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PREFACIO 
DA SEGUNDA EDIQAO 

Esta segunda edigao da Pequena Historia do 
Brazil por pergunlas e respostas, o autor a publica 
debaixo da n'lais grata satisfagíio que !he causou 
a noticia de haver a sua obrinha merecido a in
signe honra de ser app1·ovada pelo Conselho Supe
rior da Instrucl(i'iO Publica. Foi tambem animado 
a ernprehendel-a pelo Jisonjeiro acolhirnento que 
ella obteve junto dos Srs. P1·ofessores e Directores 
de Collegios, a quem se deve o grande resultado 
de se ter em poucos anuos csgotado a prirneira 
edil(iio, que foi de dez mil exemplares. 

Taes faveres, de que o autor confessa sincera
mente nao set crr,dor, mas que provavelmente !he 
grangcou o ser a obrinl1a escripta com clareza, e 
de urna maneira adaptada á capacidade das crian
gas, sao para elle novo incentivo para que empre
g·ue todos os esfor(Íos e o mais aturado e escrupu
loso cuidado na execugiio <:los trabalhos escolas
ticos que tem entre maos, com que espera poder 
prestar algum servi<;;o á soa patria, e para os qoaes 
pede desde já a benevolencia dos Srs. Professores 
e Directores de collegios. 

Pariz, a 2 de Junho de 1880. 

Dr. Joaquim Maria de Lacerda. 



O S. Raplwel, mwio })OI'lugucz do xvr seculo 
{segundo o modelo existente na escoJa naval 

de Lisboa¡. 



PROLOGO 
DA PRESENTE EDI9AO 

A extraordinaria rapider com que se esgolou a 

primt•ira edi~ao desla obra por m,im. preparada 

para a l.~ivrariu Francisco Alues, é prooa evidente 

da aceita~tio que ella mereceu do pubfiro, ncío só 

pela conserva~áo do metlwdo do autor•, como pelos 

nte/Jwramentos e ac~;.rescimos nella introdueldos . 

lgllal favor espero que merecerá esta (•difñO, que 

me augmentada até 16 de Nouembro de rgo6. 

L. L. FEnNANDES PJNmuno 





Pnd1•llo, qne os Portnguezes colloca":tm 
nas tel'ms que iam descobrJndo. 

DIVISAO DA HISTORIA DO BRAZIL 

A Jli.')IQ1'Ü' do B1•:t:z.il p6de-se dividir em 7 pel'iodos, a 
snbcr· : 

1° Pc1·iodo - Desde o seu descobrimenlo até o do
minio heRpnnltol (1500-1580). 

2o Periodo- O Bl'azil dcbaixo do dorninio hespanho] 
(I580-16'o0). 

3n Per·iodo - Desde a Hest.oUJ·a~ao de Pol'tugal até a 
cheg-ada do familia ¡·eal ao Bra1.il {16'10-1808). 

'•• Periodo- Desde a cheg-ada da familia ¡•eal ató a 
independcnci~ do Brazil ( 1808-J 8:!2). 

5o Pe1•iodo- Reinado de D. Pedro 1 (1822-1831) 

6• Pel'iodo- Heinado de D. Pedro JI (1831-1889). 

7• Periodo- Hepublica (1889-1906). 



PEDRO' Af,VARES CADRAL 

~lonumeoto inaugurado no Rlo de Janeli'O po1· occasHio d~ 
l V centenario da dP-scoberta dn Ara:zll 



OE~COBR!ir!~TO DO BRAZ;tL 

PERIODO I 

DESDE O DESCOBRIMENTO DO BRAZIL ATE O 
DOMINIO HESPANHOL {15(10-1580) 

Descobrimento do BPSz.il 

P. Por quemjoi descoberfo o Bra'{il? 

u 

R. O Brazil foi descoberto pelo almirante 
portuguez Pedro Alvares Cabra!. 

P. Quando tePe lugar este descobrimento? 
R. Teve lugar a 22 de Abril de 1500, reinando 

em Portugal el-reí D. Ma
nuel. 

P. O que deu occasiáo 
a este notavel aconleci
mento? 

H. O dcscobrimento do 
Brazil f0i tnn c[feilo do 
acaso. Navegava Cabral 
para a India, quando, 
para evHar as caln1arias 
da costa d'Africa, afas
tou-se tanto d'ella, que 

Cabra l. 
Segundo uma pintura 

existente em Ltsboa. 



·~ 
O~SCOBUlMENTO DO ORAZIL 



DESCOBRI&IENTO DO BRAZIL 13 

veio a avistar do lado do Occidente uma terra 
desconhecida. 

P. Que nome recebeu a nova terra descoberta 
por Cabra!? 

R. Cabra! den á nova !erra o nome de Vera
Cnt'{, que depois foi mudado no' de Terra da 
Santa-Cru\, e mais larde substituido pelo uome 
actual de Bra::;J l. 

P. D'onde se derivou este nome de Bra:¡il? 
R. O nome de Brazil derivou-se da grande 

abundancia que na len·a havia de páo Bra!{il, 
excellente para a tinturaría, cuja cilr vermelha 
se parece muito com a da braJ(.a. 

P. Em que ponto da costa fundeou Cabra/? 
R. Cabra!, depois de descobrir o monte Pas

choa.l (1), foi fundear na enseada de Porto-Se
guro, ande se demoran alguns dias, _seguindo 
depois para a India. 

P. Que se passou de notavel em Po1·to-Segut·o? 
R. Cabra! tomou ahi posse da nova terra 

para a coróa de Portugal; e o guardiao francis
cano frei Henrique de Coimbra celebran no 
domingo da Paschoela a primeira Missa que 
se disse no Brazil. 

(1) O monte Paschoal foi o primeiro ponto da costa do 
B••uúl que Cubra! avist.ou : foi assim chamada por ter 
sido descoberto no oitavario da Paschoa. 



POYOS INOJCENAS DO :BRAZIL 

Povos indigenas do Brazil 

P. Que pavos habitaváo o Bra:rJl na epoclza 
do seu descobrimento? 

R. O Brazil era habitado por mais de cem 
tribus ou nac;.óes de Indios selvagens. 

P. Qual era a priucipal d'essas na.;óes de 
Indios? 

Armns e adorno s dos Indios. 

R. A principal era a nac;ao dos Tupis, que 
dominava em grande extensáo do liltoral, e se 
dividía em muitas tribus distinctas. 

P . Nomeai algumas das tribus mais impor-
tanl¡¡s? -

R. As tdbus mais importantes erao : os Ta
moios, no estado do Rio de Janeiro ; os Carij6s, 
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entre·Santos e Río-Grande do Su!; os Tupinam
bás e os Tupiniquins, no estado da Babia; os 
Cahetés e os Tabaya>"es, em Pernambuco; os 
Pit-:;rgom"es, na Parahyba e Rio-Grande do 
Norte. 

P. Quaes eráo as outras principaes na¡;óes in
digenas? 

Ustensilios e instrumentos dÓP. Indios. 

R. Notavao"se ainda: a dos Tapuias, no Norte 
do Brazil, que contava muitas tribus seudo a 
dos Aymorés a mais feroz; a dos Goytaca:¡:es, 
que occupava parte dos estados do Rio"de-Ja
neiro e de Minas; a dos Guayana{es, nas pla
nicies de Piratininga (S. Paulo); a dos Guaycu
nís, indios cavalleiros. no estado de Matto
Grosso ; etc. 



16 POVOS II'{DlGE.NAS DO BRAZIL 

P. Quaes m·áo os usos e costumes caracterís
ticos d'essas tribus selvagens? 

R. Viviiio errantes; andaváo em nudez qnasi 
completa, trazendo apenas enfeiles de pennas 
de varias cór·es; alimen!aviio-se da ca\(a, da 

Taba india. 

pesca, de fructas e raiJ:es; guencaviio-se de 
con!inuo u mas ás o u tras; e, aulropóphagas 
qnasi todas, devoraviio os prisioneiros. 

P. De que armas se se1·viáo os Indios do Bra:¡_il? 
R. As principaes armas eriio o arco e a llecba, 

que manejavao com admiravcl destr·eza, e a 
ma~a o u clava, feita de páo durissimo e pesado, 
a que chamaviio tacape. 



PRUJEIR..AS EXPLOllA~OES DA COSTA DO BRAZIL 17 

P. Que ¡·eligiáo p1·ojessaváo os Indios do Bra
~.il e quaes eráo os seus sacerdotes? 

R. Póde-se dizer que os Indios do Brazil nao 
tínhao religiao ou cullo algum. Seus pagés eráo 
pretendidos feiticeiros e adevinhadoTes, que vi
viáo retirados em palho9as e em grutas, e exer
ciao immenso imperio nos animos dos selva
gens. 

Primeiras explora90es da costa do Brazil 

P. Queje{ el-1·ei D. Manuel quando soube da 
descoberla do B1·a'{il? 

R. El-rei D. Manuel mandou duas expedic;oes 
explorar o liltora l : a primcira, em 1501, sob o 
commando de Gow;alo Coelho; a oulra, em 
1503, ás ordens de Chrislováo Jacques, viudo 
em ambas como pi lol6 o famoso Ameri.co Vcs
pucci, que den sen nome á America. 

P. Que expedir;áo joi enviada ao Br·a~il no 
reinado seguinte? 

R. I'. Joao III, filho e successor de D. Ma
nuel, cxpedio em 1526 Christovao Jacques com 
uma esquaclra de 6 navios para guardar a costa 
do Brazil conh·a os estmngeiros, que vinhao ahi 
fazer carregamenlos de páo brazil. 

P. Náo Jimdou Cfzristo1'áo Jacques alguma 
feitol"ia 11a costa do Bra,ili' 
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R. Chrisloviío .Tacques fundou em Pernam
buco a feitoria de ltamaracá, que mais larde 
cahio em poder dos Francezes, mas roi-lhrs 
logo retomada. 

P. Que commisséío co11jiou el->-ei D. Joéío lll a 
Mar ti m Ajfonso de Sou\a? 

R. Martim Affonso deSonza partio de Lisboa 
cm 1530, com mua esqua<h·a de cinco velas para 
dar principio á colonisac;ao do Brar.il, e impedir 
que os Francezes ou oulra qualqner na<;ao ahi 
fundassem estabclecimentos. 

P. Que pralicou Martim Aif'onso de Sow;:a 
digno de men~áo? 

R. Martim AfTonso de Souza aprisionan lJ·cs 
navíos francezes na altura do cabo de S. Agos
tinho, e seguindo para o Sul, percorreu toda a 
costa até o Rio da Prata scm encontrar nenhum 
cslabelccimenlo de Hesp1mhúes. 

P. Que colonias fundou Martim Aff'onso de 
Sow¡a? 

R. Voltando do Hio da Prala, Marlim Affonso 
de Sonza fundou na bahía ele Santos a colonia 
de S. Vicente, e elez leguas para o mle¡·ior a ele 
Piralininga. que foi origem da cidade de S. 
Paulo (1532). 



AVENTURAS DE 'DIOGO ALVAftES E DE RAMALUO 19 

Aventuras de DEogo Alvares e de Ramalho 

P. Que naufragio memomvel se deu em1510? 
R. Em 1510 naufragou nos baixios ao Norte 

da Babia de Todos os Santos um navio porlu
guez; os naufmgos que se pudéráo salvar, foráo 
devorados pelos Tupinambás. 

P. Náo escapou uenhum a táo triste so¡·te? 
R. Só 11m escapou, que foi Diogo Alvarcs 

Correa. 
P. Que fer_ elle pm·a que os Tupinambás o 

poupassem? 
R. Matando um día Diogo Alvares um pas

saro á vista dos sclvagens com a espingarda 
que salvára de bordo, cheios de terror come
<;áráo elles a gritar : Ca1·amurtí! Caramurtí! 
nome por que ficou elle sendo conhecido. 

P. Que significa a palav,ra Caramurzí? 
R. Quer dizer homem de fogo, jilho do lrováo. 
P. Como tratáráo depois os indigenas a Diogo 

A {¡;ares? 
P. Os principaes chefes dos Tnpinambás 

prestarao obediencia a Diogo Alvares, e lhe 
offerecériio suas filhas por esposas. 

P. Onde jixou Carmnw·ú sua ¡·eside11cia? 
R. Caramurú fixou sua residencia no logar 

onde depois fo' fnndada Villa- v ellza. 
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P. Náo voltou Caramurzí 'nunca nw1s a 
Europa? 

R. Sim embarcou-se com sua mulher, a 
famosa Paraguasszí, em um navio francez que 
aportára a Bahía. 

P, Que acolhimento encontráráo elles em 
Fran,a? 

R. Foráo bem recebiclos na córle de Henriqne 
ll, e Paraguassú foi entiio baplizacla com o 
nome de Catharina. 

P. Quefe:r. depois Caramurú? 
H. Nao podendo ir a Portugal, Caramur(J en

viou a D. Joiio HI infonua~:ocs de suas aven
turas, e voltou a Bal1ia. 

P. Que aventuras succedb·áo a Joáo Ramalfzo? 
R. Havendo naufragado na costa de S. Paulo, 

leve Joáo Ramalho a felicidade de agradar a 
Tibirefá, chefe dos Guayanazes, que lhc dell 
sua filba em casamenlo. 

P. Que servi>os preslánio Ca1·amw·ú e Ra
ma lho aos Portugue:¡es? 

R. Caramurú e Ramalho ajudáriio muilo aos 
Portuguezes na grande obra da co[onizac;iio do 
Brazil. 

Divis8.o do Brazil em capitanias (1534). 

P. Que fe'{ el-rei D. Jo:ío JI! para coloni'{_ar o 
Bra'{il? 
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R. D. Joao lli dividía o Brazil em capitanías 
hereditarias de quarenla, cincuenta e mais 
leguas de costa. 

P. A quemjoráo dadas essas capitanias? 
R. Essas capitanías forao dadas a vassallos 

benemeritos coma obrigac;ao de c1·em·em n'ellas 
esta])eJecimentos permanentes á sua custa. 

P. Quantas capitauias joráo creadas no Bra
;¡il? 

R. Forao creadas doze capitanías, mas só se 
snbem os nomes de dcz, a saber: S. Vicente, 
S. Amaro, Pm-a1zyba-do-Sul, Espirito-San/o, 
Porto-Seguro, llhéos, Balzia de Todos-os-Santos, 
Pernambuco, Ceará e Maranlzáo. · 

Historia da funda~~o das capitanias · 

P. Que sorte teJJe a capitanía de S. Vicente? 
R. A capitanía de S. Vicente foi urna das que 

mais prosperánlo. 
P. Quem joi o donatario da capitania de S. 

Vicente? 
R. Foi Martim Alfonso de Souza. 
P. Que fe{ elle para a prosperídade da capi

tania? 
R. Tendo concluido allianc;a com Tibirerá, 

chefe dos Guayanazes, Martim Alfonso de Souza 
fez allí plantar as primeiras cannas de assuc¡¡.r, 
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que vie1·ao da ilha da Madcini, e criou o pri
meiro gado, de sorte que foi da capitanía de 
S. Vicente que as oulras se abaslecéráo. 

P. Que te1-ritorios abraugia a capitania de 
S. Ama1·o? 

R. A capitanía de S. Amm·o compunha-se 
de dous senhoriosmuilo afastados um do oulro, 
com dous estabelecimentos, um na ilha de S. 

Amaro, proxima a S. Vicente, e o outro ua ilha 
de ltamaracá, na costa de Pernambuco. 

P. Quem foi o donatario da capitanía de 
S. Amaro? 

R. Foi Pero Lopes de Souza, irmao de Mar
tim Affonso de Souza, donatario da capitanía 
de S. Vicente. 

P. Que successo obteve Pero Lopes na sua 
empre1_a? 

R. Pero Lopes de Souza nao foi felii na sua 
cmpreza. Vollou pm·a Portugal, deixmtdo para 
administrar a sua capitanía a Gon<;alo All'onso 
em S. Amaro, e a Joao Gon¡;alves em Itama
raca, e perecen em um naul'ragio perto de Ma
dagascar, quando voltava da India. 



!1. VJCRNTE, S. AMARO , PARAHYBA DO SUL 23 

P. Que so1·te teve a capitanía da Parahyba 
do Sul? 

R. Esta capilania foi urna das que uiío vin
gárao. 

Antiga povoa~li.o da P a l'uliyiJa . 

P. Quem foi o 'donatario da capila11ia da Pa-
,·ahyba do Sul? 

H. Foi Pedro de Góes da Silveira. 
P. Que aconteceu a este donatario? 
R. Depois de cinco annos de guerra com os 

Goy<acazes, Pedro de Góes da Silveira vio·se 
f01·¡;ado a evacuar a . capitanía. 



.::ti HISTORIA DA PUNDA~AO DAS CAPI 'rANIAS 

P. Como se fundou a capita11ia do Espirito
Santo? 

R. Vasco Fernandes Coutinho, seu donatario, 
trouxe muilos colonos, contando-se enlre elles 
varios fidalgos, e fundou, n ' uma bahía ao N orle 
do Rio de Janeiro, a villa de Nossa Senhora 
da Victoria. 

P. Po1·que lhe deriio este nome de Nossa Se
nho,·a da Victoria? 

R. Deriio-lhe o nome de Nossa Senhora da 
Victoria em razao das victorias alcanc;adas 
sobre os Goytacazes. 

P . Quem joi o donalai·io da capita1¡ia de 
Porto-Segu•·o? 

R. Foi Pedro de Campos Tourinho. 
P . Que sorte coube á capitanía ' de Porto

Seguro? 
H. A capitanía de Porto-Seguro foi uma das 

que prospe•·áriio. 
P Como se houve o donatario com os indí

genas? 
R. Pedro de Campos Tourinho travou eela

c;oes amigaveis com os Tupiniquins, e dislr'i
buio-os em ))Ovoac;oes, nas quaes introduzio a 
policía e os costumes europeos. 
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P. Quem Joi o donatario da capitanía dos 
llht¿os? 

R. Foi Jorge de Figueiredo Corréa. 
P. A quem encarregou este donatar·io de lo· 

mar conta da capitania? 

Chegada dos pt·ímeiros colonos. - Os llheos . 

R. Jorge de Figueiredo Correa encarregou de 
tomar canta da sua capitanía ao hespanhol 
Francisco Rom ero, para nao perder o emprego 
que exercia em Portugal de escrivao da fazenda. 
' P. Porque uáo prosperou a capitanía dos 
Ilhéos? 

R . A capitanía dos llhéos nao prosperan, 
por ter-se indisposto Romero coro os colonos. 
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P. Quent foi o donatario da capitanía da 
Ba.hia de Todos-os-Santos? • 

R. Foi Francisco PereiÍ·a Coutinho, que se 
havia anteriormente distinguido nas guerras da 
India. 

Peninsula de ltapugipe em 1M9 (Babia de Todos os San~os). 

P. Onde se estabeleceu este donatario? 
R. Coutinho veiu estabelecer-se na Villa-Ve

lha, ande residía Diogo Alvares (o Caramurú.) 
P. Como tratáráo os Tupinambás a Couti

nho? 
H. Praticando os colonos toda a sorle de vio

lencias e mpinas, os Tupinambás, depois de 
longa e encarnü;ada guerra, obl'igárao o dona
tario a refugiar-se na capitanía dos Ilhéos com 
todos os seus, inclusive Caramurú. 
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P. Mostráráo-se os Tupinambás por nwito 
tempo lzostís a os Portugue{eS ? 

H. Nao; sentindo logo a falta de certos arti
gos europeos, os Tnpinamhás fizeriio a paz com 
Coutinho. 

P. Que fer_ entáo o donatm'io? 
R. Coutinho embarcou-se para a Babia; mas, 

naufragando na ilha de Itaparica, elle e os seus 
pet·eceriio ás miios dos Tupinambás (1547). 

P. N áo escapou nenlzum dos nauj1·agos a esta 
caTnijicina ? 

R. Caramm·ú e alguns de seus companheiros 
forfio respeitados pelos selvagens, e vollárao a 
residir na Villa-Vclha. 

P. Que foi feilo da capitanía por m01·te de 
Coutinho? 

R. Por mor! e de , Coutin ho a . en pi tania da 
Bahía de Todos-os-Santos reverleu á coróa de 
Portugal. 

P. Como se fundou a capitanía de Pernam
buco? 

R. Duarte Coelho Pereira, seu donatario, fnn
dou o seu primeiro estabelecimento em O linda. 

P. Foi elle bem succedido na su a emp1·e{a? 
R. Sim; a capilania de Pernambuco foi de 

todas a que mais floresceu e prosperou. 
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P. Como se lzouve Coelho Pe1·ei1·a com os indí
genas? 

R. Teve que sustentar porfiada guerra com 
os Cahetés, e sabio triumphante com o auxilio 
dos Tabayares, seus alliados. 

P. Quem joi o donatario da capitanía do 
Cea.· á? 

R. Foi Antonio Cardozo de Barros, mas nao 
consta que fizesse empenho algum para colo
nizar a sua capitanía. 

P. Quem foi o donatario da capitanía do M a
ranháo? 

R. A capitanía do Maranhao, a maior ele lo- · 
das, foi doada ao celebre historiador Joao de 
Barros, que se associou com Fernauclo Al vares 
de Andracle e Ayres qa Cunba. 

P. Que 'succedeu á gran.de expedir;áo que elles 
mandáráo para coloni{ar a capitanía do Ma
ranháo? 

R. A expedi.;ao que elles manclárao percleu
se, ao chegar ao Brazil, em uns baixios, pere-. 
cenclo quasi toda a gente. 

Primeiro governador geral do Brazil (1548-1553) 

P. Quem joi o primei1·o governado1· ge1·al do 
Bra{il? 
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R. O primeiro governador geral do Brazil foi 
Thomé de Souz'a, que já se illuslrara nas guer
ras da Africa e da India. 

P. Que .-a-tó es levádío el-rei D. Joéío J!I a 
crear um governo ge•·al 110 B•-a!(il? 

R. D. Joáo III creou um governo geral, afom 
que os colonos das diversas capitanías, reu
níndo seus esfon;os em roda de um poder 
director, podessem conter os selvagens e mal
lograr qualquer tentativa das oulTas na¡;óes eu
ropéas contra o Brazil. 

P. Quando veio Tlzomé de Sow¡.a para o 
Bra:¡il? , 

R. Thomé de Souza pru·tio de Lisboa a 2 de 
Fevereiro, e eh ego u a Bahia a 29 de Mar¡;o de 
1549 com 6 navios, trazendo muitas familias, 
600 homens de armas e 400 degradados. 

P . Que missionarios vie•·áo em compan!zia de 
·Thomé de Sou;ra? 

R. Com Thomé de Souza viera o 6 Jesuitas (1)• 

(1) A ordem dos Jesuitas ou Companhia de Jesus foi 
fundada em 1537 po1• S. Ignacio de Loyola, e tem por flm 
a salva~Ao das almas e a maior gloria de Deos. Extincta 
e m 1773 pelo papa Clemente XIV, fo i restabelecida e m 
1814, pOI' Pi o VIl. De.u á Egreja muitos e grandes santos : 
S. Ignacio de Loyola, S. Francisco Xavier, S. Francisco 
de Borja, S. Luiz Oonzaga, S. Eslanisláo Koslka, S. Fran-
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os primeiros que aportárilo á America trazendo 
por superior ao P . Manuel da Nobrega. 

P. Que fe~ Caramurú á chegada do gover
uador geral? 

R. Caramurú veio Iogo prestar obediencia a 
Thomé de Souza e assegurar.Ihe a amizadc dos 
Tupinambás. 

P. Que cidade fundou Thomé de Sou\a no 
B1·a!{il? 

R. Thomé ele Souza fundou com o auxilio 
dos Tupinnmbás a cidade de S. Salvado,·, em 
uma altura escarpada pOLleo distante da praia 
e da Villa-Velha. 

P. Como progredio a cidade de S. S"'lvado1'? 
R. A cidadc nascenle prog1·edio 1·apidamente 

com os soccorros que vierao da meb·opolc. 
Entre os edificios mais importantes nolava-sc 
o collegio dos Jesuitas. 

P. Que fe'{ Thomé de Sow¡:a depois de fim
dada a cidade de S. Sa/1'ad01·? 

R. Visitou depois as capitanías do Sul, in
speccionando as suas fodifica<;ócs e regulando 
a admirnstra~ao da jusli<;a. 

cisco Regís, S. Francisco de Jeronymo, o B. Joüo de 
Brito (portuguez), o B. Pedi'O Canisio, o B. Joao Berclt
mans, o B. Pedro Claver, o B. Afl'onso Rodrigues, o B. 
Bobola~ vados San~os ~la1·Lyrcs do Japao, 0s '...0 Martyres 
do Brazil, etc. 
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Servl~os prestados pelos Jesuitas 

P. Que servi~os prestáráo os Jesuitas no Bra
til? 

R. Desde sna chegada empregáráo-se os Je
suitas com incansavel zelo na conversao e civi
lisa.;áo dos Indios. 

P. Que obstaculos enco11trá1·áo elles n' essa em
v•·e'{a? 

R. Os Jesuitas tiverao que lutar, nao só com 
i mm en sos obslaculos da parte dos selvagens, 
cuja inclina«;áo para a antropophagia el·a quasi 
invencivel ; mas sobreludo contra a cobi.;a e 
lascivia dos colonos Portuguezes. 

P. Que maldades praticaváo pois os colonos? 
R. Os colonos reduziáo á escravidáo os po

bres indígenas, e lomavao-lhes as mulberes e 
as filhas. 

P. Que resultados obtiveráo os Jesuitas de 
seus lraballzos apostolicos? 

R. Á for.;a de paciencia e com o excmplo de 
urna vida edificante e desinteressada, conse
guiriio os Jesuitas converter varias tribus, extir
pando d'cllas os seus usos abominaveis. 

P. Além da cathe¡;he{e dos Indios, em que se 
pccupaváo ainda es ses '{el osos missionarios? 

R. Os Jesuitas occupavao-se tambem em cor-



32 SEGUNDO GOVERNADOR GERAT. DOY ORAZIL 

rigir a immoralidade dos colonos, e ero ins
truil-os •na religiiio e na pratica das virtudes 
c)lristas. Abrirao tambero excellentes collegios 
para instrucc;iio da mocidade. 

Segundo govemador geral do Brazll (i553-i558• 

P. Quem succedeu a Thomé de Sotqa no go
verno geral do Bra;¡il "? 

R. A Thomé de Souza succeden Dnarte da 
Costa ero 1553. 

P. Como veio acompanhado Duarle da Costa? 
R. Vieriio com Duarte da Costa 16 Jesuitas, 

entre os quaes se notava José de Anchieta, 
destinado a ser o Apostolo e o Thaumatnrgo do 
Brazil. 

P. De que commissáo foi encarregado o P. 

O padre .Aa(;.Jlieta. 

A nchieta?· 
R. O padre An

chieta foi encarrega
do da fundac;iio de 
um collegio nas pla
nicies de Piratininga. 

P. Que no me foi 
dado ao collegio de 
Piratini11ga? 

R. Sendo fundado 
no día da conversáo 
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de Sao Paulo (25 de Janeiro de 1554), o coll~gio 
tomou o nome d'este Apostolo, cujo nome se 
estcndeu mais tarde á cidade alli fundada e a 
toda a capitania. 

P. Que pe1·seguir¡áo soffreu o novo collegio? 
R. Os Jesuitas, protectores constantes dos 

Indios, viriio-se lago perseguidos pelos Mame
lucos (1). 

P. Que fiteráo estes maifeitot·es aos ,Jesuitas? 
R . Os Mamelucos, excitando varias tribus, 

atacáriio o collegio de S. Paulo; fot·iio porém 
repellidos pelos Indios convertidos, a quem o 
P. Ancbieta fizera pegar em armas. 

P. Como procede u o golJernadot· ge,·al a res· 
peito d'estes aggressores? 

R. Duarte da Costa mostrou-se pouco severo 
com os aggressores, o que originou serias desa
venc;as entre elle e D. Pedro FernRndes Sar
dinba, primeit·o hispo da Bahía . 

P. Que fez ajillal este p1·elado? 

(1) Erao a~sim chamados os mestit;os descendentes 
das ra~as portugueza e indigen a. Erao elles os maiores 
inimigos dos Indios, que elles capturavfio para os virem 
vender aos colonos, indo procural-os até no Paraguay, 
nas tranquillas Reduct;Oes dos Jesuitas, os qua es, pa·ra 
J•echa.;;.at· tao formidaveis ini migos, virao-se abrigados a 
exercitar nas armas os pobres Indios, que d'antes s6 se 
occupaváo na cultura de seus campos. 
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R. D. Pedro Fernandes Sardinha embarcou
se para Portugal, afirn de pedit- pmvidencias a 
el-1·ei. 

P. Que catástrophe succedeu a es le bispo ? 
R. Naufragando entre os l"ios S. Francisco e 

Matan<;a tl o to bispo <h1 Babia e de S('US compa nl lCll'os. 

Cururipe, o hispo e toda a tJ·ipola<;:áo do navio 
foráo devorados pelos Cahetés (1556). 

