
 
1863 

Abolição dos morgados, cisões maçónicas e federalismo 

 

Recenseamento, Olivença e caminho-de-ferro 
até Badajoz 

Os sociais-democratas 
Federalismo e catolicismo liberal 

Cisão da CMP, com a constituição da 
Federação Maçónica Portuguesa de José Elias 

Garcia (até 1869) 
Lassalle funda em Leipzig a Associação Geral dos 

Trabalhadores. 
 

 
 
BÉLGICA Sucedeu-lhe Leopoldo II, em 1863, quando a Bélgica tinha 5. 500 000 habitantes, 
com 49.8% de língua flamenga e 42,3% de língua francesa. A partir de então, a Bélgica vive 
um período de  grande expansão económica que lhe permite lançar-se na aventura colonial, 
principalmente no Congo.  

 
 
�No ano da morte de GRIMM, PROUDHON publica Du Principe Fédératif, onde vaticina que o 

século XX abrirá a era dos federalismos, e ERNEST RENAN (1823-1892) assume novas formas 
de anticlericalismo com o primeiro volume de Histoire des Origines du Christianisme, sobre a 
Vie de Jésus.  
�Ser liberal, ainda é sinónimo de ser anti-católico, dado que os papistas se assumem como 
ultramontanos e os católicos moderados como MOMTALEMBERT (1810-1870), adeptos da 
conciliação com o liberalismo, com uma Igreja livre num Estado livre, no Congresso de 
Malines, promovido pelos católicos moderados contra os ultramontanos, reunião que chega a 
ser directamente criticada pelo Papa PIO IX.  
 
�Na via moderada, também alinha o católico e liberal britânico LORD ACTON que, nesse ano 
publica Ultramontanism. CAMILO CASTELO BRANCO edita O Bem e o Mal e passa a residir em 
S. Miguel de Seide. JOÃO DE DEUS é convidado a escrever um folhetim educativo para o 
Archivo Rural.  
�Destaque para o lançamento do movimento irredentista oliventino, com ESTÁCIO DA VEIGA a 
editar Gibraltar e Olivença, enquanto BERNARDINO PINHEIRO (1837-1896) publica em O 

Instituto, o Ensaio sobre a Organização da Sociedade Universal.  
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Human Sacrifice [1863] �Acton, Lord 
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