em escolarização e formação profis-
sional da sua população. o apelo de 
Nunes da Rosa para a escolarização 
dos jovens, no início do século XX 
era extremamente oportuno e de sábio 
alcance.

4. coNclusão: uma visão particular E muito parcElar

Este trabalho é muito parcelar, muito 
incompleto e, à medida que o ia 
escrevendo, foi sempre aumentando 
a certeza de se tratar de um trabalho 
parcelar, pois quanto mais informa-
ção recolhia nos citados jornais, mais 
faltas eram sentidas quer na contex-
tualização histórica dessa informação 
quer na procura de outras fontes sobre 
os mesmos assuntos. Não sendo histo-
riador, terei feito uma leitura própria 
de “leitor de jornal” e pouco mais. 

Ficará, desta maneira, um conjunto de 
ideias e de formas, transcritas dos jor-
nais de Nunes da Rosa, sobre o autor 
de gente das ilhas e, nesse aspecto, 
acrescenta-se um pouco mais à muito 
incipiente bibliografia sobre o con-
tista picaroto.
o objectivo primeiro foi, com o mate-
rial que estava disponível e à mão, ver 
como se falava da república, antes e 
depois de ela acontecer. Há muitos 
riscos, naturalmente, nesta leitura 
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fragmentada, mas não deixa de ser 
uma leitura inicial, a sugerir outros 
complementos apoiados em mais 
material de consulta, como outros jor-
nais, mesmo originários do Pico, mas 
sobretudo do Faial. Infelizmente, à 
minha disposição imediata, era apenas 
este o espólio disponível, duas colec-
ções, uma de A Ordem, outra de Sinos 
d’Aldeia, colocadas por um herdeiro 
de Nunes da Rosa à guarda da biblio-
teca da Escola Cardeal Costa Nunes. 
E, se isto não é desculpa, é explicação 
para os doutos e exaustivos historia-
dores, a cujo grupo não pertenço.
Apenas uma leitura, em democra-
cia, de um momento da história de 
Portugal. Um registo de como esse 
momento ficou assinalado em alguns 
jornais, sob a direcção de Nunes da 
Rosa, contista regionalista de mérito, 
político conservador e monárquico, 
sacerdote rural, animador e organi-
zador cultural da comunidade pica-
rota do final do século XIX e de 
quase metade do século XX. Nunes 
da Rosa quis, acima de tudo, ser um 
educador da juventude com acentua-
das carências de formação escolar e 

profissional que então atormentavam 
o país, problema que hoje ainda não 
está completamente resolvido, pois se 
há escola para todos (quase todos!), 
à mesma escola não é dada a devida 
importância e sociedade que não 
valoriza a escola é uma sociedade que 
não se valoriza a si mesma, pois é lá 
que ela coloca o que tem de melhor, 
os seus filhos. Por isso, é de relevar a 
acção de Nunes da Rosa. Para além 
do seu conservadorismo monárquico, 
a que tinha todo o direito de perten-
cer, é de realçar a sua acção peda-
gógica junto do povo, utilizando o 
jornal como veículo de divulgação e 
nesse particular, não se ficou pela ilha 
do Pico, mas manteve uma regular 
colaboração (92 crónicas, intituladas 
de cartas da nossa Terra, onde se 
abordava, sobretudo, a necessidade 
da frequência da escola e se orientava 
a juventude para o desenvolvimento 
da agricultura nas ilhas) com o jornal 
São Jorge, publicado, nas Velas, na 
mesma época de A Ordem, transfor-
mando-o, avant la lettre, em homem 
do Triângulo, pois também era assíduo 
colaborador de O Telégrafo, da Horta.




