1845: os factos e as ideias
Governamentais esmagam eleitoralmente a coalizão
dos oposicionistas urneiros
Em Janeiro, oposições unificadas começam a editar o
jornal Coalizão. Têm reunião geral em 15 de Março.
e 10 ( 3e 17 Agosto) Vencem os cabralistas contra a
Comissão Geral Eleitoral do Reino (oposição
unificada, unindo cartistas puros, isto é anticabralistas, e setembristas, já sem miguelistas). O
miguelista António Ribeiro Saraiva aconselha a
abstenção, contrariando os chamados urneiros

MARX E ENGELS editam Die heilige Familie e entram em conflito com PROUDHON, enquanto
AUGUSTE COMTE, depois do encontro com Clotilde de Vaux, abandona os exageros
cientificistas, colocando o sentimento em equilíbrio com a razão e começando a lançar a sua
versão positivista de uma nova religião para a humanidade, em torno da tríade família,
pátria, humanidade, que pretende assumir-se como uma espécie de catolicismo sem
cristianismo, conforme as palavras de ALDOUS HUXLEY. As duas opções hão-de penetrar em
Portugal de forma avassaladora, principalmente através de vulgatas ideológicas, marcando o
ritmo tanto dos modelos educativos como de alguns dos nossos principais partidos e
movimentos políticos, com o positivismo a ser a epidemia na viragem do século XIX para o
século XX e o marxismo a infestar o último quartel do século XX. J. F. BOHMER cunha a
expressão cesarismo, para qualificar o regime de Napoleão, LASSALLE vai para Paris e MARX
é obrigado a sair da capital francesa e a instalar-se em Bruxelas, depois das autoridades
prussianas o procurarem. Já o teólogo inglês JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890), cardeal
católico, depois de uma conversão tardia, lança a sua obra Lead Kindly Light.
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