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Abstract 

Este trabalho sobre um dos portuenses ilustres da época republicana 

levou-nos a investigar a vida e a obra de Sampaio Bruno. 

Analisamos a sua vida desde a infância e o seu contributo para a 

implantação da República em Portugal de forma a entender qual foi o seu papel 

e quais os seus ideais relativamente à época em questão.  

Com o objetivo de melhor compreender o contexto histórico em que mais 

se mostrou ativo, procedemos a uma pequena explicação do Liberalismo e dos 

acontecimentos da Primeira República Portuguesa. 

O principal objetivo desta investigação é conhecer uma das figuras da 

cidade do Porto e transmitir esse conhecimento de maneira clara, coerente e 

concisa. 
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Introdução 

Para a realização do presente trabalho, no âmbito da disciplina de 

História Contemporânea de Portugal, optamos por explorar a vida de Sampaio 

Bruno, figura ilustre portuense, durante a primeira República Portuguesa. 

Visto ter sido uma personalidade de destaque na cidade do Porto, 

decidimos que seria uma boa opção proceder à elaboração de um trabalho de 

pesquisa sobre a sua vida e contexto histórico. Esta não foi a única razão que 

nos levou a optar pelo tema, o facto de a Professora ter referido que este era 

um tema muito pouco escolhido, contudo, muito interessante esteve também 

na razão desta escolha. Não obstante, sermos do Porto fez também com que 

optassemos por este tema, uma vez que achamos interessante compreender 

melhor quem fez história na nossa cidade. 

Tendo como suporte uma bibliografia extensa relacionada com o tema 

em questão, e após algumas visitas à Biblioteca de Jornalismo e Ciências da 

Comunicação, a Biblioteca de Faculdade de Letras e a Biblioteca Municipal do 

Porto, inciamos a realização do trabalho. 

Optamos por dividir o trabalho em: Liberalismo, explicando e 

contextualizando-o; 1ª República Portuguesa e, por fim, a vida e contexto 

historico de José Pereira de Sampaio Bruno. 

Esta opção foi tomada após considerarmos que faria sentido explicar o 

que é o liberalismo, em contexto se insere, esclarecendo depois todo o 

processo da primeira República Portuguesa, onde Sampaio Bruno se destaca, 

e depois então surge uma análise da vida e do contexto histórico do portuense, 

inserido quer na ideia de liberalismo como no que foi a primeira Republica. 

Pensamos que com esta estrura o trabalho será de mais fácil compreensão, 

sendo também um trabalho realizado de forma precisa, clara e coerente. 
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O Liberalismo 

As bases dos princípios do liberalismo surgem por volta do século XVIII 

com a filosofia das luzes – o Iluminismo. Sendo uma corrente filosófica, 

caracterizou-se pela crítica à autoridade política e religiosa, pela afirmação da 

liberdade e pela confiança na razão e no progresso da ciência, como meios de 

atingir a satisfação humana.  

No virar do século, a elite pensadora europeia considerava-se a caminho 

de um futuro superior devido aos resultados obtidos pelo experimentalismo, 

que tinham levado à certeza de que o raciocínio humano era uma aptidão 

sobrenatural, com potencialidades quase infinitas. Acreditava-se que o uso da 

razão, livre de preconceitos, conduziria ao melhoramento moral do Homem, 

das relações civis e das formas de poder político, promovendo a semelhança e 

a justiça.  Concluindo, “a razão seria a luz que guiaria a Humanidade.” 

(Couto, et al., 2009) 

O Liberalismo opõe-se, assim, à Monarquia Absoluta, onde havia uma 

união entre o Trono e o Altar. Existia uma personificação do Estado na pessoa 

do monarca, que era a autoridade absoluta. 

Esta corrente é, então, a oposição do ideal de liberdade ao argumento 

de autoridade absoluta e que se baseia no pensamento iluminista e na razão, 

característica de todos os homens. O Liberalismo caracteriza-se, acima de 

tudo, por um otimismo, ou seja, existe uma crença nas capacidades ilimitadas 

da razão, opondo-se aos argumentos teológicos; pela felicidade, visto haver a 

capacidade de obter bem-estar com base nas melhorias da vida material; e, por 

fim, por um individualismo e liberdade que se aliam contra a organização 

corporativa do Antigo Regime. 

Assim, entre o século XVIII e XIX, foram muitos os movimentos políticos 

e sociais influenciados pelos ideais do Iluminismo. Estes movimentos 

constituem as Revoluções Liberais. A Guerra da Independência americana, de 

1776 a 1783, foi o ponto de partida deste movimento revolucionário. A 

Declaração de Independência e a Carta de Direitos refletem o ideário liberal e a 

perspetiva anticolonial e antimonopolista dos colonos americanos. Em seguida, 

deu-se a Revolução Francesa, em 1789. O descontentamento da burguesia 

francesa conta a Monarquia Absoluta, aliado a um momento de insatisfação da 

população em geral devido a uma crise conjuntural. Esta revolução foi uma das 

mais saudadas no mundo, sendo suscetível de adesão ou de rejeição e, desta 

forma, aliciou os liberais e afugentou os conservadores. Influenciou toda a 

Europa e a marcha dos exércitos alastrou os valores revolucionários a vários 

países, tendo como resultado a alteração da estrutura dos estados 

monárquicos.  

“Ao olhar da História, 1789 fica um ano memorável entre todos. Desde a 

época das cruzadas não se via uma ideia politica propagar-se através da 

Europa tao prontamente e suscitando tantas simpatias. O espirito da liberdade 
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fez-se militante no fim do século XVIII (…)” (P.A. Sechackli in O Tempo da 

História) 

No início do século XIX, “Portugal parecia escapar aos ventos do 

Liberalismo que sopravam fortemente na França revolucionária e dela 

irradiavam para o restante continente.” (Couto, et al., 2009); O príncipe D. João 

governava um país extremamente arreigado ao Antigo Regime. 

No entanto, nos principais centros urbanos, tanto a burguesia comercial 

como os intelectuais assíduos de cafés e botequins angustiavam pela 

mudança. Ambos eram terreno fértil para a divulgação dos ideais de liberdade, 

de igualdade e de fraternidade.  

A agitação revolucionária lavrou no seio da burguesia, sendo ela a 

responsável pela preparação da rebelião. No Porto, Manuel Fernandes Tomás 

fundava uma associação secreta com o nome de Sinédrio que se propunha a 

intervir logo que a situação se revelasse oportuna. Essa situação ocorreu em 

1820.   

Em janeiro desse ano, uma revolução liberal restaurou a Constituição de 

1812, em Espanha, tornando-a um centro de agitação política e fazendo com 

que Portugal recebesse uma vasta propaganda liberal. 

Assim, no dia 24 de Agosto de 1820, deu-se a tão desejada revolução, 

sendo que uma das principais causas foi a fuga da corte para o Brasil. O 

movimento ocorrido no Porto foi, essencialmente, uma sublevação militar com 

larga participação de negociantes, de magistrados e de proprietários fundiários 

de ascendência aristocráticas. Esta agregação de interesses permitiu o êxito do 

acontecimento. Os objetivos dos revolucionários eram o regresso do rei a 

Portugal e o retorno do Brasil à condição de colónia.  

Os homens de 1820 difundiam um intenso nacionalismo e respeito pela 

monarquia e pelo catolicismo e mostravam-se determinados a reabilitar a 

Pátria, apelando à união do rei com as forças sociais representadas nas 

Cortes. 

Em 1822, coube às Cortes Constituintes a elaboração da Constituição.  

A Constituição de 1822 é um longo texto com 240 artigos, 6 títulos e 1 

preâmbulo, baseado na Constituição espanhola de 1812 e nas Constituições 

francesas de 1791, 1793 e 1795. “Reconhece os direitos e os deveres do 

individuo, garantindo a liberdade, a segurança, a propriedade e a igualdade 

perante a lei; afirma a soberania da Nação (…) e aceita a independência dos 

poderes legislativo, executivo e judicial. Em contrapartida, não reconhece 

qualquer prerrogativa à nobreza e ao clero e submete o poder real à 

supremacia das Cortes Legislativas.” (Couto, et al., 2009) 

Considerada demasiado progressista para o seu tempo, a Constituição 

“foi o fruto da facção mais radical dos deputados (…) cuja acção se projectou 

no chamado vintismo.” (Ibidem) 

Marcada por várias contradições, a primeira experiência liberal 

portuguesa chegou ao fim em 1823, criando condições para o regresso do 

restauracionismo.  
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No ano seguinte, dá-se a Abrilada, uma revolta de carater absolutista 

liderada por D. Miguel e D. Carlota Joaquina, que levou à queda do rei D. João 

VI.  

