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•••• SUMMARIO ~ 

DIVlDlMOS ESTA EISTORIA DO BRAZIL 
EM SElS PEHIODOS : 

10 Tem~os primitivos : de:scoiJrimento, U505 C costumes dos 
indlgenas, capitanias, pl'imeiroB governndores gel'aes . 

2 0 Dominio Hespanhol e Hollandez : depredal,;-oes dos 
cOl'sarios, invasiio hollande.za, rcacQao dos colonas portlL
guezes, cx:pulsao dos Hollandezes. 

36 Tempos coloniaes : et'ros administrat.ivDs, jesuitas e colo~ 
nos, explorac;:J.o do interior (bandelran tes), successos nas 
frooteiras, .Haque AD Rio de .Taneiro. questoes do suI. 

40 V~~i~;~:~~~,: C~l~~~ld~: J~lFa~~i lf~c~.~~~ ~o::~r~~dSJJ~:[fl~e:~~ 
lu~~ucs em Pernambuco. 

5(> Imperio: a. indcpendencia, D. Pedl'o I ; D. Pedro H, revol
ta!; e pacilicacoes, guerra. do Paraguay, progressos .. cali
sados. ultimos tempos do lmperio. 

60 Republica: Revolu~a.o e Govcrno PJ'ovisol"io,1L Constitui«ao. 
PTesidentes: Marechal Deodoro. Floriano Peixoto, Pru
dente (la 1I-1Oorae5, Campos Salles, Rodrigues Alves, AfI'onso 
Penna, Nilo Per;,mha, Hermes da Fonseca. 
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PERIODO I 

TEMPOS PRIMITIVOS 

LICAO I 

J)ESCOIlRIMEN'ro 00 nRA~IJJ 

1. PRIMEIRAS VIAGENS. - Ap6s a feliz desco
bl'imcnto da America pOl' ChristoVlUp. Colombo, cm 
1!192, grande foi a ardor dos naveganLes em se dirigil' 
para estas terras. 0 territorio do nosso caro Brazil nao 
tardou a ser visitado : em J unbo de 14.99, Alonso de 
Tlojeda, accompanhado de Americo Vespncci, apol-tou 
nn foz do Piranbas (Rio Grande); Vicente Pinzon 
avistou, em Janeiro de 1500,0 cabo Branco (Pal'ahyha); 
seguindo para noroeste, chegou ao Amazonas que elle 
dcnominou «( Marc Daco », e cont.inuau em rumo do 
cabo Orange e do rio Oyapoque ; alguns dias depois, 
Diego de Lepe al1C01'OU n'um porto do norte, que pm-ece 
SCI'S. Luiz do Maranhao, onde lutou contra 0 gentio. 
Mas a gloria do descobrimento do Brazil cabo, com 
toda a justi9a, a Alvares Cahral par Ser elle que p.-i
moira notificOll a Europa es'te ditoso aconLecimcnto. 

2. ALVARES CABRAL. - 0 almirante portuguez, 
Pedro Alvares CabraJ, sabido do Tejo com uma nume-
1-osa csquadra, navegava para a IndIa. Quercndo evitar 
as aalmarias do golfo de Guine, afastou-se da costa; 
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SllC'cedcll porem que cOl'ren Lcs maritimas, ate entao 
. ignoradas, Icvaram-no muito para oeste e, a 22 de 

A Ill'il, avistou-se uma terra /leseonhecida. Era nil quartu 
feira ci a Pascoa : Cabral dell pois ao primei,'o monte 
avisLado 0 nome de monte Paseoa!. 

