Comemorar e aprender.
A importância histórica do Bicentenário
do Duque de Ávila e Bolama *
José Miguel Sardica

1.
Em Março de 1907, no contexto da celebração do centenário do nascimento
do Duque de Ávila e Bolama, a imprensa lisboeta afirmava que «a comemoração de datas que nos recordam feitos gloriosos da história pátria, ou que nos
trazem à memória os nomes daqueles que, pelo seu talento, pelo seu saber e
pela sua dedicação, bem mereceram do país, tem uma alta significação moral
e social, porque nos liga no mesmo sentimento de admiração e respeito, e nos
serve de exemplo e lição proveitosa, avivando-nos o sentimento de solidariedade e dando-nos fé e confiança no futuro». Por isso mesmo, concluía o artigo,
Portugal não era «tão grande, nem são tantos os homens cuja vida exemplar
possa servir de modelo de patriotismo, honradez e trabalho, que nos pudesse
passar despercebido o primeiro centenário do Duque d’Ávila e Bolama» .
Estas palavras permitem situar na sua justa importância a figura de António
José de Ávila, o Duque de Ávila, não apenas como o mais conhecido e o
mais famoso vulto da história faialense, mas também como uma das figuras cujo estudo melhor permite conhecer e compreender o século XIX em
Portugal, muito em especial o mundo civilizacional do constitucionalismo
monárquico. A este propósito, não é inútil começar por recordar o quanto o
período oitocentista merece um olhar historiográfico atento. Num país como
Portugal, onde se lê e se estuda cada vez menos história (apesar de, paradoxalmente, ser um dos países com mais história, e um daqueles em que o seu peso
* Conferência proferida no encerramento do Colóquio Comemorativo do Bicentenário do



Nascimento do Duque de Ávila e Bolama realizado na Cidade da Horta no dia 9 de Março
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Correio de Lisboa. Jornal para os Açores, Lisboa, 5 de Março de 1907.
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mais parece fazer-se sentir), figuras como Ávila reenviam-nos para um tempo
fundador da modernidade liberal – por duas razões: em primeiro lugar, porque
a Monarquia Constitucional foi o mais duradouro regime de todos por que
o país passou, desde o Antigo Regime aos dias de hoje; em segundo lugar,
porque foi precisamente esse regime que enraízou em Portugal muitas das
instituições representativas, valores políticos e ideias de cidadania que chegaram ao século XXI, como elementos integradores e definidores da mundividência político-social hoje vigente no panorama nacional .
Foi, na realidade, no século XIX, no tempo de Ávila, que a Portugal chegaram, com a implantação das ideias liberais, a Constituição e a cidadania, as
eleições e os parlamentos, o debate jornalístico e a opinião pública, os partidos
políticos e as grandes questões do Estado, da política e da sociedade contemporânea. Isto significa que o Portugal do início do século XXI está muito mais
próximo do modus operandi da política e das instituições de há 100 ou 150
anos atrás do que de há 50 anos atrás, e que, consequentemente, sendo mais
antigo e infelizmente menos conhecido, o constitucionalismo liberal do tempo
de Ávila tem bastante mais a ensinar ao actual regime democrático do que o
autoritarismo ditatorial do tempo de Salazar.
É por isso que é útil estudar a biografia de Ávila (como a de muitas outras
figuras oitocentistas de relevo): porque ela contribui bastante para o esclarecimento do cenário histórico global em que ele se inseriu em vida – o cenário
da política, da sociedade, da economia, da cultura, das ideias e da diplomacia
do Portugal do século XIX. Enquanto objecto de estudo, Ávila pode e deve ser
encarado, simultaneamente, como um fim e um meio: um fim em si mesmo, na
medida em que ele encerra uma vivência pessoalmente rica e, por isso, historicamente interessante; mas também um meio, na medida em que ele constitui
um ponto de mira, uma lente, uma janela aberta, que permite aprofundar o
conhecimento sobre o mundo oitocentista.
2.
Em Junho de 1880, onze meses antes da morte do Duque de Ávila, uma das
estampas do Álbum das Glórias, de Rafael Bordalo Pinheiro, sintetizava-lhe
a vida, escrevendo: «Aquele que há cerca de meio século veio para o conti

Ver Rui Ramos, Outra Opinião. Estudos de História, Lisboa, O Independente, 2004, pp. 8
e 19-20.

José Miguel Sardica

149

nente simples António José, graças a uma tenacidade heróica, a uma norma
de vida pertinaz, a uma gravidade intransigente, está hoje tudo o que as fadas
quiseram que ele fosse, e mais tudo aquilo que ele muito bem quis ser» .
Em Maio de 1881, nos dias que se seguiram ao seu falecimento, a imprensa
de Lisboa multiplicou os elogios fúnebres. Escreveu-se então que não havia
«outro exemplo igual entre nós de um homem se ter elevado sucessivamente, e
unicamente pelos seus méritos pessoais, pelo seu trabalho incessante, pela sua
perseverança e pelos seus talentos parlamentares, sem protecções de família
nem prestígio de nascimento, desde o mais pequeno lugar na escala administrativa aos mais eminentes cargos e às mais altas dignidades do Estado» ; que
Ávila fora, em Portugal, «a mais elevada expressão da igualdade proclamada
pela revolução liberal, a mais sincera e a mais distinta das conquistas democráticas do constitucionalismo do nosso país»; ou que «a pátria» perdera «um
dos seus mais dilectos filhos, a política uma das partes mais rígidas do fiel da
balança, e a monarquia constitucional um dos seus mais valorosos sustentáculos» . Em 1907, finalmente, na conjuntura do seu centenário, vozes como a
de João Arroio ou a do líder regenerador Hintze Ribeiro haveriam de recordá-lo
como «um mantenedor social», que servira de «força de coesão» e de «união»
entre «o passado» e «o presente» , e como «um dos nomes mais aureolados
de luz na história da política portuguesa» .
Estas referências – colhidas de entre muitas dezenas, de cunho elogioso, que
lhe foram feitas ainda em vida ou após a morte – não eram exageros encomiásticos. Ávila foi, indubitavelmente, uma das figuras de primeiro plano na vida
político-social do liberalismo oitocentista português. Nascido em Março de
1807, na então ainda vila da Horta, desprovido de origens aristocráticas e
fortuna de família, realizou o mais singular percurso de ascensão social do
século XIX, tendo sido sucessivamente elevado a Par do Reino, Conde,
Marquês e Duque, irmanando assim com os mais sonantes apelidos do país.
Teve também uma das mais longas carreiras políticas do constitucionalismo








