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Atas do I Encontro de História de Loulé,
Loulé, Câmara Municipal de Loulé - Arquivo Municipal, 2018, pp. 233-254.

Marçal Pacheco. Um político algarvio do século XIX
Artur Ângelo Barracosa Mendonça *

* Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL)

Resumo: Marçal de Azevedo Pacheco (1847-1896) foi um ilustre político algarvio, nas-
cido em Loulé, bacharel em Direito por Coimbra, companheiro de personalidades co-
nhecidas do meio literário e político português da época. 

Assinalando o 170º aniversário do nascimento e recuperando a figura, com desta-
que para a atividade política deste louletano, que começa a ser visível na presidência da  
Câmara Municipal de Loulé e mais tarde foi eleito deputado pelo Algarve, nos vários círcu-
los eleitorais que existiram na região. Analisar-se-ão algumas das suas iniciativas enquanto 
parlamentar e as preocupações que demonstrou se conhecer algum do seu pensamento.

Abordar-se-ão alguns aspetos da vida pessoal, a ligação à imprensa, e, por fim, a 
propriedade do jornal O Reporter, e onde teve como director por J. P. Oliveira Martins, 
Jayme Seguier, entre 1888 e 1899. 

Palavras-chave: Marçal Pacheco; Loulé; Político; Biografia.

No ano em que se assistiu à destruição do Palácio da Fonte da Pipa, ou Quinta da  
Esperança como era denominado o palacete construído por Marçal de Azevedo Pacheco  
na sua terra natal, procurando assinalar o 170º aniversário do seu nascimento e o 121º 
aniversário do seu falecimento, é propósito desta investigação relembrar esta figura tão 
importante na vida política louletana e algarvia do século XIX que se chamou Marçal 
de Azevedo Pacheco. 

Fig. 1



AC
TA

S 
- I

 E
N

CO
N

TR
O

 D
E

H
IS

TÓ
R

IA
 D

E 
LO

U
LÉ

Por outro lado, este texto serve também para homenagear um homem desta terra 
que partilhou com muitos de nós o gosto pela história da nossa terra e das suas figuras: 
o Eng. Luís Guerreiro. Com ele, ao longo de anos, nas minhas deslocações ao Algarve, 
para ver/estar com a minha família, discutimos vários aspectos da história louletana e 
várias vezes também a figura de Marçal Pacheco. Esta figura a que Luís Guerreiro de-
dicou alguma atenção, entre vários textos, deixou-nos um extenso artigo publicado no 
jornal Barlavento, intitulado “Marçal Pacheco, um grande político algarvio do século 
XIX”1. Assumo a responsabilidade de utilizar nesta comunicação o título que então 
utilizou, retirando-lhe somente o adjectivo “grande”.

1) Apontamentos Genealógicos e Familiares

Pode ler-se no livro de assento de baptismos da paróquia de S. Clemente, de 1847, 
fólio 105:

“Marçal, primeiro do nome e do primeiro matrimónio de João António Pacheco, 
alfaiate e de Maria Serafina, doméstica, ele natural da vila de Almodôvar e ela natural 
desta vila e na mesma moradores.

Neto paterno de Miguel Rodrigues Dionísio e de Ludovina Joaquina, naturais de  
Almodôvar e materno de Rodrigo José de Azevedo e de Josefa Rita da Trindade, desta 
vila. Nasceu pelas 11:00 da manhã do dia 8 de Novembro de 1847 e foi por mim bap-
tizado e postos os santos óleos a 24 de Novembro de 1847.

Foram padrinhos, o Exmo Conselheiro Marçal Henrique de Azevedo Aboim casado 
com D. Ana Victória de Azevedo Aboim e tocou com a coroa de Nª Senhora da Graça, 
seu filho, Marçal Henrique de Azevedo Aboim (júnior), desta vila”. 

O sacerdote que celebrou o batismo foi José Rafael Pinto.
Pouco mais se conhece sobre os pais e os avós de Marçal Pacheco e não será este 

o momento nem o intuito do presente trabalho. Sobre os padrinhos existe um pouco 
mais informação. 

Marçal Henrique de Azevedo e Silva Lobo de Aboim2 nasceu em 1796, em Loulé, fi-
lho do coronel Simão José de Azevedo e Silva Lobo, o último capitão-mór de Loulé e de 
Serafina Isabel Francisca de Brito Guerreiro e Aboim. Marçal de Aboim foi eleito em 21 
de Maio de 1816 capitão de milícias para a companhia de cavalaria de Loulé. Em dado 
momento muda a sua residência para Tavira e em 6 de Outubro de 1822 ocupava já as 
funções de tenente-coronel do Regimento de Milícias de Tavira. Ao assumir estas res-
ponsabilidades teve que abandonar o cargo de vereador da Câmara Municipal de Loulé. 
Defensor da causa liberal confrontou-se com o pendor miguelista do progenitor que 
lhe causou grandes dificuldades. Em 1828 chegou a ser detido e deu entrada na Torre 
de S. Julião da Barra, por ter sido envolvido numa tentativa de revolta de carácter liberal, 
tendo sido libertado em 15 de Maio de 1830. Por decreto do Governo, foi promovido 
a coronel em 4 de Junho de 1832. Com a vitória da causa liberal, em 1834, conhece 
algum protagonismo político tendo sido nomeado 2º Prefeito do Algarve, desde 15 de 
Agosto de 1834 até 25 de Julho de 1835, assumindo depois a função de Governador 

1.  Luís Guerreiro, “Marçal Pacheco, um grande político algarvio do século XIX”, Barlavento, 06/01/2005, p. 18.

2.  Sobre esta personalidade consultar também o recente texto de Suzinda do Nascimento Correia Neves, “Duas 
Casas Nobres do Antigo Regime em Loulé”, Al‘Ulyà, nº 17, Arquivo Municipal de Loulé, Loulé, 2017, p. 41-42. 
Cf. também Neto Gomes, Governo Civil do Distrito de Faro 175 anos de História, Governo Civil de Faro, 2ª ed., 
Faro, 2010, p. 79-80.
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Civil do Algarve, entre 29 de Fevereiro de 1840 e 27 de Maio de 1846. Faleceu em 30 
de Dezembro de 1868, com 71 anos, em Loulé.

Realizou os seus estudos preparatórios em Lisboa, mas não se conseguiu apurar 
com exactidão que instituições frequentou antes de chegar a Coimbra.

O percurso de Marçal Pacheco em Loulé foi feito de dificuldades. A família tinha 
rendimentos modestos, já que era filho de um modesto alfaiate e, segundo a nota ne-
crológica publicada no Diário Popular, foi devido ao apoio financeiro de alguns amigos 
da família que conseguiu matricular-se na Faculdade de Direito. “A sua formatura foi 
levada a cabo com muitas dificuldades financeiras, mas um dia, finalmente, Marçal 
Pacheco pudera regressar à sua terra natal bacharel em Direito” 3.

Em 21 de Junho de 1872, Marçal Pacheco concluiu o seu bacharelato em Direito 
pela Universidade de Coimbra, com a classificação de Muito Bom, com 16 valores4. 
Segundo Ataíde Oliveira, a classificação e os prémios que obteve ao longo do curso 
fez com que tivesse sido convidado a leccionar na universidade, mas o seu desejo de 
regressar à terra natal era grande e foi isso que fez.

Estabelece-se como advogado na sua terra natal, mas as dificuldades financeiras 
eram grandes. Em 1873, o semanário República Portuguesa, que se publicava em 
Coimbra noticiava: “No dia 6 do corrente [Maio] houve uma audiência célebre em 
Loulé. Julgavam-se vários indivíduos acusados de terem insultado o administrador do 
concelho o sr. João Maria Lopes de Macedo. Foi advogado de defesa o nosso amigo e 
correligionário Marçal d’Azevedo Pacheco, talento robusto, inteligência clara. Fez um 
discurso brilhante, que foi uma glória para a democracia”5. Segundo a mesma notícia 
o biografado fez um discurso assente na dialética sempre presente ao longo do tempo 
entre a liberdade individual e a autoridade coletiva. A oratória e argumentação utilizada 
ajudou a convencer o júri e conseguiu a absolvição dos réus. Concluiu o articulista que 
era de lamentar que Marçal Pacheco se mantivesse na “pequena vila onde se encerrou, 
procurando tribunais onde o seu talento fosse mais apreciado” e vaticinava “Se assim 
fora por certo que dentro de pouco tempo o seu nome seria inscrito nos anais da advo-
cacia como um dos seus mais notáveis membros”6.

