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5 de Outubro
Tarde de Outono; linda! Espelha-se no mar
A limpidez do céu; e as vagas a cantar
Deitavam-se na areia. Um barco segue ao longe
É o passado que foge… apenas se divisa
Na superfície azul, tão vasta, onde desliza
… As ondas d’uma a uma
Vinham cair na praia a desfazer-se em espuma.
Mas sente-se que além a artilharia troa
Pelas ribas do mar já a metralha ecoa
No chão de Portugal há sangue derramado
Palpita o coração da pátria amotinado
Susteve com vigor o pendão da revolta
E ao ser içado enfim, esse pendão vermelho
A cor verde da esp’rança a esvoaçar ao vento
A alma da nação vibrou nesse momento
Generosa e altiva. A voz da artilharia
Dizia saudações: - A pátria ressurgia!
Ao senti-lo então, o povo triunfante
Confia no amanhã e passa delirante
Se caídos na luta alguns não mais se ergueram
A mesma pátria os chora
O povo enxuga o pranto às dobras da bandeira
E o futuro sorri que pelo país fora,
Crianças vão cantando em coro a Sementeira.
Quando a história escrever no grande livro d’ouro
Essa data feliz, -Traçar-lhe-á no cimo
O nome dos heróis, os raios de um sol nascente
E esse grupo gentil, gracioso e sorridente
Emoldurando o quadro! Será por certo aquela
Da história portuguesa a página mais bela!

Alda Guerreiro

EDITORIAL
O ARQUIFOLHA, retomando a sua periodicidade, vem neste número dar
continuidade à Marcha pela República em Santiago do Cacém, debruçando-se sobre os
acontecimentos ocorridos entre 5 de Outubro de 1910 e Junho de 1911.
No dia 5 de Outubro de 1910, o administrador do concelho de Santiago do Cacém
recebeu um telegrama do governador civil, Eusébio Leão (um dos membros do
directório do Partido Republicano Português que proclamou a República, a partir
da varanda da Câmara de Lisboa), ordenando-lhe que hasteasse a bandeira
vermelha e verde.
Os republicanos santiaguenses acompanharam de perto as políticas, as
conspirações e as lutas pelo poder, não ficando indiferentes à cisão da família
republicana. Assim, na Primavera de 1911, assistiu-se à divisão do Partido
Republicano de Santiago do Cacém em dois grupos: os radicais, mais à esquerda,
seguidores de Afonso Costa e os moderados, mais à direita, ligados inicialmente à
tendência evolucionista de António José de Almeida. Entre os primeiros
encontravam-se: Rafael da Costa Brotas e Jorge Pereira Chaves, e entre os
segundos: Félix da Cruz e Luís Augusto da Gama.
Uma das questões mais polémicas da República foi a Lei da Separação, de 21 de
Abril de 1911, que retirava à Igreja Católica Romana o controlo sobre os
ministros espirituais.
Antecipando-se à referida Lei, o administrador do concelho, Félix da Cruz,
explicou aos regedores através de uma circular datada de 19 de Outubro, a
liberdade de culto defendida pelo regime, equiparando o catolicismo às outras
religiões, e especificando que se devia “respeitar a religião de cada cidadão, como mero
caso de consciência”.
A profusão legislativa da República haveria, logo em 3 de Novembro de 1910, de
decretar que as mulheres também poderiam pedir o divórcio, com base no
adultério do cônjuge. No seguimento deste Decreto surgiu em 25 de Dezembro a
Lei da Família, que para além de designar o casamento como um contrato civil e
legislar sobre os filhos ilegítimos e as suas mães, previa a futura regulamentação
do registo civil.
A preocupação que os republicanos pareciam demonstrar pela condição feminina,
revelar-se-ia aquém das expectações e seria preciso passar a Guerra Mundial, para
haver uma redefinição do papel das mulheres na sociedade.

POLITICA

“Sirva-se arvorar bandeira republicana e aguarde ordens comunique
à Câmara e mais repartições públicas para devido cumprimento.”

1910-10-05 - Telegrama do governador civil ao administrador do
concelho de Santiago do Cacém no dia da implantação da República.
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CISÃO DA FAMÍLIA REPUBLICANA DE SANTIAGO DO
CACÉM
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Politica Local. Jornal Pedro Nunes. (C., 1911).
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AS INOVAÇÕES DA REPÚBLICA
NOVO FORMULÁRIO OFICIAL
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Presidência de 8 de Outubro de 1910,
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oficial, o administrador do concelho
enviou, no dia 15 do mês seguinte,
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LAICIZAÇÃO DA IGREJA DA SENHORA DO MONTE
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(pormenor de fotografia: Hidalgo Vilhena, s.d.,
CMSC/GRUP).
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Instalações do Registo Civil de Santiago do Cacém. Extracto
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NOTAS SOLTAS

IRREGULARIDADES GRAVES EM OBRA NA RUA DAS
PORTELAS
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Antiga Rua das Portelas
(fotografia: José Matias, s.d., CMSC/ GRUP).

vivendo nós no há tempo desejado

MULHER PRESA POR SE VESTIR DE HOMEM
Na noite de 30 de Novembro de 1910, apareceu na vila de Santiago do
Cacém Felizarda Maria Moutinha usando trajes masculinos e armada
com uma navalha de ponta e mola. Este facto causou escândalo público
e, aparentemente, foi o motivo da prisão da dita senhora, presente ao
juiz no dia seguinte.

GLOSSÁRIO

Amotinado – Revoltoso, rebelde.

Cisão – Separação, rotura, divisão.

Laicizar – Substituir o pessoal religioso por laico; tirar o carácter religioso.

Riba – Arriba.

Troa – Estrondo.
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