João Rialto (pseudónimo de Guilherme de Azevedo), in Álbum das Glórias, estampa n.º 8,
Lisboa, 1880.
Correspondência de Portugal, Lisboa, 5 de Maio de 1881.
Comércio de Portugal, Lisboa, 4 de Maio de 1881.
Comércio do Porto, Porto, 5 de Maio de 1881.
João Arroio in Diário da Câmara dos Pares, 8 de Março de 1907, p. 363.
Hintze Ribeiro, ibidem, p. 360.
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monárquico, iniciada nos Açores, ainda durante a Guerra Civil, e prolongada
até à sua morte, em Lisboa, em Maio de 1881. Ao logo de mais de meio século,
Ávila ocupou numerosos cargos, comissões de serviço e missões diplomáticas, circulou pelos mais variados centros decisores do poder político, social
e económico, acumulou um vasto leque de títulos, condecorações e diplomas
honoríficos, alimentou dezenas de páginas e caricaturas de imprensa, e suscitou polémicas célebres, como a do encerramento das Conferências do Casino
Lisbonense, em 1871 – facto que fez da influente Geração de 70 sua inimiga
jurada .
A história de Ávila é, antes de mais, a de um self-made-man exemplificativo da lógica meritocrática que passou a guiar as sociedades modernas,
desde o século XIX até aos dias de hoje. A sua árvore genealógica perde-se
no anonimato: pouco se sabe sobre os seus avós ou bisavós, salvo que eram
originários de S. Roque e da vizinha freguesia de Santo António, no Pico
(os paternos), e da freguesia do Santíssimo Salvador da Matriz da Horta
(os maternos); o pai iniciou-se na vida activa como sapateiro, na Horta; a mãe,
por seu turno, era lavadeira. Como os seus amigos faziam questão de afirmar,
só pelos seus exclusivos méritos pessoais Ávila chegara «às primeiras culminâncias do poder» 10, numa intemporal lição de vida sobre «o quanto pode, nos
filhos do povo, o talento, o estudo e a energia de vontade» 11.
Jamais se perceberá a relevância do percurso pessoal e político de Ávila se não
se começar por tomar em conta o que significava nascer nos Açores de então,
sobretudo no Faial, onde aquilo a que se chamariam os custos da insularidade eram notórios a vários níveis. Nem em poder político, nem em influência
administrativa, nem em potencial demográfico, nem em riqueza económica,
os faialenses podiam competir com o poder político de Angra, com a importância dos morgados de S. Miguel ou com a centralidade de Lisboa.
Não é fácil fazer um retrato da ilha natal de Ávila nos inícios do século XIX 12.
Desde as suas origens, o Faial tinha uma economia assente em actividades
agrícolas e piscatórias, com escassa indústria artesanal, sendo a sua principal
riqueza o porto comercial da Horta. Após a Restauração, e sobretudo chegado


Para uma biografia completa de Ávila, v. José Miguel Sardica, Duque de Ávila e Bolama.
Biografia, Lisboa, Assembleia da República/Publicações D. Quixote, 2005.
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O Telégrafo, Horta, 8 de Março de 1907.
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O Fayalense, Horta, 29 de Maio de 1881.
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José Miguel Sardica, op. cit., pp. 121-126.
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o século XVIII, muito por causa da exportação das laranjas e do vinho de
S. Jorge e do Pico, a ilha vivera tempos de alguma abastança, o que permitira
a chegada de gentes estrangeiras, que ali iam comerciar e que ali introduziram
as novas ideias iluministas, ajudando a internacionalizar o Faial, e a fazer
dele, a partir de 1806, o local escolhido pelos cônsules americanos nos Açores
(a famosa família Dabney) para sua residência. Em 1807, a ilha tinha cerca
de 17 mil habitantes13, número que subiu sempre, ao longo do século XIX,
embora de forma lenta, à medida que o fenómeno da emigração foi sangrando
a ilha dos seus efectivos humanos, que partiam para o continente ou para o
eldorado americano. Desses 17 mil, uns 7 mil viviam na Horta 14. Foi neste
micromundo que Ávila viveu a sua infância e a sua adolescência, e seria na
Horta que ele iniciaria a sua vida pública, depois de ter finalizado a formatura
em Filosofia, na Universidade de Coimbra, em 1826.
É a Ávila, pessoalmente, que a Horta e o Faial devem muito daquilo que hoje
são. Foi ele um dos grandes dinamizadores do ensino e da cultura, enquanto
Lente de Filosofia Racional e Moral da Horta; foi ele o grande impulsionador
da reconstrução e do desenvolvimento material da ilha após a Guerra Civil,
ao chefiar – com 24 anos apenas – a primeira vereação liberal eleita para
a Câmara Municipal da Horta; e foi por intermédio dos seus esforços que a
Horta obteve de D. Pedro IV o alvará de elevação a cidade (em Julho de 1833),
e de D. Maria II a célebre lei, de Maio de 1836, que, estabelecendo a divisão do arquipélago dos Açores nos distritos de Ponta Delgada, Angra e Horta
(cada um com igual importância administrativa), haveria de chegar, intocável
e intocada, até 1975! 15
Foi nos Açores, sobretudo por causa da importância assumida pelo arquipélago no contexto da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, que Ávila encetou o longo caminho pessoal que – nas palavras do conhecido Álbum Açoreano
– haveria de o levar «mares fora», à conquista de Lisboa, para aí encontrar
um «incomensurável espaço» à medida das suas «raríssimas qualidades» e do
seu «fino engenho» 16. Desde o berço, Ávila aprendeu o valor da liberdade, e
13

António Lourenço da Silveira Macedo, História das Quatro Ilhas que formam o Distrito da
Horta, Horta, Tipografia de Silva Correia, 1871, vol. I, p. 294.
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Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, Memória geográfica, estatística, política e histórica sobre as Ilhas do Faial e Pico, Lisboa, Impressão Alcobia, 1821 (mapa demográfico).
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José Miguel Sardica, op. cit., pp. 175-183, 189-192 e 197-199.
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«Duques de Ávila e Bolama», in Álbum Açoreano, Lisboa, Editores Oliveira e Baptista, 1903,
pp. 474-475.
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também o muito que era preciso para ombrear com quem ostentava origens
geograficamente mais centrais e sociologicamente mais elevadas.
Boa parte da história da sua vida foi assim a da luta a partir dessas origens, que
ele não renegava, mas que quase todos os adversários usaram para o humilhar.
Durante décadas, ele foi o «parvenu», o «ilhéu», o «rústico»; ficou famosa,
em 1871, uma azeda carta de Antero de Quental, na qual o líder da Geração
de 70 lhe lançava em cara o facto de ele ser filho de um sapateiro e de ter
até substituído o seu apelido original «da Vila» pelo mais sonante «Ávila».
A acusação, fruto do conhecido elitismo micaelense de Antero – e da eterna
rivalidade que existe quando, no espaço público, se confrontam «homens de
letras» e «homens de cifras» 17 – não era verdadeira, mas é representativa do
tipo de juízos que inspirava, no século XIX, a ascensão social de um plebeu
anónimo.
Vale a pena recordar algo da história social de oitocentos para se compreender melhor o significado e alcance da evolução pessoal de Ávila. Uma vez
abolidas as hierarquias rígidas de Antigo Regime, o liberalismo consagrou
um novo leque de vias de ascensão e de nobilitação, que vieram acrescentar à
velha aristocracia do sangue as novas aristocracias do mérito e da fortuna 18.
O primeiro comprovava-se pela obtenção de uma formação universitária
(a grande porta de entrada para a política), por uma bem sucedida carreira
militar ou por uma longa folha de serviços no funcionalismo estatal ou no
Paço. A segunda obtinha-se rentabilizando a riqueza familiar, ou enveredando
com sucesso nos negócios do comércio, da banca, da lavoura ou dos contratos
com o Estado. Para quem a nada disto podia aceder, restava a esperança de
ganhar relevância como cacique local ou, ainda, de conseguir uma aliança
conjugal que permitisse dourar o apelido ou arredondar a fortuna.
17

