
 

Pobre pátria, onde a indisciplina e ambição 

partidárias podem mais do que tu.
1
 

 

A  história de uma terra faz-se de gente que, por naturalidade ou 

afeição, se consagra a um ideário de progresso consubstanciado na 

preservação e defesa dos valores maiores de liberdade, de instrução, de 

solidariedade humana e de dignificação do legado patrimonial coletivo. 

Partidário dessa premissa civilizacional radicada num republicanismo de 

alma – mais do que de cartilha –, Manuel José de Oliveira deixou a Ponte 

de Lima um legado de abnegado serviço público e a certeza de se ter 

batido pela condignidade de um povo que muito estimou. Protetor das 

incontáveis riquezas de um lugar que se fez vila antes de Portugal se 

firmar nação, o ilustre político e notável homem das ciências médicas 

ajudou a legitimar e a consolidar o novo regime que se substituiu à 

Monarquia Constitucional e proporcionou a cura, muitas vezes gratuita, de 

centenas de ponte-limenses que retribuíram os gestos de sincera 

filantropia com manifestações autênticas de apreço e reverência. 

Socialmente interventivo desde os bancos da escola, Manuel José de 

Oliveira almejou transformar o país ultramontano que lhe servia de pátria 

e usou da escrita para denunciar a desigualdade, o analfabetismo, a 

depauperação e o manifesto atraso que hipotecava o futuro nacional.  

Manuel José de Oliveira 
Limianista e republicano  

F undou no Porto, cidade 

onde se graduou, a 

Universidade Livre – a primeira 

em território luso –, constituiu 

o Centro Republicano de Braga, 

foi presidente da Comissão 

Municipal Republicana de Ponte 

de Lima, assumiu as funções de 

deputado e senador do regime, 

exerceu o cargo de Governador 

Civil na Invicta e procurou 

servir-se da res publica para 

edificar uma nação alicerçada 

na modernidade, na renovação 

ideológica de uma sociedade 

paulatinamente mais justa, na 

reforma sustentada das 

instituições e na restauração da 

secular glória da terra pátria. 

Desaparecido prematuramente 

a 5 de janeiro de 1918, Manuel 

José de Oliveira assistiu ao 

agravamento do cenário 

político-económico do país, 

mas não presenciou o fim do 

projeto republicano que ajudou 

a consagrar. Volvidos 100 anos 

sobre a sua morte, evocamos o 

essencial da obra de uma 

proeminente figura da cultura 

portuguesa que privilegiou o 

engrandecimento coletivo em 

detrimento do interesse 

pessoal. 

A histórica vila de Ponte de Lima no início de novecentos 
(Fonte: Amândio Vieira) 

Antiga ponte pênsil entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Gravura publicada em O Occidente, nº 10 (1887), pág. 157 
(Fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/plantas-e-gravuras-antigas.html) Manuel José de Oliveira (1877-1918) 

(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 
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Raiou emfim a Aurora do Povo l iber tado!  

E ao amanhecer ,  o  sol  immaculado,   

Veio  trazer -lhe  a Luz,  a Paz e  o  amôr,  

Num be ijo  incandescente  e  purif icador .  

Ás sombras infernaes d’aquella noi te  inf inda,  

Succede o  clarão d’uma alvorada l inda,  

Qu’entre  espadas d’heroes  e  r izos de  creanças,  

Varre  o  céu portuguez da ira e  das v inganças!  

Hora de redempção em que febr i l  o  Povo,  

Fiel  ao seu dest ino,  abre  um caminho novo,  

Por onde passa ovánte  e  vai  com anciedade,  

Saúdar o  novo Sol ,  o  Sol  da Liberdade!  
 

Podemos respirar .  O ar agora é  puro!  

Não tem a envenena-lo  a lama do monturo,  

Nem alberga no se io  os  tôrpes parazi tas:  

-  Os lacaios do re i ,  os  pulhas jezuí tas!  

E o  ar  da l iberdade,  austero e  fraternal  

Que Herculano sonhou e  desejou Quental .  

Ó velhos l iberaes che ios  de  fé  e  crença:  

Como haveis  de  sent ir  uma alegr ia immensa,  

Ao vêr  como produz e  como germinou,  

A semente  de  Luz que a vossa mão lançou.  

Obre iros  do Passado:  olhae com alt ivez  

A obra colossal  que o  vosso esforço fez,  

E v inde abençoar o  Povo hero ico  e  bravo,  

Que acaba de part ir  os  seus gr i lhões  d’escravo!  

Grande Povo d’heroes,  tão nobre  e  just ice iro  

Que faz estremecer  a alma ao mundo inte iro!  

Vêde se  ha outro assim,  que tenha um coração,  

Onde só cabe amôr,  a  paz e  o  perdão.  

Vêde se  ha outro assim que tendo já venc ido,  

Vá levantar do chão o  in imigo fer ido,  

E abraçado n ’el le  ao vê - lo  quasi  exangue,  

Last ime que o  dever ,  f izesse  jorrar  sangue!  

Vingança? Para quê? O Povo portuguez,  

Repelle  com horrôr  a sua hediondez.  

Ha muito  que banir  do pei to  alt ivo e  forte ,  

Essa palavra atroz que s imbol iza a morte .  
 

Por isso  Elle  venceu,  o  Povo heroico  e  grande .  

É justo  que Elle  impére!  É justo  que Elle  mande!  

Pois  só Elle  traduz em toda a Humanidade,  

A santa aspiração da Pátr ia e  Liberdade! . . .  
 

(Poema “Salvé  l iberdade!”,  de  Arthur  Cunha ,  publ icado na edição  de 15 de  outubro de  1910 de  O Commerc io  do Lima) 

Alegoria da proclamação da República Portuguesa. Litografia de Cândido da Silva 
(Fonte: http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/10/8-efemerides-da-historia-lusofona.html) 



 

Manuel José de Oliveira 
Limianista e republicano  

E fetivamente, a despeito das tentativas de melhor gerenciamento dos negócios públicos por parte dos homens 
da capital do reino, persistem notícias de amiudadas sublevações populares por descontentamento com o 

cenário de depauperação vivido em várias regiões do país, particularmente no campesinato do Minho, província 
onde os quadros de escassez se agudizam.5 Por seu turno, a rotatividade de partidos, que faz oscilar no 
parlamento Progressistas e Regeneradores, em nada ajuda à beneficiação do país, enredado em lutas de interesse 
passíveis de fazer fracassar intenções legislativas e de secundarizar a importância do programa de estímulo do 
setor das obras públicas preconizado por Fontes Pereira de Melo – um dos grandes impulsionadores das medidas 
de fomento das vias de comunicação e transportes nacionais tidas como fundamentais para eliminação das 
dissimetrias entre as cidades de Lisboa e do Porto e as povoações do interior.6 Geograficamente distanciados do 
centro de decisão governativa, Manuel José de Oliveira e os irmãos – Joaquim José, Amaro José e Ana da 
Conceição7 – acompanham com a leveza da juventude o envolvimento político do progenitor – eleito vereador do 
município de Vila Verde8 –, mas constatam sobretudo a generosidade da estimada figura paterna que assiste com 
abnegação a familiares e a concidadãos. Não se estranha, portanto, que o inesperado falecimento do patriarca – 
tem Manuel José de Oliveira 12 anos9 – provoque a enorme consternação dos seus e de todos os que auxilia em 
vida. Pragmático, não parte sem fixar – em disposição testamentária – a sua vontade quanto ao destino da prole, 
direcionando Joaquim e Amaro para a ordenação religiosa e reservando a carreira de Medicina para o primogénito 
Manuel.10 A contragosto do desejo expresso, que conflui com a aspiração da mãe – Maria Maximina de Oliveira –, o 
seminário será adiante substituído pelo ensino secular nas áreas do Direito e da Docência,11 cabendo a Manuel 
José de Oliveira o isolado cumprimento dos desígnios do pai, resolução que advém tão-só da vocação sentida. 

O  entendimento do homem na conjuntura 
do seu tempo permite compreender a 

linha de pensamento perfilhada nas 
correntes ideológicas que grassam na 
contemporaneidade e influenciam caminhos 
e posições. A trajetória de Manuel José de 
Oliveira não escamoteia a regra desvelando 
um perfil marcado pela transmutação de 
princípios caracterizadora do período 
finissecular em Portugal. Apesar de 
contextualmente inserido num país de 
ininterrupta tradição monárquica, o desgaste 
decorrente da prolongada fragilidade 
financeira e a volubilidade governativa do 
constitucionalismo nacional tornam-no 
permeável ao contágio de novos 
posicionamentos políticos que prometem 
revitalizar o presente e assegurar um melhor 
porvir para as gerações futuras. Nascido a 
23 de março de 1877 no Lugar da Ordem, 

freguesia de Marrancos, concelho de Vila 
Verde,2 Manuel José de Oliveira beneficia de 
uma certa acalmia distintiva do reinado de 
D. Luís I – cujo perfil moderador e 
temperamento conciliatório ajudam na 
pacificação do sistema ministerial – e usufrui 
de uma educação desafogada por efeito da 
fortuna do progenitor, Tomás José de 
Oliveira, que recolhe da fase migratória no 
Brasil riqueza suficiente para prover 
largamente a família.3 No entanto, a 
condição de privilégio em que se encontra 
não o impede de perceber as 
incompatibilidades sociais que o pai – 
dotado de consciência cívica e de 
compassividade – procura dirimir 
embrenhando-se em causas públicas de 
que sobressai a doação de um edifício 
particular para construção, a expensas 
próprias, de uma escola na paróquia natal.4  