Com a morte do monarca, sem testamento, surge uma crise sucessória. 

O herdeiro legítimo seria D. Pedro mas, com o desejo de permanecer no Brasil 

e de lhe conferir independência, o príncipe outorga a Carta Constitucional e 

abdica da coroa a favor de sua filha, D. Maria, sob condição de esta jurar a 

Carta e casar com o seu tio, D. Miguel, que governaria atá à maioridade da 

menina. D. Miguel compromete-se em abdicar do trono a favor da sobrinha e 

jura a Carta Constitucional. 

Entretanto, D. Miguel quebra o juramento e a conjuntura nacional 

propicia a guerra civil que começa em 1832 e termina dois anos depois, em 

1834, de onde surgem várias fações do liberalismo.  

Até 1857, ano do nascimento de Sampaio Bruno, o país vai estar 

assombrado por vagas de instabilidade social e politica que resultarão no 

aparecimento da vertente republicana e, consequentemente, na queda da 

monarquia constitucional e na instauração da República. 
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A República 

“A Republica é a nação governando-se a si propria por intermedio dos 

seus bastantes procuradores (deputados, ministros, funccionarios de varia e 

multimoda categoria), que ella no seu seio escolhe e encarregoy directa ou 

indirectamente.” (Bruno, 1911) 

 Segundo José Mattoso, “(…) havia, para além dos confrontos 

partidários, uma cultura comum à maior parte dos agentes políticos e 

intelectuais na cena portuguesa dos seculos XIX e XX, e que se poderia 

chamar a essa cultura «republicanismo».”  

 O autor continua e explica que “o republicanismo é uma visão do mundo, 

a grande alternativa à tradição crista da Europa” e que se define “em primeiro 

lugar, por uma certa maneira de tratar o problema da autoridade num mundo 

despojado de qualquer agência de legitimação extra-humana; em segundo 

lugar, pela hipótese de que a autoridade política só poderia segurar-se quando 

fundada na adesão e participação de todos os indivíduos (…). Finalmente, o 

republicanismo reconhece-se pela atenção aos modelos da antiguidade 

clássica (…)”. Assim, o republicanismo dos intelectuais nunca se tratou de uma 

questão de colocar um presidente no lugar do rei, mas de “um projecto social, 

religioso, científico”. Para estes homens, “a República significava esta 

possibilidade fascinante de elevar uma população”; “A República era, por 

definição, uma virtude, a virtude cívica, a disposição de tudo sacrificar pelo bem 

da pátria, e era esta devoção que, quando existia, dava força a um país.” 

 Na manhã de 5 de outubro de 1910, quinta-feira, pelas nove horas, 

membros do diretório do Partido Republicano Português entram na Câmara 

Municipal de Lisboa, dirigem-se à varanda e, perante uma pequena multidão, 

proclamam a República. Um pouco antes, no Quartel-General do Rossio, o 

comandante da 1ª Divisão Militar conclui que não tem meios para combater 

dois mil soldados e marinheiros revoltados que, desde a manha do dia 4, 

estavam acampados na Rotunda da Avenida ou dentro dos barcos de guerra, 

no Tejo.  

 A meio da tarde de 5 de outubro, na Ericeira, o rei D. Manuel, 

acompanhado pela sua mãe e pela sua avó, embarcou no iate D. Amélia que 

os levou para a colonia inglesa de Gibraltar, donde seguiram para Inglaterra. A 

monarquia conhecia o fim, precipitado pela recusa dos oficiais em combater.  

 

 “Portanto, ser republicano hoje em Portugal é o dever de todo o 

portuguez patriota e consciente.” (Bruno, 1911) 

 

 Contudo, é necessário entender como é que o país atingiu esta situação.  

 Portugal sofria de incompatibilidade de temperamento e era machado 

por conflitos relacionados com ambições pessoais. Desta forma, começou a 

gerar-se uma aglomeração de vários grupos em dois blocos distintos, formados 



História Contemporânea de Portugal  Docente Helena Lima 

Ana Catarina Pinto, Pedro Maia, Sara Rocha 04/05/2012 

9 

por “pedaços” de todos os partidos, que, no verão de 1910, começaram a ser 

designados por “direita” e “esquerda”. A direita, ou “bloco conservador”, 

integrava progressistas de José Luciano, regeneradores de Campos 

Henriques, franquistas de Vasconcelos Porto e católicos de Jacinto Cândido. 

Por sua vez, a esquerda contava com os dissidentes progressistas de José 

Maria de Alpoim, os regeneradores de Teixeira de Sousa, os franquistas de 

Melo e Sousa e os católicos do jornal “Correio do Norte”. 

 O bloco conservador era apoiado por Manuel Brito e por Francisco 

Homem Cristo, enquanto a esquerda tinha o apoio de Afonso Costa. 

 Os republicanos nunca se mostraram claros na sua posição. 

 Os partidos começavam a dissolver-se, o que fazia crescer a margem de 

manobra dos movimentos extremistas. 

 Em 1910, o que dividia os dois blocos eram as permanentes e profundas 

suspeitas acerca das intenções do adversário: para a esquerda, a direita era 

dominada por jesuítas e planeava uma revanche reacionária; para a direita, a 

esquerda encontrava-se sob a influência dos republicanos e eram cúmplices no 

golpe que eles preparavam. 

 É notório, assim, que a política portuguesa e a monarquia constitucional 

estavam à beira da rutura. 

 Os dois blocos não tinham capacidade para governar sem os seus 

adversários nem meios para chegar a acordo com eles, por isso, ambos 

esperavam pela decisão do rei. No entanto, D. Manuel não se comprometeu 

nem com conservadores nem com radicais e, assim, cultivou a duplicidade e a 

ambiguidade até se tornar completamente imprevisível. Pouco a pouco, deixou 

de existir confiança no monarca e eram poucos os que o respeitavam. 

 Em outubro de 1910, apesar de continuarem a falar de um golpe, os 

conservadores hesitavam em defender a monarquia. D. Manuel não tinha os 

conservadores do seu lado, mas contra si. 

 Assim sendo, existia conspiração de ambos os lados e os dois temiam 

as iniciativas do adversário: os extremistas da direita temiam um estado 

controlado pelo PRP, enquanto os extremistas da esquerda receavam a ideia 

de um estado controlado por jesuítas e católicos.  

 Os conspiradores republicanos contavam com vários oficiais, sargentos 

e cabos de corpos diferentes como a Cavalaria, os Caçadores, a Artilharia, a 

Infantaria, o Regimento de Engenharia, a Guarda Fiscal, os Marinheiros, três 

cruzadores aportados no rio Tejo (Adamastor, S. Rafael e D. Carlos) e civis 

armados, que estavam encarregues de se apossarem dos quarteis e 

assumirem o controlo das tropas. 

 As forças revoltadas deveriam atacar o Palácio das Necessidades, tentar 

aprisionar o rei e o quartel da Guarda Militar no Largo do Carmo, “a única força 

militar em que os republicanos não tinham esperanças”. Por sua vez, os civis 

impediram a Guarda Municipal de se movimentar nas ruas da cidade. O golpe 

final deveria ser a revolta da Marinha e o desembarque dos marinheiros. 
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 A revolta começa, então, em Campo de Ourique. O comissario naval 

Machado Santos decidiu atuar por conta própria e “assim, reservou-se a 

subversão do Regimento de Infantaria 16 e combinou com os tenentes da 

Marinha e os seus amigos de Alcântara a tomada do quartel de marinheiros. 

(…) À hora em que os chefes republicanos ainda discutiam se devia ou não 

haver revolução, já ele estava emboscado no Centro Republicano de Sta. 