TrQs dias depois, as POI'tuguczes fundearam em Porto 
Scguro ; no domingo da Pascoc la , fl'. ilemigllc de Coim 
bra colobrou a primcira missa qlle se ollv iu om Lerra 

Cabral avista a. terra de Santa Cruz. 

brazileira. Ao dia 10 de Maio, Cabral t omou posse da 
nova terra em nome do rei de Portugal, D. Manoel ; 
arvorou-so a cruz no continenLc c celebrou-se uma 
rnissa solemne. No dia seguinto, a almirante zarpoll 
para a india, deputando porem Andre Gonfaloes para 
Lisboa, afim de que podessc E I Rei annuneiar tilo 
vcntul'osa noticia a toda a Europa. 

3. SANTA CRUZ ; BRAZIL. -Cab,·.1 dera a nova 
t el'1'a a nome do Vera-Cruz, que llao tarclou a SCI' mu
dado polo~(lo Santa-Cruz pOr,]"e d'ella so tamara posso 
ar-vorando:o signal da llossa Rcdempc;il? Cedo porem 
come<;ou_a_sel'-lhe dado a nome de BraZIl, par se acblll' 
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n'ella grande abundancia de pito t inctOl'ia l " oar de 
bl'aza )), 0 qual constituia 
um artigo importante de 
commercia. Os calonos 
que trarcgavam com a pci.o 
brazil receberam a epithc
t.o de « orazilcit,OS », C[UB 
veio a se appliear mais 
tarde a to(los as habita n
tes. 

4. PRIMEIRAS EX
PLORACOES. - Gra.nde 
alegria causon em todo 
Portugal a notieia do des
cobrimento do Brazil , e 
EI Rei D. lIIanoel mandou 
duas exlJediQoes explora
rem 0 littora l do novo 
continente a primeira 
(1501) commandada par 
D. Nuno Manoel 'lue visi
Lou e nomeou pelo santo 
do dia as cab as de S. 
Roque e S. Agostinho, a 
rio S. Francisco~ a bahia cabrald~o~:nfaos6~u~~ terra 
de Todos as Santos, a 
cabo S. Thome, 0 " rio » de Janeiro, a angra dos Reis, 
as jlha. S. Sebastiao, S. Vicente, Cananea. 

A ou tra expediQao, sob as ordens dc Gon~alo Coelho, 
l'undeou em Todos os Santos e Rio de J aneiro (1503). 
Vinha em ambas, como pilato, a ramoso cosmographo 
America Vespucci 1 que dell 0 seu nonlC it America. 1 

Os est.rangeil'os, m6rmenLc os Francezes, ja come~a
yam a visitar as costas do Braz.i l. Para impedil' que 
ahi so estabelccessem, D. JoaD III, rilho 0 successor 
de D. Manoel, enviou a Chrislovam J acqlles (1526) c 
Aiartim Affonso de Souza (1530), com ulB a esquadra 
arim de guarclare m a ljttoral brar. ileiro e dare m prin
cipia II colonisagiio do lJaiZ. 
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5. RAMALHO E CARAMURU. - Joao Ramalho 
fazia parte de' uma das primeiras expedigoes que Se 

dirigiram para a suI do BI·azil. Havendo naufragado 
no littoral do S. Paulo, Leve a felicidade de agradal' ao 
chefe dos Goyanazes, Tcbiri9ri, e veio estabelccer-se 
nas planicies de Piratininga. Ma;s tarde, Ramalho 
converteu a chefe indio, obteve a filba d'eUe em casa
mento e roi um valioso auxi1iar para 0 donatario da 
capitania de S. Vicente . 

- Nos rochedos da babia de Todos as Santos nau
fragou, em 1510, urn navio portugue, ; os poucos que 
se podcram salvaI' foram devorados pelos Tupinamb:l.s. 
Escapou todavia Diogo Alvares a essa Lristc sorte, 
porque, matando urn passaro Ii vista dos selvagens 
com urn tiro de espingarda, encheu-os de tal terror 
que fugjram gl'itando )) Caramllru ! Caran~uru! »), 
isto e, filho do troviio au hom em de fogo. Varios chefes 
prcstaram-Ibe obedicncia e offereceram-lhe suas filhas 
par es posas. 

o Cal·amurU. (nome sob 0 qual Diogo fieou sendo 
conhecido) fixou a sua residencia na entrada da Bahia, 
onde fundau-so rnais tal'de a V illa- Velha. Passados 
alguns annas, como abi aportasse urn navio francez, 
embarcou-se Caramuru com a sua mulber Para,~uassu; 
foram bern accol ltidos em Franga. 0 rei Bennque II 
e a rainha Catharina quizeram ser as padrinhos de Pa
raguassu que foi baptisada com a nome de Catharina. 