A antinomia foi estabelecida a propósito de um conflito, que ficou célebre nos anais do
tempo, travado no parlamento entre Ávila (ao tempo ministro da Fazenda) e o escritor e
poeta Almeida Garrett, em Julho de 1841, e nunca mais deixaria de assombrar a vida pública
de Ávila, até ao momento, 30 anos depois, em 1871, em que os «homens das letras» já não
eram a geração romântica de Garrett mas a nova Geração de 70. V. José Augusto Barbosa
Colen, História de Portugal Popular e Ilustrada de Manuel Pinheiro Chagas continuada
desde a chegada de D. Pedro IV à Europa até aos nossos dias, Lisboa, Tipografia da Livraria
Moderna, vol. X, 1904, p. 487.
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V. Irene Vaquinhas e Rui Cascão, «Evolução da sociedade em Portugal: a lenta e complexa
afirmação de uma civilização burguesa», e Fernando Taveira da Fonseca, «Elites e classes
médias», in História de Portugal (dir. José Mattoso), vol. V, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993.
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Ora, a singularidade do percurso de Ávila reside no facto de ele não se enquadrar em quase nenhuma destas vias de ascensão social. É certo que frequentou
a Universidade de Coimbra, compartilhando assim vivências e cumplicidades
escolares com muitos dos contemporâneos com quem depois se relacionaria
na política – mas optou pela Faculdade de Filosofia, largamente minoritária
face ao peso que os estudos jurídicos tinham na formação da futura elite. Para
além disso, nunca foi um simples funcionário público, nem nunca se distinguiu
como advogado, lente, jornalista, médico ou engenheiro. Não tendo apelido
ou fortuna para herdar, nunca foi negociante, latifundiário, agiota, cacique
eleitoral ou herói militar. Finalmente, quando casou – já como ministro, em
1850 – escolheu para mulher uma jovem cantora lírica do Teatro de S. Carlos,
Emília Bárbara Hegnauer, de origem austríaca, também ela sem fortuna ou
apelido.
Não obstante, nada disto impediu Ávila de se tornar Conde (em 1864),
Marquês (em 1870) e Duque (em 1878 – o único membro «pé-fresco» do
restritíssimo clube da mais alta nobreza liberal), ultrapassando, desta forma,
todos os que se quedaram pelas fileiras socialmente mais baixas de Barões e
Viscondes, e de ocupar o primeiro plano da vida pública portuguesa como um
dos expoentes da geração fundadora nascida entre 1800 e 1815, ou seja, da
geração que fez a sua iniciação política no vintismo ou nas lutas civis e que,
depois dos conturbados anos do reinado de D. Maria II, haveria de sobreviver
na Regeneração, refazendo alinhamentos e opções ideológicas para adaptação
aos novos tempos.
3.
São diversas as razões que fazem de Ávila um objecto de estudo interessante e útil, quer para perceber o Portugal social do seu tempo, quer para se
surpreenderem as características e estratégias intemporais de muitos políticos.
No conjunto do século XIX, ele não foi um Garrett ou um Herculano, um
Saldanha ou um Fontes; significa isto que nunca foi um pensador filosófico do
liberalismo, nem um seu herói militar, nem o homem em quem a posteridade
veria a representação mais exacta do fomento material.
A singularidade de Ávila tem de ser vista por outro ângulo. Ao longo de décadas, ele foi a evidência viva de que, em política, se morre e ressuscita tantas
vezes quantas as que o talento de cada um possibilita. Tendo entrado para a
política pela mão de D. Pedro IV e de Rodrigo da Fonseca Magalhães, com-
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bateu a esquerda setembrista, antes de aderir ao chamado centrismo «ordeiro».
Com a restauração da Carta Constitucional, em 1842, ingressou na oposição
cartista anti-cabralista. Reapareceu em força em 1848, nas hostes saldanhistas,
de onde transitou para integrar o governo conservador de 1849-51, derrubado
pelo golpe da Regeneração. Dado então, em 1851, como politicamente liquidado, resguardou-se do saneamento geral desencadeado pela Regeneração,
movendo uma selectiva oposição ao «bloco central» que se estruturou, na
primeira metade da década de 1850, atrás de Saldanha. Em 1857, regressou
à ribalta na companhia do Marquês de Loulé, consubstanciando uma aliança
táctica entre as forças «avilistas» e o Partido Histórico que fez dele o verdadeiro cérebro dos governos de centro-esquerda – até ao momento, em 1862,
em que a oposição da esquerda radical o arredou do governo, condenando-o
a um temporário exílio interno. Marginalizado pela Fusão, seria a ele que
D. Luís recorreria, na sequência do golpe popular da «Janeirinha», no início de
1868, para a função de árbitro pacificador entre as velhas e as novas sensibilidades político-partidárias que se cruzavam na viragem para a década de 1870.
No fim da vida, alternou a simpatia ideológica pelo fontismo com episódicas
aproximações à esquerda progressista de Anselmo José Braamcamp. Morreu
estimado pelo rei D. Luís e disputado pelos dois partidos da rotação, «venerado e consultado como um oráculo político até aos seus derradeiros dias» 19.
Desde a sua estreia em cargos de eleição, como Presidente da Câmara Municipal da Horta, ainda no decurso da Guerra Civil, até ao fim da vida, Ávila
foi sempre um político empreendedor, empenhado na defesa do status quo
nascido com a Revolução Liberal e consubstanciado na Monarquia Constitucional da Carta de D. Pedro IV, o pai da rainha D. Maria II, que foi o seu
primeiro amigo e cartão-de-visita político. Nota-se, nas suas acções, opções e
discursos, que era um homem que adorava a política enquanto inebriante meio
para fazer e deixar obra: era uma área para a qual parecia ter nascido fadado,
pela determinação, pela competência técnica, pelo talento oratório, pelo espírito de serviço, pela excepcional capacidade de negociação e federação que
sempre o distinguiu.
A monarquia que sempre apoiou e fez questão de servir era para ele o desejável meio termo entre o Antigo Regime e a Revolução – um meio termo no
19