Isabel, (…) à espera do momento oportuno para assumir comando dos 

soldados e avançar sobre Artilharia 1, em Campolide. No entanto, Machado 

Santos quase ia desanimado perante a pobreza bélica dos seus carbonários.” 

(Mattoso, 2001) 

 O autor continua a explicar que “dentro do quartel, os soldados haviam 

sido mandados para a cama e os oficiais, de prevenção, fumavam e jogavam 

bridge (…). Por volta da uma da manhã de 4 de Outubro, quando o Quartel-

General deu ordens para que os regimentos formassem, os oficiais saíram das 

salas para descobrir que um cabo revolucionário já levantara a maior parte da 

guarnição. (…) Machado Santos, entretanto, irrompia no quartel pela porta da 

arrecadação. Pouco depois, (…) o resto dos carbonários (…) invadiam a 

parada. Correu então o boato de que os oficiais haviam ido ao próximo quartel 

da Guarda Municipal, na Estrela, buscar ajuda para dominar a guarnição. 

Machado Santos e os rebeldes temeram ser atacados e debandaram para 

Artilharia 1 (…).” 

 Graças à ação isolada de Machado Santos, a revolução começou em 

Lisboa.  

 A revolução depressa avançou de Campolide para a Rotunda. Tal como 

em Infantaria 16, os oficiais, de prevenção, juntaram-se todos e o quartel ficou 

à merce dos conspiradores, o capitão Palla e alguns sargentos. “No entanto, 

quando o comando da divisão mandou formar os regimentos, Palla julgou tudo 

perdido. Mas a essa hora, uma e dez da noite, os sargentos já haviam 

introduzido 17 civis no quartel”, apesar de não estarem armados. Palla 

distribuis armas a atacou a secretaria do quartel, onde se encontravam os 

soldados, que não aderiram nem resistiram e seguiram o capitão. Momentos 

depois, chegava Machado Santos e, com ele, o capitão Sá Cardoso.  

 Palla e Sá Cardoso assumiram o comando. O capitão Sá Cardoso partiu 

para o Palácio das Necessidades mas, no caminho, encontra a Guarda 

Municipal e resolve recuar; pouco depois, encontra o capitão Palla que se 

dirigia para o Quartel do Carmo. 

 Era notório que a Carbonaria falhara e que a Guarda Municipal circulava 

nas ruas de Lisboa e, por isso, os dois decidiram alterar o plano: em vez de 

irem para o Quartel do Carmo, instalaram-se na Rotunda, onde podiam utilizar 

a artilharia. 

 Ao raiar do dia, os revoltosos concentraram-se na Rotunda comandados 

por nove oficiais, entre eles o capitão Palla, o capitão Sá Cardoso e o 

comissario naval Machado Santos.  
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 Ocorreram poucos e pequenos confrontos mas, depois disso, nada 

aconteceu, o que aumentava a impaciência dos revolucionários. Anunciava-se, 

assim, o fracasso da revolta – “os carbonários não davam sinal de si, e a 

Guarda Municipal passeava por toda a cidade, sem incómodos. Os chefes do 

PRP e o famoso «povo republicano» pareciam ter-se sumido no chão. Corriam 

rumores de que falhara a revolta (…)” (Ibidem) 

 O facto de não serem atacados convenceu os republicanos de que 

estariam a ser estrategicamente cercados. 

 Assim, às oito e meia da manhã, os oficiais abandonaram a Rotunda, 

excetuando Machado Santos. 

 “O ataque à Rotunda pela coluna governamental começou ao meio-dia e 

meia.” Porem, esta tentativa não teve sucesso, uma vez que os republicanos 

eram mais fortes do que as forças governamentais, o que aumentou a sua 

moral, permitindo o regresso da população à Rotunda. 

 Ao longo do dia 4, a situação militar evoluiu favoravelmente para os 

revolucionários.  

 “Na madrugada do dia 5, a confusão era grande no Rossio. As tropas 

[do governo] sentiam-se ante dois fogos, entaladas entre a Rotunda e os 

navios. O rei parecia ter fugido (…)”. Às sete e meia do dia 5 começou a 

insubordinação das tropas governamentais no Rossio; não abriram fogo contra 

os republicanos e muitos juntaram-se à sua causa. 

 “De súbito, todos os que estavam na praça repararam que no edifício do 

Quartel-General se içara a bandeira branca. Os soldados dispararam para o ar. 

Gritava-se que a República estava proclamada.” (Ibidem) 

 Segundo José Mattoso, “é preciso compreender o golpe de Outubro de 

1910 em termos da conjuntura politica. A monarquia que existia em Portugal 

em 1910 era um «meio-termo», uma fórmula politica que combinava respeito 

pelo passado (…) com a intervenção do povo no governo e a liberdade de 

consciência.” Continua, aclarando que “em 1910, os governantes da monarquia 

já tinham planos para estabelecer o sufrágio universal, separar a Igreja do 

estado e cancelar quase completamente as competências politicas do rei. A 

monarquia portuguesa era, assim, uma república com um rei.” 

 O autor não fica por aqui e explica que “o que se passou em 1910 foi o 

miguelismo ao contrário: desta vez foram os partidários de uma república 

radical a rejeitar compromissos.” Esses “partidários” seriam os militantes do 

PRP, mas note-se que “o PRP não era um partido politico normal. Não queria 

simplesmente substituir o chefe de estado (…) queria usar o poder do estado 

para forçar os portugueses a mudar de hábitos e valores (…)”. Este partido viu 

o seu caminho para o poder numa monarquia que não estava sustentada por 

uma nobreza e uma Igreja fortes para organizar resistência aos republicanos e 

num ambiente politico que, por volta de 1900, favorecia os extremistas. A luta 

dos republicanos tinha, no entanto, bases respeitáveis como a melhoria de 

condições de vida dos operários, a libertação das mulheres, a cremação de 

cadáveres ou o fim das guerras. Uma das bases mais importantes era a 
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dignidade pessoal - “Segundo José Pereira de Sampaio (Bruno), exilado do 31 

de Janeiro, o «fundamental sentimento democrático» era o da «dignidade 

pessoal»”. “Como explicara Sampaio Bruno, em 1884, ser republicano não era 

ter ficado convencido por uns livros, embora ser convictamente republicano 

exigisse alguma leitura. «A República é sobretudo uma regeneração moral». 

Para Bruno, os sentimentos de dignidade pessoal eram a base do 

republicanismo, porque eram eles que preservavam os republicanos contra as 

seduções de um meio corrupto e os levavam a viver uma vida de acordo com 

grandes ideias.” 

 A militância republicana assentava na ideia de que uma ameaça para a 

sociedade “viril e progressista”, que Sampaio Bruno chamava de “capitalista”. 

Essa ameaça seria, segundo o PRP, as congregações católicas, sobretudo os 

jesuítas. “Todavia, Bruno temia que as «classes conservadoras» assustadas 

(…) estivessem prontas a pactuar com o obscurantismo da Igreja e com o 

absolutismo dos monarcas (…)” (Mattoso, 2001) 

 Como forma de conclusão desta contextualização, “a monarquia 

constitucional tinha sido, para muitos, a «melhor das repúblicas», isto é, um 

estado fundamentalmente democrático, mas que aceitava, pelo menos 

formalmente, a ordem tradicional (…) muitos esperaram uma «república 

monárquica», isto é, um estado em que não houvesse uma dinastia no trono 

(…) mas em que as tradições e hierarquias continuassem a ser respeitadas.” 

(Ibidem) No entanto, “a verdade é que a República de 1910 não foi a simples 

continuação da monarquia constitucional. É verdade que, para ambos os 

regimes, o ponto de partida era o cidadão individual. Mas enquanto a 

monarquia constitucional tendeu a conceber-se principalmente como um 

sistema de garantias da liberdade individual desse cidadão, a ênfase do 

republicanismo era diferente (…) queriam que os cidadãos fossem homens 

livres, mas para que (…) decidissem pôr o serviço da comunidade acima de 

qualquer outro interesse. Na República, o individuo livre era a matéria-prima 

para a construção de uma identidade colectiva – a nação republicana, que 

passava a ter prioridade sobre esse individuo.” (Ibidem) 

 

 “A Republica Portugueza ha-de ser um conjuncto institucional logico e 

sabio; ha-de firmar-se nos conceitos da razão pura e nas admoestações da 

tradição histórica.” (Bruno, 1911) 
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Sampaio Bruno 

A infância (1857-1867) 

José Pereira de Sampaio nasceu no Porto a 30 de Novembro de 1857, 

sendo o filho mais velho de José Pais de Sampaio (1824-1874) e de D. Ana 

Albina Pereira Barroso (1818-1893). 

