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Escolhemos para si
…no Centro Documentação 

BOLETIM DO PARTIDO REPUBLICANO PORTUGUÊS (1912)

loulé
concelho

No próximo dia 5 de Outubro comemora-se o 
112.º aniversário da implantação da República em 
Portugal. Para o êxito deste processo 
revolucionário muito contribuiu o Partido 
Republicano Português, cuja origem remonta ao 
ano de 1876 e à criação do Directório 
Republicano. A causa republicana conheceu maior 
adesão a partir do Ultimato Inglês de 1890 e, 
ainda durante a vigência da monarquia, foram 
eleitos alguns deputados republicanos, tais como 
Manuel de Arriaga, Teófilo Braga, Afonso Costa, 
António José de Almeida, entre outros. 
Distinguiram-se ainda dentro do partido nomes 
como Basílio Teles, José Relvas e João Pinheiro 
Chagas.

Após a implantação da República em 1910, o Partido 
Republicano Português começou a conhecer diversas 
dissidências que, em 1912, resultaram na criação do 
Partido Evolucionista, dirigido por António José de 
Almeida, e do Partido Unionista, encabeçado por Brito 
Camacho. Neste mesmo ano, o Partido Republicano 
Português publica o seu primeiro Boletim, no qual 
figuram as actas do Congresso do Partido, realizado 
em Lisboa em Outubro de 1911. Uma das principais 
intenções do Congresso era evitar infiltrações dos 
chamados "adesivos", isto é, apoiantes da causa 
monárquica que aderiram à República após a 
revolução. Assim, logo na 1.ª acta podemos ler 
intervenções como esta: "O sr. Rogério Moita diz que 
é necessário verificar a identidade dos representantes 
das diversas collectividades que eram ou não 
republicanas antes de 5 de Outubro. Quem não for 
republicano, antes d'essa data não pode ficar na sala". 
No referido Congresso foi também eleita uma direção 
afeta a Afonso Costa que na última sessão apelou à 
união do Partido, a partir desta data designado Partido 
Democrático, defendendo que "[…] 

Mês da República, o Boletim n.º 5, inspirado nessa efeméride, oferece ao leitor alguns dos importantes 
documentos que nos mostram como Loulé participou na história da Implantação da República. Uma excelente 
oportunidade para conhecer um pouco mais das nossas gentes.

Boas leituras.
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Deste Boletim constam igualmente os nomes dos membros de toda a estrutura partidária por distrito, 
concelho e paróquia, incluindo centros republicanos. No que se refere ao concelho de Loulé são listados 32 
nomes, entre os quais constam José da Costa Ascensão, Manuel Mendes Cabeçadas, João José Martins Caraça 
e José Guerreiro Murta. Nas comissões paroquiais, destaque para José João Blotinha, na presidência de S. 
Clemente, e, como presidente de S. Sebastião, José Flamino de Castro. É referido ainda o Centro Escolar 
Republicano Altense, sediado em Alte, e dirigido por José Cândido Machado.
Por fim, este Boletim do Partido Republicano atesta a presença da algarvia Maria Veleda no Congresso 
enquanto representante da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas.

o partido histórico, o partido dos que fundaram a 
Republica tem ainda uma larga missão a 
desempenhar" e relembrando que "a situação do 
paiz é diferente d'aquela que tínhamos o direito de 
esperar que fosse, e por isso não devemos 
esquecer que eziste um terreno comum em que 
todos podemos estar unidos". Sendo o Partido 
Republicano Português de pendor fortemente anti-
clericalista, Afonso Costa acrescenta que o Partido 
não se deve dissolver porque ainda tem "[…] o 
inimigo na fronteira e dentro do paiz, e é preciso 
ainda ferir combate contra a reação clerical, que 
está, de facto, atacada pelas leis da República, mas 
que é preciso fazer porque essas leis se apliquem".

...na Hemeroteca
O POVO ALGARVIO

“O Povo Algarvio" é um periódico que existe na 
nossa Hemeroteca, uma publicação indispensável 
para os interessados no estudo e na investigação 
da 1ª República e do papel que o Algarve teve 
nesse acontecimento histórico, precisamente no 
mês em que se comemora a implantação deste 
regime que derrubou a Monarquia Constitucional.
"O Povo Algarvio", fundado em 20-5-1909 como 
semanário republicano e independente, 
profundamente anticlerical, com sede em Loulé, 
foi dirigido por Paulo Madeira e teve 
colaboradores de renome como Bernardo de 
Passos, Gomes Leal, Raul Brandão, João Rosa 
Beatriz, entre outros.
Foi um dos mais persistentes defensores do ideal 
republicano em todo o Algarve e um dos mais 
terríveis adversários do regime monárquico. Tendo 
como principal objectivo "propugnar a verdade 
das doutrinas democráticas", insurgia-se contra a 
mentira reacionária. Num dos seus números dizia 
mesmo que "todas as crises derivam da crise 
mental".

