1891: os factos e as ideias
Do 31 de Janeiro à Rerum Novarum
Um povo de suicidas
Crise financeira
Revolta republicana no Porto (31 de Janeiro)
Remodelação total do governo, apenas permanecendo
o presidente (25 de Maio)
Grande crise financeira, com várias falências
Decreto de 9 de Julho a acabar com o chamado
padrão-ouro
Conclui-se a linha de caminho-de-ferro do Oeste
Surgem os primeiros carros eléctricos em Lisboa
Os britânicos assinam um tratado com Gungunhana, o
régulo dos Vátuas Mundagaz, filho de Musila
António Enes, nomeado comissário régio para
Moçambique, onde permanece, numa primeira fase,
até 1894.
Consegue negociar-se com um sindicato bancário
internacional, graças a Henrique Burnay e à Casa
Fonseca, Santos e Viana, um grande empréstimo de 36
000 contos, em troca do monopólio do tabaco,
restaurado em 1888, depois de ser extinto em 1864.
Morre Latino Coelho
Matricula-se a primeira mulher na universidade,
Domitilia de Carvalho, em matemática.
Portugal transforma-se, como vai dizer Miguel de Unamuno (1864-1936), num povo de
suicidas, quandoem Ponta Delgada, junto ao convento da Esperança, Antero de Quental se
suicida (11 de Setembro), na sequência do que no ano anterior sucedera a Camilo Castelo
Branco. Pouco antes, o mesmo Antero, em 18 de Julho, numa carta escrita a Alberto Sampaio
assinala que por aqui, a ideia de que a Inglaterra, como indemnização, pode lançar mão
destas ilhas, sorri a muita gente. Confesso-te, apesar de tudo, preferia muito que ficássemos
unidos a Portugal, para depois entrarmos, como Estado Federal, na União Peninsular. Sabes
quão pouco me sinto português; mas ainda me sinto menos inglês ou americano. Já Tomás
Ribeiro lança a História da Legislação Liberal Portuguesa, 1891-1892 e António Viana
começa a editar José da Silva Carvalho e o seu Tempo, com um segundo volume em 1894.
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