Niio podendo ii' a Portugal, Caramuru deu parte do 
suas aventuras a D. J oao III ; embarcau para a Bahia, 
ande adquil'iu grande autoridade sabre as indigenas, a 
qu~ foi de muitu vantagem aos primeiros colonas portu
guezes . 

QUESTIONARIO 

Quaes s~lo os pl'imeil'os navcgantas que visitaram a Terra Br::l-

d~e~::zil? ~ O~~e~' :T~'ttlC!b~~f? ~bEma q~,~n~i~c~~~te:~~ib:jC:bnr~1 
descobrin 0 Brazil? - Como tomou posse da nova lerra? -
Qual roi 0 pl'imeiro nome dado ao nosso paiz? - Que signi 
fica a palayra brazil? - Que fez D. Manoel ao saber d'essc 
descobrimento? - Quem deu pl'incipio a colon isagao do Brazil? -
que sUDcedeu a R:1Tl\alho'! - Narrai as avonturas do Carallluril. 
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LICAO II 

GENTIO no BRAZIIJ 

6. NACAo PRINCIPAL. - Na epoeha do seu des
cobrimento, 0 Brazil ol'a habitado por nUlnerosas na
~oes au tribus de Indios selvagens. A mals podel'Osa 
ora a na~iio Tupy, que oecupava 0 norte e uma grande 
oxtensao do l i ttoral~e domiJlava sabre os ou Lros Ind ios . 
Comprei1endia a l'a~a Lupy muitas trilius differentes : 
as Guaranys, ospalhados pel a bacia do P arana 0 do 
Paraguay ; os Carijas, no littoral meridional; os Ta
mayas, no torritorio do Rio de Janeiro e do Espirito 
Santo ; as Tupinambas, na Babia ; os Cahetes e os 
Po\igoares, na Parahyba, no Ceara e no Maranhao. 

7. OUTRAS NACOES. - Pelo interior do paiz vivia 
o povo Tapuia, desprozado :dos Tupys que a qual i
ficavam d(' barbal'o ; era sua triJ)u ma is feroz ados 
Aymores ou B%eudos. N a parLe oriental de ~I inas c 
na regina d'alhn Parahyba do Rio d(' Janeiro, v iviam 
os Goytacazes, rudes e Lrahi,aciros. Os Goyanazes, 
rnais traLaveis, habiLavam as planieies de Pi,'aLi
nioga (S. Paulo). Os Guaycurus, no ~latto G,'osso, 
('ram habcis cavalle iros c guerreiros aJ'dilosos. 

8. LINGUAS. - As diversas linguas faladas pelo 
gentio do Brazil eram quasi t odas dialectos do tupy
guarany. Esta e uma lingua agglutinante, cujas raizcs 
prirnitivas, quando isa1adas, perdcJu mais au ]l1C1105 
o scu s igniricado ; mas exprimem alguma causa, 
logo quo enLl'anl em cOlnposic;:ao com Dutra raiz. 