Não poupando a igreja nem os padres, atingia 
profundamente o padre Ataíde Oliveira, conhecido 
monografista do Algarve, no entanto a principal vítima 
dos seus ataques era o padre Manuel Bazílio Correia, 
então director do "Notícias de Loulé". Paulo Madeira 
chegou mesmo a vias de facto com este eclesiástico, 
ao ponto de ter puxado do revólver.
O caso chegou a tribunal, tendo o director do "Povo 
Algarvio" sido defendido pelo advogado Dr. Alexandre 
Braga, um dos mais ilustres causídicos do seu tempo e 
grande apaixonado pela República, que aqui se 
deslocou propositadamente para defender o seu 
constituinte, tendo recebido caloroso acolhimento por 
parte dos republicanos.
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Depois de ter sido forçosamente suspenso, o jornal 
fundiu-se com o "Ecos do Sul" de S. Brás de 
Alportel, mantendo a polémica feroz com o 
"Notícias de Loulé". Com a chegada da República, 
Paulo Madeira acabou por não ser bem 
compreendido pelos tais "adesivos" ou 
republicanos de última hora, tendo partido para a 
Argentina em busca de uma vida nova, onde 
fundou em Buenos Aires um importante jornal 
com o título "Jornal Portuguez".
Embora tenha alcançado no estrangeiro alívio e 
satisfação, acabou por morrer no "exílio", saudoso 
da sua terra natal, a bonita aldeia de Alte, aquele 
que foi justamente considerado "um bravo 
soldado republicano" em terras algarvias.

Segundo a História da Imprensa do Algarve, de 
Vilhena Mesquita, o jornal deverá ter sido extinto com 
o nº 120, do Ano III, datado de 9-3-1912, o último 
que existe na Biblioteca Nacional.
Contudo, devemos salientar que "O Povo Algarvio" 
tinha também carácter noticioso e literário muito 
importante. Aqui vos deixamos um pequeno poema 
do ilustre poeta Bernardo de Passos, publicado neste 
jornal.
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...na Fototeca
No mês das comemorações da Implantação República, assinala-se esta efeméride apresentando uma fotografia 
que nos remete para o auspicioso dia 5 de Outubro de 1910.
A bordo do Cruzador "Adamastor", posam para a fotografia o Segundo Tenente Mendes Cabeçadas rodeado 
pela sua valente tripulação. Os seus rostos sublimam alegria pelo êxito do levantamento republicano contra a 
monarquia. O papel desempenhado por estes homens foi crucial para o sucesso da revolução, pois foi dos 
canhões do seu navio que foram disparadas as primeiras salvas como senha para o início das operações e o 
bombardeamento do Palácio das Necessidades onde se encontravam refugiados o Rei D. Manuel II com o 
Presidente do Brasil, apanhado de surpresa na sua visita oficial ao nosso país.

José Mendes Cabeçadas Júnior (1883-1965), natural de Loulé - mais 
propriamente de Lagoa de Momprolé - pautou a sua vida pela 
afincada defesa dos ideais republicanos. Foi um dos deputados que 
participou na elaboração da Constituição da República Portuguesa, 
sendo depois eleito para o Congresso da República. Foi como 
partidário da "regeneração da República" que liderou o golpe de 28 de 
Maio de 1926 e daí assumiu o cargo de Presidente da República por 
uns efémeros 17 dias, até ser derrotado por um contra-golpe liderado 
pelo General Gomes da Costa.
Este louletano, cujo nome consta na galeria de Presidentes da 
República, lutou ferozmente pela liberdade do nosso país, dado que 
durante a ditadura salazarista, como opositor ao regime, encabeçou 
um golpe militar em Abril de 1947, cujo insucesso levou à sua 
aposentação compulsiva e prisão. Findo um ano de cárcere regressa às 
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fileiras oposicionistas marcando presença em todas as manifestações contra o regime. Faleceu a 11 de Junho 
de 1965.
Esta fotografia - cuja autoria infelizmente desconhecemos - apresenta-se colada em cartão decorado com 
motivos art-deco. Compõe o acervo da Fototeca do Centro de Documentação do Museu Municipal de Loulé 
desde 1985, por doação da D. Marieta Pinto, a quem mais uma vez manifestamos aqui os nossos 
agradecimentos.

loulé
concelho