O seu pai foi a sua grande influência, tal como nos relata Sara Marques 

Pereira, a autora de O Pensamento Pedagógico de Sampaio Bruno – A Ideia 

de Educação para a República: “As recentes biografias de Sampaio Bruno, 

acertadamente, chamam a atenção para a enorme influência que este pai, este 

pais de carreira militar interrompida por um infortúnio, extremamente sensível e 

solidário, viria a ter na vida do publicista portuense.”. Os dois tinham vários 

apetos em comum, nomeadamente “a prisão derivada da correcção de carácter 

(…), a doença e o gosto pelos livros (…)” (Pereira, 2007). Este gosto pelas 

obras traduziu-se numa autodenominação de “vítima do livro” – “eram 

romances. Romances! (…) Havia-os em português, em espanhol, em inglês, 

em francês. Romances. (…) Meu pai, beirão contumaz e relapso, não deixava 

de adquirir as obras que fossem aparecendo dos seus queridos conterrâneos” 

(Bruno, 1998). O seu pai, que tanta responsabilidade teve na sua 

personalidade, morreu quando este tinha apenas 17 anos. 

Foi, desde o início da sua vida, uma pessoa doente. Para além de ser 

tuberculoso – “O homem que lia Rousseau para toda a família, nas noites 

bonançosas da ‘modesta casa’ da Rua do Bonjardim, tivera de facto um 

percurso difícil que a tuberculose agravara para sempre, tornando precária 

desde aí a sua saúde” (Pereira, 2007) -, tinha, também, uma hérnia abdominal 

– “(…) Bruno sofreu desde os 3 anos de uma espécie de hérnia abdominal, 

tendo de usar toda a vida uma cinta para se proteger contra o alargamento 

daquela ruptura dos tecidos.” (Pereira, 2007). Esta instável situação fez com 

que o portuense se sentisse sempre fragilizado e fisicamente inferiorizado.   

Sampaio Bruno e o seu irmão mais novo, António Pereira de Sampaio, 

fizeram os seus estudos no Colégio Podestá, também conhecido como Colégio 

Franco-português, no Porto. Situado na Rua do Almada, era o colégio mais 

afamado da cidade. Sara Marques Pereira explica-nos que “para alem da 

frequência neste colégio particular, tanto Bruno como o seu irmão tinham 

acompanhamento do que hoje se chama explicadores.”. Do mesmo assunto 

fala o próprio Sampaio Bruno na sua obra A Ideia de Deus: “Depois do jantar e 

após uma folga de recreio, íamos estudar as lições do dia seguinte (…)”. Sendo 

um rapaz reservado e sensível, sentia-se incomodado com a crueldade que se 

vivia tanto nas escolas como na sociedade – “Espantava-o, por exemplo, a 

maneira como os cocheiros chicoteavam os cavalos (…). Tudo isto, em suma, 

descobria o carácter feroz, a cultura selvagem de um povo ainda não educado 

(…)” (Pereira, 2007). Sampaio Bruno relata as suas experiências no seu livro 

Os Modernos Publicistas Portugueses: “Eu ainda sou do tempo em que os 
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professores primários esgotavam a imaginação a congeminar suplícios para os 

seus pacientes, que eram os seus alunos (…). Note-se que o meu colégio era 

dos mais benignos, havia tal em que se variavam as torturas, desde as 

simplesmente morais, como o chapéu e as orelhas de burro, até aos 

arremedos penitenciários, como o quarto escuro a pão e água.” Assim, esta 

experiência amarga na sua educação levou Sampaio Bruno a fundar um 

conjunto de reflexões sobre o sistema de ensino português.  

 

O tempo do liceu (1868-1874) 

Andou no Liceu Nacional do Porto, em Sta. Catarina, e, por não ter sido, 

até à data, um aluno satisfeito, julgava que o liceu iria ser a continuação de um 

caminho difícil, embora, na realidade, não tivesse sido – “(…) Sampaio Bruno 

não foi um aluno feliz. Neste sentido, o liceu seria um prolongamento da 

primeira instrução que tivera, a mesma hostilidade dos colegas e inadequação 

de métodos (…). No entanto, e apesar das funestas semelhanças, o Liceu 

Nacional do Porto revelar-se-ia uma experiencia intelectual e pedagógica 

diferente.” (Pereira, 2007). A sua passagem pelo liceu foi caracterizou-se por 

uma certa turbulência, uma vez que eram implementadas sucessivas reformas 

no ensino, mas sem sucesso.  

Durante este período, o seu professor de Geografia e História, Augusto 

Luso da Silva, teve um papel importante, sendo que “fora ele anteriormente já 

personagem importante na vida de Bruno, quando pela mão o seu pais o levou 

a Augusto Luso” (Ibidem) para pedir proteção, como então se fazia sempre que 

se realizavam exames. Por outro lado, acompanharam-no, no liceu, vários 

nomes ilustres. 

É neste período da sua vida que Sampaio Bruno publica o seu primeiro 

livro – “Estreou-se Bruno com o livro racionalista – Análise da Crença Cristã. 

(…) o livro, faccioso, demolidor e erudito como o dum velho atleta, deu-lhe no 

Porto a aureola dum Pic de la Mirandola pela precocidade, senão pela 

intensidade e madureza dos juízos.” (Agostinho) 
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A adolescência  

Foi entre os seus colegas e professores que José Pereira de Sampaio 

Bruno se lançou no jornalismo, a atividade mais importante da sua vida, e “fará 

através do periodismo a apologia do republicanismo, a crítica à Monarquia e ao 

clericalismo, substanciando num profundo antijesuitismo, tão típico da época, 

ou aquela que subjaz todo este trabalho e interliga todos estes pontos: a 

educação para a República” (Pereira, 2007). 

O publicista revelou-se um escritor precoce, visto que aos 14 anos 

publicou o seu primeiro artigo no “Diário da Tarde”, intitulado “Carta aos 

católicos do congresso, do ‘Bem Público’ e da ‘Nação’ e quejandos”. Mais 

tarde, aos 16 anos, começou a escrever para a revista “Tribuna”. Já nesta 

idade via os seus textos serem censurados por serem demasiado arrojados.  

O seu pai era contra a sua vida de jornalista e, por isso, Sampaio Bruno 

criou um pseudónimo de forma a continuar a publicar os seus artigos – “(…) as 

leituras paternas já lhe tinham despertado esse ensejo de escrever, mas o 

receio que o pai descobrisse e castigasse a ousadia levaram-no a imaginar um 

meio de dissimular a sua novel actividade. Uma forma de enviar os artigos e 

um pseudónimo para atrás dele se esconder.” (Ibidem) – e escolheu o nome 

“Bruno” como pseudónimo por causa do conhecido filósofo Giordano Bruno. O 

próprio Sampaio Bruno explica que “nisto, suscitado pela audácia da primeira 

moderna arremetida do jesuitismo em Portugal, aparece o Diário da Tarde (…) 

Eu não era forte na arte da rima e contava a sílaba pelos dedos. Limitei-me a 

dizer, in petto: «Também eu hei-de redigir artigos.». Dito e feito. Elaborei logo 

um (…). Pareceu-me sublime. (…) Ao dia subsequente, deliberei-me a remeter, 

pelo correio. O artigo para a redacção do periódico. (…) Mas aqui surgiu uma 

grande, imprevista dificuldade. Como é que eu havia de assinar o artigo? (…) 

Então, o repreensível ardil de iludir a vigilância paterna, pela adopção dum 

pseudónimo apareceu-me, como uma sugestão diabólica. E a escolha foi 

prestes feita. (…) No final do artigo assinei Bruno.” (Bruno, 1998) 

 O emissário entre Sampaio Bruno e a redação foi o seu irmão mais 

novo, António; os dois esperavam ansiosamente pela publicação dos artigos. 

