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�Obra de Oliveira Martins onde a primeira afirmação é a seguinte: a teoria do 
socialismo é a evolução. Evolução quer dizer movimento natural e fatal 
executado segundo uma lei do universo.  

�Repetindo o que fora semeado por Proudhon em 1863, ainda proclama a 

reconstituição federativa do Estado, mantendo-se nessa senda com a obra 

Portugal e o Socialismo, do ano seguinte.  

�Tem alguma razão António Sérgio quando qualifica a obra como um 

ramalhude tentame de fundamentação filosófica, salientando que nas 
congeminações proudhoniescas, federalismo é tudo. É a unidade na 
multiplicidade.  

�Com efeito, conforme as palavras de Martins, a ideia federal, de foedus, 
aliança é aquela que realiza naturalmente a pluralidade dos indivíduos, ligados, 
pelo pacto livre da sua consciência, num todo moralmente uno. Consubstanciar-

se-ia aliás no sentimento da liberdade, da dignidade, da solidariedade moral 
dos homens, a noção de Justiça.  

�Teria sido revelado na ideia grega de cidade e na república romana, mantendo-

se no movimento municipal, e nas federações das Províncias Unidas, da Suíça e 

dos Estados-Unidos, bem como nos fenómenos sociais das hermandades, em 

Espanha, dos jacques, em França e dos anabaptistas na Alemanha.  

�A federação seria também o próprio contrário do equilíbrio : uma federação 
não um equilíbrio. Equilíbrio pressupõe antagonismo, federação pressupõe 
harmonia e liberdade. Equilíbrio é o sistema animal do instinto; federação é o 
sistema racional da consciência. Federação é um ajuste pelo qual um ou mais 
chefes de família, um ou mais grupos de comunas ou de Estados, se obrigam 
reciproca e igualmente uns para com os outros a um ou mais objectivos 
particulares, cuja direcção incumbe especialmente aos delegados da federação. 

Não tarda que abandone as perspectivas mutualistas e socialistas, onde mistura o 

que lera em Ahrens, com alguma força propagandística proudhoniana, e adopte 

as linhas fundamentais do socialismo catedrático e da prática bismarckiana. 

 



 