Durante o período em que assume as funções na Câmara Municipal de Loulé, João 
António Pacheco, pai de Marçal, foi nomeado director do correio de Loulé, segundo 
notícia veiculada pelo jornal A Revolução de Setembro7. Esta situação terá sido alvo de 
várias críticas, porque cinco anos mais tarde, publicava-se uma carta de Marçal Pacheco 
no Diário Ilustrado, queixando-se que alguém teria enviado uma carta anónima à direc-
ção geral dos correios, fazendo eco da situação e lamentando-se das “infâmias atrozes 
contra meu pai, um pobre e honrado velho que serve o Estado no lugar de director do 
correio de Loulé, e recebendo por isso o vencimento, creio eu, de dezoito ou dezanove 
vinténs por dia!”8.

Nomeado para integrar uma comissão junto do Ministério dos Negócios da Justi-
ça em Outubro de 1874 para participar na elaboração de uma proposta de lei penal.  

3.  Anónimo, “Falecimento de Marçal Pacheco”, Diário Popular, Lisboa, 18-04-1896, p. 1, col. 3 e 4.

4.  “Universidade de Coimbra: Bacharéis formados”, O Conimbricense, Coimbra, 27-07-1872, Ano XXV, nº 2609, 
p. 3, col. 4.

5.  Anónimo, “Noticiário: No dia 6 do corrente…”, República Portuguesa, Coimbra, 22-05-1873, Ano I, nº 4, p. 4, 
col. 2.

6.  Idem, ibidem.

7.  Anónimo, “Nomeação”, A Revolução de Setembro, Lisboa, 22-09-1875, Ano XXXV, nº 9965, p. 2, col. 4.

8.  Marçal Pacheco, “Carta”, Diário Ilustrado, Lisboa, 21-10-1879, Ano VIII, nº 2306, p. 2, col. 3.
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Nessa comissão participavam também o então Ministro da Justiça, José Marcelino de Sá  
Vargas, José Dias Ferreira, Inácio Francisco Silveira da Mota, José Joaquim Rodrigues, 
Júlio Marques de Vilhena, Augusto Neves dos Santos Carneiro, Henrique Midosi, Lopo 
Vaz de Sampaio e Melo9. Um conjunto de personalidades ilustres que irão acompanhar 
o percurso de vida deste ilustre louletano.

Fig. 2 - José Dias Ferreira Fig. 3 - Júlio Marques  
de Vilhena

Fig. 4 - Lopo Vaz de Sampaio 
e Melo

Em 14 de Julho de 1886, Marçal Pacheco casa em Lisboa, na paróquia de São João 
Batista do Lumiar, com Hersília Cordeiro de Sequeira, filha de José António Pereira de 
Araújo Sequeira e de Maria José Cordeiro Sequeira. Marçal Pacheco contava 38 anos e ela 
contava 18 anos. Foram padrinhos de casamento Lopo Vaz de Sampaio e Melo e Emídio  
Júlio Navarro. A cerimónia nupcial foi presidida pelo cónego José Maria Fernandes10.

O casal vivia na rua do Ataíde, nº 12, em Lisboa. Deste casamento nasceram três 
filhos, duas meninas e um menino. Uma filha chamava-se Maria de Sequeira Pacheco 
e foi casada com Camilo Castelo Branco de Carvalho. O filho chamava-se Marçal de 
Sequeira Pacheco e em 1934 vivia em França.

Fig. 5 - Hersília Cordeiro de Sequeira

9.  “Comissão”, A Revolução de Setembro, Lisboa, 11-10-1874, Ano XXXV, nº 9684, p. 1, col. 3 e 4.

10.  “Carnet Mondain”, Novidades, Lisboa, 14-07-1886, Ano II, nº 528, p. 1, col. 5.
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A partir de 1874/1875 manda construir o palacete que na época denominou Quinta 
da Esperança, mas que popularmente era conhecida como Fonte da Pipa. Esta constru-
ção procurava imitar o estilo “Chateaux du Loire”. Tendo sido construtor do edifício Zé 
Verdugo11, que foi também o construtor do Mercado de Loulé. Para decorador e pintor 
do edifício convidou José Maria Pereira Júnior12, vulgarmente denominado Pereira Cão, 
figura com algum prestígio em Lisboa, pela habilidade demonstrada nas pinturas mu-
rais, na cerâmica e na azulejaria. 

Fig. 6 - Quinta da Esperança/Palacete da Fonte da Pipa

11.  Fica a dúvida se esta alcunha será a do construtor José Francisco dos Santos que conseguiu a arrematação para 
a construção do mercado municipal de Loulé, conforme citado por Isilda Maria Renda Martins, Loulé no Século 
XX. I – Da Monarquia à Implantação da República, Edições Colibri/Câmara Municipal de Loulé, s/l, 2001, p. 129, 
Doc. nº 14. 

12.  José Maria Pereira Júnior (ou Pereira Cão) nasceu na freguesia de S. Julião, em Setúbal, a 21 de Fevereiro de 
1841. Mariano António Brandão (autor de parte dos azulejos da Igreja de São Pedro, em Palmela), primo de José 
Maria e também pintor, convenceu o seu pai a mandá-lo para Lisboa para estudar nas Belas Artes, visto o jovem 
ter muita habilidade para o desenho. Em 1853, Pereira Cão parte para a capital, frequentando o recém-criado 
Instituto Industrial e a Academia de Belas Artes, em que estuda durante três anos, fazendo o curso nocturno. Du-
rante o dia começou a trabalhar junto dos cenógrafos italianos Giuseppe Cinatti (1808-1879) e Achilles Rambois 
(c. de 1809-1882), que tinham vindo para Portugal em meados da década de trinta, contratados por Fortunato 
Lodi, para trabalhar no novo Teatro de D. Maria II e no Teatro de São Carlos. Pereira Cão começou o seu percurso 
e carreira como cenógrafo, e depois foi chamado pelos artistas italianos para as obras de restauro do Palácio da 
Ajuda, que tinham de estar prontos a tempo do casamento do rei D. Luís I, com a princesa italiana D. Maria Pia 
de Sabóia. Na Primavera e Verão pintava e decorava palácios e palacetes, no Inverno trabalhava como cenógrafo. 
Pintou do Minho ao Algarve, mais de cem edifícios, entre palácios, palacetes, teatros, igrejas e capelas. A partir 
de meados da década de 80 começa a dedicar-se à produção de azulejaria, o que faz na segunda metade da 
sua vida, ao mesmo tempo que prossegue os seus trabalhos como pintor-decorador. O primeiro trabalho que 
fez neste campo, foi a pintura dos Painéis de Santa Auta (realizado a partir da tela que se encontrava então no 
Museu de Arte Ornamental, actual Museu Nacional de Arte Antiga), colocados na Igreja do Convento da Madre 
de Deus, edifício religioso que restaurou ao lado de outros artistas. Teve como discípulos Eloy Ferreira do Amaral,  
Basalisa, Caetano Alberto Nunes, Victoria Pereira (o seu genro, e militar de carreira) e Jorge Maltieira, entre ou-
tros. Tinha várias condecorações e foi agraciado com o Grau de Cavaleiro da Ordem de Cristo pelo decreto de 
18 de Julho de 1889. Participou na Exposição Universal de Paris de 1889, onde decorou o pavilhão português, 
trabalho pelo qual foi premiado com medalha de ouro, e viajou por países como Espanha, França, Bélgica, Itália, 
Grécia e Inglaterra, para se documentar sobre as mais recentes técnicas da pintura decorativa. Faleceu em Lisboa, 
em 16 de Janeiro de 1921.
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O edifício foi construído em propriedades que foram sendo adquiridas por Marçal  
Pacheco nos arredores de Loulé. Numa dessas parcelas de terra, que tinha sido proprie-
dade do Conde de Alte13, existia uma fonte que servia para a população da então vila 
para se abastecer. A Quinta da Esperança é rodeada por um muro com cerca de metro e 
meio de altura, que protege o edifício composto por dois andares e águas furtadas, dois 
torreões, um frontão paralelo à fachada principal com uma cercadura com ameias e se-
teiras. Cada piso contava com três janelas, uma porta para o exterior sempre guarnecida 
com uma varanda decorada com grades de ferro. O exterior, procurando sempre algum 
sentido de imponência, realçando o poder económico do seu proprietário, característica 
típica da mentalidade burguesa dos finais do século XIX. O portão principal feito em 
ferro forjado tinha o monograma MP, que identifica com Marçal Pacheco.

No interior do edifício realçava-se a utilização de materiais relativamente pobres 
como o gesso. A utilização de uma expressão latina “Otia Tvta” (“o prazer é teu; diver-
te-te”) numa pequena divisão logo à entrada do edifício, as pinturas com as técnicas de 
fresco com motivos bastante diversos. 