A ntes impõe-se a evolução do normal 
percurso escolar que o mancebo 

prossegue em Braga no Liceu Central12 – 
rebatizado na Primeira República de Sá de 
Miranda.13 Terra de profusa influência 
clericalista, fervilham, todavia, na cidade 
minhota correntes de génese republicana que 
exploram os sentimentos crescentes de 
indignação e desesperança em face do rumo 
nacional.14 Adensados pela crise ultramarina 
que D. Carlos procura dirimir no arranque de 
reinado, os protestos populares ganham eco 
na imprensa desafeta ao regime monárquico 
que se vê vilipendiado e acusado de 
inoperância e de negligência em relação aos 
interesses pátrios. O cenário complexifica-se 
quando a Grã-Bretanha intima Portugal a 
retirar as forças militares do “Chire e das 
regiões habitadas pelos Macololos e os 
Machonas”,15 territórios em litígio que a velha 
aliada não reconhece como pertencentes por 
direito ao governo da nação lusa. A despeito 
de a historiografia admitir que o episódio 
ultrajante conhecido como Ultimatum inglês 
dificilmente teria outro desfecho que não fosse 
a cedência às pretensões britânicas diante da 

iminente ameaça bélica, nas ruas, nos 
comícios, em propaganda avulsa e nas 
páginas dos jornais atiça-se à revolta e clama-
se pelo fim do antigo regime. É neste contexto 
de fúria patriótica e de luto nacional que 
Manuel José de Oliveira, beneficiando do 
clima de efervescência ideológica, se junta à 
indignação massificada e usa da pena para 
defender a imperiosa mudança política. 
Colaborante de periódicos de pulsão 
democrática, o estudante escreve ativamente 
para A Alma Nova e A Pátria – este último, 
órgão da comissão municipal republicana da 
cidade16 – e enceta campanhas convergentes 
com os conteúdos programáticos dos partidos 
em ascensão que pugnam pela igualdade 
social, pela renovação do pensamento, pela 
universalização da instrução e pela 
restruturação de instituições e organismos de 
pendor monárquico ou sob o protecionismo do 
sistema. O recurso a jovens instruendos é 
comum à época, sendo parte integrante da 
estratégia republicana o aliciamento de alunos 
para a causa revolucionária, quer através das 
instituições de ensino, quer mediante a 
criação de associações de caráter secreto.17  
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A cidade brasileira de Pernambuco no século XIX 
(Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_aFTXdKji8AM/TFScfdAZz5I/AAAAAAAAAA8/konnMelEzu0/s1600/Recife.jpg) 

António Maria de Fontes Pereira de Melo (1819-1887), um dos políticos 
mais importantes do seu tempo 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fontes_Pereira_de_Melo#/media/File:Fontes_Pereira_de_Melo.png) 

Braga no período finissecular 
(Fonte: http://bragaon.blogspot.pt/2012/12/desqualificar-braga-largo-senhora-branca.html) 

D. Carlos I (1863-1908) enfrenta no início de reinado uma grave crise 
diplomática que fará estremecer os alicerces do regime 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Portugal#/media/File:S.M.F._El-Rei_D._Carlos_I_de_Portugal.jpg) 

Retrato de D. Luís I (1838-1889) – óleo sobre tela da autoria de José Rodrigues de Carvalho patente 
no Museu de Aveiro 
(Fonte: http://comjeitoearte.blogspot.pt/2012/07/hoje-aconteceu-aniversario-do-pintor.html) 
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Manuel José de Oliveira 
Limianista e republicano  

O  dissentimento, herdado do liberalismo, mas aprimorado e adensado na fase de emergência republicana, vai 
sendo avivado por alguns episódios que decorrem da progressiva reinstalação clerical no país, circunstância 

que merece duras críticas pela excessiva ingerência em assuntos de pedagogia, de moralidade e de inter-relação 
com as instituições políticas, civis e culturais e que origina, por deliberação da Assembleia Geral da Associação 
Académica do Porto, a realização de um comício antijesuítico a 8 de maio de 1899 – dia do aniversário da morte do 
Marquês de Pombal – e a deposição de uma coroa de flores no túmulo do poeta Guilherme Braga – um dos 
símbolos maiores do anticlericalismo nacional.27 A questão complexifica-se quando, na viragem do século, o caso 
Calmon desencadeia reações apaixonadas, tumultos vários e acesas discussões. Na origem da polémica 
divisionista, empolada pela repercussão mediática e pelo aproveitamento partidário indisfarçado, está a decisão de 
a filha adulta do cônsul brasileiro no Porto, Rosa Calmon, desejar ingressar por vocação numa ordem religiosa, 
resolução que o pai rejeita liminarmente e que origina a sua clausura e a tentativa, por via judicial, de interdição por 
razões de natureza psíquica.28 A instrumentalização do caso faz extrapolar aquilo que seria um drama de contornos 
domésticos e mostra a demarcação de posições entre os diversos setores da comunidade, que se distanciam em 
manifestações propagandísticas. Exemplo disso é a procissão satírica organizada pelos estudantes do Politécnico, 
do Instituto Industrial e da Escola Médica29 que, imbuídos de um espírito revolucionário e marcadamente contrário 
à influência da Igreja e à sua perniciosa evangelização, saem às ruas exibindo “um estandarte com um fantoche 
caricatural de um ultramontano «em roupeta estranha e liberrimamente enfeitado»”,30 manifestação a que se 
acresce a realização de um ciclo de conferências científicas destinado à classe operária.31 

O  assomo de esperança vindo da antiga 
colónia parece animar os preparativos 

para a sublevação de 31 de janeiro de 1891 
na cidade do Porto – local que a tradição 
conota de liberal em função dos 
acontecimentos ocorridos 71 anos antes.21 
No entanto, a impreparação e o 
amadorismo dos perpetradores da 
revolução resultam no fiasco do 
levantamento armado que facilmente 
soçobre nas mãos das forças afetas à 
coroa. A tentativa falha, mas serve de 
ensinamento para decisões futuras que, 
impreterivelmente, passam a obedecer a 
critérios rigorosos de ponderação e de 
planeamento de molde a assegurar a 
credibilização do movimento. Cientes de 
que o caminho é espinhoso e de que o 
analfabetismo das massas dificulta o 
entendimento da mensagem, intensificam-
se os comícios de rua e os textos 
propagandísticos nos jornais, apostas que 
conferem “um novo fôlego”22 ao Partido 
Republicano Português, conquanto as 
modestas vitórias surjam agregadas a 
centros urbanos, mormente a Lisboa e ao 
Porto. Os opositores do regime sabem que 

o país rural, apesar de depauperado, se 
mantém fiel à família real, havendo alguma 
historiografia a defender que nenhum outro 
meio, além da força, lograria ceifar a 
monarquia constitucional.23 É neste 
ambiente de avanços e recuos, ora por via 
do aumento de periódicos sensíveis à causa 
revolucionária, ora por efeito do reforço da 
repressão e censura de publicações 
atentatórias da ordem pública, que Manuel 
José de Oliveira – a cada passo mais 
participativo no jornalismo de intervenção – 
chega à Escola Médico-Cirúrgica do Porto 
para adquirir competências de prática 
clínica,24 depois da frequência do 
preparatório na Academia Politécnica.25 No 
novo espaço instrutivo, envolve-se 
acerrimamente na defesa dos ideais que há 
muito professa diversificando a colaboração 
com a imprensa de reação antirregime e 
compondo manifestos de apelo à cidadania, 
de incentivo à educação como elemento 
alavancador do progresso e de crítica 
anticongreganista sustentada na visão 
propagandeada de que a mundividência 
religiosa se incompatibiliza com o conceito 
positivista, científico e moderno do mundo.26 

U m processo de aprendizagem 
política – consolidado pelo 

convívio com alguns professores do 
liceu simpatizantes do movimento da 
res publica – que faz distinguir Manuel 
José de Oliveira dos restantes pupilos, 
porquanto revela capacidades 
intelectuais, cívicas e proativas 
determinantes para o contencioso de 
ideias. Não surpreende que dele 
surjam, em concordância com a 
tendência laicizante e progressista do 
período em análise, protestos contra 
uma peregrinação ao Sameiro, ações 
de denúncia de casos de exploração 
operária, missivas de indignação 
dirigidas ao Arcebispo Primaz pela 
influência da Companhia de Jesus em 
matéria educativa,18 entre outras 
reivindicações verbosas que, além de 

granjearem severas críticas da fação 
monárquica, exibem parcos resultados. 
Efetivamente, no início da última 
década de oitocentos, o 
descontentamento popular e as 
investidas partidárias instigam à 
desordem, mas ainda não 
consubstanciam a mudança política 
numa Europa quase exclusivamente 
feita de reis e rainhas, salvo as 
pontuais exceções da França e da 
Suíça19 insuficientes para quebrar uma 
hegemonia secular. Não obstante o 
isolacionismo de princípios, as novas 
forças ideológicas persistem e resistem 
ao enquadramento minoritário, 
porventura animadas com o exemplo 
recente do Brasil,20 cujo império dá 
lugar à república no golpe militar de 15 
de novembro de 1889.  
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“Alegoria da República” no Brasil da autoria de Manuel Lopes Rodrigues. Museu de Arte da Bahia 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil#/media/File:Rodrigues-republica-mab.jpg) 

A Revolta de 31 de janeiro de 1891 representa a primeira tentativa de implantação do regime 
republicano 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_31_de_janeiro_de_1891#/media/File:31_de_Janeiro_engraving.jpg) 

O movimento republicano surge essencialmente agregado a centros urbanos, caso de Lisboa 
(Fonte: http://avidaportuguesa.blogspot.pt/2010_06_01_archive.html) 

http://avidaportuguesa.blogspot.pt/2010_06_01_archive.html
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Limianista e republicano  

D o governo exige-se uma certa prudência, dada a delicadeza da matéria e a importância do cargo 
exercido pelo diplomata, mas a escalada de violência vai determinar a intensificação de medidas e a 

abertura de inquéritos para apuramento das associações religiosas em situação de ilegalidade – intervenção 
que originará, por decreto de 18 de abril de 1901, o encerramento de conventos e mosteiros exclusivamente 
dedicados à vida monástica.32 É no contexto do caso Calmon, que termina com a transferência do cônsul, e 
respetiva família, para diferente legação,33 que o capacitado estudante Manuel José de Oliveira redige o 
“célebre manifesto da Academia do Porto – Sobre o ensino religioso nas escolas –,”34 documento gerador de 
ódios e de agitados debates na imprensa afeta ao clericalismo nacional. No mesmo período, apresenta O 
perigo negro35 – livreto publicado e distribuído gratuitamente pela Associação do Registo Civil do Porto –, 
que consubstancia um portentoso ataque ao catolicismo acusado de inimigo de todas as formas de 
liberdade – de culto, de imprensa, de consciência e de pensamento, mesmo nos domínios da ciência – e de 
impulsor de doutrinas insidiosas, cínicas, obscuras, intransigentes e hipócritas em desacordo com o 
progresso e a democracia.36 O manifesto, entretanto traduzido no Perú e difundido por toda a América 
Latina,37 expressa essencialmente uma das linhas primazes do republicanismo – a laicização da sociedade 
que se pretende independente e distanciada dos dogmatismos da Igreja, retardadores da evolução da 
Humanidade porquanto opositores de novas ideias, descobertas e metodologias, e a erradicação das 
ordens religiosas em Portugal, há muito desarreigadas da supremacia literária e científica. 