P. Que outt·o faclo impo1·tanle se deu no go
verno de Duarte da Costa ? 

R. Foi no governo de Duarle da Costa que o 
calvinista francez Nicoláo Durand de Villega
gnon levantou o forte de Coligny n'uma ilha 
da bahia doRio de Janeiro, que ainda conserva 
o nome do sen fundador (1555). 
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P. Quando falleceu el-rei D. Joáo I!I, e quem 
lhe succedeu no throno de Portugal? 

R. D. Joáo ill fallecen em 1557, e succedeu
lhe o sen neto D. Sebastiiío, que apenas contava 
3 annos de idade, tomando as redeas do go
verno como regente sua avó a rainha D. Catha
rina d'Austria. 

Tercelro governador geral do Brazll (1558-1572) 

P. Quem foi o 3° govern~dor g eral do 
B1·a'{il? 

R. O 3o governad m· geral do Brazil foi Mem de 
Sá, que succedeu a Duarte da Costa em 1548. 

P. De que o incumbio o governo portugue:;_ ? 
R. O governo portuguez incnmbio a Mem de 

Sá de expulsar os Francezes da bahía do Río 
de JaneiTo. 

P. Como deu alle cumprimento a esta ordem? 
R. Mem de Sá partio da Babia para o Rio de 

Janeiro em 1560, e tcndo recebi<;lo os reforc;os 
que o padre Nobrega fóra buscar em S. Vicente, 
atacou e tomon o forle de Coligny, que elle 
mandou demolir. 

P. Que outro triumpho alcan~ou Mem de Sá? 
R. De volta a Bahía, Mem de Sá marchou 

contra os Aymorés, que assolaváo as capitanías 
dos llhéos e de Porto-Seguro, destroc;ou-os em 
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varios combates, abrigando-os a relirarem-se 
muito para o interior (1561). 

P. Que uova /uta su¡·gio por esse mesmo lempo 
no Su! do Bt-a:{_il? 

R. Os Tamoios, senh01·es de todo o paiz enh·e 
o Rio de Janeiro e S. Vicente, formárao uma 
formidavel coniedera~ii.o contra as colonias 
portuguezas. 

P. Como se sahh·áo os Tamoios n'essa empre~a? 
R. Os Tam.oios foriio repellidos no ataque da 

villa de S. Paulo pelos Indios convedidos sob 
o commamlo do celebre Tibire.;á. 

P. Foráo os Tamoios batidos nos otttt·os pon
tos? 

H. Niio; os Tam.ois furiio victoriosos em Sao 
Vicente e na capitanía do Espirilo-Santo, onde 
morreu combatendo Fernao de Sá, filho do 
governadm· geral. 

P. De que maneira aca 'Jou esta pot:fiada 
guerra? 

H. Tinhiio-se reunido todas as tribus dos Ta
moios para um ataque geral, quando os padres 
Nobrega e Anchicta, chcios de zelo e patriotis
mo, forao ter com os selvagens, e após longos 
padecimenlos e prova~oes de lodo genero, con
seguírao fazer a paz com elles (1563). 

P. Que pub-as calamidades pesáráo por esse 
mesmo ,lf!mpo sobt·e a Bahia? 
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R. A epidemia das bexigas e depois a fome 
causárao immeosos estragos nos colonos e nos 
Indios domesticados, que em granrte numero 
fugiriio para os matos. 

P . Que fe!f. o governo portugue!f. ao receber a 
noticia da pa!f. concht1da com os Tamoiosi' 

R . O governo portuguez resolveu entao fun
dar mna colonia na babia do Río de Janeiro, 
e expulsar d'ahi os Francezes. 

P. N á o tinlzáo já elles sido expulsas d' ahi por 
Mem de Sál' 

R. Mem de Sá nao fizera m·ais que desalojar os 
Francezes da ilha de Villegagnon; fortific;\riio-se 
porcm elles no continente e tornárao n occupar 
a ilha apenas os Porluguezes se haviiio retirado. 

P. Que m foi encarregado de expulsar os Fran
ce!f.es da bahia do Rio de Janeiro? 

R. Foi encan-egado d'esta empreza Estacio 
de Sá, sobrinho do governador geral. 

P. Quando chegúu Estacio de Sá ao Rio de 
Janeiro? 

R. Em Marc;;o de 1565 desembarcan Estacio 
de Sá no porto do Río de Janeiro, junto ao 
Pilo d'Assucar, com as forc;;as que trouxera de 
Portugal e as que foi possivel reunir nas di
versas capitanías. 

P. Que resistencia encontrou Estacio de S á da 
parte dos France!f.Cs i' 
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R. Era o os Francezes tao superiores em fon;:as, 
que osPortuguezes por muito mais de u m anuo 
apenas poderao manter-se em suas fortifica\(éíes. 

P. Como j01·áo emjim os F•·ance~es expulsas 
da bahia do Rio de Janeiro? 

R. Tendo chegado afina! o governador geral 
com refor<;os a 18 de Janeiro de 1567, forao 
dous días depois investidas e tomadas todas as 
posi<;oes dos Francezes (1 ). 

P. Que perda sensivel so.ffrb·áo os Porlu
gue~es n' es se ataque? 

R. A victoria custou a vida a muitos bravos, 
entre oub·os a Estacio de Sá, que foi ferido no 
t·oslo por urna flecha. 

P. Depois d'esta assignalada victoria que fez 
e governador geral? 

R. Lan.;ou Mem de Sá os fundamentos da 
citlade de S. Sebastiáo, assim chamada por tet· 
sido no dia dcste glorioso marlyr que se alcan
c;ou a victoria (20 de Janeiro de 1567). 

P. Que m Joi o primeiro governador da nova 
cidade? 

H. O primciro governador da cidade de S. 
Sehastiao o u Rio de Janeiro foi Salvador Corréa 
de Sá, sobrinho de Mem de Sá. 

(1) Erüa estas o fortc de U¡·a~umi1•i, levantado segundo 
uns no continente, segundo outros na ilha de Villega
gnon; e o Corto de Paranapucuy. na ilha do Governador. 
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Fim tragico de D. Lulz de Vasconcellos (f570) 

P. Quem.foi nomeado pa1·a succeder a Mem de 
S á no governo geral do Bra'{il? 

O nomeado para succcder a Mcm de Sá foi 
D. Luiz de Vasconcellos. 

P. Quefim tragico teve eslegovernador ge1·al? 
R. Vinha Vasconcellos toll!ar posse do seu 

cargo, acompanhado de quarenta religiosos da 
Companhia de Jesus, quando a sua frota foi 
atacada pelos corsarios protestantes Jacques 
Sore e .Toao Capdeville. Vasconcellos morreu 
combatendo, e os Jesuitas forao martyrisados 
(1570) : sao esles os 40 Martyres do Brazil bea
tificados por Pío IX. 

Divisiio do Brazil em dous governos {1572-t577) 

P. Que alte1·a¡;áo foi feíta na administra,áo 
do Bra:¡.il depois da mm·te de D. Lui!{ de Vascon
cellos? 

Á vista dos rapidos progressos da colonia, 
resolveu a córte de Lisboa dividir o Brazil em 
dons governos geraes distinctos. 

P. Quaes (o1·áo as sédes dos dous gove1·nos 
geraes? 

R. A cidade da Bahía ficou seudo a séde do 
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governo do Norte, e a cidade doRio de Janei..ro 
a séde do governo do Sul. 

P. Que territorios compreheudia o gove1·no do 
Sul? 

R. O governo do Sul comprebendia todas as 
capitanias do Sul a cornec;ar da de Porto
Seguro . 

P. Quem j01·áo os dous go1Je1·nadores-geraes? 
R. Os dous governadores geraes for1ío Luiz ele 

Brito, do governo do Norte, e o Dr. Antonio 
Salema, do governo do Su!. 

P. Como procedeu o Dr. S a lema com os indí
genas? 

R. O Dr. Antonio Salema exterminan quasi 
inteirarnente a nac;iío dos Tamoios, e obrigou os 
Tupinambás a fugirem para os sertoes da 
Babia. 

P. Para onde depois emigráráo estes selva
gens? 

R. Vendo-se perseguidos por toda a parte, os 
Tupinambás emigráriio para o Norte e se esta
helecérao na margem meridional do Amazo
nas. 

P. Quando formou de novo o Braz,_il um só go
ve•·no ge1·al ? 

R. Em 1577 o governo doRio de Janeiro foi 
de novo subordinado ao governo da Babia. 
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Quinto governador geral. O Brazil passa para o 
dominio hespanhol (1.578-f580) 

P . Quem joi o 5" governador geral do Bra.'{il? 
R. O 5" governador geral foi Lonren90 da 

Veiga, que succedeu em 1578 a Luiz ele Brilo. 
P. Que calamidade aconteceu d monarchia 

porlugueza 110 go1'erno de Loureu~o da Veiga? 
R. Foi no primeiro anno da adminislra9ao ele 

Louren9o da Veiga que se deu na Africa a ba
talha de A lquacer-quibir, na qua! pereceu el-reí 
D. Scbastiao com a !lót· da nobrcza portugueza 

- (4 de Agosto de 1578). 
P. Quem succedeu no th1·ono a el-rei D. Sebas

tiáo? 
R. A el-rei D. Sebastiáo succecleu o velho 

cardeal infante D. Henrique, que morreu em 
p1·incipios ele 1580. 

P. Quem succedeu a este cardeal-rei no tlz1·o¡zo 
de Por·Lugal? 

R. Ao cardeal D. Henrique succedeu Philippe 
H, rei de Hespanha, que foi acclamado rei ele 
Portugal nas córles de Thomar(1580), passanclo 
assim o Brazil e as demais colonias portuguezas 
para o dominio hespanhol. 
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TABOA CHRONOLOGJCA DO PRIMEIRO PERIODO 

REIS DE PORTUGAL 

1~95-1521. -D. Manuel o Ventm·osc. 
152-!--!557. - D. Joiio III, filho de D . i\Ianuel. 
1557-1578. -D. Sebastiao, neto de D. Joáo UI. 
1578-1580. - O cardeal D. Henrique, tio de D. Sebas-

tiáo e irmao de D. Joao III. 

GOVERNADORES GEI\AES DO DRAZIL 

151,9-1553. - 1• Thomé de Souza. 
1553-1558. - 2° Duarte da Costa . 
1558-1572. - 3• Mem de SIL 
1572-1577 . - 4• Luiz de Brilo. 
1578-1581. - 5• Louren>o da Veiga. 

PRINCIPAES ACONTECIMEN'fOS 

1500. Descobrimento do Bmzil por Cabra!. 
1510. - Naufl'agio e aventuras de Caramurú. 
'1530. - Expedigáo de Mm·tim Alfonso de Souza. 
·1532. - Fundac;iio das col. de S . Vicente e Pil'aLinioga. 
153t!. - Divisao do Brazil em capitanias. 
151i'J . - l\Iorte tragica de Francisco Pereira Coulinho. 
1549. - Fundag:ao da cidade de S. Salvador ou Babia. 
·1551,. Fundagáo do collegio de S. Pauto por Anchieta. 
'1555. 
'1560. 
'1563. 

Construe,ao do r. de Coligny por Villegagnon. 
Tomada do forte de Coligny por Mero de Sá. 
Paz celeb1'ada com os rramoios. 

1567. - Ex:pulsao dos Fl'ancezes do Hio de Janciro (20 
Jan.); funda~5o da cidado de S. Scbaoti:lo. 

'1570. - Morte tragica de D. Luiz de Vasconcellos. 
1572·1577.- O Brazil dividido em dous governos geraes. 
1578. - Batalba de Alcacer.quibir e morte del-rei D. 

SebastiAo. 
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PERIODO II 

O BRAZIL DEBAIXO DO DOMINIO HESPANHOL 
(1580·1640) 

Estado do Brazll em 1580 

P. Qua! em o estado do Bra:¡il quando 
passou para o dominio l!espanhol? 
· R. O Brazil tinha feíto progressos consicle

raveis nos 80 annos decorriclos clepois do seu 
descobrimenlo : a ciclacle da Babia conlava já 
cerca de 10,000 habitantes. 

P. Como p1·osperava a capitanía de Pernam
buco? 

R. Pernambuco apresen lava u m aspecto mui 
floresceute, devido sobretudo á cultura da· 
canna ele assucar, cujos engenhos nao e1·ao 
menos de 66. 

P. Como prog1·edia a capitania de S. Vicente? 
R. A villa d'este nome ia em decadencia; mas 

em compensa¡;ao pmsperavao a villa de S. Paulo 
e a de San los, que era o seu principal porto. 
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P. Qual era o estado das outras capitanías" 
R. As oulras capilanias apresenlavao um as

pecto pouco animador, á exccpc;ao porém do 
Rio de Janeiro, que, pela fertilidade do sólo e 
vanlajosa situavao da sua magnifica babia, 
promellia já um brilhante futuro. 

Alcacer da noa Vlsta em Pernambuco. 

P. Que me di'\eis das tribus indígenas'? Eráo 
a inda ellas fo1·midaveis aos Portugue/ies? 

R. Á excepc;ao dos Aymorés e dos Guayana
zes, as demais tribus selvagens estabelecidas na 
costa desde Pernambuco até S. Vicente, linhao 
sido exter!liinadas ou submeltidas, ou r·epelli
das para os sertóes do üüerior·. 
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Sexto governador geral (1583-1591) 

P. Quem succedeu a Louren~o da Veiga no 
go1'erno ge1·al do Bra1_il? 

R. A Lourenc;o da Veiga succedeu em 1583 
Manuel Telles Barreta, que foi o pl'imeiro go-. 
vernador geralnomeado por Philippe II. 

P. Que occo1-reu de notavel durante a admi
nistrat;áo de Telles Ban·eto ? 

R. Na administrac;ao de Telles Barreta come· 
c;a.riio as depredac;oes dos corsarios inglezes na 
costa do Brazil, por acl1ar-se a Hespanha em 
guerra com a Inglaterra, e teve lugar a con
qüista e colonisac;áo da Parahyba (1586). 

P. Em que anno falleceu Te/les Bm·reto, e 
quem lhe succedeu no poder? 

R. Telles Barreta fallecen e m 1587, e succe-. 
deu-lhe um governo interino que durou quatro 
anuos. 

P. Que occorreu de notavel durante esse 
governo interino ? 

R. Em 1588 chegou ü Babia uma expedi<;fio 
ingleza, sobo commando de Roberto Withrin
gton. 

P. Que hostilidades p1·aticát·ao os Ingie{es ~ 
R. Depois de assolarem o Reconeavo, tentá

ráo os Inglezes apoderal'-se da cidade da Bahia; 
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mas foriio repellidos, gra~as á energia do jesuita 
Chrisloviio de Gouvéa, que fez pegar em armas 
aos Indios convertidos. · 

Setimo governador ge••al 

P. Quemjoi o 7" governador geral do Bra'{_íl? 
· R. O 7" governador gcral foi D. Francisco de 

Souza, que veio render o govcrno interino cm 
1591. 

Transmigra~Oes pa.l'a as minas. 

P. Que projeclos t1·a~ia D. F1·ancisco de 
Sou:¡:a? 

R. D. Francisco de Souza veio com esperan
~as de encontrar as minas de pt·ala descobertas 
por um cerlo Roberio Dias. 
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P. Quem era pois este Roberib Di as? 
R. Roberio Días era u m descendente de Cara

murú, que tinha ido a Madrid offerecer a Phi
lippe II o descobrimento de ricas minas de 
prata, com a condic;ao de lhe ser conferido o 
titulo de marquez das Minas. 

P. Concedeu-lhe o monm·cha esta mercé? 
R. Nao lhe foi concedido o que requería, e 

Roberio resentido levou para a sepultura o sen 
segredo. 

P. Que succedeu de importante no governo de 
D. Francisco de Souza? 

P. No governo de D. Francisco de Souza 
tiveriío lugar a expedic;ao do cmsario inglez 
Cavendish contra S. Vicente e Espirito-Santo 
(1591), e a dos inglezes Lancaster e Venner 
contra Pernambuco (1595). 

P. Que fq Cave!ldish? 
R. Thomaz Cavendish surprendeL¡ os habi

tantes de Santos a ouvir Missa, e como estes de 
noite tivessem fugido para o interior com suas 
riquezas, por se terem entregado os Ingl!)zes 
a os excessos da inlemperanc;a, mandoLt Caven-· 
dish incendiar S. Vicente, e fez-se ao mar. 

P. Que aconteceu depois ao corsario ingle:¡? 
R. Seudo arrojado por um temporal á costa 

de Santos, Cavendish perdeu 25 homens que 
ali desembarcárao, e seguio para o Espirito-
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Santo, donde seudo repellido vigorosamente, 
afastou-se do Brazil. 

P. Que .fat¡anhas praticá1·áo os outros dous 
corsarios iugle::¡es, Lancaster e Venner? 

R. Reunindo as suas fon;as, James Lancasler 
e Joao Venner apoderárao-se do Recife, d'onde 
pa¡·tírao carregados de despojos, havendo po
rem perdido grande parte de su a gente em urna 
emboscada. 

P. Que outro facto impo1·taute succedeu no 
governo de D . Francisco de Sozt:(a ? 

R. Neste governo leve lugar a conquista e 
colonisa«;iio do Rio-Grande de Norte (1597). 

Sucees')ores de D. Francisc.o de Souza 

P. Quem succedeu a D. Francisco de Soul{a 
como govet'JJadm· geral do Bra.'{il? 

R. A D. Francisco de Souza succedeu Diogo 
Botelho, que toman posse em 1602. 

P. Por quemfoi no_meado Diogo Botelho? 
R. Diogo Botelho foi nomeado por Phi

lippe IU, que succedera en 1598 a sen pai Phi
lippe ll nos thronos de .Hespanha e PortugaL 

P. Que facto notavel se deu no governo de 
Diogo Bote/ ho? 

H. Os Aymorés, que assolaviio as capitanias 
dos Ilhéos e de Porto-Seguro, forao pacificados 
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e convertidos pelo jesuita Domingos Rodri
gues. 

P. Quem succedeu a Diogo Bote/Izo no goverrw 
geral do Bra."{_il? 

R. A Diogo Botelho succedeu D . Diogo de 
Menezes, em 1608. 

P. Que occorreu de notavet "no govenw de 
D. Diogo de Melle'{es? 

R. O governo de D. Diogo de Menezes foi 
assignalado pela crea~ao do primeiro tribunal 
da Rela<;ao do Brazil m\ ciclade da Babia em 
1609, pela colonisa<;ao do Ceará em 1610, e 
pelo eslabelecimento dos Francezes na Üha do 
Maranhi'io em 1612. 

P. Quem foi o too governado1· gG¡·al do 
Bra,a? 

R. O too governador geral foi Gaspar de 
Souza, que tomou posse em 1612. 

P. Quaes jon!ío os (actos notaveis que assigna
láráo o governo de Gas par de Sou'{a? 

R. Os factos mais notaveis do governo de 
Gaspar de Souza forao : a expulsi'io dos Fran
cezes da ilha do Maranhi'io por Jeronymo ele 
Albuquerque e Alexandre de Maura (1615); . e 
a conquista do Pará e fundac;ao da cidade de 
Belem (1616). 

P . Quemfoi o successor de Gaspar de Sou1_a? 
R. A Gaspar de Souza succedeu · em · 1617 
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D. Luiz de Souza, filho de D. Francisco de 
Souza, 7o governador geral. 

P. Que altera'iéio se je~ en tao na administ¡·a
faO do Bra~il? 

R. Philippe IV, que succedera em 1621 a seu 
pai Pbllippe III nos thronos de Hespanha e 
Portugal, formou das capitanias do Pará, Ma
ranhao e Ceará um governo á parte, a que 
chamou Estado do Maranhéio (1621). 

Tomada da Babia pelos Hollandezes 

P. Quem foi o successor de D. Luiz.. de Sou:;¡a 
tlO gove1·no geral do Bra'{il ? 

R. A D. Luiz de Souza succedeu em 1622 
Diogo de Mendonc;a Furtado. 

P. Que occorreu de particular uo gove1·no de 
Mendon'ia Furtado? 

R. Achando-se a Hespanha em guetTa coma 
Hollanda, foi a Babia tomada sem resistencia 
por uma esquadra hollandeza ao commando de 
Jacob \Villekens, e o governador geral feito 
prisioneiro (10 de Maio de 1624). 

P. Quem veio succeder a Diogo de Mendonr;a 
Furtado? 

R. A Mendonc;a Furtado succedeu Mathias 
de Albuquerque, governador de Pernambuco. 

P. Que fez.. a corte de Madrid, quando soube 
.Sa tomada da Bahia pelos Hollanáeo_es? 
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R. A córle de Madrid, acordando-se emfim do 
sen lelhargo, expedio urna grande armada com 
12,000 homeus de desembarque, sob as ordeus 

.do almirante hespauhol D. F¡·ad.ique de Toledo. 

Plant~ cl:t Ballia 1625. 

P. Que triumpho obteve este almi1·aute? 
H. D. Fradique de Toledo obrigou os Hollan

dczes a capilulm· e Jorao elles conduzidos a 
Europa em navios fornecidos pelo almirante 
para este fim (Maio de 1625). 

P. Que fe~ depois D. Fradique de Toledo? 
R. D. Fradique de Toledo entregou depois o 

governo a D . Francisco de Maura Rolim (14• go
vernador geral), e regressou para a Ew·opa. 
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Oecupa~i.o de Pernambuco pelos Hollandezes 
~1630-1654) 

P. Quem succedeu a D. Francisco de Mout·a 
Rolim? 

R. A D. Francisco de Maura Rolim succedeu 
em 1626 Diogo Luiz de Oliveira, 15° governa
dor geral. 

P. Que aconteceu logo no principio do go11erno 
de Diogo Lui:¡: de Oliveira? 

R. O almirante hollandez Pedro Heyn entro u 
duas vezes no porto da Bahía, onde tomo u muí
tos navíos mercantes, e assolou o Reconcavo. 

P. Que occorreu de nofa¡•el no anno 1630? 
R. No dia 14 de Fevcreiro de 1630 appareceu 

<liante de Olinda uma grande frota hollandeza 
de 70 velas, tmzenuo 6,000 homens de desem
barque. 
' P. Comofoitomada OlindapelosHollande1.es? 

R. Emquanto os navios inimigos entretinhiio 
as haterías da costa, o general hollandez "\Veer
denhurg desemharcou con1 3,000 homens no 
Páo Amarello, e, seguindo por terra, apoderou
se de Olinda no dia 16 de Fevereiro. 

P. Que fq o geneml portugue~ depois da 
tomada de O linda pelos H ollaude:¡:es? 

R. Malhias d~ Albuquerque, governador de 
Pernambuco, vendo que nao podia defende1· o 
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Recife pelo terror que se apoderara dos seus, 
póz fogo aos armazens e aos navios ancorados 
no porto, e retirou-se para a outra margem do 
rio Capiberibe. · 

Pernambuco. - O Recife. 

P. Quanto tempo dzwou o dominio hollande{ 
no B1·w{_il 5' 

R. O dominio hollandez no Brazil durou 24 
annos, desde 1630 até 1654. 

P. Que posit;áo occupou Mathias de A lbu
querque? 

R. Mathias · de Albuquerque fortifican-se a 
uma legua do Recife no an·aial do Bom Jesus> 
d'onde os Hollandezes dehalde tentárao desa-
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!ojal-o; e com as famosas guerrilhas conheci
das pelo nome de companhias de emboscada 
impcdio que o inimig se internassc no paiz. 

P. Que pTo:videncias lomo u entáo a coTte de 
Madrid? 

R. Tendo sido informada que· se aprestava 
em Hollanda uma grande expedi¡;ao contra o 
Brazil, a corte de Madrid mandou para defen
del-o uma poderosa armada sob o commando 
de D. Antonio Oquendo. 

P. Onde se encontráráo as duas a1·madas, e a 
qua! das parles coube a :victoria ? 

R. As duas armadas encontrárao-se ao norte 
da Bahía, e a victoria, que foi muilo disputada, 
coube afina! aos Hespanhóes (1631). 

P. Como pereceu o almirante hollande1_? 
R. O bravo almirante Adriao Pater, vendo a 

sua n:io incendiada, atirou-se ao mar envollo 
no sen pavilháo exclamando : « O oceano é a 
unica sepultura digna de u m almirante batavo. >> 

P. Que fe'{ Oqueudo depois da sua vict01·ia? 
R. Oquendo desemharcou 700 homens sob 

as ordens do conde Bagnuolo, e regressou para 
a Europa. Os Hollandezes entretanto, julgando 
o rdor¡;o muito mais consideravel, incendiárao 
Olinda e concenlráráo-se no Recife. 

P. Quem era Calabm·, e que se¡·:vit¡os presto• 
elle a os H o llande\ es ? 
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R. O desertor Domingos Fernandes Calabar 
era um hmnen1 de cór, natural de Pernambuco, 
<JUe conhecia perfeitamente todo o territorio da 
capitanía; guiados por seus conselhos, recobrá
rao os Hollandezes o sen primeiro ascendente. 

P. Que victorias alcanfáráo os H o!lande{es 
em 1632? 

R. Os Hollandezes sorprendérao e saqueárao 
a vílla de Iguarassú, e tomárao o torte do Río 
Fonnoso, que lhes oppoz a mais heroica resis
tencia . 

P. Que revqes sojjri3ráo os Hollande{es em 
1633? 

R. Pot· conselho de Calaba'r, atacáriío os 
Hollandezes em 1633 o campo de Bom Jesus; 
mas forao repellidos, perecendo na act;iío o 
seu chefe Rembach. Sigismundo van Scboppe, 
que succedeu a este no commando, foi lambem 
repellido em um segundo ataque contra o 
mesmo campo. 

P. Mas em compensa~áo d'estes reveFS, que 
conquista .fi'"e1·áo os Hollande'"es em ji11s de 
1633? 

R. Os Hollandezes tamárao em fins de 1633 
o fortc do Rio Grande do Norte, ficando assim 
senhores d'esta capitanía. 

P. Pa1·a onde dirigírao os Hollande~es os seus 
esf(m;os em 1634? 
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R. Os HoUandczes conquislárao em 1634 a 
Parahyba. 

P. Como correu a guerra com os Hollande{eS 
~1~? . 

R. Em 1635 o campo do Bom Jesus e o forle 
de Na7,areth, qc1e crao os unicos pontos que 
·ainda restavao aos Portuguczes em Pernam
buco, tiverao de capitular. 

P. Que fe~ entáo o general portugue:¡ M athias 
de A lbuquerque? 

R. Malhias de Albnquerque evacuou entiio 
a ca pitania e retiro u-se para as Alagoas, acom
panhado de 8,000 emigrantes. 

P. Quefim veiu a ter o pe•:fido Calaba•·? 
R. De caminho para as Alagoas, Malillas de 

Albuquerque lomou a villa de Porto-Calvo, e 
fez prisioneü·o a Calabar, que foi condemnado 
á forca. 

P. Quem succedeu .1 Mathias de Albuquerque 
no commando do exercilo de Pe1·nambuco? 

R. Succedeu-lhe no commando D. Luiz de 
Rojas y B01ja, que trouxe de Europa um re
forc;o de 1,700 homens. 

P. Que desgra~a aconteceu a este general? 
R. Tornando logo a oiTensiva, D. Luiz de Rojad 

y Botja foi batido e perecen na batalha (1636). 
P. Que plano de campanha seguio o seu suc

cessor? 
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R. O conde Bagnuolo que succedeu a Rojas 
y Borja,forti.ficou-se no Porto-Calvo, e comec;ou 
mua guerra de emboscadas e guerrilbas, na qua] 
se distinguirao o eh efe indio Camaráo e o prcto 
Henrique Días. 

P. Quem Joi o novo governadm-ltollande~ que 
chegou a Pernambuco em 1637 ? 

R. Em 1637 cbegou a Pernambuco o prín
cipe Joaq.Mauricío, conde de Nassau, com um 
poderoso reforc;o. 

P. Qzeal Joi o pl"imeil·o cuidado do conde de 
Nassau? 

R. O primeíro cuidado do conde de Nassau 
foi atacar Porto-CahJo, que capilulou depoís de 
renhida hatalha, retirando-se o conde Bagnuolo 
com seu exercito pnra a Babia. 

P. Como se sahio o conde de Nassau na s~:~a 
expedil;áo contra a Bahia em 1638? 

R. Em Abril de 1638 o conde de Nassau 
appareceu na Babia com urna armada de 40 na
vios e muita tropa de desembarque, e piiz 
cerco á prac;a, mas o conde Bagnuolo, que 
acudira em seu auxilio, obrig~u-o a levantar o 
cerco e regressar para Pernambuco com gran
des perdas. 

P. Quem ern. entáo governadot· geral do 
Bm~il? 

R. Era entáo governador geral Pedro da 
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Silva, depois conde de S. Lourenc;o, que 
lomára posse do governo em 1635. 

P. Que je1_ a cot·te de Madt"id, quando chegou 
a noticia da audaciosa tentativa de Nassau 
cont1·a a Bahia? 

R. A córte de Madrid mandan em 1639 uma 
grande esquadra ás ordens de D. Fernando de 
Mascarenhas, conde da Torre, que veio na 
qualidade de governador geral (17°). • 

P. Como se condu:¡_io este governador get·al? 
R. O conde da Torre travou quatro combates 

navaes com os Hollaudezes, que afinal sahirao 
victoriosos, e regressou a Lisboa, onde_ foi 
encarcerado na torre de S. Juliiio (1640). 

