
 

1885: os factos e as ideias 

 
DA CONFERÊNCIA DE BERLIM AOS PARES ELECTIVOS – OLIVEIRA MARTINS ADERE AOS 

PROGRESSISTAS 
. 

 

Carros eléctricos, antropologia e Vida Nova 
Congresso Nacional Indiano 

Termina a Conferência de Berlim sobre a partilha de 
África 

Acto Adicional de 24 de Julho de 1885 estabelece os 
pares electivos 

Morte de Anselmo Braamcamp, substituído por José 
Luciano, e adesão de Oliveira Martins aos 

progressistas 

 

 
 
 
 
No ano dos primeiros carros eléctricos no Porto e do terceiro Reform Act britânico que alarga 
o sufrágio a cerca de 29% da população, abrangendo cerca de cinco milhões de eleitores, 
assinale-se o começo da publicação da monumental História da Administração Pública em 

Portugal nos Séculos XII a XV , da autoria de Gama Barros, enquanto GUERRA JUNQUEIRO 
edita A Velhice do Padre Eterno.  BERNARDINO MACHADO cria em Coimbra uma cadeira de 
antropologia e nessa universidade, MANUEL EMÍDIO GARCIA edita o Plano Desenvolvido do 

Curso de Sciencia Politica e Direito Público, enquanto OLIVEIRA MARTINS lança Política e 

Economia Nacional, em cujo prefácio lança um programa doutrinário dito Vida Nova, 
marcado pelo socialismo catedrático e pela experiência de Bismarck, que vai ser secundado 
por Carlos Lobo de Ávila e pelo deputado António Cândido, da oposição progressista, que 
defende a necessidade de uma solução ditatorial. É fortemente criticado pelo republicano José 
Elias Garcia que considera a tese como uma serpente perigosíssima (24 de Março). Morre D. 
Fernando II (15 de Dezembro) e há um campanha republicana contra o testamento do rei-

artista, acusando-o de favorecer a segunda esposa, a cantora de ópera Elisa Hensler, feita 
condessa de Edla, a quem é legado o próprio usufruto do Palácio da Pena. Emídio Navarro, 
deputado desde 1879, funda o jornal diário Novidades e aqui escreve que a cantarina 

procurou vingar-se com a mão do finado. Estamos também no ano da edição do relatório de 
LE PLAY, Les Ouvriers Européens, onde pretende fazer observação metódica, analisando 
experiências, sem apriorismos. 

1885 : outras obras 

 
Beleuchtung (Zur) der soziale Frage 

Rodbertus 
Congressional Government  

Wilson, Thomas Woodrow 



Institutiones juris naturalis  

Meyer, Theodor 
Introduction to the Study of the Law of the Constitution  

Dicey, Albert Venn 
Ouvriers (Les) Européens,  

Le Play 
Politique Expérimentale  

Donnat, Léon 
Popular Government 

Maine, Henry Sumner 
Povo Português  

Braga, Teófilo 
Programma da quarta cadeira  

Garcia, Manuel Emídio 
Relações da Justiça com a Utilidade  

Silva, António Henriques da 
 