C onsiderando que a base da 
desigualdade da nação pátria se 

alicerça no desproporcional 
desenvolvimento intelectual dos 
cidadãos, originador de preocupantes 
desarmonias financeiras de 
populações e organismos minados 
pela ingerência abusiva e castradora 
da Igreja, Manuel José de Oliveira 
estende o trabalho da pena a outras 
publicações de intervenção ideológica, 
de que sobressaem as Folhas 
volantes,38 título sob a chancela 
editorial do Comité Central de 
Académicos e Literários, que congrega 
nas suas páginas frases e excertos de 
notáveis personalidades da vida 
cultural, nacional e estrangeira – como 
Louis Auguste Blanqui, Voltaire, Jean-
Jacques Rousseau, Leão Tolstoi e Eça 
de Queirós –, partilha relatórios de 
atividades e projetos propostos pela 
consociação e difunde propaganda 
política de interesse partidário.39 Em 
concomitância com a ação de defesa 
de ideários reformadores do regime 

vigente, o jovem militante, enquanto 
membro coorganizador do Comité 
Académico-Operário do Porto, 
participa na fundação da primeira 
Universidade Livre em Portugal,40 
impulsionadora de cursos populares de 
raiz laica, universal e democrática em 
contraponto à oferta jesuítica de 
pendor monástico, elitista e 
conservador. Descrito na imprensa 
local como laureado quintanista de 
Medicina e proeminente figura da sua 
geração,41 Manuel José de Oliveira 
discursa na cerimónia de abertura do 
novo espaço instrutivo que, inaugurado 
em dezembro de 1903 na Travessa da 
Rua Formosa,42 almeja a educação 
massiva do povo, mormente da franja 
operária, por meio do recurso a uma 
metodologia de rigor e constância 
capaz de insuflar “o espírito 
científico”,43 de facilitar a aquisição de 
“uma conceção moderna do meio 
cósmico e social”44 e de permitir a 
emancipação “da consciência […] de 
todos os velhos preconceitos”.45  

N a génese da instituição regista-se, 
portanto, o fundamento da 

pedagogia popular como elemento 
erradicante do desequilíbrio 
civilizacional que grassa o país há 
largos séculos e que constituirá a 
divisa maior de toda a ação 
interventiva de Manuel José de 
Oliveira. A militância convicta do 
estudante finalista não faz descurar o 
seu desempenho na Escola Médico-
Cirúrgica, cuja exemplaridade de 
resultados deixa antever um futuro 
profissional de excelência e 
pioneirismo. Prova disso é a tese 
apresentada em outubro de 1904 – O 
problema de Lombroso: estudo crítico 
de bio-sociologia sobre a teoria atávica 
do crime46 – com a qual termina o 
curso. Dedicada ao pai, à família e aos 

seus correligionários, a dissertação – 
composta “no curto prazo de um mês, 
em algumas horas fugitivas que 
[Manuel José de Oliveira rouba] a um 
insano trabalho dedicado aos pobres”47 
– aborda o tema da exclusão social 
numa perspetiva inovadora que se 
insere nas ações de luta pelos 
oprimidos, e demais desfavorecidos, e 
pela fundamental libertação da 
consciência humana. Na origem do 
documento, merecedor dos mais 
elevados elogios da comunidade 
académica, está a refutação da teoria 
do criminologista e professor 
catedrático italiano, César Lombroso, 
que consubstancia o princípio da 
hereditariedade para fundamentar as 
características intrínsecas de um 
delinquente. 
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O caso Calmon, no Porto, agita a opinião pública e intensifica o anticlericalismo republicano 
(Fonte: http://monumentosdesaparecidos.blogspot.pt/2013/12/praca-da-ribeira-porto.html) 

O perigo negro, manifesto da autoria de Manuel José de Oliveira, é traduzido em Lima, Perú 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

A primeira Universidade Livre em Portugal abre na cidade Invicta no início do século XX 
(Fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/plantas-e-gravuras-antigas.html) 

O médico italiano Cesare Lombroso (1835-1909) 
(Fonte: http://museolombroso.unito.it/index.php/en/museum/protagonists/71-cesare-lombroso) 
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G raduado e decidido a consagrar-se à carreira médica, conforme à sua vocação e à vontade do pai, 
Manuel José de Oliveira mantém a sua intervenção pública e a militância ativa firmada na crença 

arreigada de que a pátria carece de um novo rumo assente na liberdade, na justiça e na igualdade dos 
concidadãos. Partidário desse ideário, funda em Braga, no ano seguinte ao da formatura, o Centro 
Republicano local, juntamente com Manuel Monteiro, Domingos Pereira, Simões de Almeida, Justino Cruz e 
Alberto Feio,53 a despeito de Amadeus José Campos de Sousa situar o estabelecimento da agremiação 
tempos antes.54 Certo é que, na cidade dos arcebispos, à semelhança do resto do país, intensificam-se as 
ações propagandísticas e os comícios republicanos que patenteiam Manuel José de Oliveira como uma das 
figuras de relevo na luta pelo declínio da monarquia – influência que se estende a Ponte de Lima, vila alto-
minhota onde o médico e ativista se estabelece por via de um despacho que obtém, em 1906, para o 
exercício das funções de clínico municipal.55  

C onsiderando a doutrina preconizada 
por Lombroso primitiva e 

desprovida de rigor científico, porquanto 
sustentada numa “pseudociência 
biológica em [que se confundem] de 
uma maneira lamentável os fenómenos 
regressivos de degenerescência com os 
chamados fenómenos de atavismo”,48 
Manuel José de Oliveira apresenta o 
elemento social como único fator 
responsável pelo aparecimento de 
degenerações, cujo solucionamento 
decorre do empenho concertado na 
“cruzada pela conquista do pão”,49 ou 
seja, na aplicabilidade de um conjunto 
de medidas capazes de resolver 
questões de desigualdade, 
marginalização e opressão com vista a 
uma organização equitativa das 
comunidades. Uma fundamentação 
precursora, de feição sociológica, que 
não só desmonta a posição de 
Lombroso – nunca antes contestada –, 
como granjeia a admiração consensual 
dos seus pares. Termina, pois, com 

merecido sucesso o percurso de Manuel 
José de Oliveira no Porto, cidade onde 
deixa um legado importante do ponto de 
vista da consolidação instrutiva e da 
intervenção política. Efetivamente, 
durante os anos na Invicta, e também 
em Braga, o jovem assume um papel de 
liderança entre os companheiros da 
causa republicana que lhe reconhecem 
um “espírito refletido, […] calmo, filósofo 
e letrado”,50 bem como a capacidade de 
ministrar “conselhos e ideias com a 
prudência de um velho”.51 À opinião 
generalizada de quem com ele priva 
junta-se a convicção de que possui uma 
aura mística e um ar de apóstolo, 
imagem construída a partir da sua 
compleição física – de que sobressaem 
a cabeleira farta, os olhos grandes e 
exoftálmicos, a testa vincada e ampla e 
o aspeto sorumbático e absorvido em 
infinitas preocupações mentais52 – e da 
devoção ininterrupta ao conhecimento 
que alterna com a luta pelo ideário 
republicano.  

R apidamente notabilizado 
pelas suas qualidades 

humanas e capacidades 
intelectuais, surge no jornal O 
Commercio do Lima, na edição 
de 1 de novembro desse ano, a 
notícia da organização interna da 
Comissão Municipal Republicana 
em que o douto clínico aparece 
como membro efetivo,56 
confirmando a tendência 
generalizada para a inserção das 
elites burguesas e intelectuais na 
liderança das estruturas 
organizativas do partido em 
ascensão. Começa a desenhar-
se o trabalho meritório de Manuel 
José de Oliveira nos cuidados de 
saúde à população ponte-limense 
e na defesa pela beneficiação da 
terra e do seu património material 
e imaterial, interesse 
consubstanciado na redação de 
artigos de pendor historiográfico 
de que sobressai o texto sobre o 
“castello de Corutello, situado 
num outeiro sobranceiro a um 
pequeno valle da antiga parochia 

de S. Julião de Paçó, que assim 
era conhecida ao tempo das 
inquirições a actual freguezia de 
S. Julião de Freixo”.57 Pese 
embora a tendencial referência a 
colaborações de natureza 
propagandística em periódicos de 
génese republicana, 
particularmente na fase 
portuense – casos do Canto 
Académico, Traga Mouros, 
Gigante, O campeão e A Voz 
pública52 –, Manuel José de 
Oliveira dedica-se a diferentes 
trabalhos escritos de valia cultural 
em publicações de nomeada 
informativa e jornalística de Ponte 
de Lima, de que é exemplo uma 
outra investida textual – Ponte de 
Lima: (sua situação)  –, lançada 
no Almanaque Illustrado de O 
Commercio do Lima, subordinada 
à descodificação documental dos 
reais limites da vila de Ponte de 
Lima, cuja base primitiva se situa 
na margem esquerda do rio em 
contraponto com teorias que a 
posicionavam do lado contrário.58 
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Concluído o curso, Manuel José de Oliveira mantém a militância republicana 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

O jovem médico deixa à cidade Invicta um relevante legado do ponto de vista da instrução e da luta 
partidária 
(Fonte: http://doportoenaoso.blogspot.pt/2010/05/o-porto-ha-cem-anos-1_66.html) 

O Centro Republicano de Braga é fundado nos primeiros anos do século XX 
(Fonte: http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/521284.html) 

O Castelo de Corutelo, em S. Julião de Freixo 
(Fonte: http://ardegaofreixomato.pt/patrimonio/patrimonio17.php) 

A residir em Ponte de Lima, Manuel José de Oliveira interessa-se pela historiografia local e pela beneficiação do concelho 
(Fonte: http://pesquisa.arquivo.cm-pontedelima.pt/viewer?id=14133&FileID=195128) 

As capacidades intelectuais e humanas do médico granjeiam a imediata simpatia dos ponte-limenses 
(Fonte: https://olharvianadocastelo.blogspot.pt/2017/03/ponte-de-lima-diferencas-da-vila-de.html) 

https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/17025
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E ntretanto, no plano nacional, a simpatia irradiada pelo jovem monarca – que ainda no arranque de reinado 
empreende incansáveis viagens de reconhecimento pelo país, visitando inclusivamente as “populações de Entre 