P. Quem foi o successor do conde da Ton·e? 
R. Quem succedeu ao conde da Torre foi 

D: Jorge de Mascarenhas, marquez de Montal
vao, que veio com o titulo de vice-rei do 
Brazil (1640). 

P. Que Jacto importmzte se deu em Lisboa 
n'esse mesmo anno de 1640? 

R. Em 1640 rebentou urna revolu!(ao contra 
o dominio hespanhol, a qual restituía a Portu
gal a sua independencia, seudo aclamado rei o 
duque de Braganc;a, que tomou o nome de 
D. Joiío IV (Dezembro de 1640). O dominio 
hespanhol tinha durado 60 annos. 
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TABOA CHRONOLOG!CA DO SEGUNDO PERIODO 

RI!:IS DI!: nESPANliA E DE PORTUGAl. 

1580-1598. - Philippe U, filho de Cados V. 
1598-1621, - Philippe III, filho de Philippe II. 
1621-161•0. - Philippe IV, filho de Philippe l!I. 

' 1583-1687. 

1591-1602. 
1602-1608. 
1608-16'12. 
1612-LG'I 7. 
16'17-1622. 
1622-•!62\. 
1621t-1625. 
1625-1626. 
1626-1635. 
1635-1639. 
1639-1640. 

161.0-1641. 

GOVUlNADORI!S GERAES DO BRAZIL 

6° Manuel Telles Barreta; succcde-lhe um 
governo interino que duro u quatro an nos. 

Jo D. L"rancisco de Souza. 
8° Diogo Botelho. 
9• D. Diogo de Menezes. 

- 10° Gaspa1· de Sou1;a. 
- 1'1• D. Luiz de Souza. 
- 12• Diogo de Mendon9a Furtado. 
- 13o Mathias de Albuquerque. 
- 1-fJ.0 D. FJ"ancisco de Moul'a Rolim. 
- 'l5° Diogo Luiz de Oliveira. 
- 16• Ped1·o da Silva (o Duro). 

17° D. Ji'e¡·oando de Mascal'enhas, conde 
da Torre. 

18° D. J01•ge de Mascarenhas, marquez de 
Monta.lvo'lo, 1<~ vice~rei do Brazil. 

PRINCIPAES AC.ON'fECUlt:NTOS 

1580. - Portugal e todas as suas colooias passiio para o 
dominio hespn.nhol. 

·1586. - Conquista e colonisa~ao da Parahyba. 
'1588. - Expedicao de Roberto Wilhringlon contra a 

Bahia. 



60 'l'ADOA Cl!RONOLOGICA DO . SEGUNDO PERIODO 

1591. - Expedig;io de Cavendish co•lt••a S . Vicente . 
1595. - Expedi~üo de Lancaste1· e Venner contra Per

nambuco. 
1597. - Conquista e colonisaQaO do Rio Grande do 

N01•te. 
1609. - Installagáo do primeiro tribunal da Rela9il.o na 

Bahia. 
-1610. - Colonisagilo do Ceat•á. 
'16'12. - Estabelecimento dos Francezes no 1\la••an háo. 
1615. - E:xpulsao dos Francezes do i.\Iaranhao. 
1616 . - Conquista do Pará e funda~ao da cid . de 

Belém. 
1621. - Ct'eaQtlO do Estado clo l\Iaranhao. 
1624. - Tomada da Babia pelos Hollandezes. 
1625. - D. F1·adique de Toledo retoma a Bahia a os 

1-Iollandezes. 
1630. - Occupagfio de Pernambuco pelos Uollandezes. 
1631. - D. Antonio Oqucndo ganba urna hal<•lha naYal 

aos 1-Iollandezes, que incendiáo Olinda e se 
coocentrao no Rcctfe. 

1633. Conquista do Hio G~ande do Norte pelos l-Iol-
landezes. 

163ft, - Conquista da Pa•·ahylla pelos mes m os. 
1635. - Tomada. do campo do Bom J e sus e do forte de 

Nazm·eth pelos 1-Jollandczes : abandono da 
pt•ovin cia de Pernambuco por Mathias de 
A lbuquerque. 

1636, Derrota e m oPte de D. Luiz de Rojas y Borja. 
1638. Mauricio de Nassau tenta deba1de tomar a 

Bahia. 
1640. O conde da Tone é balido no mar pelos Hollan-

dezes. 
1640 . Restaura~iio de Portugal : acclamacao de 

D. Joao IV. 
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PERIODO III 

DESDE A RESTAURAQAD DE PORTUGAL 
ATÉ A CHEGADA DA FAMILIA REAL 

AO BRAZIL (1640 - 1808) 

Expulsio dos Hollandezes do Brazil 

P. Que fe'{ o Bra'{il, quando chegou a noticia 
da revolu~áo e emancipa~áo de Portugal? 

R. O Brazil, como as demais colonias por
tugnezas, reconheceu immediatan1ente a au
torida,de de D. Joao IV. 

P . Que acollteceu ao mm·que:t de M ontalváo? 
R. O marquez de Montalviío foi injustamente 

deposto e remettido preso para Lisboa (1641). 
P. Quem veio succeder ao marquer_ de Mon

talvéío? 
R. Ao murquez de Montalviío succedeu Telles 

da Silva (1 go governador geral). 
P. De quando data a decadencia do do-minio 

hollande1. no Brar_il? 
R. A decadencia do dominio hollandez no 
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Brazil data da retirada de Mauricio de Nassau 
para a Hollanda em 1644. 

P. Como se portáráo os out1·os governadores 
hollande{eS que succed¿ráo ao conde de Nassau? 

R. Os outros governadores hollandezes pro
vocárao coro seus vexames urna insurreic;:ao, 
que foi promovida por André Vid al de N egrciros, 
natural da Parahyba, e Joao Fernandes Vieira, 
natural do Funcbal na ilha da Madeira (1645). 

P. Que victorias alcam;áráo os insurgentes? 
R. Fernandes Vieira derrotou os Hollandezes 

no monte das Tabocas; e Lenclo-se-lbe reunido 
as forc;as de Camarao, I-Ienrique Dias, Vida! de 
Negreiros e Soares Moreno, tomou o engenho 
ele With ou Casa-Forte, onde o inimigo esta
belecéra o sen quartel general. 

P. Quaes fonío as co¡¡sequencias d'estas victo
rias? 

R. Depois d'estas victorias, occupárao os Íll
depende,ztes (1) Nazareth, Olincla, Porto-Calvo e 
o forte de Mauricio sobre o rio S. Francisco. 

P. Que }e{ a Parahyba á vista d'estas victo
rias? 

R. A Parahyba imito u o exemplo d e Pernam
buco e insurgio-se tambem, nao deixando em po-

(1) Erao ~ssim chamados os insurgentes de Pernam
buco· 
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der dos Hollandezes seni'ío o forte de Cabe
delia . 

P. Que ordens 1·ecebeu por esse tempo de 
Lisboa o govemador gera/ do Bm1¡_il? 

R- D. Joiio IV, que havia concluido um aJ'
mislicio de dez annos com a Hallan da, ordeno u 
(sinceramente ou Jliio) ao governador Telles da 
Silva que fizesse cessar a insurreic;i'ío de Per
nambuco, ordem a que nao se submetteri'ío os 
chefes dos insurgentes. 

P. Que socco,-,-o •·eceb¿ráo os Hollande!{es em 
1646? 

R. Em circumstancias bem crilicas achavao
se já os Hollandezes, quando em Agosto de 1646 
chegou ao Recife uma esquadra hollandeza, lra
zendo o general Sigismuudo van Schoppe com 
4,000 soldados. 

P. Que fe::; o geiZe•·a/ Sigismuudo? 
R. Depois de um ataque mallogrado conlra 

Olinda e de antros revezes, parlio Sigismundo 
em 1647 para a Bahía e occupou a ilha de Ita
par·ica, ande levantan um forte. 

P. Que succedeu á expedifáO mandada pelo 
governado•· ge•·al pa•·a desaloja~· o inimigo de 
Itaparica? 

R. A expedil;áo foi derrotada, ficando morlos 
o seu valente chefe Francisco Rebello e 600 sol
dados. 
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P. Que vantagem tirou Sigismundo d'esta 
victoria? 

R. Sigismundo nao tirou vantagem alguma da 
sua victoria, porque chamada com instancia 
para o Recife, arrazou o forte e abandonan a 
ilha. 

P. Que providencias tomou.no emtanto a cikte 
de Lisboa? 

R. A córte de Lisboa, temendo pela seguranc;a 
da Babia, expedio uma esquadra sobo comman
do de Telles de Menezes, conde de Villapouca, 
nomeado governador geral do Brazil (20°). 

P. Quem foi o geneml nomeado para com- . 
mandar o exercito de Penzambuco? 

R. Informado D. Joao IV de que partira da 
Hollanda para Pernambuco urna expedic;áo de 
44 navios e 9,000 homens de desembarque, 
despachan secretamente a Barreta de Menezes 
com algum reforc;o para tomar o commando 
do exercito de Pernambuco (1647). 

P. Que vzctoria alcanfáráo os Independentes · 
em 1648? 

R. Os Independentes derrotárao a 19 de Abril 
de 1648 nos montes Guararapes o exercito hol
landez commandado por Sigismundo. 

P. Que outravictoria alca1!1;áráo elles em 1649? 
R. Os Independentes ganháráo a 19 de Feve~ 

reiro de 1649 uma segunda victoria nos rnesmos 
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montes Gum·a¡·apes, ficando completamente 
derrotado o exercitó hollandez, que nunca 
mais ousou medir-se com elles em campo raso. 

P. Como correu a guerra com os liollaude~es 
nos tres anuos seguintes? 

Cerco do Recife pelas forqas Luso-Brasileiras 1~3. 

R. A guerra continuou frouxamente até o 
anuo 1653, por persistir D. J oao IV e m nao 
auxiliar os Independenles de Pernambuco. 

P. Que socco1·ro receberáo os !ndependentes 
em 1653? 

R. A 20 de Dezembr.o de 1653 chegou á vista 
de Pernambuco Pedro Jacques· de Magalhaes 
~om uma esquadra de mais de 60 navios es
quipada pe!;¡. Companlzia geral de Conzmercio 



~6 GOVERÑAOOitES GERAES 

do BraJ¡_il, e póz-se lago em communica¡;áo com 
os chefes dos Independentes. 

P. Como e quando terminou a domina~áo hol
land-e:¡a no Bra:;_il? 

R. Aperlou-se entao tao vigorosamente o 
cerco do Recife, que os Hollandezes capitularao 
a 26 de Janeiro de 1654, abrigando-se a entre
gar a cidade e todas as pra~as que ainda occu
pavao no Brazil. 

P. Qandofoi celebrada apa;r coma Hollando? 
R. A paz com a Hollanda foi celebrada 7 

anuos depois em 16 de Agosto de 1661, no rei
nado de D. Afionso VI, que succedera em 1656 
a seu pai D. Joao IV. 

P. Quem.foráo os successores de Telles de Me
ne:¡es no govenzo geral do Bra1_il até a celeb•-a
~áo da pa:{ coma Hollanda? 

R . Os successores de Telles de Menezes, conde 
de Villapouca, fonlo: 21• Rodrigues de Vascon
cellos, conde de Caslello Melhor, em 1650; -
22• D. Jeronimo de Atahide, conde de Atouguia, 
em 1654;- 23• Barrelo de Menezes, em 1657. 

Governadores geraes que succedérdo a Barreto 
de Menezes~ 

P. Quem foráo os gove•-nad01-es ge•-aes oue 
succederáo a Ban-eto de M enqes ? 
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R. For:'ío: 24• D. Vasco de Mascarenhas, 
conde de Obidos, 2• vice-rei do Brazil, em 1663; 
- 25• Alexandre de Souza Freire, em 1667;-
26• Furtado de Mendom,;a, visconde de Barba
cena, em 1671. 

P. Que aconteceu de notavel du1·ante o govenw 
inteduo que succedeu ao visconde de Barba
cena? 

R. Em 1676 foi elevado o bispado da Babia 
a arcebispado metropolitano do Brazil, e forao 
creados os bispados doRio de Janeiro, de Per
nambuco e do 1\Jaranhao. 

P. Quem foi o 27• go1'enzado1· gera/ do Braril? 
R. O 27• governador geral foi Roque da Costa 

Barreta, que tomou posse em 1678. 
P. Que jacto no lave/ occorreu no govenw de 

Costa Barreta? 
R. Em 1680 o governo porluguez, desejoso de 

estender a fronteira meridional do Brazil alé á 
margcm septentrional do Rio da Prata, man
dou fundar n'ella a Colo11ia do SaCI·amento, que 
foi durante um scculo o pomo de discordia 
entre Portugal e I-Iespanha. 

P. Qua es joráo os ou11·os go¡,erllado,·es geraes? 
R. For:'ío : 28• Souza de Menezes, em 1682; 

- 29• D. Antonio Tello de Menezes, marquez 
das Minas, em 1684, o qual se distinguio por sua 
c¡¡ridade na peste que assolou a Bahia em 1686; 



68 GOVERNADOIIF.S GP.R.AJI!S 

-30° Mathias da Cunha, em 1687; -31° Gon
¡;alves da Camara Coulinbo, em 1690. 

P. Quemfoi o 32° goJJe1'1tado1" geral do Bm~il? 
R. O 32° governador geral foí D. Joiio de 

Lencastre, que Lomou posse em 1694. 
P. Quaes jo1·áo os factos mais notaveis occor

Paflz·e Antonio Vieii'<L 

¡·idos no gove1'1/0 
de D. Joáo de Leu
castre? 

R. No governo 
de D . .Toa o de Len
castre, descobrídio 
os Pa ulistas ricas 
minas de ouro na 
p•·ovincia de Mi
nas-Geraes, e foi 
destruida cm 1697 
a formidavel•·epu
bliea de negros dos 

Pa/rnm·es, nas Alagoas, que chegon a contar 
cerca de Lrinla mil cscravos fugidos. 

P. Que va1·iio illust1·e 11101-reu na Bahia por 
esse lempo? 

R. Fallecen na Bahía em 1697 o famoso je
suita padre Antonio· Vieira, que se distinguí u 
muilo por seus eloquentes escriptos e por seu 
zelo aposlolico na cathecheze e defeza dos 
indios. 
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P. Quem jo1·áo os successores de D . .Toáo de 
Lencastre no gover11o do Brar;:il? 

R. Forao: 33o D. Rodrigo da Costa, em 1702; 
- 31° Cezar de Menezes, em 1705. 

P. Que houve digno de men~áo du1·anle a ad
ministra fáO de Cesar de Mene!{_es? 

R. Subio em 1706 ao lhrono de Portugal D. 
Joao V por morle de sen pai D. Pedro !l. Em 
Minas-Geraes ¡·ebenlou em 1708 uma guerra 
civil entre os Paulislns e os Em/Joabas (1). 

P. Que uo1'as capitanías joráo e~·eadas 110 
B1·a 0U no ¡·einado de D. Joáo V? 

R. No reinado de D . .Tofio V Joráo creadas 
as capitanías de Minas, Goyaz, Mallo-C.rosso, 
Piauhy e Sanla-Cntharina. 

P. Quaes eráo as ozttras capilcwias do Bra!{il 
c1·eadas au/e¡·ionne11/e? 

R. Foriio creadas anteri01·mentc as capitanías 
do P ará, Maranhfio, Ceará, Rio-Grande do 
Norte, Parahyba, Pernambuco, Babia, Ilhéos, 
Porto-Seguro (2), Espirilo-Santo, R.io de .la
neiro, S. Paulo. 

{1) E1·am assim 3Jcunhados pelos Pau1istas os Po•·tu
guezes que n descoberla ele ricas minas de om•o havia 
pa1•a ali allrahido ern grande numero. 

(2) As capitnnias dos llhéos e P01·to-Segueo J'eve••l&l'áO 
para a coróa e f'ol';'i o incorp01·adas f.t Bahía, esta em 1.?59, 
aquella dous anuos maü:1 ta1·de. 
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P. Que capitanías foriío ainda creadas 110 

Bra'{,il pelos successores de D. Joiío V? 
R. Forao creadas as capitanías do Río-Negro 

(no Alto-Amazonas) e do Rio-Grande-do-Snl, 
por el-rei D. José I; e as capitanias das Alagoas 
e de Sergipe, por D. Jo1ío vi. 

Expedi~óes dos Francel:eS contra o Rlo de danelro 

P. Quem.foi o 35° got'e¡·¡¡adot" geral do Bt·m;.il? 
R. O 35° governador geral foi D. Louren<;o 

de Almeida, em 1710. 
P. Que facto importante succedeu dzwante a 

sua a.dministra~iío? 
R. Teve lugar em Setembro de 1710 a expedi

¡;áo franceza de Duclerc conlra o Rio de Janeiro. 
P. O que deu rnotivo a esta expedi~áo? 
R. O que deu motivo á expedi¡;áo de Duclerc 

foi a a!Han9a que Portugal continuava a man
ler com a Inglaterra contra Luiz XIV, rei de 
Fran9a, na guerra da successao de Hespanba. 

P. Como penetrou Duclerc na cidade do Río 
de J aneil-o ? 

R. Tendo Duclerc desembarcado com 1,000 
homens no porto de Guaratiba, marchou para 
o Rio de Janeiro, onde penetrou sem que o 
governador Fr'lncisco de Castro Moraes lhe 
oppozesse resistencia. 
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P. Conio terminou a expedi~éío de Duclerc? 
R. Sen do os Francezes repellidos na ataque do 

palacio do governo, acurraláráo-se no trapiche 
da cidade, e como o govcrnador os amear;asse 
de lanr;ar fogo a o edificio, renclérao-se prisionei
ros. Seis mezes clepois foi Duclerc de noile assa
sinaclo na casa que se !be dera pm·a morar. 

P. Qua[ joi a out1·a expedil;éío dos Frauce;¡es 
contra o Rio de Janeiro? 

H. A outra expeclü;áo dos Francezes contra o 
Hio de Janeiro foi a do famoso Duguay-Tronin, 
que entro u no Hio de Janeiro a 12 de Setembro 
de 1711 com 16 navios de alto bordo e 5,000 ho
mens de desembarque. 

P. Como se portou o governado1" Francisco 
de Cast1·o Moraes? 

R. O governador Francisco de Castro Moracs 
portan-se com . o mesmo desleixo e imprevi
dcncia que mostrára na expedir;ao anlcriot·. 

P. Que vantagens obte11e o chife ji-auce\? 
R. Dnguay-Trouin occupon a ilha das Cobras, 

d'onde comec;ou a bombardear a cidade; descm
b~rc<tndo clepois na praia ele Valongo, alacou-a 
cm nt~1a noite tempestuosa e occupou-a, depois 
de havel-a o governador cobardemente aban
clonado com suas tropas. 

P. Com que du1·as condit;óes consentioDuguay
Trouin ¡·e tirar-se do Rio de Janeiro? 
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R. Vendo Duguay-Trouin que niio podía con
servar a cidade, propoz o scu rcsgale, r¡ue loi 
eslipulado em 610,000 cruzados cm dinheiro, 
500 caixas de assncar e 200 bois, além do que 
pagá<iio os particulm-es para resgatar os scus 
elfeitos. 

P. Como joi punida a couducta iudigna dogo
vemadol· do Rio de Jaueiro? 

R. Castro 1\Ionws roi deposlo e condemnaclo a 
prisiio perpetua em urna das fortalezas da 
India. 

P. Quemjoi o 36" g01•ernador geral do Bra:ril? 
R. O 36" governaclor geral foi Pedro de Vas

concellos e Souza em 1711. 
P. Que how•e de nota11el durante a sua admi

uistra¡·áo? 
R. Celebro u-se em 1713 a paz geral de Utrecht, 

que reconciliou Portugal com a Fran~a e fixou 
os limites entre o Brazil e a Gnyana Franceza, 
desistindo a Fran~a de suas pretem;í'íes sobre 

' o territorio situado entre os rios Amazonas e 
Oyapoc. 

P. Quem jonio os successores de V asconcellos 
e Sou{a no governo geral do Bra:;.il? 

H. Os successores de Vasconcellos e Souza 
forao : 37" D. Pedro de Noronha, marquez de 
Angeja, 3" vice-reí do Brazil, em 17li1; - 38" 
D. Sancho de Faro, conde de Vimieiro, em 
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1718; - 39• Fernandes Cesar de Menezes, 4• 
vice-reí do Brazil, em 1720. 

P. Quaes jorao os jactas mais inte1·essaures 
occo>Tidos no govenzo d'este 4' 1•ice-1·ei? 

n. No governo de Fernandes Cesar de Me
zes, descob1iriio-se 
as 1nirras de ouro 
de Cuyabá, e as de 
dian1antes do Ser
ro do Frio. Em 
1733 foi nomeado 
goveruador do Rio 
de J:meiro Gomes 
Frcirc deAndradc. 
conde de Boba
delia, que govcr
non de uma ma
ncira mui hom·osn 
alé 1763. 

Gomes l¡'I'Ci i'C de AndnHJr, 
comle de BohnclcllH. 

P. Quemjoi o 40• go11e1·nador gem/ do Bra'í_il?. 
R. O 40• governador geral foi André ele Mello 

e Castro, conde das Galvéas, 5' vice-rei, que 
tomou posse em 1735, e den grande impulso á 
explora~ao das minas de Ollro. 

P. Que bispados jonio creados 110 governo du 
coude das Gah•eas? 

R. Foriio creados em 1746 os bispado" de 
Sao Paulo e de l\"Iarianna. 
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P. Quem joi o successor do conde das Gal
veas? 

R. Ao conde das Galveas succedeu em 1749 
D. Luiz J\!Ienezes de Atahide, conde de Atou
guia, 6" vice-rei. 

P. Que trata:J!!.foi celeb1·ado 110 amzo seguinte? 
R. Em 1750 celebrou-se em Madrid entre a 

Hespanha e Portngal um tratado de limites, pelo 
qua! este cedía áquella a Colonia do Sacra
mento em troca de algumas J\!Iiss6es formadas 
pelos Jesuitas nas mm·gens do Uruguay; este 
tratado porem nunca póde ser levado a effeito 
pelas difficuldades locaes. 

P. Quem succedeu no throno de Portugal a 
D. Joéio V? 

R. A D. Joao V succedeu em 1750 sen filho 
D. José I, que entregou a direc<;ao dos negocios 
publicos ao celebre marquez de Pombal. 

P. Quem joi o successor do conde de A touguia 
no g01m·no geral do Bras¡il? 

R. Ao conde de Atouguia succedeu D. Marcos 
de Noronha, conde dos Arcos, 7" vice-rei, que 
tomou posse em 1755, no mesmo anno em que 
succedeu o espantoso terremoto de Lisboa, que 
destruip quasi toda a cidade. 

P . Que .facto importante occo1·reu no govenw 
do conde dos A reos ? 

R. No ¡;¡overno do conde dos Arcos leve logar 



GU2f\RA COM OS JtESPANHdEB 15 

a expulsiio dos Jesuitas de Portugal e do Brazil 
por decreto de 19 de Janeiro de 1759. 

P. Quem joi o 8° vice-reí do Bra{il, que succe· 
deu ao conde dos A r·cos ? 

R. O go vice-rei foi D. Antonio de Almeicla 
Soares e Portugal, marquez do Lavradio, que 
tomou posse em 1760 e governou apenas seis 
mezes, succedendo-lhe u m governo provisorio. 

Guerra com os Hespanhóes; tratado de S. lldefonso 

(1782-1777) 

P. Quaes .foráo os priucipaes .factos que oc
corr~ráo no principio da guerra com os Hespa
nhóes? 

R. Logo que rompen a guerra com a Hes
panha em 1762, D. Pedro Cevallos, governador 
de Buenos-Aires, tomou a Colonia do Sacra
mento e invadio o Rio Grande do Sul. 

P. Que out ros Jactas se deráo n' esta guerra? 
R. Apezar do annisticio concluido em 1763 

entre as córles de Lisboa e Madrid, continuárao 
as hostilidades na America do Sul. Em 1775 
fundán'io os Portuguezes o presidio de Nova
Coimbr·a sobre o rio Paraguay. No anuo se
guiule forao os Hespanhóes expulsas do Río 
Grande do Sul. 
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P. Que expedir;áo mandou a Hespanlta contra 
o Bra~il emji11s de 1776? 

R. A Hespanha mandou Ulua poderosa ar
mada com 10,000 homens de desembarque sob 
as ordens de D. Pedro Cevdlos. 

P. Que vantageus obteve a annada lzespa
nhola? 

R. A arn:ada hespanhola apoderou-se da ilha 
de Santa-Catharina e da Colonia do Sacra
mento, que havia sido reoccupada pelos PorlLL
guezes, e tencionava levat· avante su as conqu is
tas, quando chcgou a noticia de lcr-sc assignado 
no 1" de Outttbro de 1777 o tratado de paz de 
S. !ldifonso. 

P. Que 1·esolveu este tratado? 
H. O tratado de S. Ildefonso fixot1 os liú1ites 

entre o Brazil e as colonias hespanholas, e ce
den á Hespanha a Colonia do Sacramento e a 
margem septentrional do Hio da Prata. 

P. Quando morreu el-rei D. José 1 e que111 /he 
succedeu no tlrrono de Portug<~l? 

R. D. José 1 falleceu em Fevet·eiro de 1777, e 
succedeu-lhe sua filha D. Maria l. 

P. Qual foi o primei1·o acto do novo reinado? 
R. O primeiro acto do reinado de D. Maria I 

foi a demissao e desterro do celebre ministro 
mal'<¡uez de Pombal. 
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Vice ... reis do Brazil depois da trasladagi\o da séde 
do governo geral para o Rio de Janeh•o 

P. Quando e. por que ra;óes .foi t1·all~{erida a 
capital do Bm{il da Bdhia para o Rio de Ja
.1Zeú·o? 

R. A capital do Brazil foi transferida para o 
Rio de Janeiro cm 1763, nao só pelo grande de
scnvolvimenlo que linhiio !ido as capitanías 
meridionaes, como sobreludo nfim de acudir 
com mais presteza ti guerra do Sul com os Hes
panhóes. 

P. Que m joi o p1·imei1·o 11ice-1·ei 11omeado pa~·a 
o Rio deJaneiro? 

H. O primciro vice-rei nomeado para o Rio 
de Janeiro foi D. Antonio Alvares da Cunha, 
conde da Cunha, <¡ue tomou posse en"l 1763 e 
creou no Rio de Janeiro os arsenaes de mari
nha e de guerra. 

P. Que m foi o segu11do vice-rei ll011leado para 
o Rio de Janeiro? 

R. O 2a vice-rei nomeado para o Rio de Ja
neiro foi D. Antonio Rolim de Moura Tavares, 
conde de Azambuja, que tomon posse em1767. 

P. Quem foi o 3° 11ice-rei 110meado pm·a o Rio 
de Janeiro? 

R. O ga vice-rei foi D. Luiz de Almeida Por-
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lugal, marquez do Lavradio, crue tomou posse 
e m 1769; Joi u m dos melh,ores administradores 
que leve o Brazil pelo impulso qLie den á agri
cultura e ao con1n1ercio. 

P. Quem succedeu ao marque7.. do Lavradio 
como 7!Íce-rei do Bra;¡_il? 

R. Ao marquez do Lavractio succedeu em 
1779 Luiz de Vascoucellos e Souza, ao qual 
muito deve a cidade do Rio de Janeiro (1). 

Conspira~io do Tira ... dentes 

P. Qua/ foi o aconlecimento m a is 1111portante que 
occotTeu. 110 go7!erno de Luir. de Vasconcellos? 

R. No governo ele Vasconcellos deu-se a 
coi1spirac;ao do Tira-dentes, que se traman em 
Miuas-Geraes com o fim de proclamar a inde
pendencia d'aquella CU]Jilania. 

P. Qu.aes foráo os principaes penonagens que 
figurá1·áo n'essa conspirar;áo? 

R. Os principaes que nella figurárao forao os 
poetas Ignacio de Alvareuga Peixoto, Clauctio 
Manuel da Costa, Thoma:r. Antonio Gonzaga, e 
o alferes Joaquim José ,da Silva Xavier, alcu
nhado o Tira-dentes. 

(1) Entre as principaes ohms por elle mandadas .cons
truir notáo-se o Passeio Publico, o Cáes em frente do 
PavoJ o chafariz das ·Marrecas, etc:. 



VtCE·Rii::tNADO DO CONDE DE REZENDB E DE •SEUS SUCCESSORES 79 

P. Quejim twe a conspir·a¡¡áo do Tira-dentes? 
R. Tendo um dos conjurados, por nome Joa

quim Silverio dos Reis, denunciado a conspi
ra.;ao ao visconde de Bat·bacena, govet·nador de 
Minas-Geraes, forao immediatamente presos os 
denunciados (1789) e remettidos depois para o 
Rio de Janeiro, onde se installara a al<;ada que 
os d evia j ulgar. 