Durante o tempo em que escreveu para o “Diário da Tarde”, o publicista 

iniciou a sua colaboração com outros periódicos, alguns mais juvenis, como, 

por exemplo, “O Laço Branco”, “O Vampiro” e “A Harpa”, dos quais foi um dos 

fundadores. “O Laço Branco” era mais juvenil e académico com apenas três 

números publicados, caracterizando-se pelo seu registo anticlerical; “O 

Vampiro” publicou seis números de forma irregular e os seus principais temas 

eram a liberdade, a ciências e os intelectuais reformistas; por último, “A Harpa” 

constituía um semanário de pequeno formato com oito páginas a duas colunas. 

Uma edição custava quarenta reis e uma assinatura de 20 edições custava 600 

reis. Teve um percurso breve, abrindo em 1873 e fechando em 1876. 

Entretanto, Sampaio Bruno enviava textos para “A Aurora do Cávado” de 
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Barcelos e para “A Aurora do Lima” de Viana do Castelo, jornais mais regionais 

e de maior dimensão.  

Criou, mais tarde, “A Gazeta do Realismo” que também tinha um 

carácter juvenil.  

Ao todo, foram 16 anos de periódicos que antecederam o exílio do 

jornalista que, ao longo da sua vida, utilizou vários pseudónimos, tais como 

“Alphonse Daudet, Brás de Paiva, João Hurs, Spada ou Tito Lito” (Ibidem). 

De 1876 a 1880, Sampaio Bruno andou na Academia Politécnica do 

Porto, onde estudou Física, Química e Historia Natural. Inscreveu-se no curso 

preparatório para as Escolas Médico-cirúrgicas da Academia Politécnica do 

Porto, mas não o acabou e, da mesma maneira, matriculou-se no curso de 

Diretores de Fabricas, mas não foi bem sucedido. Tal como Sara Marques 

Pereira escreve que “sobre as razoes do abandono só nos é possível 

especular: o processo de abandono teria sido motivado pelo desinteresse por 

um curso que representava uma espécie de obrigação familiar, mas nada das 

suas aspirações intelectuais? Ou será que este mesmo abandono já vinha 

sendo feito em proveito de uma actividade jornalística cada vez mais 

absorvente?”.  

Ainda assim, Sampaio Bruno foi fortemente influenciado por alguns dos 

seus docentes como é o caso de Pedro Amorim Viana, filósofo, matemático e 

professor da Academia Politécnica do Porto. “A herança de Amorim Viana em 

Bruno pode ser referida em seis aspectos essenciais de temperamento e 

reflexão”, descritos por Sara Marques Pereira: 1) “as suas reflexões filosóficas 

encaminharam-nos para preocupações religiosas e teúrgicas”; 2) ambos 

“protagonizaram a luta intelectual contra hegemonização de um positivismo de 

escola que consideram redutor”; 3) “os dois colocam a sua reflexão ao serviço 

da crítica social e das mudanças políticas”; 4) “a sua atitude de combate 

intelectual e de intervenção era contrastante com o seu alheamento das coisas 

da vida”; 5) “ambos se afastaram, ou se foram isolando, em grande parte 

também pelo resultado das polémicas que então travaram”; 6) “ambos 

pertenceram a gerações intermédias. Bruno não pertenceu já à ‘Geração de 

70” e não pertencia ainda à geração da ‘Renascença Portuguesa’”. 

  

Da adesão ao partido republicano à revolta de 31 de 

janeiro de 1891 (1878-1891) 

Estes foram os anos da sua afirmação enquanto periodista e da adesão 

ao Partido Republicano Português – “Foram anos de grande actividade 

intelectual e politica. Anos dourados, de idealismo exaltado (…)” (Pereira, 

2007). 

Em Portugal, a corrente republicana consolida-se entre 1848 e 1883. 
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“Ora, para que um cidadão portuguez, no goso dos seu direitos civis e 

politicos, seja republicano, não é preciso que elle peça licença a ninguem. Nem 

pessoa alguma, individual ou colectiva, tem o direito de recusar ou conceder a 

quem quer que seja a qualidade de republicano.” (Bruno, 1911) 

 Inicialmente, o PRP não era um partido; como Sara Marques Pereira 

escreve, era uma “tendência de esquerda surgida no interior da família 

demoliberal” e que surge como “alternativa do regime e um projecto que 

buscava transformar a ordem sociocultural existente”. As fontes de inspiração 

da República são, principalmente, a Revolução Francesa (1789), a Comuna 

(1848) e a III República (1870) e a sua implantação, em Portugal, deve-se, em 

grande parte, à propaganda. A revolução republicana pressupunha, acima de 

tudo, uma revolução cultural ao nível da imprensa, dos clubes, dos comícios e 

até das organizações secretas.  

A republicanização portuguesa teve dois momentos distintos: 1) a “via 

pacífica” ou “gradualista”, pela mão de Rodrigues de Freitas ou José Falcão: 

acreditavam que os seus objetivos – voto universal masculino, secularização 

da educação, municipalismo, etc - eram tangíveis ao jogarem com as regras do 

partidarismo monárquico; 2) “homens mais novos, mais decididos, mais 

empenhados em criar condições de enfrentamento com os poderes da 

Monarquia” como José Relvas, João Chagas ou o próprio Sampaio Bruno – 

com a alteração de gerações, a via torna-se mais violenta.  

Em 1878, Sampaio Bruno adere ao Centro Eleitoral Republicano 

Democrático. 

O publicista refere-se ao Centro na sua obra Os Modernos Publicistas 

Portugueses ao escrever: “Falo do ‘Centro Eleitoral Republicano Democrático 

do Porto’, cuja sala de sessões estava em um rés-do-chão duma casa da Rua 

de S. Bento da Vitória (…)”. Continua, mais à frente, dizendo que “a iniciativa 

da constituição do ‘Centro Eleitoral Republicano Democrático’ pertence a Alves 

da Veiga (…) e a nova agremiação politica aparecera em público (…) pela 

primeira vez numa impressiva solenidade liberal que no Porto se efectuou (…)”. 

Nos anos que se seguiram à sua adesão ao Centro, Sampaio Bruno continuou 

a colaborar com jornais como “A Discussão” e a “Folha Nova”, onde expunha 

as suas ideias. “A Discussão” existiu de 1883 a 1887 e é considerado como 

sendo um doa melhores diários republicanos do Porto. Neste periódico, que era 

uma espécie de órgão do Centro Eleitoral Republicano Democrático, o 

jornalista defendeu símbolos e instituições republicanas. A “Folha Nova” foi 

publicada no Porto de 1881 a 1888. Constituída por vários colaboradores, 

vibrante e bem redigida, defendia a utopia republicana.  

Nesta altura, o PRP teve um grande aumento de militância e fundou 

várias revistas e periódicos. É precisamente neste período que o jornalista 

começa a ter contacto com republicanos seus colegas e professores na 

Academia Politécnicas do Porto. 
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Entre 1886 e 1887, existiam cerca de 50 centros republicanos 

espalhados pelo país, sendo que os de Lisboa e do Porto eram os mais 

importantes. 

Foi precisamente no ano de 1886 que Sampaio Bruno publicou A 

Geração Nova. José Agostinho relata que “quando Bruno publicou A Geração 

Nova, ninguém teve a coragem de estranhar-lhe a, nele desusada, insistência 

em princípios (…) Bruno já era o Mestre.”  

Nos anos anteriores ao Ultimato Inglês, o PRP crescia e foi fundado o 

Clube de Propaganda Democrática, por onde Sampaio Bruno passou. Mais 

tarde, surgiram o Clube Comercial Republicano, o Clube Soberania Popular e o 

Clube Guilherme Braga.  

Entretanto, a luta dos republicanos portugueses torna-se mais radical e 

dura. Ao Porto, que estava afastado do centro de decisão do Directório do 

PRP, “coube dar aos acontecimentos um rumo mais dramático, cujos sinais se 

poderiam observar no crescente de manifestações públicas, bem como na 

criação da efémera Liga Patriótica do Norte.”. A ideia da Liga Patriótica do 

Norte surgiu num comício público que se realizou no Teatro do Príncipe Real 

do Porto a 26 de fevereiro de 1890. O seu presidente era Antero Quental e era 

ajudado por Francisco Reis Santos, João Oliveira Ramos, que eram os seus 

secretários, e por Basílio Teles e Sampaio Bruno, redatores.  