Douro e Minho”,77 onde recebe genuínas “demonstrações de […] afeto, […] amizade e […] amor”78 – suscita, numa 
primeira fase, o redirecionamento das campanhas de alguns círculos contrários ao regime para as instituições 
religiosas, intensificando-se os comícios e as demonstrações públicas de ataque à “influência de muitos [elementos] 
do clero no campo político”.79 Mas os desentendimentos dos partidos afetos a D. Manuel II, o agudizar de crises 
intersetoriais, o adensamento de motins, a escalada generalizada de violência e o aumento exponencial do preço de 
bens essenciais tornam o próprio soberano permeável a atos de censura e de hostilidade,80 generalizando-se a 
desesperança e propalando-se o desejo de “estabilidade para um qualquer governo [capaz de se entregar] com 
eficiência às tarefas da administração”.81 

O  pós-regicídio é tempo de provisória 
acalmia e de abrandamento das críticas 

ao regime que procura “estabelecer tréguas 
entre os meios políticos e sociais”,65 muito 
embora não cessem os comícios e demais 
ações propagandísticas de génese 
republicana. João Franco é obrigado ao 
exílio num gesto que precede a anulação 
das medidas e das polémicas do anterior 
gabinete – de que se sublinham a 
regularização dos controversos 
adiantamentos à Casa Real66 e a libertação 
de conspiradores e dissidentes67 – e a 
convocação de eleições. É nesta fase que 
se dá o provimento de Manuel José de 
Oliveira no lugar de diretor do Instituto de 
Análises e Eletroterapia Municipal,68 
localizado na Rua António Feijó,69 atual 
Norton de Matos, cuja construção merecera 
duras críticas pelas verbas envolvidas no 
projeto. Apesar da responsabilidade do novo 
cargo, o clínico prossegue a escrita de 
intervenção e compõe Pela República, 
manifesto editado pelo Centro Republicano 
local e difundido por outras agremiações70 – 
amplamente pela do Porto –, numa ocasião 
em que os atos eleitorais aumentam a 
prevalência dos opositores da monarquia e 
que o médico Manuel José de Oliveira é 

escolhido para candidato a deputado pelo 
círculo de Viana do Castelo.71 O anúncio 
surge nas páginas de O Commercio do Lima 
que, numa pequena resenha biográfica, 
condensa o irrepreensível percurso do 
ilustre residente enquanto estudante – fase 
em que logra “enfileirar no resumido número 
daqueles que deixam o nome 
indelevelmente gravado na mente dos seus 
professores”72 –, enquanto académico – 
altura em que sobressai em matéria 
curricular e na luta “por um ideal alevantado; 
pela liberdade ameaçada; [e] pelo 
derramamento do pão do espírito: a 
instrução”73 –, enquanto clínico – profissão 
que enobrece pelo brilhantismo do intelecto 
e pela capacidade de conquistar, em cada 
pessoa que trata, “um amigo [e] um 
admirador do seu privilegiado talento”74 e 
generosidade –, e enquanto político – 
vocação que prenuncia um trabalho de 
excelência em prol de Ponte de Lima e das 
suas gentes. O apreço genuíno de que 
beneficia, popular e institucionalmente, 
reverte-se igualmente na nomeação de 
Manuel José de Oliveira para o cargo de 
subdelegado de saúde interino do 
concelho75 e na elevação a sócio benemérito 
da Associação de Socorros Mútuos.76 

V olvidos dois anos sobre a chegada 
à vila ponte-limense do 

proeminente clínico, redator periódico e 
militante republicano, dá-se o fatídico 
assassinato do rei D. Carlos e do 
príncipe herdeiro, D. Luís Filipe, num 
episódio sangrento que decorre da 
reprovação da ditadura franquista – 
geradora de focos de adesão de 
representantes monárquicos ao novo 
ideário político –, da degradação da 
vida pública – agravada pela polémica 
dos adiantamentos à Casa Real que, 
instrumentalizada pela oposição e pela 
imprensa nacional e regional, inflama as 
multidões –, e da difícil conjuntura 
propícia à desacreditação da coroa.59 A 
despeito do clima de crispação, do 
descontentamento de alguns setores da 
sociedade, e dos diferendos partidários, 
o crime perpetrado contra o monarca e 
o primogénito da Casa de Bragança 
constitui “uma página de sangue que 
não enobrece a história”60 do país, 
provocando uma onda geral de 

consternação. Disso mesmo nos dão 
conta os jornais da época que reagem 
com indignação ao sucedido, constando 
do frontispício de O Commercio do Lima 
um destaque de cerca de quatro 
colunas em que se culpabiliza “o 
ditador”61 João Franco – cujo governo 
representara um endurecimento da 
censura jornalística, da vigilância 
policial e do cerceamento das 
liberdades e das manifestações de 
dissidência ideológica – pelo desfecho 
“que ensanguenta o trono e cobre de 
luto a nação depois de a ter 
massacrado com as leis de mais 
odienta perseguição”.62 Inserindo no 
artigo notas de condolência da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, e demais 
instituições públicas locais, o semanário 
adianta os nomes do “ministério de 
acalmação”63 – moderado pelo jovem D. 
Manuel II que ascende abruptamente ao 
governo de Portugal – e revela uma vila 
“a meia haste”64 desalentada com a 
violência infligida sobre a família real.  
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Representação do Regicídio de 1908 
(Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27attentat_de_Lisbonne_(2).jpg) 

D. Manuel II é solenemente aclamado rei de Portugal na Assembleia de Cortes a 6 de maio de 1908 
(Fonte: http://realfamiliaportuguesa.blogspot.pt/2011/05/clique-na-imagem-para-ampliar-no-dia-6.html) 

O jovem monarca é recebido em apoteose na cidade de Viana do Castelo. Arquivo da Torre do 
Tombo (Fonte: http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/1424946.html) 

A imprensa da época destaca a enorme popularidade do rei 
(Fonte: http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/1425339.html?nomobile=1) 

D. Manuel II e a rainha D. Amélia aclamados no Porto 
(Fonte: https://plataformacidadaniamonarquica.files.wordpress.com/2015/05/rei-e-rainha-no-porto.jpg) 
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A  revolução está por um fio e os partidos republicanos aproveitam a conjuntura para cimentar os ideais 
democráticos, liberais e progressistas que conquistam o eleitorado urbano, mas falham na adesão das 

manchas ruralizadas do país. Na região alto-minhota, que se diz tendencialmente monárquica, os militantes 
estendem os comícios, sabendo-se pela imprensa que Manuel José de Oliveira marca presença numa 
reunião partidária realizada em abril de 1909 no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo.82 A marcha para 
o derrube da coroa está iminente unindo republicanos e dissidentes de um regime que falha no entendimento 
do perigo latente e frustra a tentativa de sanar a degradação política crescente pela colocação dos 
“interesses de partido [e das pretensões individuais] acima da sobrevivência da realeza”.83 O último ministério 
da monarquia constitucional ainda tenta aplicar uma filosofia governativa de moderada aproximação ao 
ideário republicano – em matéria de liberdade e de anticlericalismo – e de condescendência para com as 
oposições,84 mas a linha de orientação seguida não facilita a concórdia, tão-pouco trava o golpe 
revolucionário que beneficia, segundo alguma historiografia, da ação de um conjunto de monárquicos que nas 
décadas de experiência parlamentar compromete, trai e não resguarda o sistema.85 A 5 de outubro de 1910, 
por via da força, de avanços e recuos, entre a bravura de uns e a cobardia de outros, eclode na capital um 
golpe armado que coloca um ponto final na realeza depois de cerca de oito séculos à frente dos destinos da 
nação. Predominantemente urbana e primariamente circunscrita a Lisboa,86 o anúncio da implantação da 
República propala-se país fora acabando por ser acolhido sem protestos pela generalidade da população, 
porventura expectante em relação às promessas feitas de resolução dos problemas nacionais. Sem 
alternativa, a família real retira-se para Mafra, ruma depois a Sintra e da Ericeira parte em exílio para 
Londres.87 D. Manuel II quer resistir e recuperar a pátria amada – convencido pelas receções de estima que 
lhe são feitas no decurso do reinado de que “o povo autêntico”88 é fiel à monarquia –, mas desaconselhado 
do intento segue viagem em prostração. 89 

P roclamada a República às primeiras 
horas de quarta-feira, 5 de outubro, a 

partir da varanda da Câmara Municipal de 
Lisboa, é constituído um governo provisório 
formado por “Teófilo Braga (o seu 
presidente), António José de Almeida, 
Afonso Costa, Basílio Teles, Bernardino 
Machado, António Luís Gomes Correia 
Barreto e Azevedo Gomes”.90 Sem 
delongas, os ecos de triunfo do regime 
ressoam por todo o país que, 
paulatinamente, adere ao recém-criado 
governo. Ponte de Lima não é exceção. A 7 
desse mês, num momento descrito como 
“inolvidável para a história”91 da vila, o 
edifício dos Paços do Concelho apinha-se 
de entusiastas para ouvir a confirmação da 
República pela voz de Francisco Pereira 
Campos, membro efetivo da Comissão 
Municipal Republicana, que reproduz em 
tom solene a ata de aclamação,92 a que se 
seguem os discursos vibrantes de cidadãos 
e correligionários. Com a bandeira 
vermelha e verde hasteada, lançada a 

festiva salva de tiros, dão-se vivas à pátria 
e à liberdade93 e sublinham-se os sinais de 
esperança trazidos pelos ventos de 
mudança. Sabe-se, pela imprensa da 
época, que Manuel José de Oliveira não 
marca presença na cerimónia, porventura 
impedido por inadiáveis compromissos 
profissionais, sendo substituído em funções 
por António José Barbosa Perre,94 
secretário da agremiação. Terminado o ato 
oficial, organiza-se um cortejo que percorre 
as principais artérias da vila – mormente a 
rua João Rodrigues de Moraes, local de 
residência do clínico ausente – e registam-
se as sonoridades do novo hino nacional A 
Portuguesa, interpretado por uma banda de 
música local.95 Pese embora a euforia dos 
participantes, a receção da República – que 
encerra com um banquete no Hotel do 
Passeio onde se misturam “todas as 
classes”96 – restringe-se a “um limitado 
número de ponte-limenses”97 num cenário 
eventualmente transversal a outras regiões 
do país ainda arreigadas à realeza.  