P. Que senten~a foi profe.-ida contra os con 
spirador·es? 

R. Os principaes conjurados foriio conclem
nados ao ultimo supplicio, mas commulou-se
Ihes a pena em degredo para a costa d'Africa. 

P. Qual joi dos chejes da couspira~áo o que 
soffreu a pena ultima? 

R. Foi o Tira-dentes, que foi enforcado e es
quartejado no Rio de Janeiro, senda a sua casa 
<trrazacla e seus filbos declarados infames. 

Vice-reinado do conde de Rezende e de seus 
successores 

P. Quem foi o 5° 1Jice-1·ei ?lOmeado para o 
Rio de Ja11eir·o? 

R. O 5o vice-rei nomcado para o Rio deJa
neiro foi D. José Luiz de Casb·o, conde de Re
zcnde, que tomou posse em 1790. 

P. Corno I!'Overnou es te vice-r·ei? 
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R. O conde de Rezende foi mn contraste do 
seu predecessor, alheando de si a sympathia do 
povo por sua administrac;ao arbitraria e inepta. 

P. Que succedeu no ultimo amw do governo 
do conde de Re1_ende? 

R. Em 1801 rebentou de novo a guerra entre 
a Hespanha e Portugal, terminando no 111esmo 
anno pelo tratado de paz de Badajoz. 

P. Quaes foráo os priucipaes aconlecimel!tos 
d'esta guer1·a? 

R. Os principaes acontecimentos que nclla 
se derao, foriio a conquista dos sete pavos das 
Missóes por um punhado de aventureiros por
tuguezes, e o ataque mallogrado ·dos Hespa
nhóes contra o Jorle da No11a-Coimbra, na 
provincia de Mallo-Grosso. 

P. Quem Jonio os success01·es do conde de Re
:;,ende? 

R. Os successores do conde de Rezende foriio: 
D. Fernando de Portugal e Castro, marquez de 
Aguiar, em 1801 ; e D. Marcos de Noronha, 
conde dos Arcos, 7o e ultimo vice-reí, em 1806. 

P. Que jacto importante occo!Teu em 1807? 
H. Tendo em 1807 Napoleao I mandado mu 

exercito francez occupar Portugal, resolveu a 
córte de Lisboa mudar-se para o Rio de Janeiro. 

P. Quaudo se realisou esta lransferencia? 
R. O príncipe regente, com a familia real e 
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toda a c<lt·te, partí o de Lisboa a 29 de Novembro 
de 1807 com urna esquadra de sete náos, cinco 
fragatas e outros navíos. 

P. Que aconteceu á esquad1·a portugue¡;_a e 
qua[ foi o pl'imeú·o podo do Bra~il em que de
sembarcou o principe 1·egente? 

R. U m temporal dispe1·sou n esquadra portu
gueza, arribando parle, d'ella a Bahia, onde o 
principe regente desembarcou a 23 de Janeiro 
de 1808. 

P. Quem era este principe regente, e pot·que 
tomou este titulo? 

R. Alteradas as faculdades mentaes da rainha 
D. María l, encarregou-se do governo do Es
tado em 1792 o príncipe D. Joao, seu filho. 

TABOA CHRDNOLOGICA DO TERCEIRO PERIODO 

RP!IS DE PORTUGAL 

164Q-1656 . - D . Joao IV, duque de Bragan<¡a. 
1656-1683. - D. Affonso VI, fitho de D. Jo:Io 1 V. 
1683-1706. - D . Pedro JI, r.tho de D. Joao IV. 
1706-1750. - D. Joao V, filho de D. Pedro II. 
1750· 1777. -D. José 1, filho de D. Joiio V . 
1777-18'16. - D. Maria I, tilha de D. José l. 
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COVERNADORES GERAES DO DRAZ IL 

16•2-1M7. - 19° Telles da Silva. 
1647-1650. - 20' Telles de Menezes , conde de Villa· 

pouca. 
1650-165/.t.. - 21o Rodrigues de Vasconcellos, conde de 

Castello-Melhor . 
1654-1657. - 22' D. Jeronymo de Atahide, conde de 

Atouguia. 
165?-1663. - 23° Francisco Barreta de Menet.es. 
1663-1667. - 24° D. Vasco de Mascaren has, conde de 

Obidos, 2° vice-rei do Bt•azil. 
1667-1671 - 25° Alexandre de Souza Freire. 
1671-1675. - 26' Furtado de Mendonca, visconde de 

Barba cena; succedeu-lhe u m governo 
interino. 

1678-1682. - 27° Roque da Costa Bart•eto. 
1682-'1684 . - 28o Antonio de Souza de Menezes. 
1684-1687. - 29° Tello de Meoezes, marquez das Minas. 
1687- 1690. - 30' Mathias da Cunha. 
1690-169-'1. - a1o Gon.-;alves da Camm·a Coutinho. 
1694-1702. - 32• D. Joao de Len castre. 
1702-1705. - 33• D. Rod•·igo da Costa. 
1'705-1710. - 3(!o Luiz Cesar de Menezes . 
1710-1711. "-- 35• D. Lourenco de Almeida. 
1711-1714. - 36' Pedro de Vasconcellos e Souza. 
OH.-1718. - 37• D. Pedro de Noronha, marquez de 

Angeja1 3° vice-rei do Brazil. 
1718-1720. - 38• D. Sancho de Faro, conde de Vimieit·o. 
1720-1735 . - 39o F1:1I'11andes Cesar de Menezes, 4o vice

rei do BrazH. 
1735-17t.9. - 40• André de Mello e Castro, conde das 

Galvéas, 5o vice-rei do Brazil. 
17>9-1755. - 41• D. Luiz Menezes de Atahide, conde de 

Atouguia, t)o vice-rei do B1·azil. 
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17.>5-1760. - 42• D. Ma1·cos de Nol'onha, conde dos 
Arcos, ?o vice-rei do Brazil. 

1760-1763. - 43• D. Antonio de Almeida Soares e Po1·· 
tugal. marquez do Lav1·adio, So vice-rei : 
governou só 6 mezes, succedendo-lhe 
um governo provis01·io. 

VICE·llEIS NOMEADOS P1\RA O RlO OE JANEIRO 

1763-'1767. I• D. Antonio Alvares da Cunha, conde 
da Cunha. 

1767-1769. 2• D. Antonio Rolim de Moura 'l'avares, 
conde de Azambuja. 

1769-1779, - 3• D. Luiz de Almeida Portugal, marquez 
do Lavradio. 

1779-1?90. - 4° Luiz"de Vasconcellos e Souza. 
1790-1801. - 5• D. J osé Luiz de CastJ'O, conde de R;,

zende. 
1.801-1806. - 6• D. Fernando de P01·tugal e Castro, 

ma.rquez: de Aguiar. 
1806-1808. - 7• D. Ma1·cos de Noronha, conde dos 

Arcos. 

PRINCJPAES ACONTECUIENTOS 

1644. - Hetirada de Mauricio de Nassau pa1·a o. Hol
land a : decadencia do dominio h ollaudez no 
BraziJ. 

·J6lj5. - lnsuJ•r·ei'}fio de Pernambuco e da. Para.hyba 
ront.t·a o doiJ.línio bollandez.- Os íudepen
dentes derrotáo os Hollandezes no monle das 
Tabocas, lomao-lhes a Casa-Porte e occupao 
Olinda, -'azal'e(h, Porto-Calvo, etc. 

16oi8. - Barre lo de Menezes toma o com mando do exer· 
cito de Peruambuco. - Primeira victoria dos 
Guararapes. 

16oi9 . - Segunda victoria dos Guararapes. 
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16ói. - CapiLulaQáO do H.ecife : fim da domina~ao hol
lnndeza no BJ•azil. 

1660. - Paz celehr·ada entr·e Pm·Lugal e a Hollanda. 
1676. - O hispado da Bahia elevado a nr•cebispado: 

creat;clo dos bispados do Rio de Janeiro 1 Per
nambuco e l\laranhao. 

15:30 . - Funda.cao da Colonia do Snci·amento na mar
gcm septent.rional do rio da Prata pelos Por
tuguezcs. 

1697 _ - Destrui~.tiio da re publica de negros dos Palmares. 
1708. - Gucrca e m Minas-Geraes entre Paulistas e 

Emboabas. 
J710. - Expedü;üo rle Duderc. contra o ilio de Janeiro. 
1711. - Expcdif,(ii.O de Duguny-'Jli'Ouin co ntra o Hio de 

Janei1·o. 
1713. - Pnz geral do UtrcchL. 
1720. - Crco~ao do bispado do Porá. 
1733. Gomes Fl'cire de Andr·ade, conde de Dobadella, 

governador do Hio de Jancir·o aLe -1763. 
17lo6. Crea~i\o dos bispados de S. Puulo e de Ma-

rianna. 
050. 'fr·alado de Madrid entre lfcspanha e Portugal. 
1759. - Expulsao dos Jesuitas de Portugal e do Br·nzil. 
1762 . - Gue1•ra com os 1-lespanbóes, que tomHo a Colo-

nia do SD.cramenlo e invadem o Rio Grande 
do Su!. 

1?63. - Trnsla.dat;fio da capi lnl do Brazil da Bahia para 
o fuo de Janeiro. 

1777. -Tomada da llha de S. Calharina pelo general 
hcspanhol Pedro Cevallos. Tratado de p~z de 
S. Ildefonso entre Hespan ha e Por•lugal. 

1 ?89 . - Conspira~élo do Tira.-dentes em Minas-Gcl'acs. 
1801. - Guerra com os Hespanhóes : conqu.isla dos se te 

pavos das :\IissOes pelos Porluguezes. 
1807. - Partida do Principe Regente de Por'lugal com 

· toda a cOrte de Lisboa para o Brazil. 
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PERIODO IV 

DESDE A CHEGADA D)l FAMILIA REAL AO BRAZIL 

ATE A INDEPENDENCIA D'ESTE PAIZ 
(1808- 1822) 

PrimeiJ~os actos do príncipe regente 

P: Qua/ foi o primeiro acto do prilzcipe regente, 
em chegando á Bahia? 

R. Logo depois da sua chegada á Bahia, o 
pri ncipe regenle promulgo u u m decreto fran
queando os portos do Brazil a todas as nac;oes 
amigas. 

P. 'Quando chegou elle ao Rio de Janeiro? 
R. O príncipe ·regente chegou ao Rio deJa

neiro a 7 de Marc;o do mesmo anno de 1808, e 
ahi estabeleceu a séde da mouarchia portu
gueza. 

P. Como se apoderáráo os Portugue;es de 
Cayenna? 

R. Havendo o príncipe regente declarado 
guerra á Franc;a, foi expedido um corpo de 900 
soldados ao mando do coronel Manoel Marques 
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contra a prac;a de Caye1111a (na Guyana franceza), 
a qual se rendeu por capitulac;ao em Janeil·o 
de 1809. 

P. Que estabelecimentos fundou o príncipe re

D . Joüo vr. 

gente no Río de 
Janeiro? 

R. Além dos 
tribunaes supe
riores e todas 
as o u tras repar
ti<;í'íes necessa
rias á nova ca
pital da monar
chia, creou D. 
Joao um banco 
nacional, urna 
imprensa regia, 
uma bibliotheca 
publica, acade
mias para a ma
rinba e o exer-
cito, urna escoJa 

de medicina, urna academia de bellas-artes e 
varios outros estahelecimentos de grande utili
dade. 

P. Qua12do foi o Bra{il elevado d categoría de 
reino? 

R. Por decreto de 16 de Dezembro de 1815 
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foi o Brazil elevado á categoría de reino, unido 
ao de Portugal e Algarves. 

P. Quando o principe regente subio ao throno? 
R. O príncipe regente, que desde muitos an

llC!s já reinava de facto, subio ao throno com o 
nome de D. Joiío VI em Marc;o de 1816, por 
morte da rainha D. Maria l. 

Guerra no Sul do Bra:zil; annexac;Bo da Banda 
Oriental (18H-i82i) 

P. Que providencias tomou o governo doRio de 

Janeiro, quando soube da insurreit¡áo que ,~ebenta1·a 
110 Rio da Prata contra o dominio hespanhol? 

H. Ao saber da revoltu;iio que rebentara no 
R io da Prala, mandou o governo do Rio de 
.Taneiro organisar na fi:onteira do Rio Grande 
do Sul um exercito de observa<;:iío sob as or
dcns rlo capiláo general da provincia D. Diogo 
de Souza, depois conde do Hio Pardo (1811). 

P. Que deu origem á guerra com Buenps·Ayres? 
R. Tendo as tropas de Buenos-Ayres sob as 

ordens do coronel Rondeau posto cerco a Mon
tevideo, o general hespanhol Elio, q<•e com
numdava a pra9a, pedio auxilio a o general por
tuguez. 

P. Que fe{ entáo D. Diogo de Sou{a? 
R. D. Diogo de Souza entrou na Banda 
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O dental, occupou Seno Largo e continuou sua 
marcha victoriosa até Maldonado, onde rece
beu um expresso de Eho, participando-lite o 
armisticio concluido com Rondeau e recla
mando a retirada das fon;:as portuguezas. 

P. Annuio D Diogo de Sozqa a este pedido? 
R. Nao annuio : o que obrigou o exercilo 

argentino a levantar o cerco de Montevidéo e 
a repassar o Rio da Prata. 

P. Que outros jactos notaveis occorriráo n'esla 
guerra? 

R. No anno seguinle (1812) partio D. Diogo 
de Souza de Maldonado para Paysandú, e ba
ten em varios recontros as for<;as de Arligas e 
de outJ·os caudilhos. 

P. Como teve .fim esta guerra? 
R. Tendo D. Diogo deSonza recehido parli

cipa¡;ao do armisticio concluido em Maio do 
mesmo anno 1812 enh·e a junta de Bucnos
Ayres e o enviado }Jo•·Lugnez Hademaker, deu 
orclem ás. Sllas tropas de eessar as hostilidades 
e de recolhe1·-se para o territorio brazileiro. 

P. Que fe{ o principe regente, quand~ em 1814 
Montevidéo cahio em poder dos Argentinos ? 

R. O príncipe regente mandou vir de Porlll
gal a divisao dos Volzmtarios d'el-Rei, a qua] 
unida ás tropas brazileims, debaixo do com
mando do general Frederico Lecor (depois vis-
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conde da Laguna), leve ordem de occupar toda 
a Banda Oriental. 

P. Que triunfos alcanr;án:io as armas /uso- bra;J

leiras? 

R . Emquanto Lecor marchava sobt·e Monle
vidéo, Artigas e outros caudilhos argentinos 
enio balidos em S. Bot:ja e em oulros pontos 
pelas for~as brazileiras estacionadas no Rio 
Grande do Su!. 

P. Quando foi occurada a cidade de lvfontevidéo 
pelas forr¡as portugLtei_as? 

R. O general Lecor, clepois de ter denotado 
em India-Mor/a o caudilho Fructuoso R ivera, 
e ter occupado Malclonado, marchou sobre 
Montevidéo, ande eulrou triunfante a 20 ele 
Janeiro ele 1817. 

P. Que (e7¡ em seguida o gene1·a/ Lecor? 

R. O general Lecot· manclou em seguida 
occupar a Colonia do Sacramento e o Ser~·o

Largo, e balcr as guet-rilhas que infestavao as 
margens do Uruguay. 

P. Conw continuo u a guerra do Sul nos annos 

seguintes? 

R. As nossas armas colhérao ainda novo& 
lauros, até qne emfim a 22 ele .Taneiro de 1820 
as lor~as ele Artigas foriio completamente der
rotadas nas mm·gens do Taauarembó pelo conde 
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da Figueira, capitao general doRio-Grande do 
Sul. 

P. Que saccedeu a A rtigas depois d 'essa derrota? 
R. Tendo Artigas perdido todo o prestigio, 

refugian-se no Paraguay, ande foi retido pri
sioneiro pelo doutor Francia durante a vida 
d'este. 

P. Como a Banda Oriental foi annexada ao 
Braril? 

R. Em Abril de 1821 reunírao-se em Monte
vidéo os deputados das diversas povoao;:6es da 
Banda Oriental, e resolvérao incorporar este 
paiz ao Brazil com o nome de Provincia Gis
platina (31 de Julho). 

Revoluc,;ao eJe Pernambuco em 1817 . . 

P. Que deu principio á revohu¡áo de Pernambuco 
de 1817? 

R. O que lhe deu principio foi um faclo de 
pouca eutíclade, a saber : a ordem de prisao 
contra a]guns officiaes brazileiros. 

P. Quaes joráo porérn as verdadeiras causas 
d' esta revolzt~ao ? 

R. As suas verdadeiras causas forao : a riva
lidade sempre crescente entre Portuguezes e 
Brazileiros, a parcialidade do governo a favor 
d'aqueiles, e o exemplo dos Estados-Unidos e 
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das colonias hespanholas que se l;aviiio decla
rado independenles. 

P. Que succedeu no acto de pór-se e m execut¡áo a 
dita ordem de prisáo? 

R. O capitiio de artilharia Barros Lima e 
mais outro official matáriio a estocadas o briga
deim Barbosa de Castro, e em seguida insur
gio-se a tropa (Mar~o de 1817). 

P. Que fe;, o governador de Pe1·nambuco á vista 
d'esta insurreiqáo ? 

R. O govemador Miranda Montenegro refu
giou-se entiío na fortaleza do Brum, onde 
capitulou, e seguio para o Rio de Janeiro. 

P. Que propor~óes assumio a revolut¡áo de Per
nambuco? 

R. A revoluc;ao estendeu-se á Parahiba, ao 
Rio Grande do Norte e ás Alagoas. 

P. Que fe{ o governador da Bahia quando /he 
chegou a noticia da revolu1áo de Pernarn-buco ? 

R. O conde dos Arcos, que governava entao 
a Bahía, ex.pedio logo for~as por terra sob as 
ordens do m2rechal Cogominho de Lacerda, e 
alguns navios, que reunidos á esquadra de 
Rodrigo Ferreira Lobo, bloqueáriio o Recife. 

P. Como foi reprimida a revolur¡áo de Pernmn
buco? 

R. Nao tardou a declarar-se a reac~iio contra 
os insurgentes nas Alagoas, Parahyba e Rio 
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Grande do Norte, e o governo wcgal do Recife, 
vendo-se panco apoiaclo, tralou de capitular. 

P. Quando se entabolaváo as negociafÓes pa•·a 
este jinz, que fe{ o dictad01- Domingos Theotonio ? 

H. O dictador Domingos Thcotonio retiran
se do Recife com a guarnü;ao, e ao saber que 
a cidade fóra occupada por Ferreira Lobo, 
fugio vergonhosamente, e a sun tropa deban
dou-se (Maio de 1817). 

P. Como ¡01-áo castigados os revolucionarios? 

R. As cadeas do Hecife nao foriio sufficientes 
para conte1· os presos; confiscáriio-se-lhes os 
bens, e muitos d'elles foriio condemnados á 
m orle. 

Revolu~Ao de Portugal em i820; seus effeitos 
no Bra:z.H 

P. Como teve lugar a ¡·evolut;áo de Portugal? 

H. Rompen a revolu"iio na cidade do Porto 
em Agosto de 1820, e lriumphou cm Lisboa, 
ande se reuniriio as cortes para elaborarem 
uma constitui~iío política. · 

P. Quaes f01·áo as causas que o1·ígináráo a •·evo
lw¡áo de Portugal de 1820? 

R. Portugal nao podia support.ar o governo 
despolico e militar· que o opprimia, nem ver 
om bons olhos os portos do Brazil abertos ao 
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c~munercio estrangeiro com grave prejuizo sen, 
e a sua antiga colonia elevada á categoría de 
reino e sendo residencia da córte. 

P. Que ejfeitos produ1io no Brar.il ~ revol11~áo 

de Portugal? 

R. Apenas chegon ao Brazil a noticia da re
volur;ao de Portugal, pronunciárao-se em favor 
da futura constituig<io o Pará, a Bahia e outras 
provincias. 

P. A vista d'estes jactos, que politica seguio a 
cót·te do Río de Janeiro ? 

R. A exigencias das tropas da guarnit;ao e da 
populac;ao do Rio de Janeiro, os príncipes 
D. Pedro e D. Migueljurürao, em ncmed'el-rei 
seu pai e nos seus proprios, a couslitui<;5o que 

' as córtes de Lisboa houvessem de promulgar 
(Fevereit·o de 1821). 

P. Que •-esolu~áo tomou depois D. Joáo VI? 
R. Por decreto de 7 de Margo do mesmo 

anuo manifestou D'. Joao VI a sua intenr;ao de 
regressar para Portugal, e mandou proceder á 
eleic;ao dos deputados ás córtes de Lisboa. 

P. Como se portáráo os eleitores ? 

R. Reunidos os eleilores na Prar;a do Com
mercio, nao tardárao a exceder as suas atlri
buir;oes, exigindo que el-rei adoptasse a consli
tuir;ao hespanhola e tomando outras medkbs 
extraordinarias, pelo que mn destacamento da 
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tropa portugueza invadiu a Pra<;a do Commer
cio e dispersou a assembléa. 

P. Quando partio D. Joáo VI para Portugal? 
R. D. Jflli'ío VI partio com a famili;:t real a 

26 de Abril de 1821, tendo antes nomeado o 
príncipe D. Pedro regente do reino do Brazil. 

Medidas tomadas pelas cOrtes de Lisboa a respeito 
do Brazil 

P. Que decretáráo as cortes de Lisboapa.·a redu
:¡ir o Bt·a:til ao antigo estado colonial? 

R. As córtes de Lisboa declarárao em Abril 
de 1821 independentes doRio de Janeiro todos 
os governos provinciaes, ficando estes sujeitos 
tao sómente a Portugal. 

P. Que resulto u d'esta medida? 
R. Resultoil d'essa medida que algumas pro

vincias nao quizerao reconhecer a autoridade 
do príncipe D. Pedro, chegando a junta da 
Bahía a pedir refor<;o de tropas ao governo 
porluguez. 

P. Que outras medidas oppt·essivas tomát·áo as 
cót·tes de Lisboa a respeito do Bra:;il? 

R. As córtes de Lisboa abolírao os trihunaes 
mais importantes doRio de Janeiro, deriio or
dem ao príncipe D: Pedro de voltar para Por
tugal, nomeáriio para cada provincia um go-
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vernador das armas, delegado do poder execu
tivo de Lisboa, e decidiriio que se enviassem 
reforvos de tropas para Pernambuco e o Rio de 
Janeiro. 

P. Que effeitos prodt~:ríráo no Bra:¡il esses actos 
despoticos? 

R. Esses actos despoticos exasperárao os arri
mos dos Brazileiros, inspirando-lhes desejos 
de independencia. 

P. Que representaqóes foráo dil·igidas ao prín
cipe regente? 

R. As juntas de S. Paulo e Minas-Geraes pe
dírao ao príncipe D . Pedro crue nao regres
sasse para Portugal. 

P. Que fe:¡ da sua parte a camara municipal do 
Rio de Janeiro ? 

R. A 9 de Jimeiro 
de 1822 a camara 
municipal do Rio 
de Janeiro apre
scntou no mesmo 
sentido ao prínci
pe urna peti<;:ao do 
povo, e D. Pedro 
responden ao scu 
presidente José 
Clemente Pereira : 
oc Como é para bem Jase Clemente Pereira. 
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de todos e feli cidade geral da ¡za<;áo, diga ao pavo 

que .fico. " 
P. Que fq a guarnit¡áo portugue:;,a do Rio de 

Janeiro, á vista d'esla declarat¡áo? 

R. A divisao auxiliadora em numero de 2,000 
homens occupou o morro do Castello; mas 
leve de capitular diante das nmnerosas fon;:as 
brazileiras que se •·cuníriio 110 campo de 
Sant'Anpa, retirando-se . para Nitherohy, onde 
embarcan para Europa a 15 de Fevereiro do 
mesmo anuo (11>22). 

P. D epois da sua dec/ara c;áo que fe'{ o prinCLpe 
D. Pedro ? 

R. D. Pedro nomeou José Bonífacio de An
clrada e Silva ministro do reino e dos negocios 
estrangeiros, e convocou um conselho dos pro
curadores das provincias. 

P. Como foi recebida a esquadra pÓrtugue;a en
can·egada de condu:;,ir D. Pedro a Portugal? 

R. Chegando ao Rio ele Janeiro a esquaclra 
portugueza no día 5 de Mar\O de 1822, só se 
lhe permillio entrar no porto no dia 10 com a 
condiryiio de vollar immediatamente para Por
tugal s.em locar em porto algum do BraziL 
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Independencia do BrazH 

P. Quaes .fm·áo os prhzcipaes actos do principe 
•·e gente depois da pa•·tida da esquadra portugue:¡a? 

R. D. Pedro parlio a 25 de Marc;o de 1822 
para Minas-Geraes, afim de chamar :i obedien
cia a junta governaliva d'aquella provinciu; ~ 
13 de Maio aceito u o titulo de Defensor perpetuo 
.lo Bra;¡íl para si e seus successores, e a 3 de 
Junho convoco1.1 uma Asscmbléa constituinte. 

P. Que mani.festo pub/icou D. Ped1·o em Agosio 
do mesmo anno, e qual.foi o motivo? 

R. A o recebcr a noticia que as córtes de Lis· 
boa iiio expedir tropas ao Brazil, publican 
D. Pedro o manifeslo do 1° de Agosto, cm que 
exhorlava os Brazüeiros a se unirem para con
seguir a sua independencia. 

P. Que viagem emprehendeu em seguida o prín
cipe regente? 

R. D. Pedro partio no dia 14 de Agostó para 
S. Faulo, ande reinavao graves dissensóes. 

P. Que resolw¡áo importante tomou o príncipe 
em S. Paulo? 

R. Tendo D. Pedro allí recebido noticias da 
atlitnde que contra elle tomaviio as córtes de 
Lisboa, resolveu proclamar desde lago a inde
pendencia do Brazil. 
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P. Qua11do e em que lugar foi esta proclamada ? 
H. Foi no dia 7 de Sclcmbro do mesmo anno 

de 1822, ás mat·gens de Ypiranga (1), que o prin
cipe D. Pedro sollou o gl'ilo de I~tdepe~tdencia 

uu morte, gt·ito qne eehoou em todas as provin
cias e constituio o Brazil na¡;ao independente. 

P. Quando foi D. Pedro proclamado imperado¡ · 
do Bra:¡il? 

R. De volla ao Hio de Janeiro, foi D. Pedrr 
proclamado imperado>· constitucional do Brazil 
no dia 12 de Oulubro, e n su2. coroa,ao teve 
lugar no 1" de Dczembro do mesmo anno de 
1822, senda nessa mcsma dala instituida a im
perial o rdem do Cruzeiro. 

TABOA CHRONOLOG-JCA DO QUARTO PERIODO 

PRINCJJlAE!S ACOriTECII\IE:~TOS 

1808. - Desembar·f]UC do p1·in<'ipe regente na Bal1ia 
{23 de Jan. ).- DC('I"elo franqueando os portos 
do B1·azil a lodn:; u~ nac;Ocs amigns. - Che
gada do pdncipo l'ogcnte no Hio de Jar1ciro 
(7 de M8r~o). 

1809 - Tomada de Cayenna pelo coronc-1 l\Janoc l l\Jar
qucs 

·18 1 1. - Guerra com RuPnos-Ayr·es. O g1•neral D. Diogo 
de Souza raz levuular o CCL'CO de ~lonte.v idéo. 

(1) Pequeno rio pe1·Lo de S . Paulo. 
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1812. Armisticio com Buenos-Ayr·es : D. Diogo de 
Souza retira suas tr·opas da Banda O dentaL 

IRI5, -O BraziJ elevado á categot·ia de reino unido. 
1816. Marte de D. Maria 1; succede-lhe seu filho 

D. Joáo VI. -A divis!io porLugueza de Vo
luntarios d'el-Rei recebe ordem de 0ccupar a 
Banda Oriental. Vict01•ia de India Mol'la con
lra FI'UCluoso ruvel'a. 

1817. - Occupu~áo da pPaca de Monlevidéo pelo gene mi 
Lecor· (20 de Jan.). - Hcvolu.;ao de Pernam
buco (Mar~:o). - Casamento do p1·incipe 
D. Pedr·o com a archiduquezn. D. CB.rolina 
Leopoldina (Novcmbr·o). 

1820. - Viclor·ia de Taqmwembó alcanat;da pelo conde· 
da Figueira (Jan.).- Revolut;iío de Por-tugal 
(Agosto). 

·1821. - Os principes D. Pcd1·o e D. Miguel jurao, em 
nome d'el-rei e nos seus proprios, a futur·a 
conslituit;áo portugueza (26 de FeYereir-o). -
D. Pedl'o nomeado regente do Brazil (22 de 
Abr·il). - Partida de D. Jofio VI e da cOPte 
para Lisboa (26 de Abl'il). - lncorporagiiQ da 
Banda Oriental ao B1·azil com o no me de PJ·o
vincia Cisplatina (31 de Julho). 