o guarany, jdioma clal'o e sonoro, merecia ser con
scrvada dopois de clevidamcntc apcrfciyoado. Ordina
riamente, 56 contavam ate quatro : i6pe, urn ; mocoin 
dois i mu~apira, tros i ernndi, quatro.,. alrm dos quaes 
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era tubu, muito. 0 plura l dos names fonnav.a·so com 
a suffixo eta. 0 adjectivo (exccplo as possess!vos) col· 
loea-se dcpois do substanllvo ; a prel)osIQao, egual
mente. - 0 comparativo obtom-se pc 0 suffixo pire 
(mais); a supedativo, pelo suifixo ite (muito); 0 aug
mentativo, pelo suffixo ussn au ussn (g"ande) ; a dimi
nutivo, pelo suffixo mirim (pequeno) . - 0 suffixo 
eru exprime a passado, a velhico OU a "uina. - Os 
verbos tem variQs modos, mas urn s6 tempo, 0 presentc. 
As terminaQoes pessoaes antepoem- se a I'aiz do verba. 

Armas c adornos dos Indios. 

9. RELIGIAO E GOVERNO. -A religiiio dos Indios 
nao passava de urn grossei,'o feiticismo. Reconbeciam 
comtudo a existencia de om ser supremo, 0 Tl.l,pan ; 
a outras divindades secundarias attribuiam uma in
f1uencia, ora boa, ora. rna. Fallavam de urn homem 
extraol'dinal'io,o SlLme, que lhcs tinha cnsjnado varias 
cousas utcis. Possuiam algumas ideas vagus a.d~rca da 
origem das cousas, como tambcm a fe na vida futura. 
Guardavam a tradiQiio do diluvio universal, do qual 
salvou-se urn s6 casal humano refugiado na coma de 
uma palmeira. 
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Os pages, saccrdoLes dos selvagens, cram feiLiceiros 
ou adivinhadorcs, que passavam pOl' conhecedores do 
futuro, da origem das molestias, da virtude dos reme
dios, etc_ Viviam isolados em taperas au gruLas, onde 
Icvavam vida na appal'cncia mortiricada e mystOl'iosa ; 
cxerciam, com seus OI'aculos, immcnso imperio no ani
mo das jndigenas. 

- Nenhuma legislafda pasitipa havia entre as sel
vagens : tudo se regulava segundo 0 uso, interpretado 
e applicado pelo chefe. Este era cleclipa em cada Lribu ; 
exercia, durante a guerra, uma autoridadc absoluta ; 
em tempo de paz, pOl'cm, 0 sen governo tornava-se 
moderado. , 

10_ USOS E COSTUMES. - Os Indios habitavam 
tabas (aldeas), fcchadas pOI' uma cerca dupla c circular', 
com uma entrada unica ; as acaeta (casas), cobertas 
de folhas de palmei1'a, cram dispostas em tomo de 

utenflilios divcrsos do GenUa. 

uma p1'a9a. Viviam c['rantes, mudando a Laba de qua
Lro em quatro anllOs. Alimentavam-se p1'incipalmento 
da caya 0 da pesca ; algumas trillus todavia cultivavam 
lnandioca, inhame, milbo, feijao, etc., preparavam be
bidas fermentadas e fabl'icavam diversos objectos de 
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Jouca. Andavam em lllidez quasi compleLa, embora 
pinLasscm 0 COI'pO eQJU curiosas tatuagens e 0 enfeitas
sem com penna"., flores ou folhas do varias coros, pen

i Umn tab a de Indios(j 

durando as vezes nas 
orolhas enos boicos 
objeoto. extranhas. 

Os selvagens cram 
do ordinario fortes, 
robustos e bern for
mados ; h abois ca
nocil'os, dirigiam as 
suas igara au ubd. 
(canoas) com incrivel 
audacia pelas corre

deiras e caxoei "as : oac;adores exportos, manejavam 
a arco, a lan,a e a c/apa (ma.;a) com admiravel dex
treza. 

A guerra fazia·se, sem declara~ao provia, pOl' Bur· 
preza au por emboscadas ; as vcncedOl'es destruiam 
a tab a inimiga e, quasi sempre, dcyoravam as pr.i
sianeiras rom grandos regasijas publicas. 