Um estudo aprofundado sobre o edifício suscitaria ainda algumas questões que 
careciam de clarificação. Os estudos sobre o mesmo também são reduzidos e muito 
limitados14. Edifício esse que ardeu em 24 de Janeiro de 2017 perdendo-se também 
alguns elementos sobre o património construído de Loulé e que se encontra em poder 
de um fundo imobiliário estrangeiro. 

2) A vida em Coimbra

Marçal Pacheco matricula-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
em 3 Outubro de 1867, acompanha a formação daquela que viria a ser conhecida pela 
Geração de 70. Conviveu com muitos dos escritores, jornalistas, poetas e políticos por-
tugueses da fase final do século XIX e inícios do século XX.

Quando Marçal Pacheco chega a Coimbra, a cidade vivia ainda sob os efeitos da 
polémica literária conhecida como Questão Coimbrã, suscitada pela publicação do 
opúsculo de Antero de Quental intitulado Bom Senso e Bom Gosto. Esta polémica 
marcou profundamente a vida literária em Portugal, deu origem à denominada “Ge-
ração de 70”, onde pontificavam homens como Eça de Queiroz, Antero de Quental, 
Teófilo Braga entre outros que defendiam a independência dos novos escritores e o seu 
pensamento revolucionário face aos escritores à época mais conhecidos como António 
Feliciano de Castilho. Este funcionava como uma espécie de padrinho para os novos 
escritores. Coimbra que tinha sido o palco de todas estas polémicas e vibrava com os 
acontecimentos que se sucediam.

Frequentava assiduamente o Palácio dos Confusos, na Couraça de Lisboa, nº 97, 
2º andar, local onde se preparava, escrevia e discutia o que publicar no jornal Folha.  
Cândido de Figueiredo recordava alguns anos mais tarde na revista Ocidente esses factos  

”Palestrava-se, fumava-se, faziam-se versos, redigia-se A Folha, e planeavam-se futuros 
deslumbrantes” 15.

13.  O título de Conde de Alte tinha sido criado em 12 de Setembro de 1870 e atribuído a João Carlos da Horta Telles 
Machado da Franca (1810-?) que foi embaixador de Portugal em Roma, Turim e Nápoles. Foi agraciado com o 
título de visconde de Alte em 26 de Novembro de 1851 e com o de conde em 9 de Julho de 1868.

14.  Elídia Ribeiro Luís e Maria da Graça da Silva Lobo, “Breve Estudo sobre o Palacete da Fonte da Pipa, em Loulé”, 
Património e Cultura, nº 7, VRSA., 1982, p. 7-9.

15.  Cândido de Figueiredo, “Alberto Braga III”, Ocidente, Lisboa, nº 15, 01-08-1878.
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Fig. 7 - A Folha, Coimbra, 1868-1873

Em 1868 chegava à cidade universitária, vindo do Algarve, para frequentar o curso 
de Direito, o jovem Marçal Pacheco, com vinte e um anos. Nesse mesmo ano, iniciaram 
curso, em Coimbra, outras personalidades relevantes na vida política e social nos anos 
subsequentes. Entre elas Bernardino Machado, Augusto Fuschini, António Cândido,  
Alves de Sá, António Maria de Sena, Joaquim Urbano, Augusto Rocha, Alves da Veiga, 
Francisco Augusto Correia Barata, Daniel de Matos, Alberto Braga, Júlio de Vilhena e 
Hintze Ribeiro. Alguns deles tornaram-se amigos deste ilustre louletano, um deles que 
chega a Coimbra um ano depois de Marçal, mas mais velho que este três anos: Francisco  
Xavier de Ataíde Oliveira, o autor das monografias sobre o Algarve, formado em Teolo-
gia e Direito pela Universidade de Coimbra entre 1869 e 1874.



AC
TA

S 
- I

 E
N

CO
N

TR
O

 D
E

H
IS

TÓ
R

IA
 D

E 
LO

U
LÉ

No primeiro ano, na Faculdade de Direito de Coimbra, em 1868, matricularam-se 
46 alunos. Frequentavam as cadeiras de Filosofia do Direito e História do Direito Público 
Constitucional Português, tendo por lente o professor Joaquim Maria Rodrigues de Brito 
e como professor substituto Manuel Emídio Garcia. As outras cadeiras eram: Exposição 
Histórica do Direito Romano acomodada à jurisprudência pátria e tinha por lente José 
Dias Ferreira, sendo seu substituto Bernardo d’Albuquerque e Amaral; existia ainda a His-
tória e Princípios Gerais de Direito Civil Português, cujo lente era Pedro Augusto Monteiro 
Castelo Branco, sendo professor substituto Bernardo d’Albuquerque e Amaral. 

Iniciaram também o curso de Direito nesse ano os seguintes algarvios João  
Gonçalves Medeiros, de Vila Real de Santo António; João Veloso Pessanha Cabral Júnior, 
natural de Faro e António José do Vale Galvão, natural de Loulé. Em Medicina inicia o 
seu curso Francisco Lázaro Cortes, natural de Faro, José Xavier de Brito Teixeira, natural 
de Alcoutim e no curso de Farmácia – Dispensário Farmacêutico, João Lima do Rego 
Aboim, natural de Loulé16.

Fig. 8 - João Penha Fig. 9 - Cândido de Figueiredo Fig. 10 - José Frederico Laranjo

Durante o tempo de estudante existem referências à sua actividade próxima de certos 
meios literários. Assim, José Francisco Trindade Coelho anos mais tarde, na prestigiada 
revista coimbrã O Instituto, recordava: “no sinédrio da Couraça de Lisboa, no quarto 
escolástico de Gonçalves Crespo e João Penha, o Dr. Fonseca Pinto possuía também um 
lugar e junto dele mais estes que constituem hoje uma constelação brilhantíssima de 
talentos: Guerra Junqueiro (“Vasco Hermínio”, na imortal arcádia da Folha), Cândido 
de Figueiredo (então “Pietro Dória”, e hoje o “Caturra Júnior” do Portuguez), Luiz de 
Andrade, Bernardino Machado, Frederico Laranjo (“Victoria Coelho”), Teixeira de Queiroz 
(“Bento Moreno”), Sérgio de Castro, Alberto Braga, Luiz Carlos Simões Ferreira, Eduardo 
Cabrita17, Luiz Jardim (conde de Valença), Marçal Pacheco, e outros, e outros …”18. Este 
envolvimento junto de alguns dos grandes escritores e poetas portugueses dos finais do 
século XIX deve ter tido alguma influência na sua entrada na vida literária, embora muito 
provavelmente de forma anónima, ou sob pseudónimo em alguns dos jornais de Coimbra  

16.  Anuário da Universidade de Coimbra no ano lectivo 1867 para 1868, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1867.

17.  Irmão do médico republicano, natural de Alvito e durante longos anos instalado em Portimão, Ernesto Augusto 
Cabrita e Silva.

18.  Trindade Coelho, “Bibliografia – Cartas Selectas, por Abílio Augusto da Fonseca Pinto”, O Instituto, nº 6, Dezem-
bro 1890, Vol. XXXVIII, Imprensa da Universidade Coimbra, 1890, p. 482-483.
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da época. No entanto, só se conhece um artigo publicado n’ O Trabalho, jornal republi-
cano de Coimbra, dirigido por Manuel Emídio Garcia em 1870. Este artigo, intitulado 

“A República”19, foi solicitado ao autor, conforme se reconhecia no número seguinte. 
O artigo de Marçal Pacheco no jornal conimbricense manifesta algumas opiniões 

políticas. Escrito de forma clara, com frases curtas e assertivas. O ainda estudante de 
Direito em Coimbra afirmava que os defensores da República não poderiam ficar sim-
plesmente no campo dos princípios, mas tornava-se essencial ”encarar de frente os 
reis e os seus áulicos para lhes dizer que renunciem ao papel anacrónico e ridículo que 
representam hoje” (…). “A ignorância é o grande pedestal das monarquias!”20. As afir-
mações mostram clarividência e reflexão sobre o tempo e a política que se fazia na épo-
ca, sobretudo as discussões político-filosóficas entre os estudantes da academia e que 
formaram politicamente muitos deles. As leituras de autores estrangeiros, a discussão 
sobre os problemas do País, os artigos na imprensa eram perspectivados em análises 
plurais e partilhadas com alguns professores, com grande abertura e liberdade crítica, 
embora feitas em ambiente restrito de estudantes. 