182~. - D.lPedr·o resolve-sc a fica.1· no Brazil (9 deJa
ncii'O). - Evacua\!ao do Rio de Janeiro pelas 
tr·opas po,.tuguezas (15 de Fevel'eil·o).-D.Pe
dro aceita o titulo de Defensor pe1•petuo do 
fl¡·azil (•13 de Maio). - Convocat;iio de urna 
Assembléa Conslituinle (3 de Junbo) . -Par
tida de D. Pedl'o para S. Paulo (Agosto). -
O g1·ilo de independencia do Ypirangn (7 do 
SeLembro). -D. Pedro acclamado impe•·a.dor· 
constiluciona.l do Bl'azil (·12 de OuLubroL -
Sua coroa~üo e insLiLuic;ilo da ordem do Cru
z.eiJ•o lto de Dezembro). 
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PEH.lODO V 

REINADO OE D. PEDRO 1 (1822·1831) 

Evacuae;ao do BraziL pelas tropas portuguezas 

P. Que medidas foráo tomadas para a expulsáo 
das tropas portugue"ias da Bal!ia ? 

R. Lord Cochrane, a quem foi conferido o 
commando da esquadra brazilcira, bloqueou a 
Bahia por mar, apezar da superioridadc da cs
quadra portugueza, emquanlo por terra a si
tiava o exercilo imperial commandado pelo ge
neral Labatul. 

P. Quando as tropas po,·tugue{aS evacuáráo a 
Bailía? 

R. As tropas J)Ortuguezas commandadas pelo 
general M~Hleira cvacmiriio a Bah ía no dia 2 de 
Julbo de 1823 e cmbar·ctiriio-sc na esquadra 
portugueza, que foi perseguida até a foz do 
Tejo por navios da divisiio de lord Cochrane. 

P. Que outros servü¡os prestou lord Cochrane ún. 
favor da causa da iltdependencia do Braf{il? 
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R. Segu:indo lord Cochrane para o Maranhao, 
fez que esta provincia adherisse á causa da !_nde
pendencia, e expedio ao Pará o capitiío Pascoe 
Greeñfell, que ctmseguio alli o mesmo resultado. 

P. Quefet o general portuguet que commandava 
na Provincia Cisplatina ? 

R. V elido- o general D. Alvaro d"a Costa que 
as tropas portuguezas tinhao sido expulsas de 
todos os pontos do Brazil, evacuou Montevidéo, 
embarcando com a sua divisan para Portugal. 

P. Quando foi reconhecida por Portugal a inde
pendencia do Bra;;;lt? 

R. Portugal reconheceu a independencia do 
Brazil pelo tratado assignado no Rio de Janeiru 
á 29 de Agosto de 1825. 

· Revolut;iio de Pernambuco em 1824 

P. Como principiou a revolur¡áo de Pernambuco 
de1R24? 

R. ·Manoel de Cat·valho Paes de Andrade, que 
governava a provincia, nao qnerendo entregar 
o governo a Francisco Paes Barreta, nonteado 
pelo imperador para succeder-lhe, foi preso, e 
no· mesmo día reintegrado na presidencia pela 
tropa (20 de Maro;o' de 1824). 

P. Que fe;¡ depois Manoel de Ca••valho. Paes 'de 
Andr·ade·? 
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R. Manoel de Carvalho Paes de Andrade 
proclaman ern 2'1 de Julho a Confedera<¡iio do 
Erruador, na qua! entrárao a Parahyba, o Rio 
Grande do Norte e o Ceará. 

P. Que providencias tomou o governo imperial 
pm·a suffocar esta t·evolzu¡áo ? 

R. O governo imperial mandou uma divisao 
naval as ordens de lonl Cochrane, com tropas 
sob o commando do hrigadeiro Francisco de 
Lima e Silva (Agosto). 

P. Que vantage12s alcmu¡ou este general? 
H. Francisco de Lima e Silva entrou' no He

eire, bateu os republicanos na Boa-Vista, e sup
plantou a revolu<;áo (Seteo1bro), 

Separa~iio da Provincia Cisplatina, que se constitue 
em estado independente 

P. Quem de u principio á subleva~áo da P1·ovincia 
Cisplatina ?' 

R. Quem deu principio a esta subleva<;áo foi 
Lavalleja, que com 32 Argentinos saltou em 
Abril de 1825 no territorio Oriental, ande ateo u 
a revolugáo em toda a campanha. 

P. Como se sahio Lava/leja 110 primei1·o combate 
con¡ as tropas bra{_ileú~as ? 

R. Lavalleja deiTotou em Sa.-andy no día 12 
de Outubro do mesmo anno (1825) as tropas 
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brazil~iras commandadas po1· Bento Manuel 
llibeiro. 

P. Que nota dirigio o governo Argentino ao go
venw Bra1_ileiro por _essa occasiáo? 

R. O governo Argentino dirigio ao Brazileiro 
a 4 de Novembro uma nota declar-ando a Banda 
Oriental incorporada á Republica Argentina, o 
que equivalía a mua declarac;iio de guerra. 

P. Quaes foráo as primeiras hostilidades da parte 
do Br·a:¡il contra a Republica Argentina? 

R. A esquadra brazileira bloqueou o Rio da 
Prata, ande obteve em Julho de 1826 urna vic
toria contra a· esquadri lha de BL1enos-Ayres, 
commandada por Brown. 

P. Que fa:ria entretanto o nosso exercito? 
R. O exercito brazileiro commandado po•· 

Lecor permanecía inactivo em Montcvidéo. 
P. ~i vista d'este estado de cousas que n:solut¡áo 

tomou D. Pedro I? 

R. O imperador partio a 24 de · Novcmbro 
para o llio Grande do Sul; mas a morlc da im
peratriz o obrigou logo a rcgressar ao Hio . de 
Janciro, conferindo o commando do exerci lo 
ao marquez de Barbacena. 

P. Que bata/ha se deu sobo commando do mar
que:¡ de Barbacena? 

R. Deu-se a 20 de Fevereiro de 1827 a bnlnlha 
de Itu:raingo, em que as tropas hr·azileir::~s, se m 
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o menor motivo, recebérfio ordem de reti
rada. 

P. Que outros l'elle;res sojfréráo os Bm~ilei•·os? 
R. Urna divisiio da esquadra brazileira foi 

destruida no Uruguay por Brown, e uma expe
dic;iío mandada á Palagonia cahio em poder 
do inimigo. 

P. Até quando continuou esta guerra, e qua/ fu?. 
o seu resultado final? 

R. A guerra continuou frouxamente até a ce
lehrac;iio do tratado ele paz ele 27 de Agosto ele 
1828, pelo qual foi reconhecida a independencia 
da Banda Oriental. 

P. Que noticias importantes chegáráo de Portu
gal no pri11cipio d.a gue1·ra com Buenos-Ayres? 

R. No principio d'esta guerra chegon a noticia 
da morte ele D. Joao VI, fallecido a 10 de Mar<;o 
de 1826, e da acclamac;ao de D. Pedro como 
reí de PortugaL 

P. Qu.al foi o partido que D. Pedro 1 tomou. em 
tal conjwzctura? 

R. Para nao excitar a desconfian<;a dos Bra
zilciros, D. Pedro abdicou a coróa de Portugal 
cm sua filha D. Maria da Gloria, nomcando 
seu lugar-lenente no reino de Portugal a seu 
inniío D. Miguel. 

P. Que desordens occorréráo no Rio de Janeiro 
em 1828? 
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R. Em Junho de 1828 sublevárao-sc no Río 
de Janeiro as tropas estrangeiras ao servi<;o do 
Brazil. 

P. Como foi restabelecida a ordem publica? 
R. A ordem publica foi restabelecida pelo 

emprego da foro;a e depois de uma lucta san
guinolenta, sendo transportados os revoltosos 
pam Europa. 

P. Que veio fa'{_er o almirantefrance7( Roussin a o 
Rio de Janeiro em t828? 

R. O almirante Roussin chegou a B de Julho 
de 1828 com urna náo e duas fragatas, e exigio 
coro os 1norroes accesos a entrega dos navíos 
francezes apresados dumute o bloqueio doRio 
da Prala e urna in.demnisao;ao de perdas e 
damnos. 

P. Attendeu o governo impe•·ial a taes exigen
cias? 

R. O governo imperial, vendo-se sem forvas 
para repellir lamanho alle¡llado, leve que ceder 
ás reclamao;oes do alminmte francez. 

Fim do reinado de D. Pedro 1; sua abdlca~Ao 

P. Que fe{ D. Pedro 1 ao ver que o reconheci· 
mento de sua jilha como rain ha de Po•·tugal encon
trava sedos obstaculos? 

R. D. Pedro 1 fél-a voltar para o Rio de 
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Janeiro, onde chcgou a 16 de Oulubro de 
1829. 

P. Que pri1rce:ra veiu em companhia de D. Maria 
da Glol"ia? 

R. Corn D. Maria da Glori a veiu a princeza 
D. Amelia, du
crueza de Leucb
temberg, futura 
esposa do impe
rador. 

P. Quando se ce
lebrou. este casa-

7nento? 

R. O casa mento 
de D. Pedro I com 
D. Amelía cele
brou-se no d ia sc
gninle (17 de Ou
Lubro), iusliluin
do-se por esta oc-

E!itntua de JJ . Peuro 1 ( H. lo de Janeu·o). 

cashlo a ordem da Rosa . 

P. Que e ./Jeito., produ:¡io no Bratil a •·evoltu¡áo 
france:¡a d~ 1830 ? 

R. A revolur;ao franceza de 1830 produzio tal 
excita9ao nos anirnos, sobretudo em Minas
Geraes, que D. Pedro J resolveu v:isitar aquella 
prov:incia. 
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P. Voltou D . Ped1·o I satisfeito da sua viagem a 

Minas? 

R. Nao tendo D. Pedro I recebido itlli o aco
lhimento enthusiastico que esperava, e vendo o 
máo effeilo que produzirn n sun p!'Oclama¡;i'ío de 
Ouro Preto, voltou desgos·toso para o Rio de 
Janeiro, nonde chegou a 11 de Mar¡;o de 1831. 

P. Que deso¡·dens occorrerao 110 Rio de Janeiro 
por occasiüo da volta do imperador? 

R. Parte da popula¡;iio do Río de Janeiro, na 
qua] avultavao os Forluguezes, resol ven festejar 
a volta do imperador,_o que provocan um con
Jlicto sanguinolento com o partido exaltado. 

P. Po•· que 11ome é conhecido esse conflicto, e 
qua11do te1>e elle lugar? 

R. Esse conflicto é conhecido pelo nome de 
noite das garrajadas, e teve lugar na noite de 13 
para 14 de Mar¡;o (de 1831). 

P. Que deu occasiáo á abdicaqao do imperador 
D. Pedro!'? 

R. Foi nomear D. Pedro I um novo ministe
rio, composto de seis titulares pouco populares. 

P. Que •·esultou d'ahi '? 
R. Reunírao-se cntño os descontentes no 

campo de Sant'Anna, pedindo a reintegra"iio 
do minhterio demittido, ao que o Imperador 
nao acceden. 

P. Que .-esoiw¡ao tomou por jim D. Ped1·o I? 
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R. Vendo o aspecto sério que tomavao os 
negocios, D. Pedro I abclicou a 7 de Abril de 
1831 em seu filho 
o principe D. Pe
dro, que só con
lava 5 annos ·de 
iclade, e nomeou
lhe por tutor a 
José 13onifacio de 
Anch·ada e Silva. 

P. Que fe:;_ D. Pe

dt·o l depois da sua 
abdicat¡ao? 

R. Depois da 
D. Pedro 1'. 

sua abdica<;ii.o retirou-se D. Pedro I para a mio 
ingleza Wm·spite, ancle se demorou alguns dias, 
e partio para Europa na fragata Volage da mes
ma na<;ao no dia 13 de Abril. 

TABOA CHRONOLOGICA DO QUINTO PERIODO 

PRINCII1AF.S ACONTECIJI[ENTOS 

{823. - Evacua~ao da Bahia pelas tJ•opas poi·Luguezas 
(2 de Julho).- Lord Cochrane faz o Maranhi'io 
adherir á causa da independencia , e Oreenrel 
obtern o mesmo resultado no Pará. - D isso
Juc;:ao da Assembléa Constituinle (12 de No
Yembro). - l~vacua(Jáo de Moulevidéo pelas 
tropas portuguezas (Novembro). 
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1824 . - Ju..amento da Constitu:i~ao (25 de Margo). -
Hevoluc¡üo de Pernambuco, supplantada pelo 
genePal F1•ancisco de Lima e Silva (Julho
Selembl'o). 

1825. - Sublevacao da Provincia Cisplatina (Abril).
POI'lll;gul J'OG~nhece :1. independencia do Brazil 

· (ll'illado de 29 de Agosto). - Dei'I'Of.a dos Bra· 
zi lcii'OS enl Sarandy (12 de Outubl'o). - Nas
cimento de D. PedPo Il (2 de Dezemb1·0). -
O B1·azil declara guerra .il Republica Argen
tina (10 de Dezembro). 

1826 - Mo1·te de D. Joüo VI (10 de Marc¡o). - D. Pe
dt>o I abdica a..coróa. de Pot·lugal 'em sua filha 
D. Maria da Glori~ (3 de Maio). - Partida do 
lmpe,•adol' para o Rio Gl'ande do Su! (21, de 
Novembr·o).- Morle da. lmperaLriz D. Cou·o
Lina Leopoldina (ll de Dezembro). 

1827. - Umo. di vi sao da esquadra b1·azileira é destruida 
no Uruguay por Brown (Feverei,·o).- Ba
tulha de Ituz&ingo (20 de Fevereiro). - Cl·ea-
9ÜO de duas faculdades jm·idicas em S. Paulo 
e O linda. - Creacáo dos bispados de Goyaz e 
da Cuyabá. 

1828 . - Sublevu~ao das tropas estrangei1·as no Río de 
Janeiro (Junho) . - Chegada do almi,·ante 
Houssin ao H.io de Janeii·o (6 rle Julho). -
Tratado de paz com a Hepublica Argentina, 
que reco11hece a independencia do Estado 
Oriental (27 de Agosto). 

1829 . Gas:1mento de D. Pedro I com D. Amelia e CI'Ca· 

c¡áo da m·dem da Hosa {17 de Outub1·o). 
1831. - Proclamac¡ii.o de D. Ped1·o l em Ouro-Prelo 

(F'evel'eiro). - NoiLe das gax·1·afadas (13-1'J. de 
Mar~o) . - Abdicacao de D. Pedro l (7 de 
Ab•·il). 
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PERIODO VI 
REINADO DE D. PEDRO JI 

Mlnorklade de D. Pedro IJ ; regentes do lm perio 

P. Qui.ndofoi nomeada a t·egencia permanente, e 
de que membros se . compunha? 

R. A regencia per
manente, que só foi 
nomeada a 17 de 
Junho de 1831, com
punha~se de tres 
membros, , a saber : 
o brigadeiro Lima e 
Silva, e os deputa
dos Costa Carvalho 
e Braulio. Muniz. 

P. Que revolu~óes 

occoiTérao durante 
esta regencia ? 

R. Durante esta 
D. Pedro 11. 

regencia permanente occorreriio revolu~óes 

provocadas pela soldadesca insubordinada em 
Pernambuco, Bahia, i'rlaranhiio, Rio de Janei
ro, Ceará, Pará e Minas. 
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P. Que succedeu em 1833 a José Bonifacio de A n
dl·ada e Silva, tutor do imperador '? 

R. A 15 de Dezembro de 1833 foi Jos!\ Boni
facio preso por ordem do govcrno, dentro do 
proprio pac;o da Boa-Vista. 

P. Depois da regencia permanente quem foi eleito 
regente do Imperio'? 

Padre Diogo Antonio Feijó . 

R. Foi o padre 
Diogo Antonio 
Feijó, que foi 
el~ilo regente a 
7 de Abril ele 
1835 e tomou 
posse do cargo a 
12 ele Oul11hro do 
n1csmo auno . 

P. Qua/ Joi o 
principal aconte-
ci-mento occon·ido 

na regencia do pad1·e Feijó '? 

R. O aconlecimento ele mais vullo occorrido 
na regencia do padre Fcijó foi a revolu~iio do 
Rio Grande do Su!, que t·ebentou ern Setembro 
de 1835 e durou cerca de dez anuos. 

P . Qumzdo o padre FeiJó deixou a regencia e 
quem /he succedeu '? 

R. O padre Feijó deixou a regencia a 19 de 
Setembro de 1837, transmitlindo-a ao ministro 
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do Imperio, o senador Pedro de Araujo Lima, 
depois marquez de Olinda, que foi nomeado 
regente effeelivo a 22 de Abril de 1838. 

P. Que jactas impo•·tanles occm.,-er<io 11a regen
cia do ma.·quer de 
Olinda? 

R. Os factosmais 
importantes que 
occorrenio na re
gencia do marquez 
de Olinda for:'io as 
revoluc;oes que re
bentárao na Bahia 
em 1837, e no 1\la
ranhao em 1838; 
e a det-rot::t que 
em Abril de 1838 

Pedro de Araujo Lima, mal'que~ 
de Ollnda. 

soffrer:'io as armas imperiacs na Villa do Rio 
Pardo, no Rio Grande do Su l. 

P. Que estabelecimentos lillerarios for<io funda
dos em 1838 no Rio de Janeiro ? 

R. Forao fundados em 1838 o collegio de 
Pedro JI e o Instituto Historien e Geographieo 
do Brazil. 
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Proclama~iio da maioridade de D. Pedro U 

P. Por que grave motivo se proclamou a 1naiori

dade do lmpe•·ador antes do tempo marcado pela 
Co1lstituifáo? 

H. Proclamo u-se a maioridade do Imperador 

ll c¡·nat•do Pc:H'Cira de Vascoucellos. 

em razáo do esta
do de agitac;ao em 
que se achava o 
Brazil : a guerra 
civil do H.io Grande 
do Sul continuava 
com medonho as
pecto e a situac;ao 
do Maranhao ins
pil'a va serios' re
ceios. 

P. Que veio ·apres
sar a soluqáo d'~sta questao da maioridade? 

H. O que apressou a sua soluc;ao foi o decreto 
do adlamento das camaras, apresenlado a 22 
de Jnlho_ pelo ministro do ünperio Bemardo 
Pereira de V asconcellos. 

P. Que fi'teráo entáo os deputados e senadores 
que pugnaváo a favor da maioridade? 

R. Os deputados e senadores que puguaviio 
a favor da maioridade reunirao-se entiio no se-
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nado e mandárao uma deputac;ao ao Impera
dar para pedir-lhe que tomasse as redeas do go
verno. 

P. Qua/ foi a decisáo do Imperadm·? 
R. Como o regente consultasse o Imperador 

se elle queria ser acclamado no dia 2 de De
zembro o u já, respondeu-lhe o joven monarcha: 
Que ro já; e mando u convocar para o dia se
guinte a Assembléa geral. 

P. Que oc{:orreu n}essa sessiio? 
R. A Assembléa geral proclaman a maiori

dade de D. Pedro 11 no meio do maior enthu
siasmo ele todos, prestando este Senhor no 
mesmo dia o juramento ordenado pela Consti
lui9ao (23 de Julho de 1840). 

P. Qua/ foi um dos primeiros actos do governo de 
D. Pedt•o II? 

R. No elia 22 ele Agosto conceden D. Pedro U 
uma amnistia geral para os crimes políticos, a 
qual concorreu efficazmente para a pacifica9ao 
do Muanhao. 

P. Quando teve lugar a ce1·ímonia da sagrar¡r'io e 
coroa<¡r'io do joven monarcha ? 

R. A sagrac;iio e coroa<;ao de D. Pedro 11 teve 
lugar no dia 18 de Julho de 1841. 
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Revolut;áo em S. Paulo e Minas-Geraes 

P. Quaes foni.o as causas que suscitá1·üo a •·evo
/u~·áo de S. Pauto ? 

R. As causas da revolu9i'ío de S. Paulo forao: 
a promulga9fio de duas leis voladas em 1841 

Duque de Caxias. 

pela Assembléa 
geral, e a disso
lu9áo da camara 
dos deputados 
em Maio de 1842. 

P. Quaes er[lo 
essas d uas leis vo
tadas em 1841? 

R. Er·üo : a lei 
que creava um 
novo conselho de 
Estado, e a lei 

das reformas do codigo do processo. 
P . A quem os r ebeldes de S. Pauto escolheráo por 

cl•efe? 

Os rebeldes de S. Paulo escolbérao por eh efe 
no brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar. que 
lui acclamado presidente da provincia. 

P. Que medidas tomou o governo pa•·a su.ffocm· a 
insw-rei~áo de S. Pauto? 

R. O governo mandou algumas for9as sobas 
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ordens do baráo de Caxias, que conseguio suf
focar a rcbelliiio. 

P. Que outra provincia se insttrgio contra o go
venw imperial? 

H. Aincla niio eslava de todo suffocada a re
vcflnc;iio de S. Paulo, qnando cm .Junho de 18"12 
se cleclarou a insurreic;ao em Minas-Geraes, no
meando os rebeldes presidente da provincia a 
Feliciano Pinto Coelho. 

P. Quernjoi encan-egado de pacificar a provincia 
de Minas? 

H. Foi mandado para pacifical-a o barao de 
Caxias, que a 20 de Agosto de 1842 derrolou 
completamente os rebeldes em Santa-Luria : 
esta Yicloria póz termo á rebelliiío de Minas
Gentes. 

P. Que occorreu de notavel no amzo 1843? 
R. Celebrou-se a 4 de Setenibro de 1843 o 

casamento do Senhor D. Pedro II com D. The
resa Christina Maria, princeza de Napoles. 

Pacifico.9iio do Rio Grande do Sul 

P. Qucmdo pa1·tio o ba•·ao de Caxias para o Rio 
Gmnde do Su!? 

R. O illuslre pacificador do Maranhiio, de S. 
Paulo e de Minas-Geraes partio do Rio deJa
neiro em fins de Outubro de 1842. 
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P. Como conseguio elle pór termo á /onga guen·a 
i11testina que assolava aquella provincia? 

R. O barao de Ca>eias couseguiu pacificar o 
llio Grande do Sul já por suas victorias, ja so
bretudo por sua modera.;ao; concorreu lam
bem muilo para isto a amnistía concedida pelo 
Imperador ¡~os rebeldes e m fins de 1844. 

P. Quanao terminou a gue1Ta civil do Rio 
G1·ande? 

R. A guerra civil do Rio Grande do Su l. ter
mi non em Fevereiro de 1845, entregando os re~ 
beldes as armas. 

P. Que viagem emprehendériio pouco depois Sua; 
Magestades Imperiaes? 

R. Snas MM. II. visitaráo as provincias de 
Santa Catharina, S. Paulo e Rio Grande do SLLl 
(Outubro de 1845- Abril de 1846). 

Revolu~áo de Pernambuco em 1848 

P. Quaes foriio as causas i1nmediatas que deriio 

origem á r~volu~éio de Penzambuco de i848? 

R. As causas immediatas foráo a organisa.;ao 
do gabinete de 29 de Setembro do mesmo anuo 
1848, e as numerosas demissóes de empregados 
que a acompanháráo. 

P. Que medidas tomou p govenzo impe1·ial pm·a 

debe/lar a revolu~áo de Pen•ambuco? 
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R. O governo nomeou presidente de Pernam
buco ao deputado Manuel Vieira Tosta, depois 
barao de Muritiba, e deu o commando das ar
mas ao brigadeiro José Joaqillm Coelho. 

P. Que occorreu de notave/ n'essa revolut¡áo? 
R. Depois de varios combates, resolvériio os 

rebeldes atacar o Recife, mas forao derrotados, 
mmTendo na ac.;.ao um dos seus principaes 
chefes, o desembargadot· Joaquim Nunes Ma
chado (2 de Fevereiro. de 1849). 

P. Quaes foráo os •·esultados d'esta det·rota dos 
,·e beldes? 

R. Esta derrota enfraqueceu extremamente 
o partido rebelde, e em breve restabeleceu-se 
a ordem em toda a provincia. 

Guerra contra Rosas em 1851 

P. Quem era esse Rosas? 
R. D. Manoel Rosas era o dictador de Bnenos

A.yres. 
P. Porque declaro u o Bra{ilguerra a Rosas? 
R. O Brazil declaro u guerra a Rosas, porque 

o general Oribe, á frente de um exercito fome
ciclo pelo mesmo Rosas, sitiava havia nove 
anuos a pra«;a de Montevidéo, e o seu triumpbo 
comprometteria a seguran.;.a das nossas fron
teiras do Sul. 
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P. Que a/Jiado encontrou o Bra:¡.i/ n'esta gue•·ra? 

R O Brazil alliou-se com o general Urquiza, 
govcrnador de Entn•-Rios, o qua! se declarára 
contra o tyranno de Buenos-Ayres. 

P. Que successos assignaláriio o come~o da cam
pan/la? 

R. A 6 de Selembro de 1851 entrou no territo
rio Oriental o conde de Caxias commandando 
o exercito brazileim, que contava cerca de 
10,000 homens; e a 11 de .Outubro ren.cleu-se-lhe 
Oril.Je com todo o sen exercito, ficanclo assim 
assegurada a independencia do Estado Oriental. 

P. Que fe:r em seguida o ~xercito bra:rileiro ? 
R. Destacou-se entao para refor~;ar o exercilo 

de Urquiza ulna divisfio de 4,000 homens sob 
as ordens do brigadeiro Manoel Marques de 
Som~a, depois conde de Porlo-Alegre. 

P. Qu" servú¡os prestou a esqua'dra b•·a;:ileira na 
guerra contra Rosas? 

R. A esquad¡·a brazileira transportou ao ter
ritorio argentino a divisiio brazileira de 4,000 
homens, for¡;ando victoriosa o passo de Tone
lero, sob o commando do almirante Greenfell. 

P. Que triumpho aicanqártio as f01't¡as a/Jiadas, 
depois de r eunidas? 

R. Reunidas as JorQas alliadas, marchárao 
sobre Bnenos-Ayres, e a 3 de Fevereiro de 1852 
dest.ro«;árao as tropas de Rosas na batalha de 
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Monte-Caseros, devendo-se a victoria ao dcnodo 
da divisao brazileira. 

P. Que foi feito de Rosas depois da derrota de 
suas tropas? 

R. Para nao cahir em poder dos alliados, 
Rosas fugio e embarcan-se para Europa. 

P. Que g•·tmde 
hon2em representa-. 
va e11tiio o Bra{il 
tlO Rio da Prata ? 

R. Achava-se 
entao no Rio d11 
Prata como en
viado extraordi
nario e ministro 
plenipotenciario 
do Brazil o gran
de Honorio Eer-
meto Carn eiro 

Honorio H c1·mcto Carnek o Lcflo, 
marquez de Paran á. 

Leiio, que alli soube manter bem alla a digni
dade d.o Imperio, e que por taes servü;os rece
ben o titulo de visconde e depois o de mar
quez de Paraná. 

P. Qualfoi uma das principaes vantagens que o 
Bra:;;Jl retirou d'esta brilhante campa11fla? 

R. Uma das principaes vantagens que retirou 
o Brazil d'esta guerra foi a demarca¡;:ao de li
mites com a Repnblica Odental do Uruguay. 
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Questilo ingleza em 1862 

P . Qua/ Joi a origem da questüo i11gle;.a? 
R. Foriio as reclama<;ót;s do governo inglez, 

que exigia indemnisagiío pelo pretendido saque 
de um navio inglez naufragado em .Tunho de 
1861 na costa do Rio Gt·ande do Sul. 

P. Que •·eclamava ainda o governo ürgle;_? 
R. O governo inglcz peclia tamllcm saUsfos;fío 

pela prisao ele tres officiaes inglczes, que ves
tidos á paisana haviao insultado um pasto de 
guarda na Tijuca em Jnnho de 1862. 

P. N«o teve prompta solu~üo esta qnestüo? 
R. Nao : a questao ingleza aggravou-se pelo 

contrario nos ultimas dias de 18()2, chegando 
os navíos de guerra inglezes a capturar algt~mas 
embarca<;óes mercantes brazileiras .• 

P. Como se decidio a questao ingle;_a? 
R. Os governos inglez e brazileiro submel

lerao-na ao arbitramento do •·ei dos Belgas, que 
foi lodo favoravel ao BraziL 

Guerra do Paraguay (i8S4-f870) 

P. Qua/ foi a questao de maior· vu/to occorrida 
110 •·ei11ado de D. Pedro JI? 

R. A quesliio de maior vulto foi a guerra que 
o Brazil sustentan durante cinco annos contra 
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Francisco Solano Lopez, présidentc da repu
·blica do Paraguay. 

P. Que de u occasiáo a esta langa guerra ? 
R. A gnelTa foi injustamente provocada por 

Lopez, sob o pretexto de haverem as tropas 
brazileiras invadido o Estado Oriental do Uru
guay. 

P. E ·po1· quemo
tivo entl·át'lio as tro

pas ·bra~i/eiras no 

Estado Oriental? 
R. Astropasbra

zilciras en trárii.Q> 
no Estado @rien
tal, por ter recusa
do o go'Verho de 
Monlevidéo piW 
cobro aos repeü
dos vexames e of-

Almlraule 'I'a.nwnl.la~e . 

fensas. feites aos Brazileiros resiclenl('s n'a
quelle Estado. 

