Armando Malheiro da Silva
Maria Luiza Tucci Carneiro
Stefano Salmi
Coordenação

R

epública,
Republicanismo
e Republicanos
Brasil • Portugal • Itália

•

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

COIMBRA 2011

Luís Reis Torgal

ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, A REPÚBLICA E A ITÁLIA

António José de Almeida, um republicano popular e populista

António José de Almeida (1866-1929) é normalmente considerado um
dos combatentes mais significativos do republicanismo português676.
Nascido de uma família rural — mas com algum significado político no seio
da Monarquia — e num concelho rural, Penacova, a cerca de 25 quilómetros de
Coimbra, António José frequentou Medicina na única Universidade então existente
no país, ficando célebre pela sua militância republicana, no seio do movimento
nacionalista contra o Ultimatum inglês (11 de Janeiro de 1890), que, no contexto da aprovação da “política de ocupação” na Conferência de Berlim, ameaçava
Portugal se não abandonasse as sua pretensões de ocupar o espaço geográfico
situado entre Angola e Moçambique. Por isso a geração de António José foi denominada a “geração do Ultimatum”, afinal a geração que passou da teoria
republicana à prática militante e revolucionária. Aliás, em 1891 Almeida publicou
no “número-programa” (de 23 de Março) do jornal académico denominado precisamente Ultimatum um dos textos mais polémicos que se escreveu contra a
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Este artigo tem como base as investigações realizadas para o livro que publicámos, com a
colaboração de RAMIRES, Alexandre - António José de Almeida e a República. Discurso de uma vida
ou vida de um discurso. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004 (nova edição: Lisboa, Temas e Debates,
2005). Ver também a obra de síntese, em colaboração com RAMIRES, Alexandre - António José de
Almeida. Fotobiografia. Lisboa: Museu da Presidência da República, 2006. Nesta medida, só em casos
especiais citaremos as fontes, que devem ser procuradas nas obras referidas.
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