
SÍNTESE BIOGRÁFICA DE ANTERO DE QUENTAL

Na  comemoração do  Dia  Mundial  da  Doença  Bipolar  a  Associação  de  Apoio  aos  Doentes 
Depressivos e Bipolares (ADEB) recorda aquele que é uma das maiores referências literárias  
nacionais, Antero de Quental, celebrando a sua incrível genialidade e contribuindo ao mesmo 
tempo  para  uma  reflexão  construtiva  sobre  o  impacto  destas  doenças  na  vida  de  tantos  
homens e mulheres, em Portugal e no mundo. 

É  importante  promover  a  reflexão  sobre  as  perturbações  de  humor,  sobre  as  respostas 
terapêuticas de que hoje dispomos e que poderiam eventualmente, ter contribuído para um 
desfecho diferente daquele que Antero de Quental veio a ter na sua vida, sobre o estigma, mas  
principalmente sobre o futuro de tantos que padecem destes diagnósticos. 

Poucos autores tiveram o impacto de Antero de Quental, (1842 -1891) que se veio a tornar no  
símbolo de uma geração (a Geração de 70 ou a Geração de Antero), referência incontornável 
na literatura portuguesa, no ensaio filosófico e literário, no jornalismo e na intervenção social.

Nascido  na  Ponta  Delgada,  vem  para  Lisboa  aos  10  anos,  vindo  em  1859  a  ingressar  na  
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, destacando-se como líder dos estudantes e  
seu  porta-voz,  e  como autor  de  vários  manifestos  contra  o  conservadorismo  intelectual  e 
sociopolítico da altura. 

Já na altura os seus textos poéticos e artigos de crítica literária e política que ia escrevendo 
para os jornais e revistas coimbrãs se destacavam: "A influência da Mulher na civilização", "A 
ilustração e o operário", "A indiferença em política", "O sentimento da imortalidade". 

Após a licenciatura, e atraído pelos ideais socialistas de Proudhon, sobretudo, pensa alistar-se 
nos exércitos de Garibaldi, mas acaba por aprender a arte de tipógrafo, na Imprensa Nacional,  
deslocando-se  depois  a  Paris,  em  1867,  para  aí  exercer  o  ofício  e  familiarizar-se  com  os 
problemas  do  proletariado  que,  no  nosso  país,  longe  da  industrialização,  ainda  eram 
desconhecidos. 

Em 1868 viaja para a América do Norte (E.U.A. e Canadá) e, no regresso, fica a residir com 
Batalha  Reis  iniciando  então  (1870)  uma  intensa  actividade  política  e  social.  Colabora  na 
fundação de associações operárias e na introdução, em Portugal, de uma secção da Associação 
Internacional dos Trabalhadores; publica folhetos de propaganda. Foi  um dos directores do 
República - Jornal da Democracia Portuguesa. 

Todavia, o período mais estimulante da sua vida pública foi o que culminou com a organização,  
junto com Batalha Reis, das Conferências do Casino, que se inauguraram em 1871, no Casino 
Lisbonense.  A  sua  finalidade  era  a  reflexão  sobre  as  condições  políticas,  religiosas  e 
económicas da sociedade portuguesa no contexto europeu. A mais célebre das conferências é 
a sua: “Causas da decadência dos povos peninsulares”, que foi imediatamente impressa e se 
tornou no seu mais conhecido texto em prosa. Para ele, a decadência das nações peninsulares,  
tão prósperas nos séculos XV e XVI, era devida a três causas de diversa natureza: moral, política 
e económica. 



Mas nunca a acção política impediu Antero de continuar a vida literária. Em 1872 editam-se  
Primaveras Românticas  -  Versos  dos  20 anos e Considerações sobre a Filosofia  da  História 
Literária Portuguesa. Dois anos depois manifesta-se a primeira crise de uma doença nunca  
completamente diagnosticada, que o vai impedir de se consagrar continuadamente a qualquer 
actividade. 

Como a medicina nacional (Sousa Martins, Curry Cabral) não conseguisse atinar com o seu mal,  
decide  ir  a  Paris  consultar  o  célebre  médico  Charcot,  que  lhe  receita  uma  cura  num 
estabelecimento termal dos arredores de Paris, em 1878 e 1879.

De  volta  a  Lisboa,  e  sentindo  algumas  melhoras,  retoma  a  atividade  política  e  aceita 
candidatar-se  como  deputado  pelo  Partido  Socialista  nas  eleições  gerais  de  1879  e  1880,  
embora não alimentando esperanças de vir a ser eleito.

No ano seguinte,  após ter  adoptado as  filhas  do seu grande amigo de Coimbra,  Germano 
Meireles,  falecido em 1878  (Albertina,  de  3  anos,  e  Beatriz,  de  ano e  meio),  decide fixar  
residência em Vila do Conde, onde irá permanecer 10 anos, os mais calmos e literariamente 
mais produtivos da sua vida. É lá que escreve os últimos sonetos, reflexo do espiritualismo que 
lhe  permitira  ultrapassar  a  crise  pessimista:  "Voz interior",  "Solemnia  Verba",  "Na Mão de  
Deus", entre outros, do último ciclo dos Sonetos Completos, editados em 1886.

Em 1890 situa-se a sua última intervenção política, após o Ultimatum Inglês, quando o país se  
levantou contra a humilhação da Grã-Bretanha. Nesse contexto nasceu no Porto um projecto 
nacionalista - A Liga Patriótica do Norte - cujos promotores foram a Vila do Conde convidá-lo 
para Presidente, projecto que se revela breve por extinção do movimento.

Fixa-se  definitivamente  em  Ponta  Delgada,  juntamente  com  as  filhas  adoptivas,  tendo 
embarcado em 1891.  As primeiras  cartas  aos  amigos são optimistas,  mas em breve o seu 
estado de saúde agrava-se. No dia 11 de Setembro, à hora do crepúsculo, após ter comprado 
um revólver, arma que usou pela primeira vez, Antero suicida-se, no Largo de São Francisco, 
junto  ao  Convento  da  Esperança.  Havia  escrito  na  carta  autobiográfica  enviada  a  Wilhelm 
Storck,  o tradutor  alemão dos Sonetos,  em Maio de 1887: “Morrerei,  depois de uma vida 
moralmente tão agitada e dolorosa, na placidez de pensamentos tão irmãos das mais íntimas 
aspirações da alma humana e, como diziam os antigos, na paz do Senhor - Assim o espero”.

A doença que vitimou Antero de Quental e que levou ao desfecho fatal do seu suicídio não foi  
nunca  diagnosticada,  mas  avaliações  psiquiátricas  e  psicológicas  posteriores  à  sua  morte, 



baseadas na sua obra e percurso de vida, indicam a existência de uma marcada instabilidade  
emocional,  pautada  por  períodos  de  vibrante  energia  intervalados  por  angustiantes  e 
paralisantes depressões. 
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