P. Quaes forc7.o os principaes Jeitos que assignw1-
.árclo a campanha contra o Estado Oriental ? 

R. Os prindpaes l'eilos da campanha Oriental 
forii.o : a tomada do Salto pelas for<;as do almi
rante barii.o de Tamanclaré e do genex'al Flores 
(Novembro de 1864); a tomada ele Paysandú 
pelo general Menna Barreta (2 de Janeiro de 
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1S65); e a capilula~ao da pra<;a de Montevidéo, 
'[' 1e foi cntregu:: a o general Flores, alliado do 
ilrazil (20 de Fcverciro do mesmo anno). 

P. Quaes joriio as primeiras hostilidades da pnrte 
do. governo do Paraguay? 

H. O vapor brazileiro Marque:r. de Olindn, que 
levava a seu· bordo o coronel Carneiro de Cmn
pos, nomeado presidente de Mallo-Grosso, foi 
en.:¡. lurado em AssnmpQfio (Novembro de 1864); 
e o Sul d'esta provincia foi occupado por for<;as 
paraguayas. 

P. Que medidas tomou o govenw imperial? 
R. Nao estando o Brazil preparado para a 

guerra, leve o governo imperial de lan<;ar mao 
de medidas extraordim11·ias : mandan constmir 
navíos encoura<;ados, crcou carpos de volun
tarios da patria, chamou ao servi<;o activo a 
gum·da nacional, e enviou por lerra uma expe
di¡;ao a Maito-Grosso. 

P. Qua es foriío os principaes successos da guerra 
com o Pm·aguay em i865 ? 

1 

R. Os principaes successos da guerra cm 1865 
forao ; a invas<io parngnaya nu provincia de 
Corrientes (AlJril); - o tratado da tríplice 
allian<;a cnh·c o Brazi! e as repuhlicas Argentina 
e Oricntál, assignado cm Buenos-Ayrcs no 1° 
de Maio; - a invasao da provincia do llio 
Grande do Sul (Junho);- a brilbante victoria 
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naval de Riachuelo, alcan¡;ada no rio Parana a 
u··de Junho pela esquadra brazileira sob o 
commando do chefe de divisao Barroso (barao 
do Amazonas);- a partida do Imperador para 
o Río Gmndc do Sul em J ulho; - a rendi¡;ao 

.Almi1·anto Bal'roSo, b;u·üo do Amazouas. 

de Uruguayana 
a 18 de Selem
bro,fi cando p6-
sioneiro todo o 
exercito pum
guayo que in
vadíra o Rio 
Grande. 

P. Quaes fo
riio os princi
paes feítos mili
tares da campa
n ha de i866 con-

tra o Pm-aguay? 
n. Os princi

paes ·feítos mi
litares da campanha de 1866 forao: a entrada 
do exercito brazileil'O, sob o commando do ge
neral Ozorio (marquez do Herva!), no len·ilo
rio do Paraguay pelo Passo da Patria (Abril); 
-a victoria de Estero-Bellaco; - a batalba de 
24 de Maio, em que foi batido completamente 
o exercito de Lop~z em numero de 18,000 b.o-
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mens ; - a tomada de Curu:p: pelo viscoude 
de Porto-Alegre; - e o ataque mallogrado de 
Curupaio/· 

P. Quem assumio o commando das forr¡as bra{i
leiras em Novembro de ~ 8HH 9 

R. Em Novembro de 186() assumio o com
mando o mure
chal marquez de 
Caxias. 

P. Como prose
guio a guen·a e1n 

i8G7? 
R. Enlreosnu

IJlCrosos feilos de 
armas sobresahe 
a dcn·ola dos Pa·· 
raguayos, que 
vieráo atacar o 

Manoc1 Lui1. Ozo1·io, man¡uez do ltcl'\'ai. 

nosso acampamento de Tuyutí. 
P. Quaes forüo as operacóes militares que assi

gnalárao a campanha de 1868? 
R. Em 1868 os principaes feítos da campanha 

do Paraguay forii.o : a brilhante passagem de 
límnaitá pela esquadra hrazileira a 19 de Feve
reiro; o reconhecimenlo das forlificac;ües el' esta 
prat;a, cujo resultado foi a sua evacua~ao pelos 
Paraguayos a 25 de Julho; - a concenlrac;iío 
do exercito de Lopez entre Angostura e Villeta, 
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onde foi atacado pelas trepas brazileiras, q:u~ 
' alcan,úrao em Dezcmbro as viclorias de Itororó, 

1' illeta e· Lomba Valentina; -e a 30 do mesmo 
mcz a tomada de Angostura, que abl"io aos 
alliados as portas de Assump<;iío. 

P. Quaes foriio os principaes successos occorridos 
na guerra do Paraguay em 1869 e 1870~ 

H. Os principaes successos da guerra do Pa
raguay em 1869 e 1870 forao : a entrada solemne 
dos Brazileiros ern Assum¡;cao a 5 ele Janeiro 
de 1869 ; - a retirada do marquez de Caxias 
pm· molestia, e a nomeac;ao do Sr. conde d'Eu 
para succeder-lhe no commando (Marc;o);- a 
perseguh;ao do exercito de Lopez, que se reti
rára para as monlanhas do interior do Pam
guay ; - o cstabelecimento ele um governo 
provism·io no Paraguay (Agosto);- e emfim, 
depois de nma serie ele gloriosos combates, o 
ataque de Cerro-C01·d, á margem do Aquidaban, 
e a mm·te do sanguinario despola do Paraguay, 
que prcferio morrer antes que rencler-se pn
s1oneiro (lo de Marc;o de 1870). A morte de 
Lopez póz termo á guerra do Paraguay. 

Factos posteriores á guerra do Paraguay 

P. Qua es forao os Jactas mais importantes occor
ridos no Bra::;Jl depois da 15uerra do Paraguay? 

( 
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R. Depois da guena do P.araguay os factos 
mais importantes que occorrewm no Brazil 
foriio ; a primcira viagem de Suas i\Iagestades 
lmper iacs á Europa, que durou de 25 de iliaio 
de 1871 a 31 de Marc;o de 1872, fieando como 
regente do impe
rio a princcza im
perial O. Isabel ; 
- a prom11lga¡;üo 
da lei de 28 de Sc
tembro de 1871, no 
ministerio de que 
era presidente do 
conselho o illuslrc 
viscondc do Hio 
Branco (José :\!a
ria da S·ilva Para
nhos), ciccretando 
a libcrdade dos 
fil11os das escravas 
nascides d'ahi por 

Vlsconde do Rio .Branco 

cliante e creando o fllndo de emaneipa"ao; 
- o assentamento de um cabo electrico sub
marino entre o Brazil e a Europa (no 1• deJa
neü·o de 187<1);- a viagem de Suas Magestades 
Imperiaes aos Estados-Unidos, á Europa, Asia 
e Afl"ica, de 26 de Mar~o de 1876 a 25 de Se
tembro de 1877; - a promnlga<;ao da leí de 28 
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de Seternbro de 1885, declarando livres os es
cravos sexagenarios e contenclo medidas para 
a extincc;ao gradual da escravidao; - a 3• via
gem de D. Pedro II á Europa, ern can<panhía de 
Sua Magestade a Irnperatriz, deixando, como 
das ouh·as vezes, sua filha D. Isabel regente do 
Imperio, de 30 de Jnnho de 1887 a 22 de Agosto 
ele 1889; - a promulgac;ao da leí de 13 de Maio 
de 1888, que cleclarou extincla a escravidáo no 
Brazíl; -- a proclamac;áo da Repnblica, em 15 
ele Novembro de 1889. 

TABOA CHRONOLOGICA DO SEXTO PERIODO 

PRINCIPABS ACONTECHUEl'iTOS 

1831. - Eleiy:lo da l'egen_cia pet•rna.nente pela assembléa 
geral (17 de Junh~). - Sedi~oos militares e 
populares em varias provincias. 

1833 . Prisao de José Bonifacio de AndJ•ttda e Silva. 
1834. Reforma da Constituiváo, chamada Acto addi-

cional (Agosto).- Morle de D. Pedro I (24 de 
Setembr·o). 

1835 - RevoluQiiO do Hio Grande do Sul (Setembro). 
- O padr·c Feijó regente do Imperio (12 de 
Outubro). 
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1837, O padre Feijó renuncia o cargo de regente (19 
de Setembro). - H.evoluyilo ~a Babia (No
vembro). 

1838. - Pcd .. o de A•·aU:jo Lima, depois marquez de. 
Oliuda, eleito •·egente do Impel'io (22 de 
Ab1·il ). - Derrota das Ll'opas imperiaes no 
Rio-Pardo. - Funda~ao do collegio de Pe
dro n e do ' Ins tituto IIistorico. - RevoluyáO 
do Marauhfio (Dezemhro). 

181i0. - P •·oclamayao da maioridad e de D. Ped•·o II 
(23 deJulho).-Amnistia geral (22 de Agosto). 

181d. Sagrayao e COI'Oayao de D. Pedro II (18 de 
Julho). 

1842. Revoluyiio de S. Pauio (Ma.io).- Hevolu9áo de 
Mioas-Gera.cs (Junho). - Victoria de Santa 
Luzia alcanc;ada pelo baráo de Ca..~ias (20 de 
Agosto). 

1843. - Casamento de D. Ped.l'O JI com D. Theresa 
Christina, princeza de Napoles (4 de Selem
bro). 

1845. - rim da rebelliáo do Hio Grande do Su! (Feve
reiro). - Viagem do Impe1·ador ao Sul do 
Imperio (Outubro). 

1848. Hevoluyáo de Pernambuco (Novembro). 
1849. - Derrota dos ••e beldes de Pernambuco (2 de 

F'eve•·ei•·o). 
1851. - Guerra conlra Rosas. O gener•a1 0Pibe rende-se 

com lodo o sen exercilo a.o conde de Caxias 
111 de OuLubro). - A esquadra b~azilei••a 
fór9a o passo de Tonelero (De?.emb•·o). 

1852, - Bata! ha de Monte-Caseros, e m que o .exercito 
de Rosas é completamente derr·otado ¡3 de 
Fevereiro). 

1862. - Questao ingleza: rompimento das •·ela,óes di
plomaticas coro a Inglaterra. 
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1854. - Campan ha do Estado Oriental: tomada do Salto. 
- Captma do vapot· Ma1·qttez de Olin<la.
Jnv::1 si'i.o de Mo.tto-Grosso pelos Pa1·o.guayos. 

·1865 . - Tomada de Paysanclú (Janeit•o).- Copitulnc;<io 
de Montevid éo (20 de Fevereiro). - Trolado 
de allianya entre o Bm.zil e as republicas Ar
gentina e Oriental (1." de Maio).- ViciOJ•ia 
naval de Riachuelo (11 de .Junho).- Purlida 
do Jmp <>t·ador para o Rio Grande do Sul 
(Julho).- Rendi<;ilo do Untgunpna (18 de 
Setembt•o). 

1866. - Entrada do exercilo b1·azileiro no Parag-uay 
pelo Passo da Patria (Abril). - Batalha de 
2ft de Maio em f(Ue o exeJ•cito de Lopez é 
derrolado. - Tomada de Curuzt.L - A taqne 
mallogrado de CUI·upuity.- O mat·qucz de 
Caxias commandar1te das for·cas hr·azilei r·as 
(Novemb t•o). 

186? . - Os Pm·aguayos derrotados no ataque de Tuyuli. 
1868 . Passagem de llumailá pela esquadra br·aziloit·a 

(19 de Fevereiro).- Evacua<;ao d'esta prac;a 
pelos Paraguayos (25 de Julho). 

1869. - Entt·ada dos Bt·azileims em AssumpQ50 (5 de 
Janeiro). -O Sr. conde d'Eu tomn o com
mando do exercito brazileiJ'O (Abril). 

1870. - Ataque de Cerro-Corá e mm·te de Lopez (1• de 
Mar90); fim da guerra do Paraguay. 

18? l - Viagem primei1·a de Suas Mageslades ó Europa 
e regencia do lmperio con ferida á pl'inc.eza 
D. Isabel (25 de Maio).- Pt·omulgaQáo da lei 
de 28 de Setembro, decretando a libet·dade 
dos filhos das escravas que nascessem d'ahi 
por- dianle e c••eando o fundo de emaocipar;ao. 

1872 . - Chegada de Suas Uageslades (31 de MarQo). 
1871i-. - Assentamento de um cabo eleclrico submarino 

entre o Brazil e a Ew·opa ('to de Janeiro). 
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18?6. - Viagem de Suas Ma.geslades aos Estados· Uni
dos. ú Eur·opa, Asia e Af1·ica (26 de )[ar~o). 

1877. - Volta de Suns Mageslndes (25 de Setemuro). 
!885. - PI'Omulgayüo de u'ma leí, declarando liv1·es os 

escravos sexagenarios e providenciando sobre 
a extincc;ño gradual da escravidüo (28 de 
Setcmbro). 

188?. - Nova viagcm de Suas .Magestndcs a Europa e 
3• regencia de D. Isabel (30 de .Junho). 

1888. - Extinc~iio da escravidiio no B•·azil (13 do Maio). 
- Reg•·esso de Suas Magestades (22 de 
Agosto). 

1889 . - P•·oclamacilo da Republica (15 de NoYernbro). 
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PERIODO VII 

REPUBLICA 

Governo provisorio 

P. Quem proclamo u a 1"e!'ublica 1ZO B1·a{il? 

R. Foi o Mm·echal Mnnoel Deodo1·o da Fon
seca, de accordo com o tenente-coronel Ben
jamín Conslant Botelho de Magalhaes e outros 
republicanos. 

P. Conzo se r·ealisou este acontecimento? 
B. A 15 de Novembro de 1889 parte da guar

n:i9iio da Capital do Imperio revoltou-se, capi
taneada pelo Marechal Deodoro, dirigin-se ao 
quartel-gencral do exercilo, no campo de Sanl' 
Anna, onde se achava em conferencia o minis
terio presidido pelo visconde de Ouro-Prelo. 
Tendo oblido a :dhesáo de todas as for93s de 
len-a e mar que alli estaváo ou se reunirao, a 
chamada do governo, para resistir á revolta, o 
referido marechal proclamou entiio a repu
blica. 



GUYERNO PROVISORIO 135 

P. Que succedeu depois? 

R. Estabeleceu-se um governo provisorio, 
composto de um che fe (o mm·echal Deodoro) e 
7 ministros, o qual decreto u a rcpublica federa
tiva como fórma de goveruo e intimou uo dia 
16 D. Pedro ll a deixar o Brazil no prazo de 
2<-1 horas com toda a sua fan1ilia. 

P. Como procede u D. Pedro ll? 

R. Obedecen á. intima<;iio e parliu para Lis
boa, fazcndo votos pela grandeza e prosperi· 
clade do Brazil e rejeitaudo todos os favores 
pecuniarios que lhe fórao offerecidos pelo go
verno provisorio. 

P. Que aconteceu á familia imperial lago ao che
gar a Lisboa ? 

R. A 28 de Dezembro alli fallecen a ex-imp\"
ratriz D. Thcreza Clu·islina Maria. 

P. Quando teve jim o governo provisorio? 
R. A 24 de Fevereiro de 1891, data da pro

mulga<;ao da Constllui.;ao da Republica pelo 
Congresso Constituinle, eleilo a 15 de Seterubro 
do anno anterior. 

P. Que occorreu de mais notavel du1·a11te es<e 
governo? 

R. Reinou sempre a maior ordem em lodo 
o paiz e foi reformada qnasi toda a legisla<;ao 
nacional de conlormidade com as ideias do 
novo regimen. 
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P. Quaes forao os oulros membros do governo 
provisorio além do Marecllal Deodoro? 

R. Fón'io : o lenente-coronel Benjamín Con
clanl, ministro da guerra; Dr. Huy Barbosa, 
ministro da fazenda; Dr. Manoel Ferraz de 
Campos Salles, ministro da jnstit;a; Quin1ino 
Bocayuva, ministro das J'elat;ócs exteriores; 
Demetrio Ribeiro, mipistro da agricultura, 
commercio e obras publicas; chefc de esqua
dra Eduardo Wandcnkolk, ministro da rnari
nha; e Aristides da Sil veira Lobo, ministro do 
interior. 

P. Esses ministros acompanháráo o marechal 
Deodo•·o até o jim do se u governo dictatorial? 

R. Nao. Benjamín Conslant fallecen a 22- de 
Janeiro de 1891, tenclo pedido demissiío do sen 
cargo a 18, em virtude de grave enfermídade. 
Os oulros ministros, por .desintclligencia com 
o l'vfarechal, peclirao demissao a 20, seudo no 
día seguinlc organisado novo ministerio, de 
que foi principal personagem o hariío de 
Lucena. 

Governo do Marechal Deodoro da Fonseca 

P. Quemfoi o primeiro presidente da Republica? 

R. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca, 
eleilo pelo Congresso Constiluinte a 25 de 
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Fevereiro de 1891, de confonnidade com dis
posic;:oes transitorias da Constituic;:áo Federal. 

P. Como correu o se u governo? 
R. O governo constitucional do :1\farechal 

Deodoro foi sempre agitado por dessidencias 
como Congresso Nacional, .que elle afina! dis
solveu a 3 de Novembro de 1891. 

P. Que resttltott d 'ahi? 

R. Sendo esse acto inconstitucional, a 23 de 
Novembxo do mesmo mez e anno, revoltárao
se os navios da esquadra na bnhia do Rio de 
Janeiro, sob a direc<;:'io do contra-almirante 
Custodio José de Mello. 

P. E qtteje:¡ e11tc1o o Ma,·echal Deodoro? 
R. Cerlo de que esse movimenlo encontrava 

apoio em terra no exercito e querendo evitar 
derramamento de sangue, renunciou o seu 
cargo JJassando o poder no mesrno dia ao Ma
rechal Floriano Peixoto. 

Governo do Marechal Floriano Peixoto 

P. Quaes fóriio os aconlecimentos principaes 
occorridos du1-ante o govenw do Marecha/ Flo
riano? 

R. Fórao a deposic;::'io dos governad01 es do~ 
Estados, excepto o do Para; o fallecimento do 
ex-imperador D. Pedro II ; - a revolta das 
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fortalezas de Santa Cruz e Lage; - a sedic;:ao 
de 10 de Abril de 1892; - a revoluc;:i'ío do Rio 
Grande do Sul ; - e a revolta da esquadrv 
nacionai4 

P. Po1·que e como fó,·iio depostos os gol!erna
dores? 

R. Por terem adherido ao golpe de Estado 
de 3 de Novembro, excepto o do Pará, Dr. 
Lauro Sodré, organisáriio-se nos estados movi
menlos revolucionarios que os fizeriio aban
donar os seus postos. 

P. E m que data e ondefalleceu D. Pedro Il? 
R. A 5 de Dezembro de 1891, em Pariz. 
P. Como se deu a ¡·evolta das fortale:ras? 
R. A 18 de Janeim de 1892 o 2° sargento 

Sih·ino de Macedo, á frente de muilos presos 
que se achavfto na fortaleza de Santa Cruz, 
prenden a guarnic;:ii.o no refeitorio e apossou-se 
das haterías, abrigando a fortaleza da Lage a 
submelter-se, pm· estar por ellas dominada. 

P. Quando ternzinou essa revolta? 

R. Logo no dia seguinte, tendo sido a forta
leza de Santa Cruz lomada ele assallo por dois 
balalbócs do exercilo, auxiliados pelo bom
bardeio da csqnatlra. 

P. Em que consistiu a sedi~fio de 1° de Abril? 
R. Tendo lreze generaes de terra e mar pu

blicado a 6 nm manifesto intimando o Mare-



GOV.ERNO DO tiARECUAL IILORIANO PEIXO!O '139 

chall<'iortano a proceder á elei<;;áo presidencial 
antes do prazo fixaclo para o primeü·o periodo, 
bouve no dia 10 urna manifesta<;áo pppular ao 
Marechal Deodoro, que se achava enfermo, 
pensando os seus promotores contar com o 
apoio do exercito para reslabelecel-o no poder. 
Este apoio porém falhou e foráo elles presos e 
desterrados, assim coino alguns d'aquelles ge
ner:;t.es. 

P. Qualfai a causa da reJJahu¡tio da Rio Grande 

do Su!? 

R. Foi ter voltado ao governo do Estado a 
17 de Julho de 1892 com o auxilio da forga 
federal o ex-presidente Julio de Castilbos," que 
por ter adherido á dictaduxa do Marechal Deo
doro havia sido deposto pelo povo antes de 
23 de Novembro anterior. 

P. Quanto tempo durou essa revolufáO e quem 
foi o seu cheje ? 

R. De 4 de Fevereiro . de 1893 até 23 de 
Agosto de 1895, excedendo pottanto o periodo 
de governo do Marechal Floriano . O seu c.hete 
foi o general Joáo Nunes da Silva Tawtres. 

P. Qu.e apoio encontrou essa revoJuféiO? 

R . Essa revolugáo foi apoiada pela revolta 
da esquadra nacional no porto do Rio de Ja
neiro, a 6 de Setembro de 1893, á qual adhe-
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nrao as forialezas de Villegagnoü e Ilha das 
Cobras. 

P. Essa revolta só ope1·ou no po1·to do Rio de 
Ja1teiro? 

R. Nao. Algnns navíos que sahirao, afron
tando o Jogo das fortalezas da barra que 
ficáriio ficis ao governo, dirigiriio-se a Santa 
Catharina e ahi, de accordo com o governa
dor, estabeleceráo um governo provisorio a 
10 de Oulubro. 

P. Quemfo•·éio os chefes d'essa •·evolta? 
R. A principio toi sómenle o contra-almi

rante Custodio de Mello. No 1 o de Dezembro 
partiu elle porém para Santa Catharina, a 
bordo do cncoura¡;ado Aquidaban, e no dia 9 
o contra-a lmir-ante Saldanha da Gama assumiu 
o commando da esquadra revollada, tendo-lhe 
dois dias antes dado o concurso dos alumnos 
da EscoJa Naval. 

P. Qua es foriio os principaes successos da revolta 
no porto doRio de Janeiro? 

R. Foi o bombardeio diario de Nictheroy pela 
esquadra e o de Villegagnon e ilha das Cobras 
pelas fortificac;oes de Santa Cruz, Lage, Gara
goatá e Armac;iio; - o ataque á Armac;iio a 9 
de Fevereiro de 1894 pelos revoltosos, que alli 
desembarcáráo e só se retiráráo depois de 
muitas horas de sanguinolento combate ; - e 
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o abandono pelos mesmos dos seus navíos e 
forlifica~oes, a 13 de Mar~o seguinte, fugindo os 
officiaes, infedores e grande numero de paisa
nos para bordo d,e dois navios de guerr~ portu
guezes, que lhes clerao asylo. 

P. E fóra doRio de Jalleiro? 
R. Fórao em 1894.: - a invasao do estado do 

Paraná pelas forc;;as de Gumercinclo Saraiva, 
do Rio Grande do Sul, a 11 de Janeiro; - a 
tomada de ·Paranaguá pela esquaclra do contra
almirante MelJo, a 16 de Janeiro; - a entrada 
festiva do dilo contra-almirante cm Coritiba, a 
20;- a capitula~ao da Lapa, no Paraná, sitiada 
desde 16 de Janciro pelas for~as de Gumer
cindo, a 11 ele Fevereiro; - o abandono do 
Paraná pelos rcvollosos eom destino ao Rio 
Grande do Sul, a 25 de Maro;o; - o ataque sem 
resultado da esquaclra do eontra-almn·ante 
Mello á cidade do Rio Grande, de 6 a 11 de 
Abril ; - o fim da revolu<;iio em Santa Catha
rina, depois de ter sido alli posta a pique por 
um torpedo da esquadra legal o encoura¡;ado 
Aquidaban, a 16 de Abril; - a entrega dos na
víos revoltosos, a 17, ao governo Argentino, 
que conceden asylo ao contra-almirante Mello 
e seus companheiros; - a chegacla da esqua
dra legal ao porto de Paranaguá, a 24, pondo 
em fuga as forc;as de Gumercindo ; - a m01·te 
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do mesmo Gumercindo, no combate de Ca
rovy, a 10 de Agosto. 

P . Quando dei.iou o Marechal Floriano o poder? 
R. No fim do primeiro periodo presidencial, 

a 15 de Novembro de 1894, tendo por successor 
o novo presidente eleito Dr. Prudente José de 
Moraes Barros. 

Governo do Dr. P1•udente de Moraes 

P. Como iniciou o Dr. Prude_nte de'Moraes o seu 
governo? 

R. Restabeleceu a 16 de Mar<;o de 1895 as re
la¡;oes diplomaticas com Portugal, inlerrom
pidas a 13 de Maio anterior, por terem os na
víos portuguezes dado asylo aos revoltosos; -
pacifico u o Rio Grande do Su! por rneio de um 
accordo celebrado a 23 de Agosto do mesmo 
anno entre o general Galvao de Qneiroz, chefe 
das for¡;as legaes, e o gene~al Silva Tavares, 
chefe dos revoltosos, denominados federalistas, 
depois do combate de Campo Osario, a 24 de 
Junho, em que fallecen o contra-almirante Sal
danha da Gama ; - e amnistiou a 21 de Ou
tuhro as pessoas que directa ou indirectamente 
setinhao envolvido nos movimentos occorridos 
no ter~·itorio da Republica até a data do supra
citado accordo. 
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P. Que outros successos importantes occorrlt-iio 
110 anno de 1895 ? 

R. Em Janeiro os inglezes occupárao clandes
tinamente a ilha da Trindade;- a 15 de Maio 
os francezes invadíriio o territorio neutralisado 
do Amapá, e, depois de um pequeno combate, 
incendiárao casas, conunetleráo oulros exces
sos e retiráriio-se levando prisioneü·os. 

P. Que compe11sa¡:áo teve o fl¡·a'í_il para esse.< 
tristes successos no supradito anno? 

R. O Presidente dos Estados Unidos da Ame
rica, escolhido arbitro para decidir a questiio 
de límites enl:re o Brazil e a Republica Argen
tina no territorio das Missóes, den o sen laudo 
a favor do nosso paiz, a 5 de Fevereiro. 

P. Os ingle{es .ficáriio se11lzo¡·es da i/lm da Trill
dade? 

R. Nao. Lago que o governo brazileiro tevc 
conhecimento da sua occupa<;iio, o que só •e 
de)l a 18 de .Tulho de 1895, proleslou conlr& 
ella e a 5 de Agosto de 1896 conseguiu ver o 
seu direjto reconbecido pelo governo britan
nico, mediante a iulerven<;iio officiosa do go
venlo porlugucz. 

P. Que solup'io teve o conflicto do Am,;¡pá? 

R. O governo francez mandou sallar os pri
sioneiros brazileiros, demittiu o governador de 
Cay.enn" ~ firmou como do Brazil um tratado, 
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a 10 de Abl'il de 1897, submetlendo á elecisii<> 
arbitral do Presidente da Confedera\'ao S11issn 
a anliga questao ele limites relativa á Guyana 
Franceza. 

P. Que outro successo importante occorreu. em 
1807? 

R. Foi a destruio;:ao a 5 de Outubro ele Ca
nudos, onde um fanatico conheciclo por A11tonio 

Conselheiro, conseguindo fanalisar grande nu
met·o de serlanejos (jagwz~os) , formou uma po
voa¡;:'io, que afina! se lornou perigos:;¡ á ordem 
publica. 

P. Como foi destruida essa povoariio? 
R. Quatro ex]Jedic;oes fórfto mandadas contra 

ella, cada qua! mais numerosa. As tres pri
meiras fórao derrolaclas, e só a CJ,Uarla, com
posta de 6 brigadas, sob o commando do ge
nem] Artbur Osear, conseguiu triumphat· , 
depois de uma lula ele mais de seis mezes, em 
que perdeu cerca ele cinco mil bomens, inclu
sive muitos dislinctos officiaes. 

P. Que nzais de notavel se deu. no go•,enw do Dr. 
Prudente de ]\(ora es? 

R. Foi a tentativa de morte contra ell e rca
lisada por um a11spec;ada de nomo Marcellino 
Bispo de Mello, no At·senal de Guerra, na ocea
sh'io ern que elle ia receber as forcas viudas de 
Canudos. 
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P. Como conseguizt elle escapar? 

R. Por ter falbado o tiro disparado por 
Marcellino Bispo, que senda impedido de exe
cutar o sen intento pelo .IV1arechal Carlos Ma
chado Bittencourt, ministro da guerra, e pelo 
coronel Mendes de Moraes, assassinou o pri
meiro e feriu o segnudo, servindo-se de urna 
faca. 

P. Qztal foi o movel d'esse crime? 

R. Bispo foi apenas o instrumento de uma 
conspira.;ao, que se mallogrou por nao let· elle 
sido feliz na sua tentativa. 

P. O Dr. Prudente de Mora es exerceu o se u cargo 
sem interrupfilO? 

R. Nao. De 10 de Novembro de 1896 a 4 de 
Mart;o de 1897 governou o paiz o vice-presi
dente Dr. Manoel Victorino Pereira, por ter 
elle adoecido gravemente. 