O  correr do tempo vai ajudando a 
serenar desassossegos que se 

contrapõem à perspetiva internacional 
de desconfiança diante do novo 
sistema de governação. Numa Europa 
genericamente monárquica, a 
instalação pelas armas do regime 
republicano e o consequente desterro 
da Casa de Bragança, sobejamente 
respeitada além-fronteiras, coloca às 
forças no poder entraves diplomáticos 
no reconhecimento oficial do projeto 
político.  Internamente, a fase inicial de 
instalação e consolidação da 
experiência democrática corre de 
feição, beneficiária de um clima de 

euforia ideológica que se sustenta na 
unidade partidária disposta a operar na 
renovação do país.98 Convocadas as 
eleições gerais de maio de 1911 para 
seleção dos representantes do povo 
no parlamento – desmembrado em 
Câmara dos Deputados e Senado –,99 
concorre naturalmente pelo círculo de 
Ponte de Lima Manuel José de 
Oliveira, médico e presidente da 
Comissão Municipal Republicana,100 
que chega a deputado com todo o 
mérito, porém sem o habitual 
escrutínio em virtude de a lei dispensar 
da votação os locais sem candidatos 
da oposição.101 

Referências bibliográficas: 
82 Comício republicano. O Commercio do Lima [Em linha]. A. 3, n.º 138 (10 abr. 1909). [Consult. 13 out. 2017]. Disponível na Internet:<http://pesquisa.arquivo.cm-pontedelima.pt/viewer?id=984252&FileID=254875> 
83 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – A queda da Monarquia (1890-1910). In História de Portugal. [Lisboa]: Verbo, imp. 1990. Vol. 10, p. 162 
84 GRAÇA, Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo – Os últimos dias da Monarquia em Portugal. Revista de História [Em linha]. Vol. 13 (1995). [Consult. 7 novembro 2017]. Disponível na Internet:<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6362.pdf> 
85 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – A queda da Monarquia (1890-1910). In História de Portugal. [Lisboa]: Verbo, imp. 1990. Vol. 10, p. 162 
86 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – A Primeira República (1910-1926). In História de Portugal. [Lisboa]: Verbo, imp. 1990. Vol. 11, p. 14 
87 GRAÇA, Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo – Os últimos dias da Monarquia em Portugal. Revista de História [Em linha]. Vol. 13 (1995). [Consult. 7 novembro 2017]. Disponível na Internet:<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6362.pdf> 
88 SERRÃO, Joaquim Veríssimo - A queda da Monarquia (1890-1910). In História de Portugal. [Lisboa]: Verbo, imp. 1990. Vol. 10, p. 163 
89 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – A Primeira República (1910-1926). In História de Portugal. [Lisboa]: Verbo, imp. 1990. Vol. 11, p. 38-39 
90 GRAÇA, Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo – Os últimos dias da Monarquia em Portugal. Revista de História [Em linha]. Vol. 13 (1995). [Consult. 7 novembro 2017]. Disponível na Internet:<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6362.pdf> 
91 7 de outubro: um dia inolvidável para a história de Ponte de Lima: a proclamação da República nos Paços do nosso Concelho. O Commercio do Lima [Em linha]. A. 5, n.º 211 (8 out. 1910]. [Consult. 13 out. 2017]. Disponível na Internet:<http://pesquisa.arquivo.cm-pontedelima.pt/viewer?id=984323&FileID=255159> 
92 Idem, ibidem 
93 Idem, ibidem 
94 Idem, ibidem 
95 Idem, ibidem 
96 Idem, ibidem 
97 Idem, ibidem 
98 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – A Primeira República (1910-1926). In História de Portugal. [Lisboa]: Verbo, imp. 1990. Vol. 11, p. 14 
99 FERNANDES, Paulo Jorge – O papel político e o funcionamento do parlamento em Portugal (1878-1926) [Em linha]. [Consult. 23 out. 2017]. Disponível na Internet:<http://atlas.fcsh.unl.pt/docs/Paulo_Jorge_Fernandes_O_papel_politico_e_o_funcionamento_do_parlamento_em_Portugal.pdf> 
100 Arquivo da Casa da Ordem 
101 RAMOS, Luís A. de Oliveira – Memória sobre os deputados do Minho às Constituintes de 1911. Bracara Augusta. T. 30, fasc. 70 (82) (jul./dez. 1976), p. 8  

Manuel José de Oliveira assume o cargo de Presidente da Comissão Municipal Republicana 
de Ponte de Lima 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

Teatro Sá de Miranda em Viana do Castelo 
(Fonte: http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/830106.html) 

A vila de Ponte de Lima confirma a República a 7 de outubro de 1910 
(Fonte: Amândio Vieira) 

Parte do cortejo cívico que integra o primeiro aniversário da República 
(Fonte: http://www.lux.iol.pt/html_galerias.html?gal_id=53f4d5aa300428fec6fbbdd0) 

Os festejos do regime incluem um desfile de carros alegóricos 
(Fonte: http://www.lux.iol.pt/html_galerias.html?gal_id=53f4d5aa300428fec6fbbdd0) 
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F ormado o primeiro governo da incipiente república, chefiado na presidência por Manuel de 
Arriaga, procede-se à escolha do núcleo de senadores que resulta, uma vez mais, na 

consagração do nome do eminente clínico como “grande mentor democrático”.106 Na sua 
dedicação à causa pública, os interesses de Ponte de Lima são frequentemente transpostos para 
o debate legislativo com vista à necessária beneficiação da vila e das gentes. Se não o faz em 
sede própria, regista as carências da sua terra de afeição em artigos de fundamentada análise e 
de sustentada teoria, caso do texto editado no Almanaque de Ponte de Lima de 1910 – Noticias 
historicas107 – que recupera, ainda antes dos trabalhos em Lisboa e a propósito das calamitosas 
cheias desse ano, um projeto delineado nos finais do século XVIII por José Fernando da Silva – 
juiz de fora de Ponte da Barca – para encanamento do rio Lima, plano que, revestido de 
fundamental importância, solucionaria a navegabilidade, evitaria as inundações na vila 
causadoras de tristíssimos prejuízos – mormente os danos nas terras de cultivo, o impedimento 
dos ofícios divinos e o cancelamento das visitas dos “professores de Medicina e Cirurgia e [do 
reverendo] pároco (…), não por falta de caridade, (…) mas [por receio] do evidente perigo que os 
ameaça”108 – e travaria ainda a ruina dos muros que bloqueiam a vila.109 Uma proposta de custos 
moderados quando comparados com as vantagens decorrentes da sua aplicabilidade e que, 
merecedora do interesse do ministro ponte-limense António de Araújo e Azevedo, não avança em 
decurso das “[invasões francesas] e da fuga da família real para o Brasil”.110 

N a capital, o reputado clínico 
colabora na redação da nova 

Constituição Política da República 
Portuguesa de 21 de agosto de 
1911,102 documento que transpõe 
e regulamenta parte da 
propaganda veiculada nas 
campanhas antimonárquicas, mas 
que deixa cair, desde logo, uma 
das bandeiras eleitoralistas – o 
alargamento do direito de voto, 
mantendo-se por isso as restrições 
capacitárias antecessoras.103 
Forçado a demoradas ausências 
por efeito das novas exigências 
políticas, o respeitado mandatário 
vê-se obrigado a restringir a 
prática clínica às estadas em 
Ponte de Lima, particular 
circunstância que recolhe a 
compreensão geral da vila alto-
minhota por se entender que a sua 

inteligência, a sua disciplinada 
cultura científica e as suas 
qualidades de coração e de 
carácter, a que se somam a 
independência, a segurança e a 
firmeza de decisão em face de 
intrincados problemas, são 
características decisivas para o 
desempenho elevado das 
absorventes funções 
parlamentares de que se 
incumbe.104 A despeito da 
preenchida agenda de carreira, 
Manuel José de Oliveira logra 
dedicar parte do tempo ao 
alimento do espírito, congregando 
em Ponte de Lima, numa “bem 
provida biblioteca – única nas 
redondezas” –,105 obras de 
literatura e volumes de ciências 
sociológicas e médicas de que 
adiante fará doação.   

A tento à voz popular, 
partidário de uma política 

de aproximação às franjas mais 
desprotegidas da população, o 
abnegado republicano aproveita 
cada pausa nos trabalhos 
parlamentares para observar “o 
efeito que, no povo distante das 
mais remotas aldeias, tem 
produzido as leis da 
República”.111 Volvido 
sensivelmente um ano da 
implantação do novo regime, o 
zeloso dignitário faz ao jornal O 
Século um primeiro balanço da 
receção do sistema 
democrático, considerando que, 
de uma forma geral, se sente o 
contentamento das populações, 
muito embora reconheça que a 
sustentação presente e futura 
do governo dependa da 
capacidade de se falar “a única 

linguagem que [as gentes] 
compreendem – a da própria 
economia doméstica”112 –, 
traduzida na possibilidade de 
redução de impostos “sem 
prejuízo da cobrança total do 
Estado indo, pois, buscar-se o 
excedente a quem [possa] 
pagar”.113 Manuel José de 
Oliveira sabe que, para lá da 
propaganda e do ideário 
propugnado, é verdadeiramente 
a questão económica o busílis 
da preocupação do 
campesinato, precisando o 
parlamento de legislar a favor 
da melhoria dos rendimentos 
precários da população, 
especialmente dos pequenos 
proprietários do Norte que 
devem começar a “pagar ainda 
menos do que [pagavam] no 
tempo da monarquia”.114   
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Manuel José de Oliveira é eleito deputado e senador da República forçando-o a frequentes deslocações à capital 
(Fonte: https://www.postais-antigos.com/_media/img/large/lisboa-panorama-jardim-sao-pedro-alcantara-1.jpg) 

No exercício da política, pugna pela beneficiação da vila que muito preza e estima 
(Fonte: Amândio Vieira) 

Manuel de Arriaga (1840-1917), primeiro presidente da República Portuguesa 
(Fonte: http://www.museu.presidencia.pt/presidentes_bio.php?id=81) 

Em Ponte de Lima, o médico prossegue o seu trabalho clínico e as ações de valorização do património material e imaterial do concelho 
(Fonte: Amândio Vieira) 



 

