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Resumo: A conjuntura do fim do século XIX ficou marcada, não só em Portugal mas a 

nível europeu, pela chamada «questão social». A evolução tecnológica e económica 

provocara transformações sociais, com particular impacto entre as classes mais 

desfavorecidas. Conscientes do potencial revolucionário que o proletariado vinha a 

desenvolver, as elites iniciaram uma análise da situação e uma procura de soluções que 

permitissem a acalmação e integração das massas populares.  

A presente comunicação tem como objectivo, de entre as várias propostas que emergiram 

no último quartel do século XIX, estudar em especial a de José Maria do Casal Ribeiro, 

Conde de Casal Ribeiro.  

Proto-republicano e socialista na juventude, depois da Regeneração Casal Ribeiro tornou-se 

um membro destacado do Partido Regenerador, deputado, ministro e par do reino. A partir 

de 1865 afasta-se do núcleo central do partido, desenhando um rumo gradualmente mais 

conservador até à ruptura total, em 1879. A partir dessa data Casal Ribeiro surge como um 

crítico da política exercida em Portugal, questionando também a sociedade e os valores que 

representavam o país. Pretendia formar um partido conservador, reunindo à volta da sua 

liderança um grupo de nomes mais ou menos conhecidos da política oitocentista; contudo, a 

iniciativa não teve sucesso. Dedicou-se então, enquanto embaixador em Madrid, à produção 

de textos de análise política e histórica, falecendo em 1896.  

Para desenvolver esta pesquisa iremos recorrer principalmente aos textos da autoria de 

Casal Ribeiro, entre opúsculos, artigos publicados na imprensa portuguesa e espanhola e 

textos inéditos constantes do seu espólio pessoal. Para além disso, completaremos quando 

necessário com informação constante de textos historiográficos.  

Procuraremos desta forma apresentar informação para o estudo da questão social, e em 

simultâneo aprofundar a investigação da actuação política e do pensamento de uma figura 

mal estudada da política do século XIX. 
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