A dada altura do artigo afirma: “[A república] É a consagração da tríplice democracia: 
religiosa, civil e política”21. O autor esclarece então o que entendia de cada uma destas 
acepções, mostrando dominar conceptualmente o assunto, revelando algum domínio e 
esclarecimento de opinião sobre a organização política e filosófica do seu tempo.

O início da década de setenta do século XIX eram marcadas ainda por uma incipien-
te atividade dos republicanos, pouco organizados, ainda sem lideranças claras, sem um 
programa, mas com algumas preocupações que transpareciam no artigo: a República 
ainda era um sonho partilhado só por alguns, em torno de órgãos de imprensa e de 
centros que começavam a organizar-se em Lisboa, Porto e Coimbra, mas quase sempre 
com carácter efémero. O problema do analfabetismo e consequente ignorância da po-
pulação sobre a realidade do mundo que os envolvia, tornou-se um grave problema da 
sociedade portuguesa, que os republicanos aproveitaram para assumir como um dos 
eixos fundamentais de crítica ao regime monárquico até 1910. 

O título do artigo parece indiciar que o louletano, como muitos jovens estudantes 
da sua geração, impulsionados pelas ideias positivistas de Manuel Emídio Garcia e de 
José Falcão, se aproximou durante algum tempo das ideias republicanas e positivistas. 
Esta situação foi confirmada mais tarde, no jornal República Portuguesa, quando se 
afirma “o nosso amigo e correligionário Marçal de Azevedo Pacheco, talento robusto, 
inteligência clara”22. Para um jornal que se afirmava como o órgão do Partido Republi-
cano de Coimbra, onde pontificavam nomes que mais tarde se tornarão bastante co-
nhecidos como Sebastião de Magalhães Lima, Alves da Veiga, Alves de Morais, Albano 
Coutinho, Silva Pinto e Almeida Ribeiro, não era de forma inocente que se colocava 
em evidência o facto de ele ser considerado um correligionário do Partido Republicano. 

Visto à luz dos nossos dias este facto pode parecer estranho, mas é necessário 
conhecer o contexto político da época, com alguns factos que tiveram grande impor-
tância internacional como a guerra franco-prussiana (1870), a Comuna de Paris (1871), 
início da revolução republicana em Espanha (1872) que conduziram a que “a maioria 

19.  Marçal de Azevedo Pacheco, “A República”, O Trabalho, Coimbra, 08-04-1870, Ano I, nº 4, p. 27-28.

20.  Idem, Ibidem.

21.  Idem, Ibidem. 

22.  Anónimo, “Noticiário – No dia 6 do corrente …”, República Portuguesa, Coimbra, 22-05-1873, nº 4, Ano I,  
p. 4, col. 2.
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da Academia era por esse tempo republicana”, como afirmou mais tarde Sebastião de 
Magalhães Lima23, contemporâneo em Coimbra de Marçal Pacheco. Esta atitude políti-
ca era acompanhada por muitos jovens que “em 1870 citavam Proudhon e Comte para 
declararem a Regeneração uma fraude”24, por se preocuparem mais com as questões 
sociais do que com o problema das liberdades individuais e políticas. Era uma época de 
transição, onde os polos opostos se digladiavam para reforçar as suas posições políticas, 
sendo os republicanos a força política emergente, enquanto os regeneradores e históri-
cos eram as forças conservadoras em presença, que era necessário combater e derrotar. 
Procuravam afirmar-se como modernos, defensores das novas correntes filosóficas e 
ideológicas que chegavam vindas de França ou de Espanha. Perante estas tomadas de 
posição torna-se claro que então, tal como hoje, as vanguardas exercem sempre uma 
atracção muito importante sobre os mais novos.

Ainda durante os tempos de estudante em Coimbra, Marçal Pacheco terá vivido 
algumas peripécias juntamente com alguns companheiros que foram relatadas entre 
outros por António Cabral. Afirmava este autor a propósito de um dos divertimentos 
preferidos de Marçal Pacheco ainda enquanto estudante em Coimbra, o bilhar, mas ao 
mesmo tempo mostrando algumas das dificuldades que passava. Marçal, dirigindo-se 
ao proprietário do bilhar, com a alcunha de BebeÁgua, que se situava na Couraça de 
Lisboa “Eu não tenho dinheiro para pagar o bilhar, e tu tens bilhar. É claro que reparti-
mos neste ponto. Dá cá as bolas e vamos jogar uma partida. 

Dali em diante, Marçal Pacheco, a contento do próprio BebeÁgua, nunca mais 
pagou as partidas de bilhar que jogava. E não era só ele”25.

Fig. 11 - D. Alberto Bramão 

23.  Sebastião Magalhães Lima, Episódios da Minha Vida. Memórias Documentadas, 2ª ed., Livraria Universal, Lisboa, 
1928, p. 96.

24.  Rui Ramos, “A formação da intelligentsia portuguesa (1860-1880)”, Análise Social, Lisboa, vol. XXVII, nº 116-
117, 1992, p. 483.

25.  António Cabral, Tempos de Coimbra, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1962, p. 78.
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Conta-nos Alberto Bramão, na sua obra Recordações, “Marçal, em Coimbra, tinha 
uma espécie de criado, um moço que lhe fazia alguns serviços e a quem retribuía como 
calhava.

Duma vez, não podendo dar dinheiro, deu-lhe umas calças velhas.
Daí a dias o moço aparecia com as calças. Pareciam novas.
Marçal ficou deslumbrado.

- Como é que conseguiste esse milagre?
O moço explicou. Foram lavadas, viradas e bem remendadas.

- E quanto gastaste nisso?
- Saiba Vossa Senhoria que gastei um cruzado.
- Pois pega lá o cruzado e dá cá as calças.
E as calças voltaram para as pernas de Marçal”.26

D. Alberto Bramão na sua obra Ultimas Recordações, refere-se à convivência de 
Marçal Pacheco com algumas figuras ilustres que participavam nos jantares oferecidos 
por Teixeira de Vasconcelos, entre eles Júlio de Vilhena, Barjona de Freitas, “Tomás 
Ribeiro, Neves Carneiro e outras figuras das que tiveram mais alto-relevo na sociedade 
portuguesa de há sessenta anos”27.

Ainda o mesmo autor noutra obra Recordações28 dedica 17 páginas no início da 
obra a falar do político natural de Loulé e conta vários episódios da sua vida tecendo 
alguns comentários.

3) A Vida Política

Marçal Pacheco cresceu em pleno período do fontismo e da acalmia proporcionada 
pela política de fomento desenvolvida António Maria Fontes Pereira de Melo e pela épo-
ca da denominada Regeneração. Admirador de Fontes, Marçal entra na actividade po-
lítica local alinhando no Partido Regenerador, embora não faça a adesão formal à dita 
formação política. Com a morte do seu líder, Marçal Pacheco aproxima-se de uma das 
dissidências políticas que surgiram nesse período, a Esquerda Dinástica (1887-1890), 
liderada por Barjona de Freitas.

Terminada a vida de estudante em 1872 regressa a Loulé. Consegue ser eleito para a 
vereação da Câmara Municipal de Loulé assumindo as funções de presidente da comis-
são administrativa em 2 de Janeiro de 187429. Na ata da reunião das Sessões da Câmara 
Municipal refere-se que logo nessa sessão inicial “saíram eleitos para presidente o sr. 
Dr. Marçal d’Azevedo Pacheco com cinco votos, José Francisco do Vale Galvão com um, 
e para vice-presidente Marçal Henrique d’Azevedo Aboim com cinco votos e Francisco 
d’Assis da Franca Leal com um, para fiscal José Romão Coelho com quatro votos e José 

26.  D. Alberto Bramão, Recordações do Jornalismo, da Política, da Literatura e do Mundanismo, Livraria Central 
Editora, Lisboa,1936, p. 22.

27.  D. Alberto Bramão, Últimas Recordações, Lisboa, 1945, p. 25.

28.  D. Alberto Bramão, Recordações, Livraria Central Editora, Lisboa, s/d, p. 13-30.

29.  “Auto de Posse à Câmara Municipal que tem de servir no biénio de 1874 e 1875”, Livro das Actas das Sessões 
da Câmara desde 24 de Dezembro de 1870 até 28 de Março de 1874, Arquivo Municipal de Loulé, cota CML-
LE/B/A/001/Lv 34 (1870-1874), fl. 181 v. No elenco municipal que acompanhou Marçal Pacheco estavam ainda 
Domingos José Duarte, José Romão Coelho, José Francisco do Valle Galvão, Francisco Assis da Franca Leal, João 
Gregório dos Santos, Marçal Henrique d’Azevedo e Aboim, Matheus José de Barros, João Velloso Pessanha Cabral 
e Joaquim Cláudio Raphael Pinto. 
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Francisco do Vale Galvão com dois”30. Registe-se que no caderno de recenseamento 
eleitoral de 1874, estava inscrito com o número de ordem nº 1374, com residência na 
vila, com estado civil de solteiro, idade de 28 anos, pagava contribuição no valor de 
1$185 réis e surgia com a anotação que podia ser eleito para cargos municipais e para 
deputado31. Encontramos o seu registo de recenseamento eleitoral em Loulé em 1878, 
mas a partir de 1880 o seu nome deixa de constar nos cadernos de recenseamento, 
porque deve ter estabelecido a sua residência em Lisboa32.