Manuel José de Oliveira 
Limianista e republicano  

A cometido de uma patologia incurável de origem renal, mas igualmente empenhado na causa republicana e 
no tratamento médico dos seus incontáveis doentes, Manuel José de Oliveira – conhecido por recusar 

várias pastas ministeriais127 – aceita relutantemente, depois de perseverante insistência do Ministro do Interior, 
o cargo de Governador Civil do Porto, nomeação amplamente elogiada pela comunicação social local e 
nacional, de que sobressai o artigo do jornal O Primeiro de Janeiro que sublinha o “alto valor intelectual”,128 a 
“vasta cultura e erudição”,129 o “espírito disciplinado e o carácter da maior retidão”130 do novo chefe de distrito. 
Manuel José de Oliveira parcos meses fica no desempenho de funções, mas ainda discursa nas 
comemorações do 23.º aniversário da revolta de 1891, num “grandioso cortejo cívico […] com milhares de 
pessoas e sessões solenes”.131 Afastado da política em 1914, seguramente por consciência da gravidade da 
sua condição física, surgem rumores de que o eminente médico vai abandonar a prática clínica em Ponte de 
Lima, circunstância que origina um abaixo-assinado de 58 folhas132 a solicitar a sua permanência na vila, 
pedido seguido, entretanto, pela Junta de Paróquia Civil e pela própria Câmara Municipal numa clara 
manifestação de amplo apreço.133 Manuel José de Oliveira mantém-se na povoação alto-minhota – como 
provam as notícias de atividades e eventos que ecoam na imprensa –, acabando por falecer prematuramente, 
com 40 anos, vítima de nefrite, na casa da irmã em Braga a 5 de janeiro de 1918,134 a uns meses do fim da 
Primeira Guerra Mundial. Na disposição testamentária, redigida na vila ponte-limense, mais do que a repartição 
dos seus bens mobiliários, imobiliários e documentais – com especial evidência para a vasta coleção de livros 
e manuscritos135 –, fica uma vez mais patente a generosidade de um cidadão preocupado com a dignidade do 
seu semelhante porquanto determina a obrigação de a cada Natal se distribuir aos pobres de Marrancos – a 
sua freguesia berço – “uma esmola em géneros que cheguem para a ceia desse dia”.136 Manuel José de 
Oliveira não vive para assistir ao colapso da Primeira República, mas passa o derradeiro tempo em 
desencanto137 com o regime que ajudara a edificar, essencialmente pelo fracasso das promessas 
propagandeadas no campo da estabilidade governativa, da justiça social, da renovação institucional e 
administrativa, da alfabetização e educação das massas e do equilíbrio financeiro do país.  

E ncarado pela oposição como um dos elementos mais perniciosos do regime, o anticlericalismo 
consubstanciado na Lei da Separação do Estado das Igrejas – diploma alicerçado na conveniência 

de uma “limpeza de ordem moral”115 num país profusamente católico – é desvalorizado por Manuel José 
de Oliveira porquanto, na sua essência, a liberdade de culto dos cidadãos não sofre restrições ou 
alterações, facto ratificado em conversas com habitantes de diversas freguesias que continuam a ir à 
missa, a confessar-se e a beneficiar das mesmas festas e romarias – sinal da distinção republicana, 
garante o senador, entre religião e padre.116 Para lá da questão da secularização e da laicização da 
sociedade em todas as suas vertentes – indispensável às “promessas emancipatórias de fundo 
iluminista da Razão, da Ciência, do Progresso e da Civilização”117 –, Manuel José de Oliveira, no 
cumprimento do seu dever público e político, insiste na observância das reivindicações para 
melhoramento da “formosíssima povoação minhota”,118 circunstância que leva o diligente mandatário a 
novas intervenções e renovadas insistências, atitude merecedora da aprovação da imprensa e da 
população ponte-limenses, gratas pelo genuíno interesse de um homem que, não sendo da terra, sente-
a e defende-a como sua. Prova disso é a exímia intervenção na sessão do senado de 24 de fevereiro 
de 1913 em que reitera a indispensabilidade da execução de antigas pretensões, casos da “restauração 
da ponte”119 – construída no tempo dos romanos, restaurada por D. Pedro I e por D. Manuel e, desde 
então, sem modificações que não sejam o seu “calcetamento e a criminosa demolição das suas velhas 
torres medievais”120 –, do derribamento “de um quiosque [existente] na parte mais central da 
povoação”121 – “imundo e desgracioso casebre que numa das extremidades da ponte tanto desfeia o 
mais importante e o mais formoso largo de Ponte de Lima”122 –, da dragagem do rio – obra que, 
desacompanhada da efetivação do plano de canalização por impossibilidade financeira, logrará reduzir 
ainda assim os enormes transtornos causados pelas frequentes cheias “ao comércio, à agricultura e à 
saúde pública”123 –, e da conclusão da estrada da circunvalação – projeto que, sob o pretexto de se 
estudar uma variante, permanece há largo tempo parado nas repartições do Estado.124 

Z eloso da prática clínica e 
dos pacientes que ajuda 

a recuperar – não raras vezes 
a expensas próprias –, 
Manuel José de Oliveira usa 
da influência no senado para 
também alertar contra o 
exercício ilegal de medicina 
causador de “gravíssimos 
prejuízos para [as 
populações] e para os 
profissionais, tão 
injustamente lesados nos 
seus interesses e nos seus 
créditos por criaturas que 
muitas vezes mal sabem 

escrever”.125 Uma denúncia 
de desvelo cívico e de 
salvaguarda de carreira que 
origina a expedição emanada 
da Direção Geral de Saúde 
de “circulares aos 
governadores civis e aos 
delegados de saúde para 
[que as] autoridades 
competentes [procedam] 
contra […] os indivíduos que 
[pratiquem] as profissões de 
facultativos, farmacêuticos, 
dentistas e parteiros sem 
possuírem os títulos legítimos 
que a lei reconhece”.126 
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Manuel José de Oliveira exerce o cargo de Governador 
Civil do Porto 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

Antes, no Senado, solicita a demolição de um quiosque que desfeia o “mais formoso largo de Ponte de Lima” 
(Fonte: Amândio Vieira) 

O proeminente clínico morre prematuramente em Braga vítima de nefrite 
(Fonte: https://bragamaior.blogspot.pt/2013/04/a-terceira-cidade-portuguesa-entre-os.html) 



Manuel José de Oliveira - Cronologia 

Afonso Costa, Presidente do 
Ministério de Portugal, visita 
Manuel José de Oliveira em 

Ponte de Lima. Em julho desse 
ano, o clínico vende ao 

Município da histórica vila alto-
minhota a Casa da Porta de 

Braga adquirida anos antes a 
Gaspar de Abreu de Vilhena 

Maia. A 30 de dezembro redige 
o testamento ciente do 

progressivo agravamento do 
seu estado de saúde. 

O cenário económico agudiza-
se, havendo relatos de 

recorrentes tumultos, assaltos 
e manifestações 

revolucionárias no país. No ano 
seguinte, o parlamento aprova 
a participação de Portugal no 

conflito mundial.   

1915 

As aparições na Cova de Iria 
revigoram o sentimento 

religioso do país. Manuel José 
de Oliveira sofre um acidente 

de automóvel, mas sem 
consequências de maior.  

1917 

A 5 de janeiro, pelas 07h00 da 
manhã, na casa da irmã no largo 

da Senhora-a-Branca, Braga, 
morre Manuel José de Oliveira 

com 40 anos, vítima de uma 
nefrite crónica. Deixa uma filha 

menor, Maria Adelaide de 
Oliveira, nascida a 3 de julho de 
1912 na cidade dos Arcebispos. 

As manifestações de pesar 
sucedem-se um pouco por todo o 

lado. A Lei da Separação do 
Estado das Igrejas é revista, 

circunstância que possibilita a 
restituição de alguns poderes ao 
clero. Em março são reatadas as 

relações com a Santa Sé e 
instituído o sufrágio universal. 

Depois de quatro anos de uma 
guerra sangrenta, é assinado o 

armistício que põe cobro ao 
conflito mundial. 

1918 

Greves, tumultos e insurreições 
partidárias voltam a ameaçar a 

ordem pública. A rotatividade no 
parlamento descredibiliza a 

instituição. A 23 de agosto, por 
deliberação da Câmara de 

Ponte de Lima, substitui-se o 
nome da Avenida Cardeal 

Saraiva por Avenida Manuel 
d’Oliveira. Mais tarde, na 

década de 30, chamar-se-á 
António Feijó – designação que 

se mantém na atualidade.  

1919 

A Sociedade das Nações, 
criada em 1919, após a 

assinatura do Tratado de 
Versalhes, começa a sua 

atividade para sustentação 
da paz. 

1920 

António de Oliveira Salazar é 
eleito deputado pelo Centro 

Católico. Os crimes da “Noite 
sangrenta” de 19 de outubro 

abrem uma crise sem 
precedentes na tumultuosa 

República. 

1921 

1923 

1925 

1926 

A precariedade e a insegurança 
da nação agudizam-se pelo 

colapso de cinco instituições 
bancárias e pelo agravamento 

de impostos. Apesar do 
empréstimo obtido pelo governo 
em 1924, a situação mantém-se 

insustentável. 

A Câmara Municipal de Braga adquire 
parte da biblioteca particular de Manuel 
José de Oliveira, cuja divisão temática 

abrange as áreas de Medicina, Literatura 
Moderna e História. 

Volvidos 16 anos sobre a 
proclamação da 

República, o regime 
soçobra diante da 

sublevação militar de 28 
de maio. Depois de oito 

presidentes, 45 governos, 
29 golpes de Estado e 

rebeliões e 158 greves, o 
país não resiste à 

incipiente experiência 
democrática, abrindo 

caminho a um sistema 
ditatorial que se estende 

por largas décadas. 

Cronologia elaborada com base nas informações constantes 
nas obras referenciadas na exposição, na consulta dos livros 
António Ferro: o inventor do Salazarismo e Um católico 
militante diante da crise nacional, na leitura do artigo “Quando 
Victor Hugo elogiou Portugal por abolir a pena de morte”, 
publicado no Diário de Notícias, na edição de 1 de janeiro de 
2017, e na análise do sítio oficial do Centenário da República 
(1910-2010) e do Arquivo da Casa da Ordem. 