QUESTTONARIO 

Que habiLanles occupavam 0 Brazil oa epoca do sell desco
brimenlo? - Qua] era a principal na950 dos Indios. - Citai as 
principaes Lribus da nat;ao tupy. - Quem oram os Tapuyas'? -
Quaes cram as na(,;oes ou tribus do lnteriol'?-Enumerai 05 parti
(lularfdades da lingua tupy-guarnny. - Que religHio tinham os 
Indiosr - Que pel'sonagens eram as pag~s? - Existia entre os 
In dios uma legi~1al)ao positiva? - Que indole Iinham esses iu
digenas? - Falai dos usos e COfitumes do gentio. - Como so fazia 
~ gIlCfl':1? 
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L IQAO III 

CA.I'ITA.NIAS UER EDI 'I'A.JU AS 

11. FUNDA~Ao DAS CAPITANIAS. - Roconhe
ceu D. J oao J II quantas difficuldades 0 despezas cus
taria a Coroa uma empl'eza de colonisayii.o do Brazil; 
preferiu entao dividiT (153(1), este vasto territorio em 
Capitanias hereditarias, dadas a fidalgos bellemeritos 
corn todos os pripilegios jcudaes c a obl'iga9iio c1~ 'co
lon isal-as Ii defenclel-as ;i pl'Opria eusta. 

Quinze omm as Capitanias ; mas El Hei mal poude 
achar doze vassallos que se encarregassem de Vio ousada 
cmprcza . . Sao as scguintes : 

10 Martim Alfonso de Souza, que l'eccbeu a capita
nia de S<io Vicente; certo da amizaclo de Tcbirc~a, 
chefe dos Goyanazes c secundado pOl' Joao Hamalho, 
esto donatario fez alli plantal' as primeiras canoas do 
assucar (provenientes da ilha Madeira) e comeyou 
acrial' gada. Incnmllido pOl'om do goycrno da India, 
Martim Arronso deixou 0 euidado da sua capitania it 
Gonyalo Monteiro, que II fez prosperaI' de modo nota
YO!. 

20 Pero Lopes de Souza, il'mao do pl'ecedente dona· 
tario, J'ecebeu tres sCllhorlos distantcs um do outro 
o de Santa Catharina au Mambituba (SuI), 0 do Sanin 

• Amaro (Leste de S. Paulo) e 0 de Itamamca (Norte de 
Pernambuco) ; nenhum d'elles prosperou. Pero Lopes 
voltou para Portugal com illtenQiio do i,' na India, c 
deixou 0 cuidado das suas colouias do SIll a COl1falo 
Affonso c da do NOI'Lp a Jodo Gongo/ers. 

30 Pero de GOOs da Silveil'a, a ([uom foi dada a cap i
tania de Parahyba do S,,1. Foi feliz no principio ; mas os 
Goytacazes aproveital'am uma viagem do donatario 
para devastar-lhe a colonia. Depo;s de cinco annos de 
esfol'Qos, teve Pedro G6es de evacuar a eapitallia. 
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40 Vaseo Fernandes Coutinho, donatario da capi
Lania de Espirito Santo, que veio com muitos colon as, 
entre os quaes contavam-sc varios fidalgos, RepeHiJ'am 
os Goytacazes c fundaram a villa d'e Na Sa da Victoria; 
occoneu porcm que a illcapacidade c a pOllca regu
laridade de Vasco Femandcs provocaram a insubot'
d i lJa~iio dos colonos : 0 donatario morrcu pobre c 
dcsprezado, 

GO Pedro de Campos Tourillho, que Leve a capitan ia 
de Porto-Segura ; tl'UVQU rclac;.oes amigavcis com os 
Tupini~u ins e [loliciou-os, Assim, a cap iLallia pl'ospel'ou 
sob a dirccyao do [ll'imeiro donatario ; infelizmente de
cahiu pela inepcia dos seus herdeiros, 

Indios anthropophagos matando ·prisione1ros, para devoral-os. 