António de Simas Machado e Melo in Festejos da inauguração do retrato do Exm.º Sr. Conde
de Ávila e da Biblioteca Escolar do mesmo título na Escola Oficial Capelo e Ivens da Cidade
da Horta, Horta, Tipografia Minerva Insulana, 1896, p. 41.
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qual precisamente residia, para os liberais do século XIX, a virtude constitutiva do mundo em que viviam. «Compreendo o sistema absoluto, o sistema
despótico, o sistema republicano e o sistema representativo», explicou ele um
dia, para logo acrescentar que só este último «merec(ia) ser uma realidade,
porque contém em si os meios para resolver todas as dificuldades» 20. Aplaudindo o óbito da monarquia absolutista de D. João VI, Ávila recebeu e maximizou as oportunidades abertas pela Revolução liberal, mas jamais deduziu
desta um futuro de conteúdo radical-republicano. O seu programa político
ainda hoje poderia ser reconhecido como válido: compatibilizar o progresso
com a ordem, dando corpo a um liberalismo que, à europeia, se consumava
num quadro sensato de leis e direitos, e num ideal de participação cívica e
de cidadania a que todos podiam e eram convidados a aceder, à medida que
o desenvolvimento fosse elevando as capacidades (intelectuais, económicas e
outras) da nação no seu conjunto.
Era essa a sua essência ideológica: evoluir na continuidade, acompanhar
os ares do tempo, empenhar-se no desenvolvimento para o maior número,
chamando os seus concidadãos a interessarem-se pela gestão pública, lendo,
debatendo, votando e vencendo a apatia ancestral de um país até aí pouco
habituado a fazer política. À distância de cento e cinquenta anos, imersos que
estamos no nosso característico cepticismo em relação à política e aos políticos, o entusiasmo, o interesse, a entrega de Ávila à causa pública não podem
senão inspirar-nos, ou pelo menos surpreender-nos, pela postura idealista e
pelo sincero e apartidário interesse em contribuir para a melhoria do país.
Os temas dos seus discursos eram o Rei, a Carta Constitucional, a religião
católica, a disciplina social, a ordem pública e a estabilidade, devidamente
temperados com a liberdade, o progresso e a (re)conciliação da família liberal.
Ao estilo do filósofo inglês Edmund Burke, o pai do conservadorismo anti‑revolucionário, Ávila exercia na sociedade e na política portuguesa o que o
importante jornal A Revolução de Setembro um dia chamou de «influência
benéfica e calmante», por «temperar» quer a «exaltação da esquerda» quer o
«quietismo infecundo» da direita21. Com a sua postura de «moderador utilíssimo» 22, era o tipo de político-síntese das conveniências de uma dada época:
o passado era para ele um garante, o presente uma âncora e o futuro uma
20

António José de Ávila in Diário da Câmara dos Deputados, 31 de Março de 1853, p. 250.
A Revolução de Setembro, Lisboa, 5 de Maio de 1881.
22
Diário Popular, Lisboa, 4 de Maio de 1881.
21
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incógnita, a enfrentar sem medos, mas com toda a atenção. «A ciência do
governo não consiste em fazer todos os dias experiências» 23, afirmou certa vez,
porque «nos tempos revolucionários sufoca-se tudo» 24, em nome de «ambições nunca satisfeitas» e «utopias não realizáveis no século em que vivemos»,
cujo único resultado seria «subverter as instituições do país e arrojá-lo de
novo no caos e na desordem» 25.
Este repúdio de urgências fracturantes não invalidava, contudo, a obrigação
de os políticos serem sempre «incansáveis nas reformas de que o país carece,
convencendo o país da necessidade dessas reformas, e de que são levadas
a efeito unicamente no seu interesse» 26. Mais: em política, afirmava Ávila,
era sempre melhor avançar com reformas para evitar revoluções – porque
todo aquele que intransigentemente recusava reformas, incentivava, inevitavelmente, a eclosão de revoluções 27. Cento e cinquenta anos volvidos, esta
visão mantém toda a actualidade – sobretudo se se reparar que em Portugal
foi o imobilismo ou a impossibilidade reformista os responsáveis por quase
todas as revoluções.
Num dos seus melhores auto-retratos, feito em 1877, Ávila haveria de resumir o que foi sempre a linha de orientação fundamental da sua visão política:
«Eu francamente declaro que toda a minha vida tenho sido considerado como
pertencendo ao partido conservador, e não renego essa qualificação: todos os
factos da minha vida provam porém que eu não entendo que se possa ser
conservador sem ser liberal e sem ser progressista […] o conservador liberal,
se não for progressista, é retrógrado, porque o mundo marcha, as instituições
carecem de ser aperfeiçoadas todos os dias, à medida que progride a civilização, e quem estiver parado recua» 28.
Ser institucionalmente conservador e constitucionalmente legalista nunca o
impediu de estar aberto a todas as grandes reformas e melhoramentos materiais ou espirituais que era urgente dar à sociedade. No século XIX, como
hoje, os assuntos económicos e financeiros – que lhe passaram várias vezes
pelas mãos enquanto ministro da Fazenda – ocupavam o cerne da agenda polí23

António José de Ávila in Diário da Câmara dos Deputados, 2 de Junho de 1849, p. 35.
Idem, ibidem, 16 de Abril de 1856, p. 204.
25
Idem, ibidem, 12 de Agosto de 1840, p. 203.
26
Idem, ibidem, 24 de Março de 1871, p. 155.
27
Idem, ibidem, 14 de Fevereiro de 1849, p. 202.
28
Idem, ibidem, 6 de Março de 1877, pp. 516-517.
24
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tico-social. Neste domínio, Ávila teve sempre uma meia dúzia de ideias fixas.
Num país naturalmente pobre e geograficamente desfavorecido face à Europa
– para mais vivendo numa época de acelerado desenvolvimento das grandes
potências dessa mesma Europa – achava ser absolutamente urgente fomentar
os campos, a indústria, o comércio, a circulação e os serviços. Cúmplice e
intérprete do fontismo na política dos melhoramentos materiais, Ávila viaos como um meio para um fim: o comboio geraria circulação, a circulação
geraria riqueza, a riqueza geraria bem-estar social, o bem-estar social geraria
receita fiscal, e a receita fiscal, por sua vez, garantiria o controlo do défice, a
amortização da dívida pública e alguma margem para investimento estatal 29.
O plano era excelente e até hoje actual, não sendo culpa de Ávila ou do fontismo que não tenha sido cumprido. E não foi cumprido porque os factores que
ainda hoje travam o nosso desenvolvimento e eternizam o nosso atraso eram
os mesmos que Ávila via e denunciava já no século XIX – em primeiro lugar,
a evasão fiscal, ou seja, a fatal tendência do cidadão médio português de se
julgar «dispensado de contribuir para as despesas do Estado», por acreditar
erroneamente que «os bens da nação» dariam «para tudo» 30; em segundo lugar,
a desorganização do erário público, ou seja, o facto de a (escassa) receita fiscal
ser invariavelmente gasta de forma improdutiva, na gestão corrente do Estado
e não da afectação a investimentos e melhoramentos para a sociedade 31; em
terceiro lugar, finalmente, os «manejos» da política, ou seja, o clientelismo
e eleitoralismo que faziam com que muitas vezes fosse impossível «a distribuição dos dinheiros públicos em conformidade com as leis» 32.
Por causa destes invencíveis vícios, num país e num tempo em que, ontem
como hoje, o fomento era (e é) tudo, e o dinheiro para o fazer um bem escasso
29