Os militares envolvidos no golpe de Estado de 1926 
(Fonte: http://s3cdn.observador.pt/wp-content/uploads/2016/05/27201818/os-militares-do-28-de-maio-de-1926-portugal-memoria2_1280x720_acf_cropped.jpg) 

General Gomes da Costa lidera o golpe militar de 28 de 
maio de 1926 que derruba a Primeira República 
(Fonte: http://hist9alfandega.blogspot.pt/2009/11/) 

Depois de 16 anos de vigência cai a primeira experiência 
democrática em Portugal 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Desfile_de_tropas_28_de_Maio_ 
1926.jpg/1200px-Desfile_de_tropas_28_de_Maio_1926.jpg) 

Largo da Senhora-a-Branca, Braga 
(Fonte: http://farm3.static.flickr.com/2736/4289254868_3df9907dfb.jpg) 

Assinatura do 
Tratado de Versalhes 
(Fonte: http://www.history.com/topics/
world-war-i/treaty-of-versailles) 

Soldados portugueses são 
chamados a participar no teatro 
de operações da Grande Guerra 
(Fonte: https://zap.aeiou.pt/investigadores-vao-registar-
memorias-da-guerra-mundial-dos-portugueses-43260) 

Afonso Augusto da Costa (1871-1937), jurista e 
político português 
(Fonte: http://www.laicidade.org/wp-content/uploads/2006/10/afonso-costa-01.jpg) 

Caricatura do discurso de Afonso Costa 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Costa#/media/File:Caricatura_de_Afonso_Costa_na_sess%C3%
A3o_da_C%C3%A2mara_dos_Deputados_de_20.NOV.1906_-_1907.png) 

Lúcia, Francisco e Jacinta são os protagonistas das Aparições de Fátima 
(Fonte: http://historiaschistoria.blogspot.pt/2017/05/nossa-senhora-de-fatima_13.html) 

O Milagre de Fátima fortalece a religiosidade e a fé católicas 
(Fonte: http://lh3.ggpht.com/-F-sZ6p4eDnA/UZCVl2Fnq3I/AAAAAAAA3WA/A-EW2cozLnE/s1600-h/Valinhos.29.jpg) 

Elementos da Guarda Nacional Republicana durante a greve dos elétricos 
(Fonte: http://www.lux.iol.pt/html_galerias.html?gal_id=53f4d5aa300428fec6fbbdd0) 

António de Oliveira Salazar (1889-1970) protagonizará uma das mais longas 
ditaduras pessoais da História. Retrato de Eduardo Malta patente no Museu do Chiado 
(Fonte: https://avozportalegrense.blogspot.pt/2010/10/salazar-em-portalegre-i.html) 

Edifício dos Paços do Concelho de Braga 
(Fonte:  https://4.bp.blogspot.com/-DcJ2scDdNus/UW1IGDa8E4I/AAAAAAAAJZ0/pVvnmjyxz1Q/s1600/224569_496826476995811_1017942683_n.jpg) 

Manuel José de Oliveira vende ao Município de Ponte de Lima a Casa da 
Porta de Braga 
(Fonte: http://arquivo.cm-pontedelima.pt/figura.php?id=9) 
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Manuel José de Oliveira - Cronologia 

A agremiação de jovens 
intelectuais portugueses, a que 
a História doravante apelidará 

de Geração de 70, 
desencantada com o estado da 

cultura e das instituições 
nacionais, perfilha uma nova 

ideologia de inspiração 
socialista e republicana que 

agita a sociedade coeva. 

1865/71 

Sob o reinado de D. Luís I, 
cognominado de “O 

popular”, é assinada a lei 
que abole a pena de morte 

em Portugal. O ato 
precursor é louvado por 
Victor Hugo num artigo 

publicado a 10 de julho no 
Diário de Notícias – 

poucos dias volvidos 
sobre a sua oficialização.   

1867 

A 23 de março nasce no 
Lugar da Ordem, freguesia 
de Marrancos, concelho de 
Vila Verde, Manuel José de 

Oliveira, filho do abastado 
“brasileiro” Tomás José de 
Oliveira (1837-1889) e de 

Maria Maximina de Oliveira 
(1840-1922), que deixam 

outros três descendentes – 
Joaquim José, Amaro José e 

Ana da Conceição.  

1877 

Fundação dos primeiros centros 
republicanos em Coimbra 

(1877), Porto (1878), Lisboa e 
Braga (1879), responsáveis 

pela difusão dos novos ideários 
pelas classes cultas das 

províncias. 

1877/9 

O progenitor, Tomás José 
de Oliveira, é eleito 

vereador do Município de 
Vila Verde, cargo que volta 

a exercer no período de 
1882 a 1885. 

1878/9 

Falecimento prematuro do 
pai de Manuel José de 

Oliveira que, em 
disposição testamentária, 
deixa plasmado o destino 
profissional dos três filhos 

varões. Ao primogénito 
destina a carreira de 

médico, vontade que o 
mancebo acatará por 

vocação. Por morte de D. 
Luís I a 19 de outubro 

ascende ao trono 
português D. Carlos I. 

1889 

No decurso do Ultimatum 
inglês que, em face da 

iminente ameaça bélica 
força a coroa a abdicar das 

pretensões territoriais do 
mapa cor-de-rosa, 

precipitam-se os protestos 
das forças opositoras, 

especialmente do Partido 
Republicano Português. 

Cresce o sentimento 
antimonárquico, 

intensificam-se as 
manifestações de pendor 

patriótico e de repulsa 
britânica e aumenta o 

apelo à instauração de um 
novo modelo governativo 

assente em princípios 
democráticos.     

1890 

A 31 de janeiro eclode na 
cidade do Porto um 

movimento revoltoso e 
revolucionário que 
constitui a primeira 

tentativa de 
implementação do regime 
republicano em Portugal. 

A sublevação militar sai 
gorada por ação das 
forças monárquicas. 

Ergue-se, pela primeira 
vez, a bandeira vermelha 

e verde. 

1891 

O jovem Manuel José de 
Oliveira figura como diretor 

político da folha 
republicana A Pátria. Tem 

apenas 17 anos. 

1894 

1900 

1901 

1903 

Data provável de entrada 
de Manuel José de 

Oliveira na Escola Médico-
Cirúrgica do Porto depois 

da frequência do 
preparatório na Academia 

Politécnica da mesma 
cidade e do Liceu Central, 

em Braga. Durante o 
período estudantil, o jovem 

colabora ativamente em 
publicações de pendor 

republicano e participa em 
comícios de difusão 

propagandística.  

O caso Calmon, centrado na 
decisão de a filha maior do 

cônsul do Brasil no Porto 
professar a vida religiosa contra a 

vontade do progenitor – que 
resolve encarcerá-la e reclamar a 

sua interdição –, desencadeia 
violentos protestos 

anticongreganistas, 
particularmente contra as 
Doroteias e os Jesuítas. A 

polémica arrastada para as 
primeiras páginas dos jornais dá 

origem à promulgação das 
medidas legislativas emanadas 
do Ministério de Hintze Ribeiro 

que determinam a subordinação 
do associativismo católico ao 
poder civil. No mesmo ano, a 

Real Biblioteca Pública do Porto 
declara a receção de um 

exemplar de O perigo negro num 
ofício assinado por Rocha 

Peixoto (1866-1909). 

Nasce no Porto, na Travessa da 
Rua Formosa, a Universidade 

Livre – a primeira do país – por 
iniciativa do Comité Académico-

Operário do Porto do qual faz 
parte Manuel José de Oliveira. 

Graduação meritória de Manuel José de 
Oliveira que conclui o curso de Medicina 

com 16 valores, ficando habilitado a 
exercer Cirurgia e Medicina. A tese que 
apresenta – O problema de Lombroso: 
estudo crítico de bio-sociologia sobre a 

teoria atávica do crime – merece 
rasgados elogios da comunidade 

académica. 

1904 

Manuel José de Oliveira é 
distinguido com o Prémio 

Legado de Assis, mas por 
circunstâncias que se 

desconhecem recusa a 
bolsa de doutoramento em 
França. Depois de exercer 

“clínica, por mais d’um ano, 
na sede do partido 

municipal de Penella”, é 
provido, em 1906, no lugar 
de facultativo municipal de 

Ponte de Lima.  

1905 

A Real Biblioteca Pública do Porto, atual Biblioteca Pública Municipal 
(Fonte: http://calcadadamiquinhas.blogspot.pt/2012/03/biblioteca-municipal-do-porto-um-lugar.html) 

O Porto no final de oitocentos 
(Fonte: http://portoarc.blogspot.pt/2017/09/revolta-de-31-de-janeiro-de-1891-ii.html) 

Ernesto Hintze Ribeiro (1849-1907), renomado político da última fase da 
monarquia constitucional 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Retrato_do_conselheiro_Hintze_Ribeiro.png) 

O Ultimatum inglês por Rafael Bordalo Pinheiro 
(Fonte: http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/caricatura/bordalo_pinheiro/ultimatu.html) 

O famigerado mapa do ultimato britânico 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_Cor-de-Rosa#/media/File:Mapa_Cor-de-Rosa.jpg) 

O pai de Manuel José de Oliveira cognominado de “O brasileiro” 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

O irmão Joaquim José de Oliveira (1880-1935), advogado e político 
republicano 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Jos%C3%A9_Oliveira) 

A Geração de 70 deixa funda marca na cultura portuguesa oitocentista 
(Fonte: http://lisboa-e-o-tejo.blogspot.pt/2016/08/geracao-de-70-e-quinta-da-rabicha.html) 

Casa da Ordem, Marrancos, lugar de nascimento de Manuel José de Oliveira 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

Retrato da família real portuguesa em Queluz por Joseph Layraud. Museu 
Nacional da Ajuda 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Layraud) 

Victor Hugo (1802-1885) 
(Fonte: https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/59/590x/secondary/hugo-victor-985690.jpg) 

Carta de Lei de D. Luís I que ratifica o decreto das Cortes Gerais 
(Fonte: http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4223286) 

A Lei da Abolição da Pena de Morte data de 1867 
(Fonte: http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/carta-de-lei-da-abolicao-da-pena-de-morte-1867-marca-do-patrimonio-europeu/) 

Pintura equestre do rei D. Carlos I da autoria de Carlos António Rodrigues dos Reis 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ant%C3%B3nio_Rodrigues_dos_Reis) 

Retrato da família de Manuel José de Oliveira já sem a presença do 
progenitor Tomás José (1837-1889) 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

Revolta republicana de 31 de janeiro de 1891 na cidade Invicta 
(Fonte: http://www.amaieurope.org/2011/imagens/Movimento-31-de-Janeiro.jpg) 

Academia Politécnica do Porto 
(Fonte: MATTOSO, José - O liberalismo. In História de Portugal. Vol. 10) 

Manuel José de Oliveira exerce prática clínica em Ponte de Lima a partir de 1906 
(Fonte: Arquivo da Casa da Ordem) 

Ponte de Lima no início do século XX 
(Fonte: Amândio Vieira) 

http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4223286


Manuel José de Oliveira - Cronologia 

Criação da Liga Nacional 
de Instrução para melhoria 

do ensino em Portugal. 