Durante a sua presidência da Câmara Municipal de Loulé, entre 1874 e 1875, reali-
zaram-se oitenta e oito reuniões do executivo municipal, tendo sido 43 sessões em 1874 
e 45 sessões em 1875. O presidente faltou a 22 sessões em 1874 e a 16 sessões em 
1875. Não havendo tempo nem será o momento para analisar com detalhe as decisões 
tomadas ao nível do município, destacam-se no entanto as ausências prolongadas às 
reuniões, situação que certamente provocaria algumas críticas e incómodo mesmo entre 
os seus apaniguados políticos. Uma das decisões camarárias tomadas nesse período foi 
a abertura de uma nova estrada para ligar Loulé a Faro33, passando a fazer-se pelo per-
curso que ainda se usa actualmente e abandonando a antiga estrada, construída ao que 
tudo indica no tempo dos romanos, que ligava Loulé aos Quartos e à região do Esteval, 
para se chegar a Faro e que estaria já em muito mau estado. Coincidência ou não, essa 
nova estrada tinha que passar por terrenos que Marçal Pacheco tinha vindo a adquirir e 
onde veio a construir o seu palacete. Sobressai o longo período de faltas às sessões de 
câmara entre Setembro de 1874 a Abril de 187534. Esta ausência prolongada relaciona-

-se certamente com a sua nomeação para a comissão governamental do Ministério da 
Justiça para revisão da lei penal, conforme assinalado anteriormente neste texto. Acresce 
ainda que foi eleito como deputado por Macedo de Cavaleiros, círculo nº 28, nas elei-
ções gerais de 12 de Julho de 1874, tendo tomado posse em 9 de Janeiro de 187535. 

Durante o período em que presidiu à vereação da Câmara Municipal de Loulé orga-
nizou um abaixo-assinado junto da população da vila, solicitando a conclusão da linha 
de caminho-de-ferro de Casével a Boliqueime, conforme tinha sido apresentado no 
Parlamento pelo deputado João Gualberto Barros e Cunha36.

Analisando a sua intervenção como deputado e consultando as suas intervenções 
que atingem cerca de um milhar, segundo os registos dos Debates Parlamentares na 
Câmara dos Deputados entre 1874 e 1891.

30.  “Sessão da Câmara Municipal de Loulé de 2 de Janeiro de 1874”, Livro das Actas das Sessões da Câmara desde 24 
de Dezembro de 1870 até 28 de Março de 1874, Arquivo Municipal de Loulé, cota CMLLE/B/A/001/Lv 34, fl. 182.

31.  Livro de Recenseamento Eleitoral – 1874, Arquivo Municipal de Loulé, cota CMLLE/G/002/Lv 018, fl. 92v. e 93.

32.  Cópia autêntica de todos os cidadãos recenseados na sobredita freguesia no corrente ano de 1878 – Freguesia 
de S. Clemente, Arquivo Municipal de Loulé, cota CMLLE/G/003/Cd 007, surgindo neste ano com o número de 
ordem 1401. Consultaram-se ainda os Livros de Recenseamento Eleitoral (1880), cota CMLLE/G/002/Lv 025; 
Livros de Recenseamento Eleitoral (1886), cota CMLLE/G/002/Lv 030; Livros de Recenseamento Eleitoral (1891), 
cota CMLLE/G/002/Lv 034.

33.  Luís Filipe Rosa Santos, Os Acessos a Faro e aos concelhos limítrofes na segunda metade do século XIX, Câmara 
Municipal de Faro, Faro, 1995, p. 56-65.

34.  Livro das Actas das Sessões da Câmara desde 24 de Dezembro de 1870 até 28 de Março de 1874, Arquivo 
Municipal de Loulé, cota CMLLE/B/A/001/Lv 34 (1870-1874), Arquivo Municipal de Loulé, cota CMLLE/B/A/001/
Lv 34 (1870-1874).

35.  “Eleições”, Revolução de Setembro, Lisboa, 14-07-1874, Ano XXXV, nº 9609, p. 1, col.1 a 3. “Resultado das 
Eleições”, Diário Ilustrado, Lisboa, 14-07-1874, Ano III, nº 659, p. 3, col. 5. “Lista dos Círculos com Resultados 
Eleitorais conhecidos até à última hora”, Jornal do Porto, Porto, 14-07-1874, Ano XVI, nº 155, p. 2, col. 4.

36.  Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Imprensa Nacional, Lisboa, 1874, p. 553 e 554.
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Logo em 5 de Janeiro de 1875 começa a sua actividade parlamentar como secretá-
rio da Junta Preparatória da sessão legislativa. Dias depois apresenta juntamente com 
Luís Frederico Bívar Gomes da Costa, Hermenegildo Gomes da Palma e António Maria 
Pereira Carrilho um projecto de lei que defendia a construção de uma estrada para ligar 
Lagos a Vila do Bispo37. Ainda nesse mês de Janeiro de 1875 solicitou aos seus colegas 
das comissões da Fazenda e das Obras Públicas que apresentassem os pareceres sobre a 
construção do caminho-de-ferro do Algarve. No mês seguinte interveio no Parlamento 
mostrando a sua insatisfação com a distribuição da despesa pública, lamentando a fal-
ta de meios para investir no distrito de Bragança. Na sequência desta situação elaborou, 
dias mais tarde, um projecto de lei onde se propunha a realização de estudos para o 
prolongamento do caminho-de-ferro do Douro até Espanha.

Em 12 de Março de 1876, já como deputado, elabora a proposta de projecto de lei 
nº 35-C/XXII/3ª, onde se autorizava o Governo a despender um determinado montante 
financeiro para continuarem os trabalhos de construção da linha férrea do Algarve. Nes-
se mesmo ano colabora também com Hermenegildo Gomes da Palma e Luís Frederico  
Bívar Gomes da Costa na elaboração de outro projecto de lei nº 1-M/XXII/2ª, onde se 
propunha a redução do pagamento das verbas de contribuição predial, juros, censos 
e pensões devidos à fazenda nacional e na sua posse, com relação ao distrito de Faro. 

Fig. 12 - Luís Frederico Bívar Gomes da Costa Fig. 13 - Augusto César Barjona de Freitas

Em 19 de Setembro de 1878, o Ministro dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, 
Augusto César Barjona de Freitas, promulga legislação com o objectivo de organizar a 
secretaria de estado dos negócios eclesiásticos e da justiça, publicado no Diário do Go
verno de 23 de Setembro desse ano, onde são criadas novas repartições e novos lugares 
de dirigentes. Um deles, nomeado directamente pelo Ministro, foi Marçal Pacheco38, 
que foi chamado a desempenhar as funções de chefe da repartição da Direcção Geral 
do Registo Civil e Estatística. Segundo Pedro Tavares de Almeida, o político algarvio 

37.  Miguel Bandeira Jerónimo, “Marçal de Azevedo Pacheco (1847-1896)”, Dicionário Biográfico Parlamentar 
(18341910), vol. III (N-Z), Coord. Maria Filomena Mónica, Col. Parlamento, Imprensa de Ciências Sociais/Assem-
bleia da República, Lisboa, 2006, p. 147-149.

38.  “Reforma da Secretaria da Justiça”, Revolução de Setembro, Lisboa, 24/09/1878, Ano XXXVIII, nº 10852, p. 2, 
col. 2 e 3.
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encontrava-se na mesma situação que outros sete chefes de repartição dos vários mi-
nistérios daquele período que foram recrutados em profissões liberais39.

Pouco se conhece sobre a sua actividade como chefe de repartição. Embora, em 
1886, se assinale no Almanch Comercial de Lisboa (1886) que desempenhava as funções 
de sub-director da referida repartição. Porém, a sua atividade como deputado é intensa.