«O país, do que tem necessidade, é de melhoramentos materiais que desenvolvam todas as
fontes de prosperidade; ocupemo-nos, pois, de preferência, destas questões» (Idem, ibidem,
6 de Março de 1852, p. 94).
30
Este julgamento foi pronunciado por José da Silva Carvalho, o grande financeiro cartista
que antecedeu Ávila, em 1834 (cit. in Marques Gomes, Luctas Caseiras. Portugal de 1834
a 1851, Lisboa, Imprensa Nacional, 1894, pp. 97-98); Ávila recordá-lo-ia mais do que uma
vez, sempre que, na qualidade de Ministro da Fazenda, nas décadas de 1840, 1850 e 1860, lhe
coube a ele (tentar) cobrar impostos aos portugueses.
31
De acordo com Ávila, era por o Estado gastar demais, e mal, o que tinha e o que não tinha, que
se via obrigado a aumentar desmedidamente a carga fiscal, dando azo áquilo a que o próprio
chamava, criticamente, «a fatal tendência de absorver tudo pelo imposto» (Imprensa e Lei,
Lisboa, 3 de Setembro de 1856).
32
António José de Ávila in Diário da Câmara dos Deputados, 20 de Junho de 1849, p. 228.
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e fundamental, Ávila gastou a vida inteira a pedir «a mais estrita economia
nos diversos ramos da administração», e uma cobrança fiscal «menos vexatória» para quem pagava e «mais rigorosa» para quem não pagava 33, por
forma a conseguir «fazer entrar a cifra da despesa absolutamente na cifra da
receita» 34, o mesmo é dizer, assegurar algum equilíbrio orçamental – porque
só da «destruição» do défice haveria de vir a possibilidade de amortizar a
dívida externa, aliviando a dependência nacional face ao exterior, e de realizar
internamente os vários melhoramentos desejados. A obra técnica que Ávila
deixou no domínio da estatística entronca aliás aqui: conhecer os recursos, as
pessoas, as instituições e o país era encontrar instrumentos e meios para unificar
e simplificar métodos, racionalizar a administração, em suma, economizar e
aplicar melhor.
Uma das áreas sociais em que, sendo um adepto das economias, Ávila achava
que deveria haver um continuado investimento era a da instrução pública e
da educação. Desde o tempo em que foi lente, nos Açores, até ao fim da vida,
foram várias as vezes em que ele considerou ser a instrução uma das maiores carências do país. Sem um investimento continuado, de base, na alfabetização, no ensino e na formação individual, era impossível aos cidadãos em
geral dedicarem-se «ao melhoramento desses mananciais» – a agricultura, a
indústria, o comércio – «de que dependem todas as nossas riquezas» 35. Numa
das suas primeiras intervenções parlamentares afirmou mesmo que «a ignorância tem sido, é, e será, o nosso maior inimigo, e se não a procurarmos
debelar, acabará por apagar entre nós todos os germens da liberdade» 36;
ainda em 1877, garantia que excessivas «economias» na «instrução» redundavam em «desperdício», porque a instrução era «uma das necessidades mais
instantes do país» 37.
Esta postura tinha muito que ver com a sua própria evolução pessoal. Ávila era
um genuíno apaixonado pelo conhecimento porque intuía que nele, no estudo,
na aprendizagem, no esforço individual, residia o melhor dos meios para a
33

Idem, ibidem, 7 de Janeiro de 1868, p. 57.
Idem, ibidem, 26 de Fevereiro de 1848, p. 3.
35
António José de Ávila in «Representação da Câmara Municipal da Horta à Rainha
D. Maria II» (24 de Dezembro de 1831), cit. in António Lourenço da Silveira Macedo,
op. cit., Vol. II, documento n.º 51.
36
Idem, in Gazeta Oficial do Governo, 16 de Setembro de 1834.
37
Idem, in Diário da Câmara dos Deputados, 26 de Março de 1877, p. 794.
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afirmação e ascensão pessoais – e que o conhecimento, reduzindo distâncias,
aclarando ideias, fomentando o progresso, era a chave para um melhor bem‑estar colectivo. Na lição inaugural – intitulada Introdução à Ideologia – com
que iniciou, em 1826 (com 19 anos), a sua actividade de lente de Filosofia
Racional e Moral na Horta, já Ávila mostrava a sua genuína paixão pelo
conhecimento, como guia para a acção, para a liberdade e para a responsabilidade social 38.
Era numa sociedade ilustrada, solidária, consciente e empenhada que Ávila
considerava residir a base para uma cidadania moderna e desenvolvida.
Também neste aspecto a sua visão é perfeitamente actual, e não deve surpreender que tenha sido ele o autor da célebre reforma eleitoral, ultimada pelo
governo avilista em 1877, e vertida em lei pelo executivo fontista de 1878,
que quase estabeleceu o sufrágio universal masculino, duplicando o eleitorado português de cerca de 480 mil para cerca de 825 mil (70% dos homens
adultos) 39. É igualmente actual a importância que ele dava ao debate de ideias
e de opiniões através do grande elemento formador do espaço público oitocentista: o jornal. Neste domínio, Ávila era um moderado, quando dizia que
a liberdade de imprensa só deveria compreender o bom uso, e nunca o abuso,
dos jornais, mas um democrata intemporal, quando dizia que sem liberdade
de imprensa não era possível, nem sequer concebível, o sistema representativo 40.
Foi todo este perfil ideológico, visível nas suas ideias políticas, económicas e
sociais, que lhe permitiu assegurar em seu redor uma abrangência de apoios
e oportunidades máxima, elevando-se às categorias de reserva senatorial do
regime e de independente mais poderoso da monarquia constitucional – como
elemento de moderação, quando as instituições se desequilibravam, de amortecedor nas mudanças ministeriais e de «roda sobresselente» para acudir aos
acidentes do rotativismo 41. Daí um dos aspectos mais característicos de Ávila
38