60 Jorge de Figueiredo Correa, donatario dos llMos, 
que, para nao perder 0 emprego que excrcia em POl'tu- • 
gar (escrivao da fazenda), nlandou 0 hospanhol Fran
cisco Romero tomal' conta da co lon ia, Romel'o indi.
paz-se com as colonos e naG soube rcpellir as invas5es 
dos Aymores, donde resultou a decadencia d'essa ca
pit.ania. 

70 Franoisoo Pereira Coutinho, donatario da capi
tania de Todo$ os Santos, que veio csLabelecer-sc no 
lugar ja occlIpudo pOl' CllJ'UillUI'U, A colonia paI'ocia 
desenvo]ver- S8, quando as rapinas e vio'lencias dos 
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colonos provocaram uma terrivel insurrei9i'i.o dos Tu
pinambas : toda a colonia retirou-se para Porto Segura. 
Voltal)do a pedido dos mesmos Tupinamba.s, naulra
ga.ram na ilha Itaparica onde as devoraram esses sel
vagens. 

80 Duarte Coelho, que J'ecebeu a capitania de Per
nambuco e lundou a seu primeil'O estabelecimento em 
Olinda. Governou com cnCl'gia, alliou-sc com as Ta
bayaro, conLm os lerozes CaheL0s c declicou·so a co· 
lonisa~ii.o da sua capiLaniu, q" o Ioi de Lodas a que 
mais pl'ospcrou. 

90 AyTes da Cunha que recebeu, junto com Joao 
de Barros, os sellhorios de Rio Grande e Parahyba do 
Norte: nilo puderam colonisal·os. 

10 0 Antonio Cardoso de Barros, donatario do Ceara, 
que poueo ou nada se empen hou na colonisa9ao da 
sua capitania. 

11 0 Fernii.o Alvares de Andrade , donatario do terri
Lorio si Luado entre 0 rio Cari,lZt e a ponta dos jJ,J angues 
Verdes, naufragou quando vinha tamar posse do se u 
feu do. 

120 Joi'i.o de Barros, celebre histor'iaclor, que reeehc u 
a capitania do 111 GI'a.nh60. Asso6iou-se com li'ernao 
Alvares c Ayres da Cunha, pam organisar uma grande 
expedi91io eomposta de clez navios com cerea de mil 
colonas; infelizment.e, naufragaram em baixios per
Lo cia ilha cle S. Luiz, mOl'rendo qua,i toda a gente. 

QUEs'rIONARIO 

Que ~y.stema lie coioni::;a({ao adoJ)Lou D. Joao III pam 0 Brazil '! 
- QU<lnlas capilanias houve! - Resumi a hisloria da.ctlpitania 
de S. Vicente. - Que senhol'ios l'~cebeu Pera Lopes e como roi 
succedido? - Que sorLe leve a capiLania da Parahyba do SuI?
Como principiou a capiLania do Espirito Santo? - Que [67. Pedro 
de Campos Tourinho! - Porque mallogrou a colonisacao dos 
I1heos'l- POI' que vicissitudes passou a cnpiLania. de Todos. os 
SanLos? - Como se coll}nisQu Pernambuco1- 0 Cear3.1- Que 
!'orte leve a expedi«;uo organisada pOl' Jolio do Barros, Ayres da 
Cunha. 0 Fornao Alvares? 
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L1C;AO IV 

"I\UlJ;IUO GOVmtNADon C;ElL\I . 
'l'hon)6 de Sou:.r.n. 