Começou por ser ingressar no Parlamento representando o círculo de Macedo de 
Cavaleiros, mas interessava-nos mais as suas intervenções em representação da pro-
víncia do Algarve e dos seus vários círculos na fase final da Monarquia Constitucional. 
Assim, em 1878, Marçal Pacheco foi eleito em representação do círculo eleitoral nº 122, 
de Vila Real de Santo António40. Logo em Janeiro desse ano participa na interpelação a 
Júlio de Vilhena Logo em Janeiro desse ano, participa na interpelação a Júlio de Vilhena, 
questionando o ministro sobre o disposto em algumas portarias publicadas em 187741. 
Intervém, em Fevereiro de 1878, junto do Governo, inquirindo sobre o caminho-de-

-ferro do Algarve, um dos temas a que várias vezes dedicou particular atenção42. Neste 
período surgem já referências às suas ausências à Câmara dos Deputados devido a in-
cómodos de saúde43, nessa mesma altura assume que teria aprovado a legislação sobre 
o Real de Água caso tivesse estado presente, por outro lado, afirmou que concordava 
com as conclusões do parecer da reforma eleitoral. Na Câmara dos Deputados, entre 
vários requerimentos que apresentou à câmara, destaca-se a cópia de todos os docu-
mentos que possam esclarecer o parlamento acerca da dissolução da Câmara Municipal 
de Loulé, as despesas feitas nos trabalhos do caminho-de-ferro do Algarve.

Fig. 14 - Inácio Francisco Silveira da Mota Fig. 15 - Augusto Fuschini

39.  Pedro Tavares de Almeida, A Construção do Estado Liberal, Elite Política e Burocracia na Regeneração (18511890), 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia Política, FCSH-UNL, Lisboa, 1995, p. 316, nota 6. Eram chefes de 
repartição recrutados nas profissões liberais: no Ministério da Justiça, António Pequito Seixas de Andrade, Inácio 
Francisco Silveira da Mota, José Júlio de Oliveira Pinto (médico), Luís de Freitas Branco e Manuel de Assunção.  
No Ministério da Marinha, José Maria Barbosa de Magalhães. No Ministério das Obras Públicas, Nuno Morais 
Soares e António José Coelho Lousada.

40.  Segundo o Diário da Câmara dos Deputados, Lisboa, Imprensa Nacional, 1879, p. 13. Os resultados do círculo nº 
122, referem que entraram 3908 listas. O cidadão Marçal de Azevedo Pacheco obteve 2264 votos, enquanto o 
cidadão José Júlio de Oliveira Baptista obteve 1644 votos, conforme os dados da 3ª sessão da Junta Preparatória 
realizada em 7 de Janeiro de 1879.

41.  Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Lisboa, Imprensa Nacional, 1878, p. 10.

42.  Idem, p. 401. Solicitou nota das despesas e trabalhos feitos no caminho-de-ferro do Algarve, desde 1 de Março 
até 31 de Dezembro de 1877. Além disso, pediu também documentos relativos a uma das secções do caminho-

-de-ferro do Algarve, a cargo do Engenheiro Casimiro de Ascensão Sousa Menezes (Janeiro, 9, p. 60.).

43.  Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Lisboa, Imprensa Nacional, 1878, p. 625.
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Na sessão legislativa de 1882, Marçal Pacheco volta a intervir na câmara electiva 
sobre o tema do caminho-de-ferro do Algarve. Demonstrando que Marçal Pacheco 
possuía algum peso político, foi um dos oradores na reunião do Partido Regenerador 
realizada nos finais de Janeiro. Nessa ocasião falaram também Fontes Pereira de Melo,  
Silveira da Mota, Visconde de Arriaga, Manuel de Assunção, Luciano Cordeiro e Augusto  
Fuschini e o principal tema de debate foi a questão da reforma da Carta Constitucional, 
problema que tinha sido despoletado por José Dias Ferreira no Parlamento e que o líder 
do partido considerava inoportuno44. No ano seguinte realiza uma intervenção sobre a 
questão das concessões de locais para as armações da pesca de atum na costa algarvia. 
Em 1884, intervém perante os deputados sobre o projecto de lei nº 107, reformando 
alguns artigos da Carta Constitucional. No ano seguinte, em Março, juntamente com 
outros deputados, intervém sobre a situação de crise agrícola que se vivia pelo país. 
Ainda nesse ano, manifesta-se sobre os episódios ocorridos nas eleições de 1884, reali-
zadas na Madeira. Recorde-se que nestas eleições existiram várias ocorrências violentas, 
que resultaram em prisões e mortes, devido às acusações de fraude lançadas pelos re-
publicanos contra os candidatos monárquicos45. Manifestou-se também no Parlamen-
to sobre os incidentes entre republicanos e autoridades monárquicas na Avenida da  
Liberdade, em Junho. Apresentou ainda propostas na comissão de inquérito parlamen-
tar encarregue de estudar a crise cerealífera em Portugal e as condições económicas 
das classes trabalhadoras, além de se pronunciar sobre a reforma constitucional (Abril, 
1885) e sobre a reforma do município de Lisboa (Junho). Apresentou ainda os seguintes 
requerimentos: solicitando os documentos relativos à concessão dos salgados de Castro 
Marim, em 1874, feita à Sociedade Financeira Agrícola e cópia dos estatutos da referida 
sociedade, bem como nota dos nomes, administradores e directores no referido ano.

Durante a sessão legislativa de 1886, Marçal Pacheco apresentou várias propostas 
onde se destaca o parecer sobre a denominada lei dos meios, projecto nº 41, abordou a 
especificidade de algumas disposições do artigo nº 66 do Código Civil e pronunciou-se 
sobre a proposta nº 40, que concedia uma pensão aos oficiais que faleceram em servi-
ço, durante o período de vigência do cordão sanitário, imposto pela eclosão de surtos 
epidémicos de cólera em vários pontos do País. 

Ainda em 1886, nova nomeação, desta vez para integrar o recém-criado Tribunal 
Administrativo de Lisboa, devido à publicação de nova legislação que remodelou o mu-
nicípio da capital46. Foram também nomeados para servir neste novo órgão, para além 
do presidente, quatro vogais efectivos e quatro vogais susbstitutos47.

Em 1887, apresenta a moção sobre o parecer nº 102, relativo ao processo instaura-
do contra o também deputado pelo Algarve e polémico José Bento Ferreira de Almeida.  
Toma, nesse ano, parte muito activa na discussão interna do Partido Regenerador, as-
sumindo-se crítico em relação às questões partidárias e alinhando, como se referiu  

44.  “Reunião da Maioria”, Diário Ilustrado, Lisboa, 29-01-1882, Ano XI, nº 3133, p. 2, col. 1.

45.  Os republicanos acusavam os monárquicos de fraudes como a não abertura das mesas de voto, a compra de 
votos e a troca de listas em urna. Na Ribeira Brava chegou a haver mortos e feridos. O diário lisboeta próximo dos 
regeneradores faz também eco desses incidentes “Os conflitos eleitorais”, Diário Ilustrado, Lisboa, 02-07-1884, 
Ano 13º, nº 4011, p. 2, col. 2. 

46.  “Tribunal Administrativo”, Novidades, Lisboa, 22-01-1886, Ano II, nº 366, p. 1, col. 4.

47.  “Tribunal Ordinário de Contencioso Administrativo”, Novidades, Lisboa, 20-02-1886, Ano II, nº 394, p. 2, col. 2. 
Para além do presidente Marçal Pacheco, os vogais efectivos eram: Agostinho Alves Marinho da Cruz, Joaquim 
de Vasconcelos Gusmão, Luciano Afonso da Silva Monteiro e Júlio César Pereira de Melo. Os vogais substitutos: 
Luís Emílio Vieira Lisboa, Joaquim Hilário Pereira Alves, António Cândido de Figueiredo, Luís Gonzaga dos Reis 
Torgal e Aníbal Alvares da Silva Júnior.
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anteriormente no grupo da Esquerda Dinástica, facção que alguns politólogos e his-
toriadores consideram o grupo mais à esquerda do Partido Regenerador48. O jornal 
Novidades, após as eleições de 1887, fazia uma curiosa categorização dos deputados 
da oposição eleitos “esses 39 deputados devem dirigir-se (sic) em 14 grupos, a saber 
serpáceos, barjonáceos, hintzáceos, lopa-vilanaceos, almas do outro mundo, pretos, 
pretos-brancos, fuschinistas, velha-guarda, estrelas cadentes, lunáticos, anfíbios e in-
classificáveis”49. O fontismo estava a terminar e a instabilidade política da Monarquia 
Constitucional começava a aumentar. Recorde-se o aparecimento das várias cisões tan-
to no Partido Regenerador, com o Partido Regenerador-Liberal, de João Franco como 
no Partido Progressista, com o Partido Progressista Dissidente, de José Maria de Alpoim. 
Entretanto, quem soube aproveitar todas estas clivagens monárquicas foram os repu-
blicanos que gradualmente vão conquistar mais adeptos e votos nas eleições.

