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Título: O anti-semitismo em Portugal como forma de racismo: o caso do 
Integralismo Lusitano

Partindo da observação cultural como motor da história, procurarei analisar o anti-

semitismo em Portugal enquanto forma de racismo. Em 1915, foi editado O Valor da 

Raça, Introdução a uma Campanha Nacional, de António Sardinha, também publicado 

a  partir  de  Junho de  1915 em alguns números  da revista  do Integralismo Lusitano, 

Nação  Portuguesa,  porta-voz  deste  movimento  racista  português.  Segundo  António 

Sardinha, é a raça que determina a nacionalidade (Parnes, 2002: 367), sendo a influência 

estrangeira, de negros, mulatos e judeus, nefasta. Sardinha chega ao ponto de querer 

reformar e restaurar a Inquisição, como meio de “higiene étnica”. Sardinha inspirou-se 

em  ideias  de  Renan,  Maurice  Muret  ou  Georges  Badault,  entre  outros  pensadores 

racistas, sobre a inferioridade da raça semita. O Judeu seria o “estrangeiro”, o “outro”, 

cujo sangue não se podia misturar com o dos portugueses.

Procurarei,  nesta  comunicação,  analisar  o  livro  de  António  Sardinha  acima 

mencionado,  bem como alguns  números  da publicação Nação Portuguesa,  tentando 

encontrar elementos que caracterizem o integralismo lusitano enquanto um movimento 

doutrinário, e até político, racista e anti-semita: ou anti-semitista racial. Outras obras e 

textos de António Sardinha serão, também, mencionados, como o livro Purgatório das  

Ideias,  Ensaios  de  Crítica,  onde  o  integralista  lusitano  tece  teorias  anti-semitas  e 

representa o poeta Guerra Junqueiro como a “projecção atávica de todas as baixezas da 

raça” e onde ataca também o escritor Camilo Castelo Branco (Parnes, op.cit.: 370). De 

uma perspectiva da história cultural, que se cruza com a história política, pois o anti-

semitismo político está também presente, procurarei definir o conceito de “raça” que foi 

motor  da  história  do  Integralismo  Lusitano  em Portugal,  nas  primeiras  décadas  do 

século XX.
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