
31 DE JANEIRO DE 1891: VALE A PENA ASSINALAR A AUDÁCIA DEMOCRÁTICA 130 ANOS DEPOIS 
 

Há precisamente 130 anos, o Porto foi palco de um levantamento militar que pretendia instalar 
um governo provisório, chegando até a proclamar a República na Praça de D. Pedro, atual Praça 
da Liberdade. 

Em causa estavam diversos problemas que afetavam Portugal e que geravam um profundo 
descontentamento geral:  
- As cedências humilhantes do Governo e do Rei ao ultimato britânico de 1890 por causa do 
Mapa Cor-de-Rosa; 
- A crise económica (devida à débil produção industrial, à recessão das exportações, e ao 
aumento contínuo das importações); 
- A desvalorização das remessas dos emigrantes e a eminente bancarrota (motivadas pela baixa 
repentina do câmbio do Brasil). 
 
As figuras relevantes da “Movimento militar do Porto” foram sobretudo sargentos e praças 
descontentes, não tendo tido o apoio de qualquer oficial de alta patente. Saliente-se o capitão 
António Amaral Leitão, o alferes Rodolfo Malheiro e o tenente Coelho, além dos civis, o Dr. Alves 
da Veiga, o ator Miguel Verdial, Santos Cardoso, João Chagas, Aurélio da Paz dos Reis, Sampaio 
Bruno, o Abade de São Nicolau, o farmacêutico Carlos Richter, etc. 

 

 

Capitão António Amaral Leitão (1845-1903) 
 

 
Alferes Augusto Rodolfo da Costa Malheiro (1869-1924) 

 



 
Tenente Manuel Maria Coelho (1857-1943) 

 

 
Augusto Alves da Veiga (1849-1924) 

 

 
Miguel Henrique Verdial (1849-1922) 

 

 
Henrique José dos Santos Cardoso (1842-1899) 

 

 
João Chagas (1863-1925) 



 

 
Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931) 

 

 
José Pereira de Sampaio Bruno (1857-1915) 

 

 
João Pais Pinto, Abade de São Nicolau, Porto (1855-1906) 

 

 
Carlos Richter (1861-1935) 

 

A revolta teve início na madrugada do dia 31 de Janeiro, congregando diversos Batalhões e 
Regimentos junto da Praça da República, os quais, percorrendo a Rua do Almada, dirigiram-se 
até à Praça da Liberdade onde se situava o antigo e atualmente desaparecido edifício da 
Câmara Municipal do Porto. Da varanda dos Paços do Concelho uma imensa multidão ouviu o 
Dr. Alves da Veiga proclamar a República, tendo a seu lado Felizardo Lima, o advogado António 
Claro, o Dr. Pais Pinto, o Abade de São Nicolau, o ator Verdial, o chapeleiro Santos Silva e 
muitos outros. Coube a Verdial ler a lista dos nomes que comporiam o Governo Provisório da 
República, assinalando-se o nome do Professor Rodrigues de Freitas.  



 

 
Proclamação da República e de um Governo Provisório no edifício dos Paços do Concelho do Porto 

 
O entusiasmo era enorme, hasteando-se até uma bandeira vermelha e verde. E ao som da 
fanfarra, dos foguetes e do vozerio de vivas à República, a população resolve subir a Rua de 
Santo António (atual Rua 31 de Janeiro), com o objetivo de chegar à estação de Correios e 
Telégrafos existente na Praça da Batalha. Não se imaginava que na escadaria da Igreja de Santo 
Ildefonso estava já instalada um forte destacamento de guardas municipais, que prontamente 
impediu o avanço do cortejo popular. O capitão Leitão tentou aliciar os guardas para o 
movimento revoltoso, no entanto, foi ultrapassado e surpreendido por dois tiros que se julga 
terem partido da multidão. Perante tal situação, a Guarda Municipal lançou uma intempestiva 
carga de tiros que vitimou indistintamente militares e civis. 

 

Ataque da Guarda Municipal sobre a multidão e os revoltosos 

 



Perante a debandada geral, cerca de 300 soldados barricaram-se nos Paços do Concelho. 

 

Operação militar na Praça D. Pedro forçando a rendição dos revoltosos sitiados nos Paços do Concelho 

 

No entanto, a Guarda Municipal do Porto, ajudada por artilharia da Serra do Pilar e por outros 
regimentos liderados pelo General Fernando de Magalhães e Menezes, forçaram os resistentes 
à rendição, às 10h da manhã. Na revolta terão morrido 12 pessoas e cerca de 40 ficaram feridas. 
Muitas deram entrada nos hospitais (da Misericórdia, do Terço e Militar). 

 

 

Presos civis a bordo do Vapor “Moçambique” 

Cerca de 500 militares e muitos civis foram julgados por Conselhos de Guerra, a bordo de navios 
da Armada, ao largo de Leixões. Cerca de 250 pessoas foram condenadas a penas, entre 18 
meses e 15 anos, de degredo em África. 



