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Resenha biográficaResenha biográfica  

 

1836 – José Duarte Ramalho Ortigão nasce no Porto, a 

24 de outubro, filho de um combatente das guerras 

liberais. Conclui os estudos elementares no Colégio da 

Lapa, dirigido pelo pai e, aos 14 anos, matricula-se em 

Direito na Universidade de Coimbra, curso que não 

completa. 

 

1855 – De regresso à cidade invicta, começa a lecionar Francês no colégio paterno. Um 

dos seus alunos é José Maria Eça de Queirós (1845-1900) com quem estabelece uma 

relação amistosa, mas não inteiramente pacífica. 

 

1859 – Dedica-se ao jornalismo e começa a publicar folhetins no “Jornal do Porto”. Faz 

diversas incursões ao estrangeiro e calcorreia Portugal, o que dá origem a vários livros e 

crónicas de viagem. Do casamento com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Veiga nascem 

três filhos: José Vasco, Berta e Maria Feliciana. 

  

1866 – Intervém na célebre “Questão Coimbrã”, com o folheto “Literatura de hoje”, em 

defesa de António Feliciano de Castilho (1800-1875) contra Antero de 

Quental (1842-1891) com quem se bate em duelo, no Jardim d’Arca 

d’Água, a 27 de fevereiro de 1866. Fica ferido, mas as discordâncias 

ideológicas com Antero são entretanto resolvidas e convertidas em 

admiração e simpatia mútuas. 

 

1867 – Fixa residência em Lisboa onde exerce o cargo de oficial de 

secretaria da Academia das Ciências. Três anos mais tarde, em 

estreita colaboração com Eça de Queirós, publica em folhetins do 

Diário de Notícias “O mistério da estrada de Sintra” e, em 1871, “As 

Farpas” – crónicas mensais da política, das letras e dos costumes. 

Esta parceria cedo é interrompida por força da partida de Eça para 

Havana na qualidade de Cônsul de Portugal. A partir desse momento, 

Ramalho Ortigão assume sozinho a redação dos fascículos. 

 

1888 – Integra “Os Vencidos da Vida” – designação dada por Oliveira Martins ao “«grupo 

jantante» de onze intelectuais portugueses” que, semanalmente, 

se reúne para jantar e conversar, ora no Hotel Bragança, ora no 

Café Tavares, ora na residência de um dos participantes -, e, em 

1895, assume as funções de Bibliotecário-mor da Ajuda, onde 

aplica uma nova metodologia de catalogação e implementa 

“medidas de disposição e higiene” essenciais para a conservação 

do fundo local, ainda hoje devedor desses trabalhos. “Dedicado e 

disciplinado, [mantém] o hábito diário de registar, por escrito, factos (visitas de ilustres, 

por exemplo) e procedimentos inerentes à correta organização e eficiente gestão” do 

espaço. Demite-se 10 dias após a instauração da República, assumindo a recusa em 

aderir ao regime republicano, que critica com veemência. Exila-se voluntariamente em 

Paris, onde começa a escrever “As farpas esquecidas”, editadas postumamente em 1946. 

 

1912 – Regressa a Portugal e, dois anos mais tarde, redige a “Carta de um velho a um 

novo”, dirigida a João do Amaral. O documento – de publicação póstuma -, lança as 

bases do “Integralismo Lusitano”, doutrina que, veiculada através do periódico 

conimbricense “Nação Portuguesa”, sustenta “o retorno a um sistema político 

monárquico tradicional e nacionalista, antiparlamentar, logo antirrepublicano”. 

 

1915 – Vítima de cancro, Ramalho Ortigão morre a 27 de setembro na sua 

casa da Calçada dos Caetanos, freguesia da Lapa. Como recordá-lo para lá 

do inestimável legado documental? O próprio se autorretrata e sumariza o 

que procurou fazer em vida: “Maçar o menos possível que seja o meu 

semelhante, procurando tornar para os que me cercam a existência mais 

doce, o mundo mais alegre, a sociedade mais justa (…). O acaso fez de mim 

um crítico. Foi um desvio de inclinação a que me conservei fiel. O meu fundo 

é de poeta lírico”. 

FONTES : http://www.portoantigo.org/2012/03/esculturas-do-porto-ramalho-ortigao.html  ; http://www.vidaslusofonas.pt/biografia.php?id=Yq6qE0iRUWI  ; http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2401/1/ulsd058670_td_Alice_Alves.pdf  ; 

http://bibliotecadaajuda.blogspot.pt/2015/02/ramalho-ortigao-porto-1836-lisboa-1915.html  ; http://www.infopedia.pt/$integralismo-lusitano. 
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