António José de Ávila, Introdução à Ideologia. Que na Aula de Filosofia Racional e Moral
da Vila da Horta recitou o Dr. António José de Ávila, Bacharel formado pela Faculdade
de Filosofia Natural na Universidade de Coimbra [manuscrito], Faial, Novembro de 1826.
V. José Miguel Sardica, op. cit., pp. 159-164.
39
V. Pedro Tavares de Almeida, Eleições e Caciquismo no Portugal Oitocentista (1868-1890),
Lisboa, Difel, 1991, pp. 87-93.
40
António José de Ávila in Diário da Câmara dos Deputados, 12 de Março de 1850, p. 144.
41
Gervásio Lobato in Occidente. Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro, n.º 86, Lisboa,
11 de Maio de 1881, p. 107.
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– a sua ambição conciliadora e «fusionista», a forma como se declarava sempre
pronto a «desviar de nós tudo quanto possa parecer com cisão política», porque
o dever de todo o político era «lançar um véu sobre o passado», para que «de
vez acabem as funestas dissensões que nos assassinam» 42. Quando formou e
chefiou o governo – em 1868, 1870 e 1877 – garantiu apenas que vinha para
ser o polo federador e pacificador de todas as sensibilidades em que a política
nacional (infelizmente) se dividia. «Nos somos poucos» – costumava ele dizer
– e por isso «não vale a pena dividir-mo-nos mais do que estamos» 43.
Do ponto de vista político, Ávila teve sempre uma visão muito realista e
abrangente do regime monárquico, o que lhe permitiu um espaço de ocupação
muito amplo, aliás variável ao longo do tempo e ao sabor das suas múltiplas
alianças. Com a sua imagem de reformador cauteloso, equidistante dos retrógrados, à direita, e dos radicais e revolucionários, à esquerda, só ele conseguiu
o milagre de chefiar governos apoiados por uma quase unanimidade política,
à direita e à esquerda.
Por tudo isto, Ávila foi, inegavelmente, um grande político – ao menos se se
olhar a política pelo que ela comporta de negociação táctica, conquista estratégica, ascensão, sobrevivência, combatividade e adaptabilidade aos ventos da
fortuna. É impossível negar a relevância, a todos os níveis, de um homem que
acumulou mais de 180 menções curriculares ao longo da vida 44. Tudo considerado, de facto, foram poucos os nomes da monarquia constitucional que
terão tido tanta longevidade e polivalência quanto ele. Em nenhum país, em
nenhuma época, é fácil ter uma carreira pública durante 55 anos, desde 1826
a 1881, em liberdade, passando por eleições, pelos reveses do acaso e pelos
humores da opinião pública – conseguindo até ver consagrada, no léxico do
tempo, uma palavra decalcada do seu nome: o «avilismo».
4.
Tal como hoje, no século XIX – e mais no século XIX do que hoje – os grandes vultos políticos eram também grandes figuras das elites sociais. É por
isso mesmo que o segredo da notoriedade e longevidade de Ávila assentou,
42

António José de Ávila in Diário da Câmara dos Deputados, 11 de Fevereiro de 1848, pp. 7‑8.
Idem, ibidem, 26 de Fevereiro de 1848, p. 4.
44
V. José Miguel Sardica, op. cit., quadros (pp. 605-615).
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sinteticamente, numa longa e multifacetada carreira de serviço à monarquia
constitucional no seu todo – sobretudo na esfera da política, mas também,
e em simultaneidade, nas esferas da alta burocracia do Estado, no mundo
das grandes empresas financeiras e bancárias, na diplomacia, e mesmo nos
espaços de cultura e sociabilidade, como eram as Academias, as Exposições
Universais e os Congressos, de artes, ciências, inventos e letras. Homem de
muitos ofícios, Ávila nunca teve emprego certo, mas nunca esteve por muito
tempo desempregado, circulando com grande à-vontade por todas aquelas
áreas – e comprovando, com o seu caso, as teses da circularidade das elites
sociais oitocentistas e da multiplicidade dos vínculos ocupacionais dos seus
mais conhecidos membros.
Na área da política, acumulou 11 mandatos de deputado, 20 anos de serviço
ininterrupto como Par do Reino, 20 pastas ministeriais e 3 presidências do
Conselho de Ministros (1868, 1870-71 e 1877-78). Conjuntamente com isto,
ocupou ainda mais de uma vintena de outros empregos públicos e comissões
de serviço, ao nível autárquico (nos Açores), regional (como Governador
Civil em Évora ou no Porto), e central (em Lisboa). Um retrato conjunto do
político Ávila não pode deixar de salientar o orador notável, fluente, bom
argumentador, «felicíssimo no improviso e terrível na réplica»45, com sólidos
e múltiplos conhecimentos técnicos em assuntos de economia política, fiscalidade, administração geral ou estatística, qualidades que lhe permitiram, em
47 anos de assento nas Cortes, fazer mais de 2200 intervenções, um dos scores
mais elevados de toda a elite política do tempo. Numa época como a do
século XIX em que – por contraste com a actualidade – o valor de um político
dependia muito mais da mensagem do que da imagem, da substância do que
do marketing, Ávila foi o exemplo acabado da excelência e da consistência
dos que sabiam que o sucesso na carreira parlamentar era fundamental no
cursus honorum de qualquer político.
A um nível mais vasto, ou seja, na área socio-económica, foi figura de relevo
no campo das grandes empresas financeiras e bancárias, que acumulou com
mais uma vintena de comissões de serviço para homenagens públicas, angariação de fundos para as mais diversas causas, recepção a figuras internacionais e organização de variadas exposições (de belas artes, indústria, agricul45

Eduardo Tavares, Galeria Parlamentar ou Para-Lamentar de 1858. Contendo uma apreciação imparcial de cada um dos membros do Parlamento da actual legislatura de 1858,
oferecida ao bom senso do país, Lisboa, Tipografia de J. G. Sousa Neves, 1858, p. 7.
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tura, etc.). Também o mundo cultural das academias e associações era área
onde se movia com grande facilidade. Ao longo da vida, pelo seu contributo
na defesa dos chamados «conhecimentos úteis», e através dos contactos estabelecidos nas suas várias viagens de estudo internacionais, recebeu quase 40
diplomas, nacionais e estrangeiros, de índole científica e benemérita. A estes
se juntou um vasto número de títulos e condecorações (uma dezena nacionais,
mais de uma vintena estrangeiras), que o faziam rivalizar com Saldanha e
com Fontes Pereira de Melo – como ironizava a imprensa – na categoria de
«homem mais condecorado do mundo»46.
Por último, a sua carreira na área da diplomacia, e o seu lugar, quase cativo,
quando era necessário seleccionar um comissário régio ou um delegado para
representar o país em exposições ou reuniões científicas internacionais, fez de
Ávila um dos portugueses mais conhecidos além fronteiras. Foi o seu nome
o escolhido para chefiar as representações enviadas às Exposições Universais
europeias de 1855 e 1867 (ambas em Paris), e para ser a voz do governo nos
congressos internacionais de estatística de 1853 (Bruxelas), 1855 (Paris) e
1863 (Berlim), e na conferência monetária europeia em 1867 (Paris); no que
à diplomacia pura diz respeito, foi embaixador em Madrid, em 1866-67, e em
Paris, em 1868, facto que fez dele observador de uma das mais importantes
conjunturas da história europeia da segunda metade do século XIX.
Na área das relações internacionais, Ávila assistiu, efectivamente, a tempos
interessantes, de real mutação do mapa europeu, com ajustes vários que ameaçavam os pequenos países como Portugal. Na relação com a Europa, sobretudo com os «grandes» do velho mundo, Ávila era aquilo a que hoje alguns
chamariam um eurocalmo. É verdade que era necessário potenciar a visibilidade e integração de Portugal no melhor da Europa, valorizando o que opaís
tinha de bom e aprendendo com o de melhor se fazia lá fora – e toda a sua
actividade diplomática, bem como a sua acção política em defesa dos melhoramentos materiais, visou sempre encontrar caminhos para a convergência
com a Europa do conhecimento e do desenvolvimento; contudo, aprofundar a
Europa nunca poderia ser diluir fronteiras, apagando a História e aniquilando
nacionalidades, mas apenas estreitar vínculos de amizade e de cooperação
entre nações amigas e respeitadoras das recíprocas autonomias. Um exemplo
disto foi a forma como, nos anos 60-70, Ávila se bateu a favor da rede ferro46