“A madrugada do último dia do primeiro mês do ano de 1891 iria 

finalmente oferecer ao republicanismo o seu grande mote sentimental e 

simbólico. A ideia deixava de ser apenas ideia. Era política e já tinha mártires.” 

(Pereira, 2007).  

Por esta altura, Sampaio Bruno fundou o jornal “A República Portuguesa, 

no Porto. Era a “principal tribuna dos acontecimentos que precederam o 31 de 

Janeiro”. Este jornal foi o herdeiro do extinto “Commercio Portuguez” e o 

antecessor do “A Voz Pública”, com o qual o publicista colaborou de 1900 a 

1908. 

O movimento começou nas primeiras horas da madrugada e foi a 

desorganização que ditou o seu fracasso. Contou com a curiosidade popular 

mas não com o seu apoio, uma vez que os revoltosos não tentaram mobilizar 

as massas populares. Por outro lado, as guarnições das províncias que deviam 

prestar apoio não o fizeram a tempo ou não prestaram mesmo qualquer tipo de 

apoio. Conta-se que a organização nem sequer tinha um telégrafo para 

comunicar. Assim, quando a Guarda Municipal começou a disparar, os 

revolucionários recuaram para a zona da Camara Municipal do Porto. 

Sampaio Bruno não estava na rua; encontrava-se na redação do jornal 

“A República Portuguesa”, à espera de notícias que não chegaram ou que não 

eram as esperadas.  

“Os militares (…) padeceram dum amadorismo e ingenuidade 

suicidários, a que não esteve alheia uma falta quase total de chefia militar. Os 

erros foram acumulados sem cessar ate tornarem o movimento inviável. Assim, 

o azar acabou também por desempenhar o seu papel.” (Pereira, 2007) 
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“A revolta fracassada criara um mal-estar, nunca sarado, entre as várias 

sensibilidades republicanas de então. Bruno seria uma das ultimas desse 

sentimento (…)” (Ibidem). Depois do fracasso e durante o referido mal-estar, 

“os revoltosos foram ainda acusados de traição, de tentar matar figuras gradas 

ao regime, de colocar a cidade do Porto a saque (…)” (Ibidem) 

José Agostinho reforça esta ideia ao explicar que “há tempestades 

devidas a incidentes os quaes são obra das misérias dos homens. Um desses 

incidentes, trágico e palpitante, foi o de 31 de janeiro. O inexito da jornada 

despaizou Bruno como a tantos outros. Saltearam-nos calunias. Morderam-nos 

os mastins que acodem sempre ao serviço de quem triunfa. A indignação e a 

verdade inspiraram, pois, a Bruno um dos seus melhores trabalhos, O 

Manifesto dos emigrados da Revolução Republicana Portuguêsa de 31 de 

janeiro de 1891. Muita energia, verdadeira eloquência, uma admirável precisão 

dos factos (…)”. 

A nomenclatura do acontecimento é variável (revolta, movimento, 

revolução). Sara Marques Pereira relata que “Bruno (…) afirmava: «O 31 de 

Janeiro excedeu os acanhados e, frequentemente, condenáveis âmbitos das 

revoltas: o 31 de Janeiro foi uma revolução»” e que Amorim de Carvalho disse 

que “o 31 de Janeiro, diz-se, foi um protesto contra o Ultimatum da Inglaterra; a 

ideia que o animou foi patriótica; a ideia política teve apenas um papel restrito, 

acessório. Contestamos. Foi precisamente o contrário. O significado do 31 de 

Janeiro é de um carácter fundamentalmente político tão compreensivo das 

aspirações da época, que logo se alarga e se concretiza numa verdadeira 

afirmação nacional (…). A ideia da revolução simbolizou a nação porque era a 

única que podia acarinhar a ansiedade global.”. 

 

A fuga para a Galiza – fevereiro de 1891 

No dia 2 de fevereiro de 1891, Sampaio Bruno viajou, em segredo, do 

porto para Viana do Castelo, passando por Braga e Vila Verde, onde ficou 

hospedado na casa de guerra Junqueiro. Daí seguiu para Caminha em direção 

a Vigo, conseguindo passar a vigilância das forças monárquicas que ocupavam 

as fronteiras como forma de apanhar os revoltosos em fuga. 

Assim sendo, depois do fracasso da revolução e de momentos de 

consternação, Sampaio Bruno foi para a Galiza (Vigo), voltando para Portugal 

dois anos mais tarde. Durante este período, o jornalista entende que o falhanço 

da revolução se deveu à falta de doutrinação política da população.  
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Em Madrid – março/abril de 1891 

Sara Marques Pereira diz-nos que “depois de algumas semanas de 

profunda tristeza e tédio (…) em Vigo (…) Sampaio Bruno viajou para Madrid.”. 

Foi lá que escreveu a obra O Manifesto dos Emigrados da Revolução 

Republicana Portuguesa, juntamente com Alves da Veiga.  

Tentou, por várias vezes, mudar para outro pais, uma vez que não lhe 

agradava estar na capital de um país monárquico. Assim, pensou em partir 

para Paris e também para o Brasil, onde vigorava uma república há pouco 

tempo (2 anos). Entretanto, desanimava. 

“As autoridades espanholas, pressionadas pelo governo português, 

passaram a exercer uma vigilância mais rigorosa” (Pereira, 2007). Os 

periódicos monárquicos e republicanos relatavam a revolta do Porto e 

noticiavam a chegada dos exilados ao país. Quando a chegada de Sampaio 

Bruno é anunciada, ele acaba por viajar para Paris, onde chega nos finais de 

Abril.  

 

Em Paris – de abril de 1891 a fevereiro de 1893 

Em Paris, o estado de espirito de Sampaio Bruno não se alterou: o 

deslumbramento inicial com a cidade tinha desvanecido e não havia notícias de 

mudança em Portugal. Sentia-se, então, vencido e abatido. 

De Paris, viajou para a Holanda, acabando por regressar. 

Para o publicista, a situação na Cidade Luz era cada vez mais difícil; o 

afastamento da família, as dificuldades económicas e o desentendimento com 

alguns colegas de exilio, como João Chagas, faziam com que a estadia de 

Sampaio Bruno em Paris se tornasse cada vez mais penosa. No entanto, 

“incapaz de dogmatizar teimosamente, de ficar parado, cégo à luz que nem 

todos vêem, surdo à harmonia das esferas que nem todos os intelétuaes logo 

ouvem” (Agostinho) decide abandonar a cidade e partir para uma aldeia 

fronteiriça espanhola, Hinojosa del Duero.  

“Sampaio Bruno exila-se do próprio exilio, promete, faz juras de filho 

arrependido, de não se envolver em nada, de ter uma vida pacata, familiar e 

estudiosa: «Assim, se vier a amnistia (…) eu irei, por causa da nossa vida, da 

família, da mãe (…). Mas, nessa hipótese, não viverei senão para a família e 

para as letras, se ainda puder. Não sairei mesmo de casa senão o 

indispensável.” (Pereira, 2007) 

A amnistia chegou a 5 de fevereiro de 1893. 
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Novamente em Portugal 

Apesar das promessas à mãe e ao irmão, Sampaio Bruno continua a 

lutar pela República, fazendo com que, de 1893 até à implantação da 

República em 1910, atravessasse uma das fases mais produtivas da sua vida.  

Publicou vários artigos e alguns dos seus textos são verdadeiras obras 

de propaganda republicana. O jornal portuense “A Voz Pública” é a principal 

tribuna de Sampaio Bruno; nele expõe momentos da sua vida intelectual e 

politica como o envolvimento na polémica da peste no Porto, a polémica com 

Afonso Costa, a crítica ao regicídio ou o afastamento do Directório do PRP. 