 

Presos a bordo do Vapor “India” 

 

Apesar de ter falhado no objetivo, pelo facto de não estarem naquele momento reunidas as 
circunstâncias necessárias para a implantação da República (o que veio a acontecer 19 anos 
depois), a revolta de 31 de Janeiro triunfou por se ter associado à luta pela democracia, pela 
justiça social e pela defesa da soberania nacional. 

 

 
Mas como foi o pulsar da cidade perante este acontecimento e quais os sentimentos que este 
movimento revoltoso gerou na população? 
O Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner pode ajudar-nos a responder a esta questão. 
Bastará atender à documentação oficial produzida na época, como, por exemplo, as atas das 
sessões municipais ou, até mesmo, recorrendo a uma fonte privilegiada que nos traz “ao vivo e 
a cores” uma onda de diversas sensibilidades e de emoções onde impera, sobretudo, a 
indignação, a qual, mais ou menos politicamente correta e/ou encoberta, acaba por se 
destacar nas páginas do jornal d’O Comércio do Porto que apaixonadamente relatou os 
acontecimentos, os episódios inesperados, as detenções, as declarações dos presos, etc. 
Assim, trata-se de olharmos os jornais publicados nos primeiros dias de fevereiro e de 
entrarmos nessa turba alvoroçada em que se transformou, por momentos, Portugal. 
 
 
 
 
 
 
  



A ansiedade dos que aguardam a árdua e seríssima missão de punir os indivíduos 
que promoveram a revolta militar: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 30 (04 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Miscelânea de presos na Cadeia da Relação do Porto: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 30 (04 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

A captura do elegante chefe da rebelião militar, o Capitão Leitão: 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 30 (04 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Para servir de exemplo futuro: ordem, lei e disciplina. 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Julgamento dos revoltosos a bordo de navios de guerra: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 



 

 

O destino do chefe da sublevação republicana: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Os temores de um turbulento abade perante a mãe velhinha: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

A descrição da estranha normalidade de um sargento revoltoso: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 



O mau cadastro do Capitão Leitão e o falso currículo académico do Tenente Coelho: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Transferências e substituições urgentes: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Mesmo na fuga, Alves da Veiga não prescinde do seu estilo dandy: 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 32 (06 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

João Chagas ainda preso por abuso de liberdade de imprensa, da qual jura jamais ter 
abusado… 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 32 (06 de fevereiro de 1891), p. 1 



 

 

Verdadeiramente inocente, vítima da curiosidade: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 32 (06 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

De Gaia seguem felicitações pelo fracasso: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 32 (06 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

A solidariedade e humanidade coimbrãs para com a esposa e filhos do “malfadado” 
Capitão Amaral: 



  

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 32 (06 de fevereiro de 1891), p. 1 e 2. 

 

 

João Chagas continuava preso e incomunicável, mas a receber “estranha” 
correspondência (cifrada): 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

O depoimento e o arrependimento de um herói: 

  

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Um farinheiro, um despachante e o solícito homem da bandeira da República: 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

As suspeições sobre o suspeito dono de um “barrete frígio”: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Reconhecimento dos serviços prestados à causa monárquica por um herói ocasional: 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Uma coincidência anedótica passada em Coimbra e que levantou falsas suspeitas: 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 2 

 

 

A fuga para Espanha de muitos dos implicados no movimento, nomeadamente do 
publicista Sampaio Bruno: 



 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891), p. 2 

 

 

Desvendado o “tenebroso” plano dos revoltosos de 31 de Janeiro: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 34 (08 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

A Farmácia Richter, no Bonjardim, cujo dono, Carlos Richter, esteve implicado no 
movimento revoltoso: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 34 (08 de fevereiro de 1891), p. 1 

 



 

A vergonha sentida pelo alto clero perante os acontecimentos do Porto: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 34 (08 de fevereiro de 1891), p. 1 

 

 

Dura lex, sed lex, mas nem tanto… De Lamego surge o apelo à clemência real: 

 

O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 34 (08 de fevereiro de 1891), p. 1 

  



Para saber mais, pode consultar na íntegra os jornais d’O Comércio do Porto 
disponíveis na plataforma digital do Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner em: 

- O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 30 (04 de fevereiro de 1891) 

https://arquivo.cm-gaia.pt/units-of-description/documents/231471/?q=4+de+fevereiro+de+1891 

- O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 31 (05 de fevereiro de 1891) 

https://arquivo.cm-gaia.pt/units-of-description/documents/231472/?q=5+de+fevereiro+de+1891 

- O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 32 (06 de fevereiro de 1891) 

https://arquivo.cm-gaia.pt/units-of-description/documents/231473/?q=6+de+fevereiro+de+1891 

- O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 33 (07 de fevereiro de 1891) 

https://arquivo.cm-gaia.pt/units-of-description/documents/231474/?q=7+de+fevereiro+de+1891 

- O Comércio do Porto, Ano XXXVIII, nº 34 (08 de fevereiro de 1891) 

https://arquivo.cm-gaia.pt/units-of-description/documents/231475/?q=8+de+fevereiro+de+1891 

 

 

Teresa Cirne, 29-01-2021 
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner 
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