1907 

O rei D. Carlos e o príncipe real, 
D. Luís Filipe, são assassinados 

no Terreiro do Paço a 1 de 
fevereiro. O regicídio, perpetrado 

por Manuel dos Reis da Silva 
Buíça e Alfredo Luís da Costa – 
de imediato abatidos – deixa o 

país consternado e faz esmorecer 
a luta republicana. Em finais de 

fevereiro, Manuel José de Oliveira 
é provido no cargo de diretor do 

Instituto de Análises e 
Eletroterapia Municipal de Ponte 

de Lima, instalado na Rua António 
Feijó, atual Norton de Matos. 

Proativo em ações 
propagandísticas, redige Pela 
República – manifesto editado 

pela Comissão Republicana local. 

1908 

Comemorações do Primeiro 
Centenário da Guerra Peninsular 

que arrancam em setembro de 1908 
– já no reinado de D. Manuel II – 

com uma parada militar e o 
lançamento da primeira pedra do 

monumento aos heróis da 
campanha contra as forças 
invasoras de Napoleão. Em 

novembro, o proeminente clínico é 
nomeado subdelegado de saúde 
interino do concelho de Ponte de 

Lima. As competências, o empenho 
e o pioneirismo de Manuel José de 

Oliveira – porventura o primeiro 
médico a usar a seringa na região – 
valem-lhe o apreço generalizado da 

população ponte-limense. 

1908/14 

Em sinal de estima, Manuel José 
de Oliveira recebe nova 

honraria: a proclamação como 
sócio benemérito da Associação 
de Socorros Mútuos de Ponte de 

Lima. No mesmo ano, um 
paciente brasileiro – há muito 

desesperançado de cura – 
publica um agradecimento no 

jornal O Commercio do Lima a 
louvar o brilhantismo do clínico.  

1909 

A 3 de outubro, o médico e político Miguel Bombarda 
– correligionário do ideário democrático – é alvejado 

a tiros de revólver na antevéspera da proclamação 
da República. Dois dias depois, na manhã outonal 

de 5 de outubro, aclama-se das janelas da Câmara 
Municipal de Lisboa um novo regime em substituição 
da secular monarquia, circunstância que determina o 

exílio da família real. Em Ponte de Lima, a 7 de 
outubro, ecoam vivas à pátria e à liberdade. Do 

edifício dos Paços do Concelho, onde se anuncia a 
República, protagonistas e entusiastas saem para as 

ruas em manifestações festivas, parando o cortejo 
em frente à casa de Manuel José de Oliveira que, 

embora ausente, simboliza a luta partidária pelo 
novo ideário político. Instalado um Governo 

Provisório chefiado por Teófilo Braga são aprovadas, 
de entre outras medidas, a expulsão das ordens 

religiosas, a instituição do casamento civil e do 
divórcio e a criação da Guarda Nacional Republicana 

e da bandeira do novo regime. 

1910 

O médico e presidente da Comissão Municipal Republicana de Ponte 
de Lima é escolhido como candidato pelo círculo local ao escrutínio de 

28 de maio. Eleito deputado, colabora na redação da Constituição 
Política da República Portuguesa de 21 de agosto. Antes são 

aprovados o descanso semanal obrigatório ao domingo, a instituição do 
Registo Civil, a Lei Eleitoral – que contrariamente ao prometido não 

estende o direito de voto a todos os adultos – e a Lei da Separação do 
Estado das Igrejas que conduz o Vaticano ao corte de relações com 

Portugal. A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra é criada 
no lugar da extinta Faculdade de Teologia. Manuel de Arriaga torna-se o 

primeiro presidente da República e o escudo a moeda oficial em 
substituição do real. Feita a seleção do núcleo de senadores para uma 

das câmaras parlamentares, Manuel José de Oliveira assiste a nova 
consagração de carreira. No exercício de funções, que concilia com a 
prática clínica em Ponte de Lima – a despeito da debilitada saúde –, o 

senador defende os interesses da terra de adoção. O entusiasmo inicial 
com o novo regime esmorece por força de sucessivas greves, 

protestos, dificuldades de sustentação financeira e divergências 
partidárias que protelam as reformas da nação. 

1911 

1912 

A 1 de janeiro nasce no Porto o grupo da Renascença 
Portuguesa que idealiza uma República acima de 

partidarismos e orientada “por uma elite consciente e 
por uma opinião pública esclarecida.” Portugal participa 

pela primeira vez nos Jogos Olímpicos realizados em 
Estocolmo. Manuel José de Oliveira é escolhido para 

representante da Academia do Porto no Senado 
Universitário. A fama do clínico, sustentada na sua “alta 
competência profissional”, atravessa fronteiras e origina 

diversas solicitações. 

1913 

1913/4 

1914 

A queda sucessiva de governos fragiliza a 
República. O novo Código Administrativo – 
que Manuel José de Oliveira comenta em 

entrevista ao jornal O Commercio do Lima – é 
promulgado em agosto e as escolas móveis 

destinadas a suprimir carências em locais sem 
estabelecimentos de ensino – caso de Refoios 

do Lima – são fundadas em outubro. De 
permeio, numa sessão do Senado de 24 de 
fevereiro, Manuel José de Oliveira reitera a 

concretização de algumas medidas 
indispensáveis à beneficiação da vila alto-
minhota, de que se destaca a fundamental 

dragagem do rio Lima. Adiante alertará para o 
perigo do exercício ilegal da Medicina.  

Conhecido por refutar pastas ministeriais, Manuel 
José de Oliveira é nomeado para o cargo de 

Governador Civil do Porto por despacho publicado no 
Diário do Governo de 11 de junho. O indigitamento 

merece elevados elogios. Nas páginas do periódico 
espanhol – El Eco Español – sublinham-se as 

qualidades do novo chefe de distrito – médico distinto 
e premiado, jornalista vigoroso, literato de raro brilho e 

funcionário de irrepreensível integridade. Porventura 
por razões relacionadas com a grave enfermidade de 

que padece há anos, Manuel José de Oliveira 
permanece pouco tempo em funções e acaba por se 

retirar da cena política. 

Eclosão da Primeira Grande 
Guerra na sequência do 

atentado de Sarajevo. 
Diante dos rumores de que 
Manuel José de Oliveira se 
prepara para abandonar a 

prática clínica em Ponte de 
Lima, circula um abaixo-
assinado de 58 folhas a 

solicitar a permanência do 
médico na vila. A Câmara 

Municipal faz a mesma 
reivindicação por carta. 

A Assembleia Nacional Constituinte marca o início da Primeira República 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte) 

Teófilo Braga (1843-1924) chefia o Governo Provisório da República 
Portuguesa. Retrato oficial de Columbano Bordalo Pinheiro 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3filo_Braga#/media/File:Columbano_Bordalo_Pinheiro_008.jpg) 

Miguel Bombarda (1851-1910), médico e deputado republicano 
(Fonte: http://aparteoutsider.org/wp-content/uploads/2012/07/X-19.jpg) 

Primeira página do diário matutino O Século 
(Fonte: http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/10/8-efemerides-da-historia-lusofona.html) 

A proclamação da República de 1910 destitui o secular regime 
monárquico 
(Fonte: http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/10/8-efemerides-da-historia-lusofona.html) 

Retrato alusivo à Guerra Peninsular de 1808-1814 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Antoine-Jean_Gros_-_Capitulation_de_Madrid%2C_le_4_d%C3%

A9cembre_1808.jpg  

D. Manuel II (1889-1932), último rei da monarquia portuguesa, ascende ao trono com 
18 de idade 
(Fonte: http://reimanueliideportugal.blogs.sapo.pt/tag/1890) 

O rei, D. Carlos I, e o príncipe real, D. Luís Filipe, são assassinados a 1 de fevereiro de 
1908 
(Fonte: http://hgcavert.blogspot.pt/2016/02/o-regicidio_77.html) 

Ao cortejo fúnebre assistem milhares de pessoas 
consternadas 
(Fonte: http://monarquiaportuguesa.blogs.sapo.pt/10729.html) 

As exéquias de D. Carlos e de D. Luís Filipe decorrem na 
Igreja de S. Vicente de Fora 
(Fonte: http://monarquiaportuguesa.blogs.sapo.pt/10729.html) 

A rainha D. Amélia (1865-1951) prostrada diante da 
tragédia 
(Fonte: http://monarquiaportuguesa.blogs.sapo.pt/10729.html) 

Representação do atentado de Lisboa na publicação 
parisiense Le Petit Journal 
(Fonte: http://monarquiaportuguesa.blogs.sapo.pt/10729.html) 

O Terreiro do Paço, na baixa lisboeta, ficará para sempre associado ao Regicídio 
(Fonte: https://ionline.sapo.pt/393487) 

Imagem do Senado da República retirada da revista Ilustração 
Portuguesa 
(Fonte: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1911/N289/N289_master/JPG/
N289_0024_branca_t0.jpg) 

A câmara alta do parlamento funciona de 1911 a 1926 
(Fonte: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1911/N289/N289_master/JPG/
N289_0024_branca_t0.jpg) Representação do assassinato do arquiduque Francisco Fernando em Sarajevo 

(Fonte: https://fatosmilitares.com/wp-content/uploads/2016/11/d2064-slider_illust_sarajevo.jpg) 

http://aparteoutsider.org/wp-content/uploads/2012/07/X-19.jpg
http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/10/8-efemerides-da-historia-lusofona.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Antoine-Jean_Gros_-_Capitulation_de_Madrid%2C_le_4_d%C3%A9cembre_1808.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Antoine-Jean_Gros_-_Capitulation_de_Madrid%2C_le_4_d%C3%A9cembre_1808.jpg
http://hgcavert.blogspot.pt/2016/02/o-regicidio_77.html
https://ionline.sapo.pt/393487
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