 

O abandono do PRP – 1902 

Como republicano, José Pereira de Sampaio Bruno recusou-se a 

pertencer a qualquer tipo de sociedade secreta – “Foi republicano fora do 

Partido Republicano e, por fim, foi republicano sem mesmo pertencer à 

República, quando a República com que sonhou se quedou corporizada em 

práticas e homens em que não acreditava mais.” (Pereira, 2007) 

O afastamento do plano da política fez com que se virasse para teorias 

espiritualistas e assim publicou várias obras, como A Ideia de Deus e O 

Encoberto. Não se afastou por completo da política; o seu objetivo era educar 

e, nesse seguimento, publicou livros de combate político, como A Ditadura e A 

Questão Religiosa.  

 

 Como saiu do PRP? 

Pela altura do aniversário do 31 de janeiro, Sampaio Bruno publicou um 

artigo alusivo ao tema. 

Em setembro, eram preparadas novas eleições legislativas e Sampaio 

Bruno publica um novo artigo n’ “A Voz Pública” a criticar a decisão das 

comissões republicanas do Porto de apresentarem listas para as próximas 

legislativas. O jornalista demarcou-se dessa posição e demitiu-se da comissão 

para a qual foi eleito – “Esta recusa de entrar no sistema, no jogo fraudulento 

constitucional, mereceu-lhe uma moção de censura por parte do Directório 

(…)”. (Pereira, 2007) 

Como forma do seu republicanismo não ser esquecido, publicou os 

artigos “Os Princípios Republicanos”, “Os Sentimentos Republicanos” e 

“Linguagem Republicana” e a ideologia republicana presente neles não impediu 

a moção do Directório, que queria conduzir Sampaio Bruno à disciplina, mas 

falhou – “A rebeldia era uma das suas características.” (Ibidem) 

Os republicanos do Porto desejavam que o congresso republicano se 

realizasse na cidade, mas tal não se concretizou; o congresso teve lugar na 

cidade de Coimbra. Sampaio Bruno protestou contra a organização dos 

trabalhos do congresso, uma vez que a ordem dos mesmos estava invertida, o 
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que, para o publicista, revelava o despotismo das pessoas e a corrupção dos 

princípios republicanos. A reação de Afonso Costa, advogado, professor 

universitário, político republicano e estadista português, não tardou. Proferiu 

que os republicanos deveriam adotar uma nova postura, diferente da de 1891. 

No dia seguinte, Sampaio Bruno reagiu, dizendo que já se habituara às críticas 

e responde num texto que pretendia desligar-se da disciplina partidária, 

deixando de pertencer ao PRP e assumindo-se como jornalista republicano 

independente por considerar a organização antirrepublicana, facciosa e 

absolutista.  

Três dias mais tarde, em Sá da Bandeira, Afonso Costa agride 

fisicamente Sampaio Bruno. Nos dias que se seguiram a este episódio, o 

publicista recebeu cartas de desagravo dos seus colegas, o que originou um 

maior afastamento do foro politico.  

Afastado da vida politica, Sampaio Bruno continuava a utilizar o jornal “A 

Voz Pública” como tribuna da sua missão. Entretanto, surge uma nova visão na 

personalidade literária do portuense: tem ideias mais espirituais, mais 

esotéricas e menos militantes; emerge, então, uma dualidade. A partir de 

1901/1902, desponta um Sampaio Bruno filólogo enquanto persiste um 

Sampaio Bruno publicista. Um é mais público, outro é mais privado.  

Sampaio Bruno era um republicano antes da República e continuou a ser 

depois de se afastar do PRP. 

 

A luta contra a “ditadura” franquista e a crítica ao 

regicídio (1906-1908) 

A oposição à “ditadura” franquista trouxe algum ânimo a Sampaio Bruno. 

Tinha 50 anos e, desde 1902, mantivera-se afastado.  

Opôs-se a este regime, uma vez que era contra a Monarquia e pelo facto 

de, no “franquismo”, não existir liberdade de imprensa, que era vista, pelo 

jornalista, como um dos mais clássicos pilares da própria liberdade.  

Numa altura em que havia uma forte radicalização politica (monárquicos 

e republicanos), publicou vários artigos relativos ao tema n’”A Voz Publica” que 

foram alvo de crítica. 

Segundo Sara Marques Pereira, foi contra o regicídio: “(…) Bruno, pela 

sua cultura politica humanista, não alinhou com os extremismos dos seus 

correligionários que aplaudiram o acto (…)”. Da mesma forma, José Agostinho 

diz-nos que “Bruno é o rebelde do Realismo e do Positivismo, mas sem pensar 

em rebeldias, dando largas à Consciência, à sua democracia elevada e 

tolerante (…)”, mostrando, assim, a sua complacência. Antes do regicídio, 

viajou pela Europa (Espanha, França, Itália, etc.), mas continuou a enviar 

artigos para “A Voz Publica”. Volta a Portugal, pelo Norte, em 1908, ano em foi 

nomeado, por ordem da Assembleia da Camara Municipal do Porto, 2º oficial 

conservador da Biblioteca Municipal do Porto. É no seu gabinete que recebe 
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notícias do regicídio e dali escreve os seus últimos artigos para “A Voz 

Publica”, que fecharia depois do Verão de 1909.  

 

O regresso  

Depois de meses de silêncio, Sampaio Bruno, volta ao jornalismo 

motivado pelos acontecimentos em Espanha: o fuzilamento de Francisco 

Ferner y Guardia, em 1909. As suas intervenções neste caso marcaram o seu 

regresso num novo diário republicano, “A Pátria”. Publica artigos, também, no 

“diário da Tarde”, que faz ressurgir. É no jornal “A Pátria” que comenta os 

primeiros meses da Primeira República e que faz ataques ao Governo 

Provisório e à população, de quem vai ser vítima.  

Os seus textos pós 5 de Outubro de 1910, apelam à conciliação nacional 

– “A nota sensível dos textos de Bruno, pós-5 de Outubro, é o constante apelo 

ao processo de conciliação nacional. (…) É o mote de construção da República 

com todas as forças vivas do país – ou seja, fazendo uso dos «homens de 

valor», monárquicos ou republicanos. (…) Este apelo à conciliação e à 

pacificação das famílias políticas residia na crença (…) que a tradição tem de 

ser um valor a adquirir na construção da «nova pátria».” (Pereira, 2007) 

Desta maneira, usou a discussão em torno de um dos símbolos da 

República, a bandeira, para evidenciar as suas teses de reconciliação entre 

monárquicos e republicanos. Os textos em que expõe essas mesmas teses são 

de relevante importância e foram o motivo pelo qual Sampaio Bruno viu o seu 

jornal, um diário republicano, atacado pelo povo furioso. A multidão enfurecida 

viu no portuense não um dos heróis do 31 de janeiro de 1891, mas um 

conservador e reacionário. O jornalista não suportou o ostracismo provocado 

pelos seus opositores nem a incompreensão popular e, na sequência das 

ameaças populares, declarou que se iria retirar completamente da vida politica 

– “A imagem de um Bruno sentado e cansado, gordo e grisalho, de barba 

crescida e olhar triste, é o espelho das comoções políticas, as derradeiras por 

que passou.” (Ibidem) 

 

O período da República 

“O patriotismo português só tem hoje uma expressão racional: - a 

consolidação da Republica em Portugal.” (Bruno, 1911) 

Uma das preocupações do novo regime era criar os seus próprios 

símbolos e transforma-los num culto nacional. Dois exemplos disso são o hino 

nacional, escrito por H. Lopes de Mendonça e musicado por Alfredo Keil, e a 

bandeira. A questão deste último símbolo foi importante e levantou discussão 

entre os republicanos.  

As escolhas para a bandeira foram inversas àquilo que Sampaio Bruno 

desejava: ele queria manter as cores, azul e branco, e retirar a coroa real. O 
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que ficou decidido foi a mudança das cores para verde e vermelho e a 

manutenção dos símbolos, as quinas e a esfera armilar. 

O jornalista explicava que a bandeira não pode nem deve ser produto de 

imaginação individual, tem de ser coletiva, e que não pode ser nem pertence a 

indivíduos, visto ser uma iniciativa popular.  