Um dos temas que motivou uma intervenção deste ilustre louletano na Câmara 
dos Deputados em 1888 foi a questão das concessões para pesca ao largo da costa 
algarvia. Esta situação foi acompanhada pela imprensa da época e analisada com de-
talhe no Novidades, onde se alvitrava para o risco de ocorrerem tumultos populares 
impulsionados pelos armadores, até porque a actividade piscatória nos finais do século 
XIX era bastante significativa na região. Os elementos da comissão nomeada pelo Mi-
nistro da Marinha para tratar da questão das pescarias, em particular a criação de um 
regulamento para a pesca do atum e da sardinha, eram Marçal Pacheco, José Bento 
Ferreira de Almeida e Joaquim Telo, todos eles naturais e deputados pelo Algarve50. Os 
trabalhos desta comissão arrastaram-se até final do mês de Outubro de 1888, tendo o 
trabalho da mesma corrido da melhor forma “graças ao tino e carácter conciliador do 
seu presidente, o nosso amigo Marçal Pacheco”51.

Em 1890, Marçal Pacheco foi um dos juristas convidados a participar na elaboração 
da reforma dos estatutos do Banco de Portugal, sendo presidente da Direcção o Conse-
lheiro Joaquim Filipe de Miranda52.

Ascende à condição de Par do Reino, pelo distrito de Beja, em 14 de Abril de 189053, 
primeiro eleito, tendo sido entregue a proposta por Hintze Ribeiro à Câmara dos Pares, 
em 21 de Abril de 189054. Depois, em 29 de Dezembro de 1892, o rei D. Carlos enviou 
a José Dias Ferreira, a proposta para elevação a Par Vitalício, situação que foi discutida 
na Câmara dos Pares em 7 de Janeiro de 189355.

Encontramo-lo também ligado à Companhia Carris de Ferro de Lisboa, desempe-
nhando as funções de presidente da Assembleia-Geral em 189256.

48.  Sobre essa discussão veja-se o trabalho de Paulo Jorge Fernandes, “Hintze Ribeiro e o Liberalismo Conservador 
(1879-1887)”, Actas do Colóquio Hintze Ribeiro (18491907) da Regeneração ao crepúsculo da Monarquia, 
Governo dos Açores, Açores, 2010, p. 85-105;

49.  “Os Deputados da Oposição”, Novidades, Lisboa, 20-03-1887, Ano III, nº 767, p. 1, col. 2.

50.  “As Pescarias no Algarve”, Novidades, Lisboa, 13-07-1888, Ano IV, nº 1223, p. 2, col. 2; “Comissão de Pescarias”, 
Novidades, Lisboa, 23-07-1888, Ano IV, nº 1233, p. 1, col. 4; 

51.  “Comissão de Pescarias”, Novidades, Lisboa, 30-10-1888, Ano IV, nº 1331, p. 2, col. 3.

52.  “Banco de Portugal”, Novidades, Lisboa, 06/03/1890, Ano VI, nº 1797, p. 2, col. 2.

53.  “Pares do Reino”, Novidades, Lisboa, 15-04-1890, Ano VI, nº 1834, p. 2, col. 3.

54.  Diário da Câmara dos Dignos Pares do Reino, Lisboa, Imprensa Nacional, 1890, p. 2.

55.  Diário da Câmara dos Dignos Pares do Reino, Lisboa, Imprensa Nacional, 1893, p. 2.

56.  “Movimento Associativo – Companhia Carris de Ferro”, Vanguarda, Lisboa, 17-03-1892, Ano II, nº 323, p. 3, col. 1.
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4) O Repórter e A Resposta do País

O Repórter57 foi um jornal diário, criado em Lisboa, em 1887, quando se lançou o 
número programa, embora o primeiro número só tenha sido publicado a 1 de Janeiro 
de 1888. No cabeçalho do jornal, organizado em 4 páginas com 6 colunas surgia como 
proprietário Jaime de Séguier. O chefe de redacção era Manuel Pinheiro Chagas, o se-
cretário de redacção Urbano de Castro e o administrador J. J. de Sousa Amado.

O periódico era redigido no Páteo do Salema e contava com as seguintes secções 
regulares: Ecos e Notícias; Dia a Dia; Crónica Mundana; À Volta do Mundo, por Pinheiro  
Chagas; O Jornal dos Jornais, por Urbano de Castro; Gazeta Teatral, por Fialho de  
Almeida; A Carteira do Repórter, por João de Lisboa; As noites de Lisboa, por C. de 
Moura Cabral; Correio dos Bastidores, por Gervásio Lobato; entre outras.

O nome do proprietário, que aparecia no cabeçalho era Jaime de Séguier. Quem era 
esta personalidade?

Fig. 16 - Jaime de Séguier Fig. 17 - O Repórter/O Português, Lisboa, (1887-1899)

Nasceu em Barcelos em 26 de Março de 1860 e faleceu em Paris em 08 de Junho 
de 1932. Era filho de Carlos da Silva Séguier e de Maria Casimira Soares de Séguier e 
neto de António Rodrigues Sampaio. Frequentou com aproveitamento as disciplinas de 
instrução secundária e matriculou-se no curso superior de letras em Lisboa.

Jornalista, poeta, crítico literário, diplomata e tradutor. Entre 1874 e 1880 colabo-
rou no Jornal da Noite, dirigido por António Augusto Teixeira de Vasconcelos, onde 
publicou vários poemas que foram muito apreciados. Neste jornal fez a sua estreia lite-
rária com 14 anos. Até 1880 assegurou por diversas vezes o espaço de crítica literária 
que o diretor do jornal habitualmente utilizava, bem como as secções de bibliografia e 
crítica dramática, recebendo lisonjeiros elogios pelo seu trabalho. Na Revista Literária 
do Porto, dirigida por Diogo de Macedo, Jaime de Séguier utilizou pela primeira vez 
uma composição literária sob pseudónimo, neste caso Iriel. Muita da sua obra poética 

57.  Acerca do Repórter e Jaime de Séguier com alguns apontamentos curiosos recomenda-se a leitura da obra de D. 
Alberto Bramão, Recordações do Jornalismo, da Política, da Literatura e do Mundanismo, Livraria Central Editora, 
Lisboa,1936, p. 31-38.
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então publicada foi replicada por outros órgãos de imprensa da época. Colaborou 
então também com Revolução de Setembro, Diário de Notícias, Revista de Coimbra e 
Diário da Manhã publicando poemas. No Diário de Portugal colabora com textos de 
crítica dramática, utilizando o pseudónimo Oberon, desempenhando idênticas funções 
no Economista, Folha Nova, do Porto e publicou crónicas de forma regular no Jornal de 
Domingo e no Pantheon. 

Foi um dos fundadores e membro da sociedade que se constituiu em propriedade 
do diário O Repórter, jornal que se publicou em Lisboa entre 24 de Dezembro de 1887, 
com um número programa tendo iniciado publicação regular a partir de 1 de Janeiro de 
1888, até 8 de Fevereiro de 1890. Foi inicialmente redigido por Manuel Pinheiro Chagas, 
sendo depois substituído por Joaquim Pedro de Oliveira Martins, que assegurou a direc-
ção do diário lisbonense entre 21 de Janeiro e 9 de Outubro de 1888, tendo como se-
cretário da redação Urbano de Casto, contando com colaboradores como Paulo Emílio  
(correspondente em Paris), Eça de Queiroz, Fialho de Almeida, António Cândido, Guerra 
Junqueiro, Luís Magalhães, Maria Amália Vaz de Carvalho, Carlos Lobo d’Ávila, Conde  
de Ficalho, além de Antero de Quental, Jaime de Magalhães Lima, Alberto Sampaio e 
Rocha Peixoto. A partir de 1889, a direcção do jornal atravessando algumas dificulda-
des financeiras entrega a direcção do diário a José Maria de Alpoim. Entretanto, com o 
Ultimato Inglês de 11 de Janeiro de 1890, e devido a utilizar uma designação britânica, 
altera a designação para Português, já com propriedade da Empresa Literária Nacional, 
que se publica entre 9 de Fevereiro de 1890 a 31 de Dezembro de 1891. Retoma a 
denominação original a partir de 3 de Janeiro de 1892 a 3 de Outubro de 1899, tendo 
como editor António Joaquim Baptista Machado e tendo como proprietários Gomes de 
Sousa e José de Oliveira58.