P. Como terminou o seu governo? 

R. Passando o poder ao sen substituto legal, 
o Dr. Manuel Ferraz de Campos Salles, a 15 de 
Novembro de 1898, no meio das maiores ova
t;ües, que se repelirao no día do sen embarque 
para S. Paulo, a 19 do mesmo mez. 
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Governo do Dr. Cam,P';.d Salles 

P. Como achou o Dr . rampas Salles o paú;.? 

R. Reinava a orcl"m por toda a parte, e d~s 
antigas dissensoes só um mau effeito p•·edo
minava : o mau estado financeiro. 

P. Qua/ foi a sua quasi unica preoccupa9áo? 

R. Foi cumprir o accordo feíto pelo sen nnte
cessor com os credores inglezes, restnbelecendo 
assim o credito nacional, e equilibrar a receita 
com a despeza nos on;;amentos por meio de 
severas economías e grande aggrava~áo dos 
impostas, o que conseguiu. 

P. Que mais de importante occorreu no se u go
verno? 

R. Fórao a sentem;a arbitral dada a favor do 
Brazil pelo Presidente da Confedera¡;ao Suissa, 
no 1° de Dezembro de 1900, reconhecendo o 
rio Oyapoc como limite extremo do Brazil ao 
norte, no littoral, - e o tratado de arbitra
mento celebradr, com a Inglaterra a 6 de No
vembro de 1901, pelo qua! foi submeltida á 
decisáo do r·ei de Italia a antiga questáo de 
limites com n Guya11a Ingleza. 

P. O gove1 no do Dr. Campos SaLies náo soffreu 
interrupfilO ? 

R. O Dr. Campos Salles foi substituido de 
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17 de Outnbro a 8 de Novembro de 1900 pelo 
vice-presidente com elle eleito Dr. Francisco 
de Assis Rosa e Silva, quando foi retribuir ao 
Presidente da Republica Argentina General 
Roca a visita que ao Brazil fizera no anuo an
terior. 

P. Quando deixou o poder o Dr. Campos Salles? 
R. A 15 de Novembro de 1902, passando-o 

ao novo presidente Dr. Francisco de Patlla 
Rodrigues Al ves, que fóra eleito no 1" de Mar~o 
anterior com o vice-presidente Dr. Alfonso 
Augusto Moreu·a Penna. 

Governo do Dr. Rodrigues Alves 

P. Quaes os principaes acontecimentos de cm·acter 
internacional d'este periodo de governo até 1906~ 

R. Fó~;iío : - o tratado de Pelropolis, assi
gnado a 17 de Novembro de 1903, pelo qua! 
ficáriío regulados definilivamenle os limites 
entre a Bolivia e o Brazil; - o tratado de 
limites com o Equador, assignado no Rio de 
Janeiro a 6 de Maio de 1904; - o laudo profe
rido a 6 de J unho do mesmo anno pelo !"ei da 
Italia sobre a quesUio de limites com a Gnyana 
Ingleza; - o tratado do Rio de Janeiro de 5 de 
Maio de 1906 estabelecendo a fronleira entre 
o Brazil e a Guyon1a Hollandeza ; - a reulliiio 
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no Rio de Janeiro da 3• conferencia interna
cional americana (de 23 de Julho a 27 de 
Agosto de 1906). 

P. Que proveito tirou o Bra:¡il do tratado de 
Petropolis? 

R. O Brazil adquio-iu a extensa E; rendosa 
reg:iao do Acre, habitada só por brazileiros, 
que se haviao revoltado desde muito contra o 
dominio lJoliviauo. 

P. Em que sentido foi o laudo sobre a quest6.o de 
limites coma Guyana Ingle,_a? 

R. O rei da Italia dcclarou nao achar ele
mentos para decidir com seguranc;a qual o 
direilo preponde,·ente, se o do Brazil ott o da 
Inglaterra, e na impossilJiÍidadc de dividir o 
terrüorio con !estado cm duas parles iguaes, 
fez uma divisao seguindo limites naturaes, mas 
em prejuizo do Brazil. 

P. E quaes os outros acontecimentos de caracte•· 
interno? 

R. Fóráo : os grandes melhoramcntos no 
porto e ciclarle do Rio ele Janciro, ainda cm via 
de exccuc;ao; - a cxtincc;ao da febre amarclla; 
- um levante militar na Capital Federal a 
14 de Novembro de 1904, dirigido pelo General 
Sylvestre Travassos, e que se mallogrou nesse 
mesmo dia, o qnal tinha por fi.m depór o Pre· 
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sidente da Republica, aprovhtando-se de um 
movimento popular contra a vaccina obriga
toria; e a amnistia concedida a 2 de Setembro 
ele 1905 a todos aquelles que tomáráo parte 
nessemovimento e naquelle levante. 

P. Quando deixou o poder o Dr. Rodrigues 
Alves? 

R. Em 15 de Novembro de 1906, senda sub
stituido pelo ex-vice-presidente Dr. Alfonso 
Augusto Moreira Penna, eleito presidente n.o 
lo de Mar<;o ultimo, com o novo vice-presi
dente Dr. Nilo Pe<;anha. 
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TABOA CHRONOLOGJCA DO SET!MO PERIODO 

Plllf'1'CIPAES ACOI'ITEClr.1J-:NTOS 

1889. - P:..H'lida do ex-irnperador e de toda a su a familia 
(-!? de Novembro). - M01•te da ex-impemlriz 
(28 de Dezembl'o). 

!890. Elei9áo do Congresso ConsLiLuinle (15 de Se-
lembro). 

1 89t. - ReLir·Dda e substilui~áo do ])rimeim ministerio 
do Governo Provisorio (20 de Janciro). ----:
Fallecimenlo de Bcnjamin ConstanL (22 do 
Janeiro} - Promulga~ao <la Constiluh;ao 
Fcderalj24 de Fevereiro). - Eleiyao dos Ma
t·ecbaes Deodoi'O da Fonscca e l"lorianoPeixoto 
par·a pl'esidenle e vico-pJ'esidente da· Repu
blica (25 de Fevet·eir·o)- - Dissolut;áo do 
Congresso Nacional pelo lllarechal DeodOJ'O 
(3 de Novembro) . - Revoluyao victoriosa da 
esquadra~ rcuuncia do l\:larechal Deodol'o e 
comeco do governo do l\1arechal 1:.-'lOJ·iano 
(23 de Novemb•·o),- ~!OJ'le de D. Pedro Il, 
cx-impcJ•ador do Bralil (5 de DezembJ•o). 

1892. - Rovolta das fort.alczas de Santa Cruz e Lage 
(18 e •J9 de Janeiro). - Sedi~ao no Rio do 
Janeiro (10 de Abril). 

1893. - Come~o da revolu~ao do Rio Omnde do Su! 
(!t de Fevereiro). - Hevolta da esquadra na 
babia do Rio de Janeiro (6 de Selembm). -
Os revoltosos estabelecem um governo JH'OVi

sol'io em Santa Catharina (10 de Outubro). 
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1894. - lnvasiio do Paraná pelos fede¡·alistas (H de Ja
neiro) . -Tomada de Par•anaguá pela esqua
d•·a do contra-almirante Mello (16 de Janeiro). 
- Ataque á Arma<;iio, em Nicthet·oy, pelos 
revoltosos (9 de Fevereiro). - Capitula<¡iio da 
Lapa, no Paraná (11 de Feverei•·o). - Te•·mi
nat;áo da revolta na babia do Rio de Janei•·o 
(13 de Mar<;o). - Abandono do !'arana pelos 
navios da esquad1·a revoltosa (25 de :Ma1'<;0).
Ataque d'esses navios á cidade do H.io Grande 
(6 a H de Abril). - Fim da revolu<;ilo em 
SunLa Catharina ("16 de Abril).- J~ntrega dos 
navios do contra-almirante Mello ao Governo 
Argentino (17 de Abt•il).- Fim da t•evolu<¡ílo 
no Paraná (17 de Abril).- Hompimento das 
rela<;óes diplornaticas com Portugal (13 de 
Maio). - Cowbate de Cat·ovy, em que foi 
morto Gnmet·cindo Saraiva (1 O de Agosto) . -
O' l\!Ial'echal Florian.o Peixolo passa o governo 
ao Dr. Pt·udente de Moraes (15 de Novembr·o). 

1895. - Os inglezes occupáo a ilha da Trindade (Ja
neir-o) . - Decisao da quesLao das Miss5es fa
voravel ao B1·azil (5 de Fevereiro). - Resta
belecimento das ¡•elat;ües dipJomalicas com 
Po1•tugal (16 de Mal'~o)·. - Ataque dos fl'an
cezes ao Lerrito1'io neulralisado do Amapá 
(15 de Maio).- Combate do Campo Osor-io; 
deJTota e morte do con lra-a.lrniraole Saldan ha 
du Gama (2~ de Junho).- Firu da revolut;ao 
doRio Gmude do Sul (23 de Agosto). 

1896. - Rcconhecimento da soberaoia do Bl'azil sobre 
a ilha da 'J'I'indade (5 de Agosto) . - O vice
p1•esident.e da Republica D1·. Manoel Victorino 
assume a presidencia (lO de Novembro)-

1897. - O Dr. Prudente de M:oJ•aes l'eassume a presi
dencia da Republica ('i de Maroo). - Fim da 
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carnpanha de Canudos (5 de Outubro).- Ten
tativa de morte do Dr. Prudente de Mo•·aes 
(5 de Novemb•·o). 

1898. -· O Dr. Prudente de Moraes passa o pode•· ao 
novo presidente eleito Dr. Campos Salles 
(15 de Novembro). 

1900. - O Dr. Campos Salles é substituido pelo vice
presidente Dr. Hosa e Silva na presidencia da 
Hepublica (de 19 de Outubro a 8 de No
vembro). - Senten9a a•·bitral faYo•·avel a.o 
Beazil na questao do Oyapoc (10 de Dezem
b•·o). 

1902. - O D1·. Campos Salles passa o pode!' uo novo 
presidenlc Dr. B.odrigues Alves (15 de No
vernbro). 

1903. - Tratado de limites com a Bolivia {1? de No
vemhi'O). 

1901,_ - T.-atado de limites com o Equador (6 de ~laio). 
- Laudo do l'Ci da Italia sob1·e a questao de 
limites com a Guyana Iogleza (6 de .Junho).
Levante militar mallogr·ado ( !11 de Novembro). 

1905. - Amuistia concedida aos reyollosos de 14 de 
Novemb••o de 1904 (2 de Setembro). 

1906. - Tratado de limites com a Guyana HoUaudeza 
(5 de Maio).- Heuniao no Hio de Janeiro da. 
3a confe .. encia internacional amaricana (de 
23 de Julho a 27 de Agosto).- Eleicao dos 
D1·s. Afl'onso Penna e Nilo Pe.yanha pal'a pre
sidente e vicc-pre.sidenle da Hepublica (1° de 
Marco) . - O o ... Hodl'igues Alves passa o 
poder ao D1·. Affonso Penna (15 de Novembro). 



BREVE NOTICIA 

DE 

ALGUNS BRAZILEJROS ILLUSTRES (1) 

Alexandre de Gusmao nasceu em Santos em 1695~ 

Fol'mado em dii•eito, distinguiu-se por sua erudit;ao e 
tino diplomatico. Enviado em :J 723 a Roma, obteve da 
Santa Sé o titu lo de Ficlelissimo para os t•eis el~ Por
tugal e o de palriarchado para a sé de Lisboa. De 
volta aPo1·Lugal ern ·1?31, foi corneado escrivao da puei
dade e mais lal'de ministro do conselho ullramal'ino. 
Falleceu em Lisboa em 1753. 

Alexandre Rodrigues Ferreira, abalizado natura
Jisla e len le e•~ Coimbra, nasccu na Bahía em 1756; 
foi socio da Academia 1·eal das Sciencias de Lisboa; 
viajou o se1•táo do norte do B1·a.zil, e falleceu em Lisboa 
em 1815. 

André Vidal de Negreiros1 que tanto se illustrou na 
guerr~ dos Hollandezes, era natural da Parahyba. 
Governou successivamente o 1\!aranhilo, Pernambuco e 
Angola, e morreu em 1691. 

.-Antonio Carlos Gomes, maesL1·o de reputa~ao uni

versal, nascen em Campinas, estado de Sao Paulo, " 

(t) As noticias hiograpbicas precedidas de um asterico t*J rorao 
accrescentadas á ultima edi~íio do Dr. Lace1•da. - N esta edicao os 
nomea rórA.o poatos em ordem alphabetica. 
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H de Junho de 1839. Foi autor de varias operas, das 
quaes se tornou mais notavel a denominada O Guarany, 
inspirada pelo romance de José de Alencar do mesmo 
nome. - Viveu muitos annos na Italia, mas fallecen 
na capital do estado do Pará, ande fóra exercer o .cargo 
de director do Consm·vatorio de Musica, a 16 de Se-
tembro de 1896 . · 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e 
Silva, um dos mais illustres oradores parlamentat·es 

que tem tido o Brazil, ir
rnfio de José Bonifacio, 
nasceu em Santos em 
1773; formou-se em di-
1·eito na univer·sidade de 
Coimbra; e:xerce11 o cargo 
de ouvidor e m O!inda; foi 
eleito depulado ás córles 
portuguezas pela prov. de 
S. Paulo; lomo u no Rio 
de J aneiro parte muí bri
ihante e activa como de-
putada 6. assembléa con

stituínte; voltou por varias vezes á camara temporaria. 
ande ~empre se distinguiu nas fl.Jeiras do pa1·tido liberal 
avan9ado; geriu a pasta do imperio de 1840 a 18U; e 
falleceu em 18{..5 na edade de 72 annos. 

Antonio Filipp€; Cam~rao, celebr~ na gu~¡:rra da res
tauracao de Pernambuco, era indio natural do Ceara, 
e antes de baptizado chamava-se Poty; merecen por 
seus assignalados servil;.os o titulo de Dom, o fOro de 
fidalgo e o habito de Christo. Mor1·eu em 16.'J8 de urna 
febre violenta, Sua mulher D. Clara foi uma valente 
bel'oina. 

Antonio Gon<;alves Dias, um dos p1·imei!'os poetas 
lyricos brazileiros, nasceu na cidade de Caxias na 
provincia do MaXanhao em 1823, ÍOl'lUQU·Se em direito 
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na universidade de 
Coim bra, foi no
meado professor de 
historia palr·ia do 
collegio de D. Pe
dro II, viajou no 
norte do Brazil e 
pela Europa, en
carregado pel.o go
verno jmperial de 
commissOes scien
tificns e litterar·ias, 
e morreu desgt•a
<¡adament.e a 3 de Novembm de 186~ a bordo da ba•ca 
Ville de Bottlogne~ que naafragou á vista da costa 
do Maranháo, de volta de urna viagem que fizel'a á 
~uropa afim de t1·al.(¡t· de sua suude. Compoz Pri
mei1·os, Segundos e Ulthnos cantos, os Tymbiras, 
pooma americano, um Dicciona:f'io da lingua. tupy, 
vaJ'ios dramas. etc. 

Antonio José da Silva, o melhor· autor dramatico 
portuguez, nasceu no Rio de Janeiro em 005. Exer
ceu em L-isboa a profiss~o de advogado. Preso peia 
Jnquisic:;tlO por suspeita de judaismo, foi conderonado a 
mO•'re•• queimaclo em 1739, na edade de ac. annos. 

Antonio de Moraes e Silva, auto.1' de um oplimo 
dicciona1·io po1•Lugue'~. oasceu no ruo de Janeiro em 
1757; for'ruou-se em leis na universidad e de Coimbl'a; 
seguio ulgum Lempo a magistl·atura; e moneu e m 
1825. 

Antonio Pereira de Souza Caldas, il.lustJ•e pregador 
e ~m dos melhat·es poetas Lyricos por•tuguezes, nasceu 
no ftio de JaneiJ•o em 1.?62. Estudou jul'isprudencia em 
Coimbra; viajou pela Fram;.a e Italia; abra9ou em 
Roma a vida ecclesiastica, e l'ecusou o. mitt•a episco· 
pal do Rio de Janeh·o. Voltou em 1801 para a sua 
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patria, ondc falleceu ern 1814 . Compóz urna elegante 
traduccao dos Psalmos e odes admiraveis. 

Antonio de Sá, insigne pregador da Companhia de 
J e sus, nasceu no Rio de Janeiro e m 1627, e ahi mor
reu em 1678. Foi muito tempo secretario do geral dos 
Jesuitas e m Roma. 

Antonio de Santa Maria Jaboatao (Frei), illuslre 
franciscano, nasceu em Pernambuco em 1695. Escreveu 
a chronica da sua ordem intitulada Orbe Se1•aphico. 

Ararigboia (cobra feroz), indigena que muito ajudou 
a Mem de S:i, a Estacio de Sá e a Salvador' Comla de 
Sá nas guerras contra os Francezes e os 'famoios; rece
ben e m recompensa de seus servil;os o titulo de capitao
mór dos Indios, o habito de Christo e urna pensáo 
annual. Foi baptizado com o nome de 1\'Iartim Affonso 
de Souza, e mm·reu affogado. 

Balthazar da Silva Lisboa, autor dos Annaes do 
Rio de Janeiro, nasceu na Bahía em 1761, formou-se 
e m ambos os direitos na universidade de Coimbra, foi 
socio da Acjldemia real das Sciencias de Lisboa 1 e 
marren desembargador em 1821. 

Bartholomeu Lourengo de Gusmao (Padre), inven
tor da machina aero.statiCa, nasceu em Santos ero 1685. 
Foi formado em canones e lente de mathematica em 
Coimbra. Applicou-se com paixao ás sciencias phy
sicas. O ensa.io do seu baláo aerostatico teve lugar 
a 5 de Agosto de 1709 em Lisboa diante da córte. Mor
reu na miseria em Toledo em 1724. Elle foi um dos 
primeiros cincoenta membros da Academia real de 
Historia fundada em Lisboa. 

'Benjamin Constant Botelho de Magalhiies nasceu 
e m Nictheroy a 18 de Outubro de 1836.- Fez o. curso 
da Escala Militar e tomou parte na campanha do Para
guay, d'onde voltou, já capit:lo, antes do seu termo por 
motivo de molestia. Foi na cidade do Rio de Janeiro 
professor do Instituto Commercial e da Escala Normal, 
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lente interino da Es· 
cola Polytechnica e 
elfectivo da EscoJa 
Milita.·J director do 
Instituto ¡jos Cegos 
e da Escola Normal. 
Foi o principal auxi
lia•· do ~farechal Deo
doro na. revolu'yao de 
15 de Novembro de 
1889 e mer·eceu da 
Assembléa C O ll S ti
tuinte o titulo de Fun
dador da Republica. 
Foi ministt·o da gt1erra e depols da instrUC(:.Jo publica, 
correios e telegr·aphos no Gover·no Provisot·io. Fallecen 
como general de brigada a 22 de Janeil·o de 1891. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, um dos nossos 
maior·es estadistas, nasceu em Our·o Preto em 1?95. 
Formou-se em leis em Coimbl'n. e seguio a magistra
tura. Foi deputado geral, ministro varias vezes, sena
dor e conselheiro de estado. O Codigo C·dminal e o 
Acto Addicional forao por ell e elaborados. Fallecen em 
1850, v ictima da febr-e amareUa, que n 'aquelle. nnno 
dizimou a populw¡áo do Rio de Janeir·o. Va.sconcelJos 
er·a paralylico, e fallava assenlado no senado. 

Bernardo Vieira Ravasco, bom poeta e irm~o do 
celebre padre Antonio Vieira, nasceu em 16l7 na Bahia, 
ande exerceu o cargo de secr·etario do estndo do Brazil, 
e falleceu e m 1697. 

"Carlos Machado Bittencourt, nasceu a 12 de Abl':í l 
de 1840, no Río Grande do Sul. Chegou a marechal do 
exercito, foi ajudanle geral do minlstro da guerra no 
regimen republicano. Muito concorreu para a cooclu
sño da campanha de Canudos e morreu a 5 de No-
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vembro de 189?, defendendo corajosamente a vida do 
Dr. Prudente de Moraes, presidente da Republica. 

Casimiro de Ahreu, joven poeta) autor das P1·ima .. 
veras, nasceu na cldade da. Bru·ra de S . . 1 oáo, es lado 
do Rio de Janeiro, e m 1837 , e falleceu e m ·1860. 

Claudia Manoel da Costa, grande poeta, nasceu em 
Marianna em 1729. Depois de formar-se cm diteilo 
em Coimbra, viajou a Tlalia, e voio exercer• a pr•ofissao 
de advogado em Villa-l'{ica (Ouro-Prcto) . Tendo tomado 
parte na conspi r•a9ao do Tir·a-denles, roi pr-eso e suici
dou-se na cadeia do Villa-Rica cm '1790. 

Diogo Antonio Feijó (Padre) nasceu no. cidade de Hú, 
no estado de S . Pauto, em 1784. Foi deputado ás col'les 
de Lisboa, deputado geral, ministro da justi~a em ·t831, 
senador em 1833 e t·egente do imperio em 1835, ca rgo 
de qne se demittio cm 1837. Tomou parle na revolu~ao 
de S. Pauto de t 8tt2, e fallecen no anno seguinte. 

Domingos Borges de Barros, visconde da Pedra 
Branca, bom poeta lyl'ico, nasceu na Bahia em 1?83. 
Foi diplomata, conselhe iro e senador do imperio. Mor·
l'eu em 1855. 

Domingos, José Gonqalves de Magalhaes, bo.rao 
de A1•aguaya, urna dus 
maio1'es glo-rias d a litte
ratura brazileira, nasceu 
na cidade do Rio de 
tTaneit·o em 1811; fonnou· 
se ahi em medicina; 
proressou philosophia no 
collegio de Pedro ll; e 
repre:sentou o Bl'azi l 
nas córtes de Turim, 
Napoles, Vienua, e junto 
á Santa Sé em Roma•, 
ande faUeceu ero 1882. 
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É au\or dos Suspiros Poeticos, da Gon.(ede1·ar;a.o dos 
Tamoios, dos Factos do Esph·ito humano, etc. 

Eusebio de Mattos, insigne pr-egador, litterato, poeta, 
e tambem pintor e musico , nasceu na Bahia em 1629, 
e ahi morreu em ·1692. Foi primeiramenle jesuita e 
depois cru•melita. 

Evaristo Ferreira da Veiga na~ceu na c.idadc do 
Ilio de Janeil'o em 
1199, teve urna laja 
de livros, e essa 
]H'ofissao lhe p1'0· 

porciOI"\OU mejos de 
adquit•i¡• vastos co
nhecimentos ¡ exer· 
ceu grande influen
cia politica como 
redacLor da Au?·o
Pa Fluminense; lo
mou g1·ande parLe 
na l'evo1uQ5..o que 
deu occasii\o á abdicat;áo de D. Ped1·o I; roi "'·arias 
vezes deputado gel'al ¡ e falleceu cm 1837. 

Francisco Gé Acayaba de Montezuma, visconde 
de JequitinhoniH:t.1 grande orador ptu·lamentat• e jorna· 
lista, nasceu na cidade da Babia cm 179'' ; formou-se 
em Jeis na universidade de Coimb:ra ¡ foi de putada ge1•::t.L 
em varias legislaturas, ministro da justi~a em '1837, 
ministl'o plenipotenciario em Londr·es. cm 184.0, con
selheiro de estado em 1850, e senador pela Bahia em 
1851. Em ·JS5r. roi-lbe conrel'ido o titulo de visconde 
de Jequitinhonha. Falleceu em 1870. 

Francisco de Lemas de Faria Pereira Couti
nho (D.), hispo de Coimhra e conde de Argnnil, nas
ceu em Iguassú, estado do Hio de Janeil·o, em t735. 
Receben am Coimbra o gráo de doutor em canon~s, 
obteve alli uma cadeira de lente, e exerceu depois 
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cargos eminentes. E m 1770 101 nomeado •·eilor da. 
universid ade de Co imbra, qu e foi por ell e refot·mada. 
F'alleceu em 1822 na edade de 87 anuos . 

Francisco de Meilo Franco nasceu em t/57 em P:na
caló, no estado Ue Minas Get·acs. Kx.el'ceu a mediciua 
ezn Lisboa r·om g rande nomeada até o anno 1817, em 
que vollou para o H.io de J a ueiro, acom panhando a 
a rchid uqueza D. Cat•olina Leopoldina. esposa de D. 
Pedro l. Foi vice-presidente da Academia das Scien
eias de Lisboa. l' alleceu em 1723. 

Francisco do Monte Al
verne ( Frei ), illuslre 
fy·anciscnno, hom·a do pul
pilo brazileiJ'O e summ o 
philosopho, nasceu 110 R io 
de Janeir·o em 178' .. Pl'o
:essou no semimuio de 
S. José as cadei1'<.1S d~ 1 
philosoph ia e rhetorica. 
A ceguei t't\ que lhe sob T·e
veio cm 1836 anedou-o f 

do pul pito e do mag iste1·io. Fallcceu em 1857. 

Francisco de Moura Rolim (D .), di stincLo gene ro] e 
.:J Z~o governador gel'al do B l'az.i l, era Permunbucano. 

Francisco de Santa Thereza de .Jesus Sampaio 
(Frei)7 f¡·ancise<lno, o um dos melhores pregado~·es do 
Brazil, nasceu no Rio de Janeiro em 1778 e fa]Jeeeu 
em 1830. 

Francisco (\e Sao Carlos (Frei}, franciscano, insig11e 
pregado1• e poeta, autor do poema Assurnpg¿1o, nasccq 
no H.io de J aneiro em 1763, e ahi falleceu em 1829. 

Francisco de Souza (Padre), elassico portuguez dE 
primeira nota, nasceu na Babia pelo aono de 1632, entrm 
na Companhia de Jesus, foi preposilo da casa p1·ofess~ 
de Goa, e falleceu em 17 13. Eserewm o O?•iente con 
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quistallo a. Jesus Chrislo pelos Padres da CompR
nltia de Jesus da ¡n·ovincia de Go_a. 

Francisco Villela Barbosa, marquez de Parauaguá. 
grande malhemotico e poeta, nasceu no Hio de Janeiro 
em 1 _ 769~ cntrou na armada portugueza, foi lente da 
.:::.cademia de marinha; passando depois paTa o exercito, 
regeu a ca.deira de geomet1·ia. Distinguiu-se como 
rnembro da Academia das Sciencias de Lisboa. Foi 
mi11isll•o no B11azil v.nt'ias vezes, presidente do senado 
e conselheil'o de estado. Moneu em 18't6. 

Gregorio de Mattos Guerra, celebre poeta saLyrÍ('O, 
irmrto de Eusnbio de Mattos, nasceu na Bahiu e m 163::;. 
Estabelcceu-se em Lisboa como advogado; de voltn. á 
Baltia em 1679, uttrahio contra si muitas inimizades 
com r,uas suty1•as ml:wdazes, até que o govp1·nador D. 
Jofio de Lencastrc o fez remetter pm·a Angola.. Mor!'eu 
no Ht:cife em L696. 

Henrique Di~, u m dos her·óes d~1 gue¡•¡•a conLJ'::t os 
Hollandezes, era p1·eto e natural de Pernambuco. 
Ern 1637, na batalha de Po1·to-Cahro. sendo ferjdo na 
milo esquerda, mi-a amputa•· e voltou ao combate. Mor
reu pobr·e e quasi esquecido no Recife em 1662. 

Honorio Hermeto Carneiro Leao, marquez de Pa
ranú, que foi o eslo.dista brazileiro de mais inHuencia 
do seu tempo, nasceu em 1801 em . .racahy, estado de 
Minas Geraes; formou-se em direito na universijade 
de Coimbra; chcgou na magistratura a desembal'
gador; foi deputndo em vul'ias 'legislaturas, ministro 
da jnsti9a cm 1832, senado!' po1· Minas em 18/d, con
selheiro ds estado em 1 ª42, pr·esidente do conseJho de 
rhinist.-os em 1843 e em 1853, aJ·vo¡·ando n'este nlfimo 
ministel'io a bandeira da conciliayao. Mandado :;.v H:io 
da P.-ata em 185L como minish•o pleoipotencia1·io, 
sonbe manter no mais alto g-rau a dignidade do Impe
rio, por cujos servi9os foi-lhe conferido o titulo de 
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visconde e depois o de marquez de Paraná. Morreu a 
3 de Setembi'O de 1856. 

lgnacio José de Alvarenga Peixoto, bom poeta 
lyrico, nasceu no Rio de Janeiro em 17ft8. Formou-se 
em leis em Coimbl'a, e veía residir em Sa.o JoAo d'El~ 
Rei com o cargo de ouvidor. Foi um dos chefes d::~ 

conspira~iio do Tira.dentes, e como tal conde¡nnado 
a degredo perpetuo para Angola, ande morreu em 1793. 

Januario da Cunha 
Barbosa~ conego dtl 

capella impe1·ial , 
grande prégador, lit
terato, poeta e jorna
lista, nasceu no Rio 
d e Janeiro em 1780. 
Creou o Instituto His
torico, e foi varias 
vezes depu tado ge
ral. É d'elle o bello 

poema Nictheroy. Mor•·eu em 181.~:6. 