12. NECESSIDADE DE UM GOVERNO GERAL. 
o mallogro de quasi todas as Capitanias convcnceu a 
D. J oao I II da neccssidade cle um podo" central, em 
roda do qual os colonos das divorsas capitanias 1'0-
dcsscm ,'cu nir os se il s es ror~os,pal'a conte ,' os selva
gens C J.'epcUir as csJ...rangoi l'os. Nomcou, pOI'LanJ...o, l1m 
Governador Geral, com plenos pode!'es ; ej ao mesmo 
tempo que tirava aos clonatarios alguns pl'ivilogios de 
que nao SQUbel'Bln usa I', CI'QOU uma ollvidol'ia gel'al e 
u ma pro,JedOl'lct cilt /azenda. que assegllrassem a boa 
gCl'unc ia dos nogocios colonjaes. 

13. THOME DE SOUZA. - Fai primeiro govc!'
nador gCl 'a l do 
Braiil Thome de 
Souza, ju illustre 
polos sells rei los 
na Africa c na 
India . Pal'lill de 
Lisboa a :l 0 de 170-
vCl'eirO\ de 15 /19, 
com 600 homens 
de armas, ITIuitB:s 
familias e 1,00 de
grMlados. Chegou 
a 29 dr ma"Qo na 
Bah ia, ondc foi 
hem J'cccbido ]lor 

na Bahia. CaramUl'll e pelos 
l'0llC08 colon08 

que ,.inda ahi existiarn. Os chefes tuplllumba$ tambem 
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ieram prestar-Ihe obodiencia 0 prometter-lho a sua 
mizade_ 

14. FUNDAQAo DE S. SALVADOR. - Poucos 
ezes depois de desembarcado na Bahia, Thome de 

ouza . valiosamentc auxiliado pe]os 'Tupinambas, 
undou a cidado de Sao Salvador, oseolhendo pal'a 
eele do seu governo uma altura escarpada, n pOllea 
isLancia da praia e da Villa-Velha, RcrOl'9ada pelos 
occorl'08 que lile vieram da metropole, a nova cidade 
Jrogrediu rapidamenLe, Cultivaram-sc os ar'l'pdores ; 

ultiplicou-se a gada que 0 govcrnador gem] mandara 
uscar do Cabo Verde, e, vinto annos depois da slla 
undagiio, a colonia jlo. contava 30.000 habitantcs , 

15. GOVERNO DE THOME DE SOUZA. - Depois 
de fundada a eidade de S, Salvador, Thome de Souza 
pmpe l:hou-se na inspecQdo das capiLan!a8 da sua ju-

~
dlC9ao . V'Sltou os Ilh,;os, RlO de Jan.l' lrO, Angra dos 
cis, regulando a administragiio da j usti,a e ordenando 
ue se cstabelecessam fortifiCD.Qoes. Em S, Vicentc, 
pprovou a fu:ndaQao da cidade de Santos, e deLermi

nou a c]'cagao das villas de Conce;~do do ltanhaem 
~ de S. Andre. Infe]izmcnte 0 seu govel'JlO duroll apenas 
{[uatro annos, e Duarte da Costa, quc lila succedeu, 
P180 tinha as mesmas qualidades administrativas, 

16. MlSSIONARIOS JESUlTAS. - Com Thome do 
'Souza desemb'll'caram na terra brazileira sais J esuitas 
(os pl'imeiros quo viessom 10. America), tendo pOl' su
~erior 0 p, Manoel da Nobrega, Desde a sua ehegada, 
dedicaram-sc csses zelosos missional,jos, J18.0 86 na 
onvel'sao e civilisagao dos Indios, como tambem na 

. nstrucQ80 e mOl'aIisaQiio dos Colon os. Estes, ]lela sua 
obiQa c b l'uta] idade no trato com.o gentio, consLituiam 

o maior obstaculo a evangelisaQiio das tribus selva
gens. Apezar de mil difficuldades, os Jesuitas, pela 
eonstancia do seu zelo e, sobretudo, pelo exemp lo de 

I Ilna vida desinteressada e sempre cdificante, conse
guil'arn converter e morigerar varias tribus indigenas. 
I HISTOllJA DO BRAZIL 2 