João Rialto (pseudónimo de Guilherme de Azevedo) in Álbum das Glórias, estampa n.º 8,
Lisboa, 1880.
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viária ibérica, e em geral de um maior conhecimento recíproco entre os dois
vizinhos, mas contra qualquer sombra de iberismo 47.
De entre todas as missões diplomáticas que lhe couberam em mãos, uma houve
que, pela sua duração e importância, merece uma referência particularizada – o
célebre dossier relativo à disputa sobre a soberania e posse da ilha de Bolama,
na costa da Guiné, um dos mais longos diferendos que o país manteve, no
século XIX, com a sua velha aliada inglesa 48. O conflito, que remontava ao
século XVIII, e que estava profundamente ligado à questão do tráfico negreiro
de escravos em África, viria a ser resolvido a favor de Portugal, em Abril de
1870, por arbitragem do governo dos Estados Unidos da América (ao tempo
presidido pelo General Ulysses Grant), naquilo que constituiu a mais saborosa
vitória da diplomacia portuguesa oitocentista face à Inglaterra, o maior feito
político-diplomático de Ávila, e uma lição da força da legalidade e dos mecanismos de arbitragem diplomática internacional contra a ideia do facto consumado e da lei unilateral do mais forte. Foi esta vitória, aliás, que o elevou de
Conde de Ávila ao título de Marquês de Ávila e Bolama, exponenciando-lhe o
reconhecimento e a fama pública, e muito contribuindo para fazer da viragem
dos anos 60 para os anos 70 o período do apogeu do avilismo.
Pode assim afirmar-se, em suma – pela sua retórica e postura de fiel servidor
da monarquia, e pelo volumoso e diversificado currículo que construiu – que
Ávila era, literalmente, a «man for all seasons». Seguramente não um puro
aventureiro político oportunista – como o rei D. Pedro V, que nunca simpatizou com ele, insinuava, ao lamentar, em 1858, que ele estivesse «todo em
toda a parte, mas sempre diferente em qualquer lugar» 49, ou como o seu inimigo José Dias Ferreira declarava, em 1871, ao escrever que o «Sr. Marquês»
era «o tartufo que afivela todas as máscaras», «o catavento que volta a todas as
direcções» e «o barro que recebe todas as formas» 50 – mas antes um corredor
de fundo, um resistente de rara fibra, ágil e hábil, conservador em épocas de
especial agitação, mas em geral amante do fomento desenvolvimentista.

47

V. José Miguel Sardica, op. cit., pp. 443-446.
Idem, ibidem, pp. 481-520.
49
Cartas de D. Pedro V ao Conde de Lavradio (introdução de Ruben A. Leitão), Porto, Portucalense Editora SARL, 1945, p. 189 (carta de 18 de Janeiro de 1858).
50
O Partido Constituinte, Lisboa, 29 de Junho de 1871.
48

164

Boletim do Núcleo Cultural da Horta

5.
A grande imagem com que Ávila passou à história foi a do censor reaccionário das Conferências do Casino, estabelecida a partir de 1871 pela Geração
de 70, de Antero de Quental e de Eça de Queirós; e na medida em que muito
do quadro mental e das imagens com que ainda hoje se olha (e se avalia) o
liberalismo monárquico nos foi legado por essa Geração, não espanta que,
no senso comum, toda a vida e obra de Ávila quase se reduza àquele dia de
Junho de 1871 em que o Marquês mandou encerrar a grande montra simbólica
da nova Geração 51. Sucede que esta imagem é limitativa e empobrecedora da
biografia de Ávila, que foi muito mais rica de episódios e nuances do que os
seus adversários quiseram fazer crer, além de ser fundamentalmente injusta,
por esquecer a necessária contextualização. A história não serve nem para
julgamento nem para reabilitação póstumos: mas se quiser ser instrumento
para aprendizagem, tem de fornecer, no seu discurso, todos os dados para uma
correcta compreensão dos actos e opções dos indivíduos. Para azar de Ávila,
o alarido suscitado em torno das Conferências do Casino nunca permitiu
análises serenas e desapaixonadas, que evidenciassem, por um lado, o choque
geracional e de visão política patente naquele conflito e, por outro lado, a
particular conjuntura revolucionária, de 1871, em que ele ocorreu.
Antero, Eça e todos aqueles que, nas letras e na cultura, eram jovens inconformistas e revolucionários nos inícios da década de 1870, nunca descobriram,
ou nunca quiseram reconhecer, o progresso que o liberalismo, e em particular a Regeneração fontista, tinha dado ao país; subjacente à consciência e ao
discurso da «geração nova» está sempre a raiva ou, pelo menos, o ciúme, dos
jovens, com talento e ambição, que nas décadas de 60, 70 e 80 se descobriram
tapados, no reconhecimento, nos empregos e nas realizações pelos homens
da geração mais velha 52 – a geração de Ávila, que fora, décadas antes, a dos
fundadores, pela guerra, da nova ordem liberal, e não a dos pacíficos beneficiadores dessa mesma ordem.