Publicou também contos nas revistas O Ocidente e Arte, na revista Alvorada, de 
Viana do Castelo, e traduziu várias comédias como O Desquite (1881) que chegou a ser 
representada no Teatro D. Maria II em Dezembro de 1886, Os Dragões de Villars, peça 
representada no Teatro Baquet, no Porto, em 1888; Ramo de Lilases, ainda uma comé-
dia também ela representada no mesmo teatro, entre outras. Porém, foi o seu talento 
como cronista que fizeram com que os nossos historiadores da literatura reservassem 
uma referência a Jaime de Séguier. Como cronista colaborou regularmente no Jornal 
do Comércio, do Rio de Janeiro, mas também em algumas publicações periódicas fran-
cesas devido à sua permanência como cônsul em várias cidades francesas. Ele tem sido 
considerado um dos bons cronistas do seu tempo, tendo realizado análises ponderadas 
dos acontecimentos ao longo de décadas.

Em finais de Fevereiro de 1900 foi um dos convidados a participar no Congresso 
Vitícola que se realizou em Lisboa tendo tomado parte activa na terceira sessão do 
congresso59.

Publicou, em 1875, o conto O Revolver Klueutgen, publicado como brinde aos assi-
nantes do Diário da Manhã; A Camões. Poesia expressamente escrita para ser recitada 
no sarau literário do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, em 1880; Alle
gros e Adágios, 1883. Foi ainda também o responsável pela organização do Dicionário 
Prático e Ilustrado Lello (1910).

Jaime de Séguier foi nomeado cônsul em Bordéus em 20 de Abril de 1882, tomando 
posse do cargo em 6 de Julho desse ano. Em 1904 era cônsul geral e adido comercial 

58.  “Echos da Havaneza”, Correio da Manhã, Lisboa, 07-04-1893, Ano X, nº 2600, p. 1, col. 6.

59.  V. Velasco Garcia, “Un Congreso Vitícola”, El Globo. Diário Liberal Ilustrado, Madrid, 01-03-1900, Ano XXVI, nº 
8854, p. 2, col. 2 a 5.
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em Paris. Em Junho de 1911 foi nomeado conselheiro comercial da legação de Paris e 
cônsul geral de Portugal em Paris substituindo Domingos de Oliveira e Silva. Aguardava-

-se, nessa época, a elevação de Paris a consulado de primeira classe. Em Junho de 1927 
foi convidado para membro do Círculo da União Artística de Paris, a título permanente. 
Em 1929 era conselheiro comercial na embaixada portuguesa de Paris. Em Outubro de 
1930 foi eleito por unanimidade presidente da Câmara Portuguesa de Comércio, em 
Paris. Em Dezembro de 1930 era ministro plenipotenciário e conselheiro especial.

Faleceu a 8 de Julho de 1932 em Paris. O serviço fúnebre realizou-se a 11 de Julho 
de 1932, pelas 15.33 h, na Igreja de S. Fernando de Ternes60.

Marçal Pacheco colaborou com alguns jornais e revistas, na maior parte dos casos 
sem assinar os textos, situação que torna difícil identificar os seus artigos. Através de re-
ferências indirectas sabe-se que terá publicado alguns poemas, mas de forma anónima, 
nos jornais. Este facto não se deve estranhar até devido à sua convivência com muitos e 
grandes poetas do século XIX em Portugal que já se referiram ao longo deste trabalho.

O seu contributo mais significativo foi a publicação do opúsculo Resposta do País, 
em 1895, onde Marçal reflecte sobre a realidade portuguesa em vários aspectos, no 
final do século XIX, utilizando uma linguagem simples. 

Ao longo de 30 páginas Marçal Pacheco aborda várias questões, com algum recorte 
literário, que tocavam a Portugal. Começa por falar das várias actividades económicas 
do País e do estado em que se encontram, os problemas fiscais e a desigualdade da 
tributação sobre elas. O folheto foi bem acolhido e mereceu alguns apontamentos na 
imprensa da época, mas a morte precoce do seu autor acabou por conduzir ao seu 
esquecimento gradual.

Ao longo do opúsculo oscila entre a crítica e o lamento pela situação do País. Atri-
bui responsabilidades aos legisladores, que segundo o autor eram vistos como “falsos 
profetas” e “abutres do destino”61. Continua, mais adiante, a referir-se aos problemas 
da organização do Estado, do serviço militar e das dívidas de algumas empresas como a 
Mala Real, de alguns bancos perante o Banco de Portugal como por exemplo do Banco 
Hipotecário, mostrando como alguns poderes pareciam inatacáveis como a Companhia 
dos Tabacos e os seus interesses. Lamenta a ausência de uma reforma dos serviços judi-
ciais, o que contribuía para uma dependência efectiva do poder executivo por parte dos 
juízes. O autor considerava que o País poderia entrar em convulsão de um momento 
para o outro e muita gente iria sofrer.

A publicação deste folheto tinha, como intenção, que os proveitos da venda do 
mesmo revertessem para o Hospital da Misericórdia de Loulé, ou Hospital dos Pobres62. 

5) Conclusões:

Em Abril de 1914, por altura do aniversário do falecimento de Marçal Pacheco, o 
semanário O Primeiro de Maio, de Loulé, lançava a iniciativa de promover uma subscri-
ção, para construir um monumento de homenagem ao ilustre louletano. A subscrição 
ainda se prolongou por alguns meses (até Outubro), mas o contexto da época não era 
favorável e o monumento não avançou.

60.  Valfleury, “Le Cours, les ambassades, le monde e la ville”, Fígaro. Paris, 09-07-1932, Ano 107, nº 191, p. 2, col. 4.

61.  Marçal Pacheco, A Resposta do País, Typographia Industrial Portugueza, Lisboa,1895, p. 12. 

62.  Manuel Ximenes, “Publicações – Marçal Pacheco: A Resposta do País…”, Revista Moderna, Lisboa, nº 4, tomo I,  
1895, p. 48.
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Em 6 de Junho de 1934, José de Sequeira Pacheco, filho de Marçal Pacheco, casado, 
proprietário e residente em França, solicitava, em requerimento dirigido à Comissão  
Administrativa da Câmara Municipal de Loulé, a venda de 1,5m2 de terreno no ce-
mitério municipal, para a construção de uma sepultura perpétua e recolha dos restos 
mortais do Conselheiro Marçal Pacheco63.

As referências a Marçal Pacheco vão começando a ser cada vez mais esparsas e 
alguns dos seus contemporâneos que o conheceram e admiraram vão publicando me-
mórias onde alguns episódios vão sendo recordados, entre eles merecem referência os  
textos de Alberto Pimentel que em várias das suas obras faz referência a Marçal Pacheco.  
Entre elas não podemos deixar de referir Espelhos de Portugueses (Vol. II) onde refere 
um episódio envolvendo este louletano bastante esquecido nos dias que correm. 

Alberto Pimentel, alguns anos mais tarde, na sua obra Luar de Saudade. Recor
dações de um velho escritor (1924), relembrando o tempo em que colaborou com o 
Reporter, narra-nos alguns episódios que viveu com Marçal Pacheco.

Pedro de Freitas, nas suas obras dedica quase sempre algumas referências a Marçal 
Pacheco. Em Quadros de Loulé Antigo (1964) e Recortes dos Jornais de Loulé e de Faro 
(1973) são exemplo disso. O mesmo autor, na Gazeta dos CaminhosdeFerro (nº 1240, 
16-08-1939, p. 381-385), refere-se em entrevista ao ilustre político louletano.

Marçal Pacheco acabou por ficar na toponímia local, e, como era normal na época, 
chegou a ter uma filarmónica com o seu nome que entretanto desapareceu, mas o 
seu palacete perdurou no tempo e, o incêndio deste ano acabou por provocar a ne-
cessidade de se lembrar quem foi esta personalidade na terra que o viu nascer. Marçal 
Pacheco poderá continuar a ser desconhecido para muitos, mas o texto pretende avivar 
a memória sobre a sua actividade, os seus feitos e defeitos. Esta investigação procura 
acrescentar mais alguns elementos à sua nota biográfica, desenvolvendo o tema das 
ligações políticas e de amizade com muitas personalidades que marcaram o final do 
século XIX em Portugal, permitindo conhecer um pouco mais do seu percurso de vida 
e algumas das suas decisões.

63.  “Requerimento ao Presidente e vogais da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Loulé”, Arquivo 
Municipal de Loulé (cópia existente num processo de documentos acerca de Marçal Pacheco).
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