
 
 

1856 
O fim da canalhocracia, inauguração do caminho-de-ferro e do 

telégrafo e primeiro governo histórico 
Fim da guerra da Crimeia 

 

 

O rei fala num canalhocracia e na 
necessidade de alternância 

Gov. 23 Loulé (1014 dias). O primeiro 
governo histórico. 

Manifestação em Lisboa contra a alta do 
custo de vida (8 de Agosto) 

Eleição 14 (9 de Novembro). Vencem os 
governamentais, ditos progressistas 

históricos, em torno de uma Comissão 
Eleitoral Progressista, com 62 deputados. 

Oposição de elementos do anterior 
situacionismo, ditos progressistas 

regeneradores, 41 deputados. 5 deputados 
miguelistas que não chegam a prestar 

juramento de fidelidade 
 

 
A maçonaria cria a Associação Promotora de Educação Popular (15 de Março), com a 
inspiração de António Feliciano de Castilho. Henriques Nogueira (1825-1858) publica O 
Município no Século XIX. Destaque para Francisco António Fernandes Ferrão (1798-1874) 
que edita a Theoria de Direito Penal. Alexandre Herculano começa a publicar os Portugaliae 
Monumenta Histórica e é ofendido por Rodrigo da Fonseca quando este nomeia um seu 
inimigo pessoal, Costa Macedo, para guarda-mor da Torre do Tombo. Alexis de Tocqueville 
publica O Antigo Regime e a Revolução, onde critica nos intelectuais políticos a sua falta de 
experiência e a sua tendência para propalarem ideias gerais que levam a extremismos 
simplicistas. 
Em 28 de Outubro de 1856 dava-se a inauguração solene do caminho de ferro entre Lisboa e 
o Carregado. 
É a partir de então que termina a década moderada e surge o biénio progressista, com os 
governos de Espartero e de O’Donnel. Segue-se, de 1856 a 1868 a alternância entre a União 
Liberal de O’Donnel e o partido moderado de Narváez, gerando-se até 1863 o chamado 
glorioso quinquenio. 
Herculano Começa a publicar os Portugaliae Monumenta Historica em 1856 
 
 



 

1856: outras obras 
 
Alexandre Herculano 
Portugaliae Monumenta Historica, I 
J. F. Henriques Nogueira 
O Município no século XIX 
Gustave Flaubert 
Madame Bovary 
Alexis de Tocqueville 
L’Ancien Régime et la Révolution 
J. Luciano de Castro 
A Questão das Subsistências 
Auguste Comte 
Synthèse Subjective ou Système des Concéptions Propres à l’état normal de l’humanité 
Clemente José de Melo 
Saint-Simon considerado como reformador religioso, Braga, 1856 
Taine  [1856]Essai sur Tite-Live 
Auguste Comte, 1856Synthèse Subjective, ou Système Universel des Concéptions Propres à 
l’État Normal de l’Humanité. I. Système de Logique Positive, ou Traité de Philosophie 
Mathématique  
 


