1861
MORTE DE D. PEDRO V E TUMULTOS DO NATAL. CURSO SUPERIOR DE LETRAS E MEDO DO
IBERISMO. UNIFICAÇÃO ITALIANA
Eleição nº 17 (22 de Abril) Vitória dos históricos.
Oposição regeneradora com 40 deputados.
Morre D. Pedro V (Novembro). Sobe ao trono o irmão,
D. Luís I
Tumultos do Natal
Inaugura-se o caminho-de-ferro do Barreiro a Vendas
Novas e do Pinhal Novo a Setúbal
Surge a exposição industrial no Porto
Da-se, em 17 de Março, a unificação italiana com o rei
Vítor Emanuel e graças às movimentações de
Garibaldi
O sultão otomano acede à unificação da Moldávia e da
Valáquia, surgindo a Roménia
Na Polónia, a Sociedade Agronómica lança uma
petição ao czar para o restabelecimento da
constituição de 1815.
No México, Benito Juárez (1896-1872) torna-se
presidente do país.
Guilherme I sobe ao trono na Prússia.
Começa a guerra da secessão nos Estados Unidos
(1861-1865).

No ano em que se dá a abertura do Curso Superior de Letras (14 de Janeiro), HENRIQUE DA
GAMA BARROS lança um Repertório Administrativo e CARLOS MORATO ROMA publica, na
Academia das Ciências, A Questão da Moeda. Destaque, contudo, para as Noções
Fundamentais de Philosophia do Direito, de JOSÉ DIAS FERREIRA*. Já CAMILO CASTELO
BRANCO também se salienta com O Romance dum Homem Rico, obra redigida na cadeia da
Relação do Porto, onde o escrito se encontrava, preso por adúltero.
No plano das organizações católicas, saliente-se a criação, pelo PADRE LUÍS PACHECO, do
movimento das Leituras Populares Ilustradas. Segue intensa a actividade maçónica e
ANTÓNIO GREGÓRIO DE FREITAS, do rito irlandês, considera que os valores maçónicos, na
actividade política, se traduzem, na luta contra os miguelistas, contra o restabelecimento dos
frades e dos jesuítas, bem como contra os que pretendem entregar Portugal à Espanha por
meio da União Ibérica. Neste ambiente, surge, em 24 de Maio a Associação 1º de Dezembro
de 1640, visando o culto da independência nacional, enquanto em Coimbra, o maçon OLÍMPIO
NICOLAU RUI FERNANDES funda a Associação dos Artistas de Coimbra. Nesse mesmo ano,
JOHN STUART MILL, continua a procurar conciliar a herança benthamiana, recebida do pai
com o positivismo, publicando Utilitarianism. Na Rússia, com o começo da publicação das
Cartas Históricas de PIOTR LAVROV, começa o movimento do populismo. HERZEN responde

que o povo precisa de Terra e Liberdade, nome que vai qualificar uma sociedade secreta que
visa a libertação dos servos, nesse ano concedida por Alexandre II, considerando que é
melhor fazer a libertação a partir de cima do que esperar que eles possam fazê-la por si
mesmos, a partir de baixo. Nesse mesmo ano, BAKUNINE, que estava detido na Sibéria,
consegue evadir-se. Apesar de tudo, década e meia volvida, surge novo movimento com o
mesmo nome, já marcado pelo nihilismo e advogando o terrorismo que vai ter como vítima o
próprio czar libertador.
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