1834
Quádrupula Aliança, devorismo, morte de D. Pedro e aliança
entre chamorros e conservadores
Reposta em vigor a Carta Constitucional de
1826.
e4 13 e 27 de Julho. Vitória dos apoiantes da
aliança dos chamorros com os palmelistas (43
deputados). Há 32 deputados da oposição e 44
indecisos
Governo nº 6 Palmela (246 dias)

Em 1834, a união aduaneira, ou Zollverein, já se estende a quase toda a Alemanha, com
excepção para o Hanôver, Brunswick, Holdenburg e cidades hanseáticas e, evidentemente, a
Áustria. Isto é, aquilo que as formas políticas não conseguiram, ia-se fazendo pelas reformas
finnceiras e económicas. É preciso esperar pelo abalo de 1848.

No ano em que o Zollverein já se estende a quase toda a Alemanha e quando se constitui o
British Conservative Party, depois da emissão do Tamworth Manifesto de Peel, SILVESTRE
PINHEIRO FERREIRA publica em Paris o Manual do Cidadão em um Governo Representativo e
MANUEL ANTÓNIO COELHO DA ROCHA (1793-1850), regressado ao ensino, depois do
saneamento, lança o Ensaio sobre a História do Governo e da Legislação de Portugal,
enquanto MANUEL FERREIRA BORGES se destaca com Instituições de Economia Política. Em
Paris, MIGUEL ANTÓNIO DIAS (1805-1878) publica a Bibliotheca Maçonnica, ao mesmo
tempo que o médico JOSÉ DA GAMA E CASTRO (1795-1873) passa para o exílio italiano, onde
começa a emitir o boletim O Precursor, órgão do miguelismo no exílio. Já em Paris se
destaca FELICITE ROBERT LAMENNAIS (1782-1854), com Les Paroles dún Croyant, obra
fundamental do liberalismo católico anti-papista que tanto vai influenciar os nossos ANTÓNIO
FELICIANO DE CASTILHO e ALEXANDRE HERCULANO. LAMENNAIS que, juntamente com
LACORDAIRE e MOMTALEMBERT, havia fundado em 1830 o jornal L'Avenir, tinha sido
expressamente censurado pelo papa GREGÓRIO XVI em 1832 e passa em 1834 à rebelião
expressa. Já MAZZINI funda o movimento Jovem Europa, organização maçónica que diz
querer uma Europa livre e unida, pela congregação dos movimentos revolucionários das
várias nações, advogando uma unidade moral da Europa, pela república democrática que
deve conduzir à federação dos povos.

1834: outras obras
Silvestre Pinheiro Ferreira
Manual do Cidadão em um Governo Representativo, ou Princípios de Direito Constitucional,
Administrativo e das Gentes, Paris, Rey et Gravier- J. P. Aillaud, 1834, em 3 vols (Tomo I —
Direito Constitucional; Tomo II — Direito Administrativo e das Gentes; Tomo III —
Projecto de Código Geral de Leis Fundamentaes e Constitutivas duma Monarquia
Representativa);
Bentham
Deontology or the Science of Morality
Lamennais, Felicité Robert
Les Paroles d’un Croyant
José Ferreira Borges
Instituiçoens de Economia Política
Lisboa, Imprensa Nacional, 1834.