Por pensar que o Governo Provisório ia contra os princípios 

republicanos, Sampaio Bruno exigia eleições urgentemente. “Prosseguia, 

assim, a sua pedagogia cívica e moderada, apontando os valores que 

deveriam ser os do novo regime: democracia directa baseada no sufrágio 

universal; integração no sistema, e em prol dele, de todas as «forças vivas do 

país»; valorização da tradição (…)” (Pereira, 2007). Outros dos princípios 

republicanos seria a educação; para Sampaio Bruno, a educação do povo era 

mais importante do que a própria revolução, ou seja, a República de nada valia 

sem preparação prévia dos espíritos. A educação feminina devia, também, ser 

entendida como parte do projeto educativo direcionado para todos os 

portugueses, independentemente da classe social, crença politica ou sexo.  

Escreveu 10 artigos para “A Pátria”, entre novembro e dezembro de 

1910, que denunciavam os males da situação, mas os seus textos para o 

“Diário da Tarde”, entre janeiro e fevereiro de 1911, constituíam um discurso 

denunciador. Neles, Sampaio Bruno apelava à razão e à tradição histórica e ao 

respeito pelo individuo frente à soberania popular. “Pois, se durante a vigencia 

da monarchia nós acolhiamos com as mais jubilosas effusões aquelas dos 

monarchicos que da monarchia se desligavam para virem para nós, como é 

que, proclamada a Republica, pretendemos excluir d’ella quem quer que seja 

que é nosso concidadão, que, de resto, tem tanto direito á Republica como 

nós?” (Bruno, 1911) 

Invocava, também, o desmembramento do PRP, que devia dar lugar a 

dois novos partidos: o Partido Republicando Radical e Moderado e o Partido 

Republicano Radical e Socialista.  

Em 1911, havia vários republicanos descontentes com o radicalismo do 

Governo Provisório e potenciais dissidentes, pelo que Sampaio Bruno, no 

artigo “As Constituintes – Como elas deverão ser compostas”, propunha a 

apresentação de três listas: 1) republicanos históricos, operários socialistas e 

utopistas libertários e anarquistas; 2) intelectuais anónimos que, não sendo 

republicanos, criticavam a Monarquia; 3) militantes monárquicos que fossem 

experientes na prática governativa. Segundo Sampaio Bruno, a sua aspiração 

era que a República fosse para todos e não só para partidos políticos.   

Em fevereiro de 1911, crescem as críticas ao Governo Provisório que, no 

futuro, serão responsáveis pelo afastamento brusco de Sampaio Bruno. Os 

seus artigos não lhe traziam popularidade no meio da imprensa moderada, mas 

era cada vez mais apoiado pelas fações mais radicais do PRP. Por isso, 

Sampaio Bruno foi afastado das listas apresentadas pelo Porto à futura 

constituinte. No seguimento destes acontecimentos, foi promovido um abaixo-
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assinado para que o publicista voltasse a ocupar o seu lugar na política 

portuguesa, mas sem sucesso.  

O clima era tenso, com motins populares, e a redação do “Diário da 

Tarde” era ameaçada de assaltos. O assalto a jornais monárquicos e a 

perseguição aos jornalistas levou Sampaio Bruno a fechar o seu jornal e a 

pedir a vários periódicos que publicassem a declaração de renúncia: “Rogo-

lhes o obséquio de darem publicidade no seu jornal a esta declaração que 

entendo dever fazer, e é de que, desta data em diante, me retiro, completa e 

absolutamente enojado, da vida politica portuguesa.” (Sampaio, 1957) 

Para Sampaio Bruno, o episódio das ameaças que levaram ao 

encerramento do seu jornal devido ao ataque à liberdade de expressão 

culminava com a humilhação de ser chamado para prestar justificações por 

uma situação em que ele era o ameaçado. O próprio explica que nem no tempo 

da Monarquia, tal lhe tinha acontecido. 

Afastado da vida politica, o jornalista não foi sensível aos apelos dos 

seus colegas e admiradores para que voltasse ao ativo.  

A produção intelectual nos últimos quatro anos da sua vida fez-se da 

pesquisa e erudição dos fundos encontrados na Biblioteca Municipal do Porto.  

Nesses anos, o seu estado de saúde começava a agravar; a hidrocele 

que nunca tratou convenientemente por timidez levou-o ao Hospital da Ordem 

do terço, onde foi operado. A operação não devia ser a primeira, uma vez que, 

em 1914, dizia que estava em recuperação de uma operação.  

Esta doença, a hidrocele, consiste numa acumulação de líquido numa 

cavidade em forma de saco, habitualmente o escroto. O líquido acumula-se 

entre as camadas de tecido que revestem os testículos; é indolor, mas pode 

ser incómoda devido ao aumento das bolsas escrotais.  

Sampaio Bruno não resistiu à operação e faleceu no dia 11 de novembro 

de 1915. Faleceu cedo e, por isso, não teve oportunidade de beneficiar do 

reconhecimento num tempos dos últimos anos da Monarquia e dos primeiros 

da República.  

“João José Grave, seu amigo e sucessor na direcção da Biblioteca 

Municipal, escreveria na ‘Folha de Viana’ uma biografia (…) do que haviam 

sido as ideias e o temperamento de José Pereira de Sampaio: «Em religião, 

era, cria sinceramente, numa força, numa energia imanente. (…) Em política, 

era um republicano convicto, mas tolerante, respeitando as ideias e as opiniões 

alheias, que considerava como um direito inalienável de cada consciência. 

Venerava as tradições, que julgava imprescindíveis à ordem, à disciplina (…) 

Como homem era o coração mais puro, a alma mais enternecida de bondade 

(…) Ingénuo como uma criança. Doce, encantador, generoso, afectivo, nunca a 

sombra dum ódio lhe roçou o sentimento com a ponta envenenada da sua 

asa»” (Pereira, 2007) 

Tal como José Agostinho nos relata, “o Bruno, de quem falam os cafés e 

os jornaes, muito lido e pouco estudado, diretor como que involuntario dos 

espíritos revolucionarios no Norte do País – esse Bruno excentrico, de voz 
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quente e melodiosa, prodigioso de erudição, audaz de critério, talvez demais 

sugestionavel, mas sempre amoravel, austero, livre e muito paradoxal (…)” e 

continua, concluindo que “o nome de Bruno como de homem erudito, laborioso 

e original, é um dos mais sólidos e um dos mais legítimos.” 
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Conclusão 

 A partir deste trabalho pudemos ver a importância de Sampaio Bruno 

durante a Primeira República Portuguesa. Do ponto de vista filosófico foi um 

dos marcos do pensamento heterodoxo português, escrevendo toda a sua vida, 

profundamente marcado pelo sentido da diferença, ao mesmo tempo que 

lutava arduamente pelo fim da monarquia e pelo advento do regime 

republicano, luta que fez dele um dos exilados do 31 de Janeiro. 

A obra bruniana apresenta-se como uma ilustração do lema "liberdade, 

igualdade e fraternidade", desde sempre professado pelo autor, que este fazia 

corresponder, no plano político, à ideia da República, mas que extrapola esse 

nível, revestindo-se, sobretudo a partir da crise do exílio.  

Sampaio Bruno aspirou a fundar uma teoria do conhecimento total, que 

operasse a síntese entre a filosofia racional e o conhecimento místico, 

subjacente a todas as correntes místicas, filosóficas e científicas, num 

processo dialético e contínuo. 

 O drama da história de Portugal, um pouco à maneira da consciência 

dos teóricos da Geração de 70, radicava no primado do autoritarismo e da 

intolerância, na falta de dignidade moral, num gosto escondido pela crueldade, 

expresso na forma tantas vezes bárbara como tratámos mouros, gentios e 

judeus, não esquecendo os animais, como estava patente no absurdo 

espetáculo das touradas. Todavia, encontrava já no século XIX, umas réstias 

de luz que, estimuladas pela ação participativa e militante dos homens, 

conduziriam o país numa senda de progresso moral, com destaque para a 

abolição da pena de morte, e para a substituição da caridade pelo «socorro 

mútuo». A instauração da república, a que na ordem das coisas se seguiria o 

socialismo, seria a expressão política e não meramente circunstancial de um 

passo essencial para a «reintegração no absoluto» e para a erradicação do 

mal. 
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