51

Sobre a maneira como a mundividência e os juízos críticos da Geração de 70 condicionaram
a visão actual sobre determinadas figuras do século XIX português, v. o que Maria Filomena
Mónica escreve em Fontes Pereira de Melo (Porto, Afrontamento/Assembleia da República,
1999, pp. 167-170), a propósito do seu biografado.
52
Maria Filomena Mónica, Eça de Queirós, Lisboa, Quetzal Editores, 2001, pp. 236-237 e 364.
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Ávila entrara para a política vindo do fundo da escala social, numa altura em
que nem sequer a liberdade em Portugal era um dado adquirido; não podia,
portanto, ver com bons olhos que, em nome de utopias revolucionárias, os
jovens dos anos 70 quisessem subverter esse mesmo Portugal liberal de que
ele se considerava obreiro. O que separava Ávila de Antero, de Eça e dos
seus amigos, era assim um choque ideológico e geracional. Para ter o que
veio a ter, Ávila subira a pulso, em tempos muito incertos, numa época em
que o essencial do confronto não se fizera opondo direita e esquerda, mas
liberais e absolutistas – e era por esta óptica que ele reprovava na Geração de
70 a pose do intelectual descontente, fascinado com a civilização europeia e
incapaz de reconhecer que Portugal, não sendo o melhor dos mundos, era, por
comparação com um passado ainda recente, um mundo aceitável. Era a posse
desta recordação de luta que o fazia ser insensível a neuroses filosóficas sobre
a decadência e o atraso pátrios e foi exactamente por isso que ele nunca se
identificou com o cepticismo sarcástico da Geração de 70.
Isto dito, poderia Ávila ter fechado os olhos às Conferências realizadas em
Lisboa em 1871? Talvez, se ele pudesse ter previsto que elas eram mais o
epílogo da Geração de 70 do que um ponto de partida para uma revolução
sociocultural que ficou sempre no limbo das intenções, ou se ele pudesse ter
percebido que a própria conjuntura revolucionária iniciada em 1867 estava a
acabar. Sucede que Ávila teve de decidir sobre o momento e com os dados
que estavam diante dos seus olhos: a Internacional, a Comuna de Paris e a
acelerada expansão das ideias socialistas e republicanas. Em boa verdade,
ele fez o que qualquer Presidente do Conselho de Ministros de um governo
monárquico de D. Luís faria, naquela altura muito especial da viragem da
década de 1860 para a década de 1870: por isso não é justo que a posteridade
lhe assaque a exclusiva responsabilidade de uma medida cuja autoria material
foi indiscutivelmente dele, mas cuja autoria moral deve ser repartida com todo
o establishment monárquico de que o Marquês era, afinal, um produto e um
reflexo 53.
O passar dos anos fez dele um grande e apetecível influente, e um dos
melhores exemplos do cacique burocrático oitocentista, ao qual chegavam
as mais diversas solicitações –: que recebesse e «apadrinhasse» em Lisboa as
mais diversas gentes; que «metesse», num qualquer emprego, um amigo, um
53
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amigo de um amigo, um conhecido de um amigo, ou mesmo puros desconhecidos; ou que despachasse favoravelmente um requerimento, um ordenado,
uma reforma, que se arrastava na pesada máquina estatal. Senhor de muitos
empregos, na política e na sociedade, Ávila era o distribuidor de muitos mais
– tudo em nome da ideia (um dia formulada numa carta de um amigo) de que
«quem a boa árvore se chega, boa sombra o cobre» 54.
A sua enorme influência pessoal chegou para fazer dele um dos «donos» do
regime monárquico. Isto, o orgulho, a auto-estima e a vaidade que sempre o
distinguiram, levaram a que o «filho do sapateiro» fosse, para lá de jurado
inimigo da Geração de 70, um dos vultos oitocentistas mais satirizadas pela
opinião pública do tempo. Neste aspecto, Ávila foi mesmo um dos primeiros
casos, em Portugal, de um político sistematicamente fustigado, quer na sua
vida pública quer na sua vida familiar, pelo voyeurismo da imprensa mais
mordaz – através da sátira, da chicana, do insulto, do rumor, da acusação
velada, do «diz-se que…», do character assassination que se tornaria rapidamente a imagem de marca do sensacionalismo jornalístico até hoje 55.
Mesmo para a literatura Ávila se tornou uma personagem ficcionável. Neste
último campo, não devem subsistir dúvidas de que a figura do Conde de
Abranhos, do romance homónimo escrito por Eça de Queirós em 1879, foi
directamente inspirada na figura do Conde de Ávila 56. E se é verdade que Eça
efectivamente ajustou contas com Ávila através do Conde de Abranhos, eis a
derradeira prova que evidencia a sua singularidade no cenário do constitucionalismo monárquico. No momento em que a ficção imita a realidade, é porque
a realidade, de tão importante, já se tornou um objecto de apetecível inspi54
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ração literária. Ao confundir-se com a evolução do século XIX português, a
vida de Ávila encheu o seu mundo e invadiu o mundo da fantasia literária,
forçando o mais genial escritor do Portugal oitocentista a compôr uma das
mais completas e ricas caricaturas da literatura nacional 57.
6.
Em Maio de 1881, comentando a morte do Duque de Ávila, um editorialista
do jornal O Fayalense escreveu um epitáfio emocionado, afirmando que a
história deveria «registar nas suas páginas a vida feliz do ilustre faialense,
que tão somente pelo seu merecimento, se elevara às sumidades do poder»,
logrando representar «um papel tão importante na cena portuguesa». Ainda
era «muito cedo para escrever com imparcialidade a biografia do Duque de
Ávila», continuava o artigo, mas as manifestações de sentimento que a sua
morte suscitava já mostravam «bem claramente o valor do homem d’estado
que para sempre desaparecia de entre os vivos» 58.
Ao responder, à sua maneira, aos apelos deixados pelo jornal O Fayalense,
há mais de cem anos, e na linha da reevocação das homenagens feitas há
exactamente cem anos – em Março de 1907 – as comemorações do bicentenário, em geral, e este Colóquio, em especial, foram uma forma de relembrar
e de afirmar a importância do Duque de Ávila, sobretudo naquilo que com ele,
em torno dele e através dele é possível aprender sobre um tempo e um espaço
tão importantes como o da monarquia constitucional do século XIX.
Efectivamente, em díspares aspectos da sua vida – como a origem humilde,
a ascensão pelo mérito, o reconhecimento do self-made-man – e da sua obra
– como a reflexão sobre as opções políticas, sobre os modelos de desenvolvimento económico, sobre as apostas a fazer na instrução e na cidadania ou sobre
o lugar e a importância de Portugal no mapa europeu – Ávila tem sempre algo
a ensinar. Há mesmo, aqui e ali, uma estranha sensação de proximidade com
o que ele foi e, sobretudo, com muitas das acções e diagnósticos da sua vida
pública: podemos ficar apreensivos, ao repararmos que muito do país que ele
queria melhorar ainda hoje subsiste inalterado, ou satisfeitos, ao concluirmos
que, apesar de o país e de os estrangulamentos serem os mesmos, ele ainda
57

Para uma análise das semelhanças entre a história ficcional do Conde de Abranhos e a história
real de Ávila, v. José Miguel Sardica, op. cit., pp. 105-114.
58
O Fayalense, Horta, 29 de Maio de 1881.

168

Boletim do Núcleo Cultural da Horta

continua vivo, tendo sobrevivido a todos os diagnósticos mais negros e fatalistas que se fizeram sobre o seu futuro e a sua viabilidade.
Se é verdade que a cultura, em geral, e a história, em particular, devem ter
uma função vivificante em qualquer conceito sustentado de desenvolvimento,
o estudo de Ávila, ao servir de abertura e de aprofundamento para uma época
e para um país, constitui-se até como referencial colectivo num tempo – como
o actual – em que esses referenciais parecem não abundar. Como explicava
Teófilo Braga numa sua famosa obra, intitulada Os Centenários como síntese
afectiva nas sociedades modernas, «a glorificação de um homem feita sem
um pensamento, uma significação, um intuito, decai em um fetichismo semelhante ao das festas do calendário»; assim, para que a comemoração histórica
seja útil, era (é) sempre necessário que ela se ligue «à lição contida na data
consagrada» 59. Só neste sentido a comemoração é chave para a aprendizagem
e a aprendizagem garante da utilidade socio-política da História.
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