Jeronymo de Albuquerque Maranbi!.o, filho de 
Jeronymo de Albuquerque e de urna india, nasceu em 
O linda em 1548; fundou em 1597 no Rio Grande do 
Norte a cidade do Natal; expu1sou ero 1615 do Mara
nhao os Francezes commandados por· Havardiere e por 
esse tr.iumpho tomou o appellido de Ma:ranhlio; e mor~ 
reu em 1618. ' 

"'Joaquim Manoel de Macedo, nasceu em Itahorahy, 
estado do Rio de Janeiro, a 2/o de Junho de 1820. For
mou-se ero medicina e foi professor de coi'Ographia e 
historia do Brazil do collegio de Pedro U. Foi roman
cista, dramaturgo, jornalista, poeta e historiador; foi, 
porém, como romancista que se tornou mais notavel, 
tendo publicado grande numero de romances 1¡ne mere· 
9<lrilo ¡reral aceita91io. Falleceu a 11 de Abril de 188~. 
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Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Ita
borahy, u m dos mais 
notaveis financeiros 
do Brazil, nasceu em 
1802 no Porto das 
Caixas, municipio de 
Hnborahy•; formou
se em mathematicas 
e m Coimbra -; foi va
rias vezes ministro 
da marinha e da fa· 
zenda, , deputado ge
ral, senador em 18lt4, 
conselheiro d'eslado 
em 1853, etc. Foi elle 
quem creou o Banco do Brazil. J\10l'I'eu e m 1873. 

Joao Alvares Carneiro, medico de fama, nasc.eu no 
H.io de Janeiro em '1776, esLudou em P01·lugal, fez 
uma viagem scientifica por varios partos da Asia, e 
veiu estabelece1·-se na sua patria, onde se lo¡•nou o 
medico de mais nomeada e de mais popularidade. Fal
leceu em 1837. 

Joao Francisco Lisboa, 
celebre jot"nalisla, nasceu 
em 1812 em Pirapemas, 
na freguezia de Itapicm·ú
Mirim, estado do Mara
nhao; escreveu o Jornal 
de Tinwn, que tornou o 
seu non1e muito popular 
no imperio, e a Vida do 
pad"t'e Antonio Vieira_; 

e .mot•¡•eu em Lisboa em ·1863. 

Jolio Pereira Ramos de Azl'redo Coutinho, illus
tre magistrado, irmáo do celebJ•e D. Francisco de 
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Lemos, bispo de Coimbra, nasceu em ·1722 no termo 
da villa de' Tguassll, na provincia do Rio de Janciro; 
f01·mou-se na unive•·sidade de Coimbl'a ; g•·angeou a 
csLima e confian¡;a do marqucz de Pombal, a quf'm 
devf?U o ser nomeado ministr·o da junta de exame do 
esl.ado, gua•·da-mór da 'forre do Tambo, procurado!' 
geral da coróa e mcmb•·o da junta encarregada da 
reforma da universidadc de Coimbra. Falleceu em 1?89 
com 67 annos de edade. 

*Jose Antonio Correia da Camara, visconde de 
Pelolas, nasceu na cidadc de Porto Alegre, no estado 
do Hio Grande do Sul, a 1? do Fevc¡·eil·o de '182t •. 
Tomou p::ll'Le nas guet•r•as contJ·n a H..epnblica Oriental 
e na campanha do Pai·aguay, onde sempre se distin
guiu, tendo a fortuna de pór-1hc LCI'IUO coma denola e 
mor·le do dictador d 'aquelle paiz Fl'anscisco Solano 
Lopcs, no dia 1° de l\lart;;o de 18?1, nas margens do 
rio Aquidaban. Foi senadOI' pela sua pmvincia, no 
lempo do TmpeL·io, minitiLt•o da guel'l'a, marechnl do 
exer·cito e govel'nador provisorio do llio Grande do Sul, 
dopois de proclamada a Hepublica. Falleceu no Hio de 
Janeiro a 18 de Agosto de 1893. 

José Basilio da Gama, um dos melhores poetes bNt
zilcir·os, auto!' do poema U1·auuay, na.sceu cm 1/tí.O em 
Sao José doRio das Mor'les, no eslado do Minas. Foi 
socio da Arcndia Homana e da Academia das Sciencias 
de Lisboa, e secrek'lrio do ma1·qucz de Pombal. Fundou 
com Silva Alvarenga no H.io de Juneiro a Arcadia 
Ultramarina, e fallecen em Lisboa em 1?95 . 

.José Bonifacio de Andrada e Silva, patriarcha ·da 
independencia do Brazil e sna primeira notabilídadc 
scientifica e politica, nasceu e m Santos em ·t ?63. FOI'
mou-se em Coimhra em direíto e em sciencias nalu
raes. Por Ol'dem do goyerno p¿t·tuguez fez urna viagem 
scientifica pela Europa, que durou dez anuos . Regres-
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sou em 1800 para 
Portugal, onde [oi 
nomeado Lente em 
Coimhl'a e intendente 
gcral dos minas. Vol
tundo e m 1819 para 
o Bt·nzil, foi ahi mi
nisll'o, dopulado :l 
Assembl~a ConsLi
tuinte; depois de
portado cm 1823 pa
ra a Frn.n~a, onde 
vivou 6 o.nnos. Na 
abdicacilo de D. l'c-
dt·o r, l'oi por· eslc nomeado lulo1· dos p•·-incipes seus 
lilho:; . José Bonifado roi tarnbem excellente poeta. 
~lorreu n 6 de Abr·il de 1838. 

José da Costa Carvalho, ma,·quez de Mont'Alt•gr·e, 
nnsceu no eslatlo da Bnhin 
em 1796; formou-~c cm leis 
nu univcr::;idade de Coim
br·a; r·ep•·esentou VUI'ins vc
zes sua ¡H·o-..,incia natal na 
e.am~u·a temporar·ia; foi um 
dos tres memlH·os da I'C

genda permanente; eulrou 
pa1·a o senado cm 1839; 
foi nomeado consclhei•·o de 
es tado em 18'12, presidente 

do consclho de ministros em. 18~8~ etc . . F'alleccu cm 
1860. 
José Eloy Ottoni, boro poeta, nasceu em 176'~. no 

SeJ'I'O do Frio em Minas , e morreu no Rio de Janeiro 
:lm 18'Í l. 

José Feliciano Fernandes Pinheiro, viscoode de 
S. Leopolt.lo , autor dos Annaes do Rio Grande clo 
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Sul, nasceu ero San
tos em 177/i. Formou
sc e m leis ero Coimbra; 
tomou assento nas CÓl'

Les de Lisboa como 
deputado por Sao Pau
to; foi ministro, con
selhcil·o de estado e se
n~dOI·, socio da Acade
mia real das Sciencias 
de Lisboa, e o primeiro 
presidente do Instituto 

IJistorico e Geog¡·aphico do Brazil. Mm•reu orn 1846. 

José Joaquim Carneiro 
de Campos, ruarquez . 
de Caravellas, uasceu na 
Babia e m 1768; fo¡·mou
sc cm Coimbra na facul
d1de de direilo; foi de- ' 
pnk1.do á assemhlóa con
stiLuiuLc, minis~ro, e na 
abdi<"a~i\o de D. Pedro I 
um dos tres regeutcs da 
regencia ¡H·ovisoda. l\Iorreu em 18:J6. 

José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho ¡D .), 
sabio e zeloso prelado e 
polilico, nasceu em 17'.11. 
no municipio de Campos. 
Foi douLor em dil·eiLo ca
nonice, socio da Academia 
das Sciencias de Lisboa, 
hispo de Pernambuco, go
vcrnador interino d'esta 
cnpitania, e depois bispo 
de El vas; presto u grandes 
servi9os a Portugal durante 
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a invasiio dos Francezes. Em 1818 passou a exercer o 
cargo de inquisidor geral do reino. Rallcceu em 1821. 

José Leandro de Carvalho, bom pinto•· e sobretudo 
¡•etratis ta notaveJ, nasceu no logm· chnmado ~[uriqui , 

na entao freguezia de S. Joi.lo de Itabol'a.hy, pot' meia~ 
dos do seculo passo.do e fallecen em 183:1. 

"José Maria da Silva Paranhos, Yisconde do Rio 
Branco, nasceu a 16 de Mu•·co de ·1819. Foi jornalisla, 
diplomata e politice eminente, tendo sido deputado 
ge¡•al. s·enador e ministro da marinha, dos negocios es
trangeiros e da fazenda. Presidiu o minisle•·jo que fez 
passar a leí de 28 de Setembro de 1871, Jlela qua! foráo 
declarados Livres os fi lhos de mullieJ• escrn.va nascWos 
no Brazil. Falleceu no Jo de Novemb •·o do 1880. 

José Marianno da Conceigao Velloso (Freí), f•·ancis
cano, grande natur·alista e autor da Flo1':.t fluminense, 
nasceu em S. José do Rio das Mortcs, no estado de 
Minas Geraes, em 1742 , e falleceu em 1811. 

•José Martiniano de Alencar nasceu a 1" de Maio de 
1829, oa ent:io v illa e 
hoje cidade do Crato, 
no estado do Ceará. 
Como politice foi de~ 
pulado geral e mi
nistro da justi~a; e 
como litterato ,jorna~ 

li s la, drnmatu1·go e 
romancista. Dos seus 
muito apreciados ro
mances o ma.is cele
bre é o Oua~~any, pu
blicado pela primeira 
vez e m 1857, que in&
pirou o librelto da opera do maestro brazileiro Carlos 
Gomes do mesmo titulo. Falleceu a 12 de Dezembro 
oie 1877, 
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José Mauricio Nunes Garcia, a maior gloria m\tsi
cal do Brazil, IIGSceu 110 Hio de Jan~iro em '1767, 
seguiu a ca1Teira ecclesiaslíca, foi mestz·e da capelln 
da sé, e adquü·iu g r·atule fama como compositor, senda 
lido em muila estima por D. Jo:lo V f. 'Morreu em 1831. 

José de Santa Rita Durao (Freí\, da ordern de S. 
Agostinho, aulo1· do be11o poema epico intitulado Ca1·a 
mu1·ú, ñasceu na freguezia do Infeccionado, perto de 
Ma1·itmna: ignora-se o anuo. Doulorou-se em tbeologia 
em Coimbra. Perseguido em Pol'lugal, peiY'OrJ'eu du
rante '17 annos :-~ lrespanha en Italia; nl~n n~ou depois 
urna cadeira de theologia. na uni'ver·sidade de Coimb1·a . 
Fallecen cm Lisboa em 'L'i8lt. 

José da Silva Lisboa, viscondc de Cayrú. um dos 
maior·es jurisconsul
los e politices r)o 
Bro.:?:il, nasceu na ci
du.de da Bnhia em 
1?56. Fo1·mado em .. 
direilo ca.non ico, fot 
suceessivamente 
substituto das ca
deiPas de lingua he
b1·aica e g1·ega em 
Coimhm, p1·ofessor 
de philosophia e se
cretario da m esa 
da inspec<:üo na 

Babia, professor de economia polilica e deputado da 
juota t.lo commeJ·cio no Rio de Janeir'o, memb1'0 cla 
Assembléa Constiluintc e senado!" pela Bahia. Publi
can muit.as obras 1mporlanles, senrlo n principal o seu 
Direilo me1·cantil. l;'alleceu em 1.835. Deve-se a elle o 
decreto de 1808 que ft·a JH.¡ ueou os partos do B1·azil ao 
commercio esll·angeiro . 

.José de Souza Azevedo Pizarra e Araujo 1 autor 
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das interessanles .Jl;[ emM·üts histo1·icas el o Rio de 
Janeil'o, nasceu no Rio de Janeir-o em 1?53 e ahi fal
leceu em 1830. Formou-se em canon es em Coimbr·a; 
foi monsenhor· da Capella Imperial e presidente da 
camara dos deputados. 

Jorge de Albuquerque Coelho, filho de Dual'le Coelho 
PereiJ·a, pTimeiro donalarjo da capitania de Per·nam
buco, nasceu em Olinda em 1539, distinguiu-se nas guer
ras corh os gentios; exploi'OU grande pal'te do do Sao 
Francisco; soiTreu miser·ias n 'u m a viagem que fez a 
Portugal e m 1565; foi !eito prisioneit·o dos Marr·oquinos 
na 'bata.! ha de AlcaceP-Quibir·, na <¡ual <leu pravas de 
inexcedivel valor e de het·oicn ahnega~Uo, ccdendo seu 
cavallo a el-rei Dom Scbnsliao; e mO!Teu em Pot·tugal 
cm pr·incipios do seculo XVIT. 

Leandro do Sacramento (Frei)l g¡·ancle naLm·alista e 
botanico, ca.r·mclil::t, nasceu no Rio de Janeiro em 1762. 

Luiz Alves de Lima e Silva, ch.1que de Caxias, urna 
das mtLiOI'CS glorias nacionaes, nasceu no Pol'to da 
Estl'Cllt~ , no estado do Rio de Janei1·o em 18()3; p¡·es
tou os mais relevantes se1·vi¡¡os á patria, j~ pauifi
cando o M~l¡·anh~lo em 1S't0, Sao Paulo e :Minas Ge
raes em 18't2 e o Rio Grande do Sul de 18'•2 a 18ft5; 
já :tssogurondo a independencia do Ii1stado Orient.al 
do Ut·uguay em 1851, já sobtl3ludo concor¡·endo da 
maneira muis officaz para o feliz exito da guer1·a do 
Paraguay pela tomada de llumaytii e occup:u}:1o da ci
dade da Assump¡¡ao : e por csses servi<;os reccbeu suL:
cessivamente os titulas de bm·ao. visconde, conde, mal'
quez e duque. Foi minisli'O varias vezes. senado¡• pe~o 
Jlio Gr·ando do Sul, consel.hciro ele EsL:ldo, mur·echal 
do cxer·ci~o, etc. Falleccu no dia 7 de :Maio de t880. 

Luiz Barbalho Bezerra, que se djslinguiu mtlito na 
gue¡•¡·a dos Hollnndezes, naseeu em Pe1'nambucu em 
1601 ; foi elle quem commandava as fo¡•¡;as que mm~
cbaram da Babia po1· te¡·¡·a se.ruindo os movimenlos da 
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esquadi'a do conde da Torre para proteger um desem· 
barque, e <[Ue liveram de reg,·essal', effecLuarido uma 
mm-cha memol'a\"el de 400 leguas do ida o valla. Bnr
balho Bezena CI"O. governadol' doRio de J::meiro quando 
fa.Lleccu em 16'J.'J. 

Manuel Antonio Alvares de Azevedo, poeta de 
talent.o, nasceu nn cidude de S. Paulo em 1831, tomou 
o gráo de bacha¡·el em leLtras no collegio de Pedro ll, 
.natriculou-se na academia de S. Paulo e ralleceu em 
1852, quando ia comc<;a.r o 5o anno do curso juridico. 

Manuel de Arruda Camara, distincto botanico, nas
ceo na cidade de Goiunna, no estado de Pernambuco, 
em 1752. Estudou medicina em Montpellier, e deixou 
interessantcs mem01·ias. 

Manuel Ayres de Casal, autor da melbor co1'0[¡Ta.phia. 
do B1•a:.i_l, nascou em 175tl, nao sabemos ero que lugai". 

Manuel Ferreira da Camara Bittancourt, dislinclo 
no.Lul':llislu, nas~eu em Minas em L762. Fez urna via
gem scienlifica pela Europa com José Bonifacio de 
AndJ'ada. l?oi socio da Academia das Scicncias de 
Lisboa, e exe1'CCU em Minas o ca1·go de intendente 
geral das mioas. Mo1·reu senadm· do imperio 

Manuel Ignacio da Silva Al varenga, disLincto poeta, 
nasceu em S. J·o»o d'El-H.ei pelo anno 1750. Formado 
cm Coimbt·u, exerceu a advocacia no Río de Janci1·o~ 

ande em 178·1 foi ndmeado professor regio de I"heto
C'ica e poelica; contou entl"e seus discípulos a Sao 
Carlos, a Sampaio, a l\Ionl'Alverne 1 ao conego .Tanua
¡•io e outt-os famosos prégadores. F'alleceu em L8l!í. 

Manuel Jacintho Nogueira da Gama, ma1·quez de 
Baependy, nasceu em S. Joao d'El~H..ei em J 765, for
mou-se em maLhematica e phiJosophia na univel'si
Jade de Coimbr·a, roi lente da academia de marinha 
de Lisboa desde 1791 até o anno de 1801, em que foi 
despachado inspector geral das nitreiras e fabrica 
da .polvora de Minas Geraes; foi marechal de campo, 



ministro da fazendu, senauur por Minas, con-$elh.eiro 
de estado1 etc. FaUeceu em ·J8t.7. 

Manuel Luiz Osorio, marquez do llerval, um dos mais 
valentes gene1·aes de que se gloria o Brazil, nasceu 
em 1807 perta do Jaguarao, no estado do Rio Grande 
do Sul; distinguiu-se sobretudo na guerra do Para
guay, sen do sob o seu commando que o exercito bra
zileiro penetrou no territorio paraguayo pelo Passo da 
Patria, e praticando n'essa langa e encarnic;::ada guerra 
pt•oezas ta..es que tornat·am o seu nome muito popular 
e por assim dizer legendal'io. Por seus gloriosos ser
vi~os foi elevado a marcchal do exercito e agraciado 
coro o titulo de marquez do l!ervaJ. EJ'a ministro da 
guerra quando morreu no dia 4 de Outubro de 1879. 

Manuel do Monte Rodrigues de Arauja (D.), conde 
de hajá., sabio e vil'tuoso 
prelado, nasceu em Per
naAfhuco em 1798 , pt·o!es
sou theología por 17 aonos 
no semina1•io de Olinda, 
foi elei to deputado geral 
e m 1837, e hispo do Rio de 
Janeiro ero 1899. Morreu 
em 1863. Escreveu um 
Compendio de titeologia 
moral e Elementos de direito ecclesiastico. 

Manuel Odorico Mendes, 
distincto poeta , nasceu em 
S. Luiz <la Maranhao em 
1799, formou-se em philo
sophia em Coirnbra, foi 
dcputado get•al em 1824 e 
1844., e traduziu em ve.rso 
as obras de Virgilio e de 
Homero. Morreu em Lon
dres em 1864. 
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Marianno .José Perel
ra de FonseGa, mar
que.z: de Maricá, autor 
de urna rica e preciosa 
collec~fio de llfaximas 
e Pent;.'l?ntm.tos, nas
ceu no Rio de Ja
neiro cm ·J7'J3; fo r·
mo;u-se em philosophü1 
em Coimbl'a; roi mi
nistro da fazenda em 
'1823; o mor•J•eu em 

181,8 senador e conselheiro de es tado . 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada nasceu em 

Santos em 1??6; r01·

mou-sc e m matlwma
ticn.s na umversid;:t 
dc de Coimbra; cu
trou com seu Jt•rnfío 
Josó Boni l'acio no 
ministerio ele .'J: de 
Julho do.."l 1822 com 
a posta da fazcnda; 
l'oi oom elle depor
tado para Europa 
em L82:2; vallo u á 
cama r·a como depu 
tudo por Minas-Ge-

• 

r·aes e depois por S. Paulo; propugnou pela procla
ma~ao da maioridade de D. Pedro 1I; foi de novo mi
nistro da razenda em J8i.O-t841; e falleceu em 1844. 

Mathias de Albuquerque nasceu em Pernambuco na 
segunda metade do seculo XVI; combaten com muilo 
denodo como general das for!(aS luso-brazileiras co ntra 
os Hollandezes, que se assenhorearam de Pernam· 
buco; e cobriu-se de gloria na guerra da restaura-ello 
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de Portugal; derrotando os Hespanhoes em ~Jootijo 

(16H), pelo que foi nomeado conde de Alegrete. Mol'l·eu 
e m Po1·tugal e m 16'l7. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, ma1·quez de 
..-\ brantes, nacceu e m S. 
Amaro, estado da Bahia, 
ern 1796; fot·mou-sc em leis 
em Coimbra; foi deputado 
á Assembléa Constituinte, 
deput.ado get·al em vat·ias 
legislallll'ao, senador pelo 
Ceat·á em '1840, conse]heiro 
de estado em 1813, miuis
lPo da fazenda e m 1827, 
J 8a7 e 1842; minis tz·o dos 
negocios estrangeiros cm ·J 829; provedol' da ~anta 
Gasa da tuisez·ico z·dia , ele. Falleceu em 1866. 

Paulina .José Soares de Souza, visconctc do Uru
guay, illustt·e estadista e dipJomo.la, nasceu om Paris 

cm 1807; fol'mou-se na 
faculdade de direito de 
S. Pnulo, dcpois de haver 
cursado tres annos a uni
ver·sidatle de Coimhra; foi 
varias vezes deputado ge
ral pelo Hio de Janeiro; 
ministro da justi¡ya em 
181,0 e em 18t;t, e dos 

~ neg-ocios e:slrangciros em 
18la3 e -cm 18'Í9; senador 
pelo Hio de Janeiro em 
18!i.9; conselheiro de es-
tado em 1853. Recebeu 

em 1854 o titulo de visconde ~o Uruguay. Ero 1855 foi 
mandado a Paris como miniStro plenipotenciario para 
tratar da questiio do Oyapock. Fall-;ceu em 1866. 
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Pedro de Araujo L ima, marquez de Olinda, nasceu 
e m Antas, no estado de Pernambuco, em 1?93 ; for
mou-se em leis na universidade de Coirpbra ; foi 
deputado ás cMtes de Lisboa ; e depois no Braz il 
varias vezes deputado geral e ministro. Succedeu em 
1837 ao padre Feijó como regente do Imperio. Foi 
tambero senador e conselheiro de estado. Fallecen em 
1870, na edade avan~ada de 77 annos. 

Romualdo Anton io de Seixas (D .), marquez de Santa 
Cruz, mna das glorias 
da EgL'eja do Brazil, 
nusceu em Cametá, 
esLado do P::u·á 1 em 
1787; cursou em Lis
boa as aulas da Con
grega~ao do Oratorio; 
foi elevado a arcebispo 
da Bahia em 1826, 
eleito deputado geral 
nas legislatUI·as de, 
-!826 e 1841, e nomen-

do e mm 1838 minish·o do imperio, cargo que nao acei
tou. Fallecen em 1860. 

S alvador Correia d e S á e Benevides, neto do pri
meho governador do H..io de Jaoeiro, nasceu n'esta 
cidade e m 15%. Foi trez vezes gove1·nador e capitáo 
general doRio de Janeiro. Em ·J648 partí u para Angola 
e expulsou d'alli os Hollar\dezes. Falleceu ero Lisboa 
ero 1688 Mm 9!< annos d.e edade. 

Sehasttao da RoQha Pitta, famoso historiador, nas
ceu na Bahía em 1660, e morreu em 1?38. Tomou em 
Coimbra o gráo de bacharel em canones e foi membro 
da Academia real da Historia Portugueza. Empregou 
metade da sna vida a escrever a preciol!a Historia da. 
Ameríc¿ Portugueza. 
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Thomaz Antonio Gonzaga, o mais mimoso dos poetas 
lyricos portuguezes, auto1· da Ma.rilia de Di1·ceo, nas
ceu no Porto em 17Vt, mas passou a sua infancia e 
quasi Loda a sua vida no Brazil. Formado em leis pela 
universidade de Coirnbra, foi despachado ouvido 1• para 
Vi lla-Rica (Minas Geraes). Entrou na conspit·a<;ao do 
Tira-dentes, e foi condomnado a degredo para Mo~am
bique, onde mol'L'eu, dizem que louco, em 1809. 

PRESIDENTES DA REPUBLICA 

Manoel Deodoro da Fonseca, nasceu no estado, entao 
provlncia das 
Alagoas, a 5 
de Agosto de 
1827. Comple
lou o curso de 
a1·li 1 ha1·ia na 
Esco la Militar 
do Hio de Ja
neiro. Fez as 
camp'anhas do 
Uruguay e Pa
l'aguay de 186lo 
a 1870 , toJ•nan
do-se rwtavel 

. pela sua bra-
vura e capa
cidade no desempenho de lmportanles commissOes. 
Influenciado por Benjamin Constant e outros, pt:ocla-
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mou a republica a 15 de Novembro de 1889. Chegou ao 
pasto de mar·echal e roi proclamado genera.lissimo pelo 
exe1·cito. Foi o Chefe do Governo Provis01·io e o 'Jo Pre
sidente da Republica. FaUeceu a 23 de Agosto d -: 
1b92. 

Floriano Peixoto, nasceu no estado, entiio provincia1 

das Alagoas a 30 de Abril de 1839. Completou o curso 
de artilharia na Escola Militar e recebeu o gran de 
bacha1·ei em sciencias 1lhysicas e mathematicas na 
antiga Escota Central, hoje Polyf.eclioica. Fez a cam~ 
panha_ do Par·aguny, onde muito se distinguiu, tendo 
volt:ulo lenente-coroneL Foi pl'esidente da provincia e 

GOrll!nandante dns . ::tl'
mas do Hio G1·ande 
do Sul. Era ajudanle 
general do exerci lo 
quanclo se pJ•oclamou 
a ¡·epublica e conti
nuou a desempenha•· 
esse car·go alé que 
passou par•a minisLt'O 
da guerra. Foi eleito 
pelo seu estado sena
dor· á ConstiLui nte e 
depois por· csla vjúe
presidente da Hepu-

blica. Assumju o governo do paiz a. 23 do Novembr·o 
de 1891, por occasiao da l'enuncia do Marechal Deo
dor·o, e pPeencheu o pl'imeiro qua~l'iennio pl'esidcncial 
até 15 de NO\~emb•·o de 189'r. Foi tambem minisb•o 
do Supr·emo Tribunal Militar. Fallecen u 29 de Junho 
de 1895 numo,_ fD.zend.n. prox.hna á esl:J:QD.O cla Divisa, no 
estado do HiÓ de J"aneii'O, em consequencia de chron1-
cos padecimentos, ag·gl·avados pela extraor·dinaria acti
vidade de que deu pravas durante a revoll.a da esqua
dra de 6 de SeLembro de 1R9~. 
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Prudente José de Moraes Barros, nascPn Pm ltll , 
es ta do de S . Pauto, n '• de U ulub1·o de ·JS't l . Fo•·nu)u
se t·m dil·cilo e foi 
eleito deputado r •o
vi ne ial e depois ge
ra l1 ninda. no trm
po da monm·chia, 
apezar de ter -se al 
liado ao p a i'Lido re
puhli cn n o d es d o 
1.870. 1'cndo LI'Íum 
phado es te p;u•Lid o 
cm 1SB9 , fez pal'Lc 
cl a junta goYerna
liv:\ e foi d C' pois go· 
ve•·,w do•· do !:iC U E s
lndo, senrnlo1·, ]WCsi
denle da Co nslilninte, vicc-¡H'esidcntc do Sen :-~d o (' ari 
na l pre~ide n t.e da Hepu !Jl ica. 'rc l'mi nndo o pe•·iodo do 
exe •·c icio d 'es te ul timo ca1·g-o, re li•·ou-se p~u·a Pi1·acieaba , 
110 scu GsltHIO, onde ra ll eceu a 3 de Oezembro de 1902. 

Manoel F erra..z de Campos Salles, nasceu em Cam_ 
pi nas, es lad o d e S. Paulo, 
n 13 de FevereiJ•o d e 18',1. 
Como o se o anleress01·, 
fo •·mou-se cm dil'e ito, l'oi 
deputado pl'ovinc ial e dc
pois g m·al , j:\ so len do dt1-
chundo republicano, ~inil tl 

no l'egim en monur·c hic:o. 
P•·oclnmado o novo rcg· i
men, roi mi nist1·o da jus
t i\~a do govm·no pl'OYi Ro
l'io, senador , presideate 
do estado de S . Paulo e 
presidente da Republica. 



178 PRESIDENTES DA REPUOLfCA 

Francisco d e Paula Rodrigues Alves nasceu em 
üua.t·a.tinguetó., Es ludo 
de S. Pauto, a 7 de 
.lunho de 18'~c8. Fut•
mou-se em dil·oito e 
CXCI'CCU Ca J•gos da fll:l

g"ÍSLJ'3lU1'3. F'ui depu
lado pr•ovincial e pre
sidente do refe1·ido 
es l<~do, no lempo do 
lruperlo. No actual 
reg· ime n foi deputado 
da ConstiLainte, minis
t•·o da fa.zenda duas 
vezes, sonador, presi
dente do Estado de 

S. Panlo e presiclenle da Republica. 
A Honso Augusto Moreira Penna uasceu na cidade de 

Santa Barbara, Esta
do de Minas-Geraes, 
a 30 de Novemb1·o de 
1847. Fol'mou -se e m 
Di l"eilo, foi deputndo 
p'l'ovincial e ger·al e 
ministro da guetTa, 
da agricultura e dn 
justiQa no Lempo d a 
monor chia. No ¡•egi
men actual, fez pnl'lc 
<.laconstituinte do sl"n 
Estndo do qua l foi 
depois pt·esidente, 
sendo mais larde 
e leito vice- p1·esi
dente e presidente 
da Republica, lugar e•'p que occnpa actualmente. 

fj, l.; 11 ~ 
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