I 
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QUESTIONARIO 

Que fez O. Jono III a vista do mallogro de quasi todas as ca
pila nias " - Como S8 organiso ll 0 Go,'erno gorai., -~ Qual foi 0 

~~~~:~~~~gS~l~~~~~ IB:~r:~ ~ Fa~i'~~d~:n~A~~~~C ~~s;n;'~'~l:f~~. 
Como p rospero u essa nova colonia" - Que fez Thome de Sou za 
nas cap ita ni[lR da sua jUl'id icgao? - Que zelosos )1 issio na rios chc
g-aram (' om Thom e de Soma 1 - F alai na obra de cutcchcs(} dos 
,}(lsll il3S. 

LI<;AO V 

SEGUNOO G O VE R NA O Olt : J)",w t c dn C ostn, 

17. VINDA DE D. DUARTE. - A Thome de Souza 
succedeu (1 553) Duarte da Costa, no govcl'no gC l'a l do 
Brazil. COln elle v ier am 16 Jcsui La~, entre os q uaes 

achava-se 0 fuLuro aposLolo 
c th auma~urgo do nosso 
pa iz , P. Jose de A nch eta. 
DU31·~c da Costa , cuj o 

gov el'no indcciso c mcsqui
nho co nt..rus la co m n. encl'
gia de Thome de Souza e 
a j usti9a de ~Iem de Sa, 
nao t ardoLl a ser odi ado de 
Lodos, pOl' causa das a tro
cidades 'lue deixou com
lnet t er ) tant o contra os 

o Pa dre Anchieta. I ndios como ent I'c os p'ro~ 
pr ios c010 n05. 

18. FUNDACAO DE S. P AULO. - Apenas chcgad o 
no Brazil , loi a padre Anchieta cncnrregado de lu ndal' 
um oollegio com lima igreja n aB planicies de Pim/i
ninga. Sendo este es tahelecimento ed gida no dia da 
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conversiio de ~'iio Paulo (25 do jan. do 1554), recebeu 
o nome do Grande Apostolo, a qual nome estendeu-se 
a toda a povoa,iio. Alguns annos depois mudOll-se 
a villa de S. Andr" l,ara Sao Paulo, que d'ora em 
diantc nao cessou de prosperaI' e tornou-se particu
larmente famoso pelo esplrito aventllreiro dos seus 
habitante •. 

19. EXCESS OS DOS MAMELUCOS. - Os Marne
lucos cram mestir;os das ra9as portugucza 0 indigena. 
Foram, por assim di
zer, os promotores da 
escravidao no Brazil; 
organisavam desapje· 
dadas « ca9adas » do 
selvicolas, captura
vam-os com as mu
lberes e os I'iIhos, para 
depois vendel-os aos 
colanas. 

Entretanto, os Je · 
suitas iam catechi
sando e aldeall(lo aos 
Indios; como porem 
penetrassem os « ca
gadores de carne hu
mana }) ate nas paci
fi cas Reducr;oes jesui
ticas, virmn-se as co
r ajosos missionarios 
ohrigados a mandar Catechese dos Indios pelo P. Anchieta . 
aos seus reCeIll-COn-
v81'tidos que pegassem em ar,J.11as . Em varios enc~ntros) e 
m6rmente no ata<[ue do collegia de S. Paulo, soffreram 
as perfidos Mamelueos uma verdadeira derrota. 

20. PRIMEIRO BISPO. - No governo de Thome 
de Souza, tinha chegado ao Brazil (junho 52) D. Pedro 
Fernandes Sardinha, primeiro Bispo da « Terra de 
S. Cruz ». Desejoso de par cobro ao infame trafego 



20 TEMPOS PRIMIT] VOS 

do Indios, dirigiu admoesta¢es a Duarte da CosLa para 
que agisso n'oste sentido, Mas 0 governador, exeitado 
pOl' SOll fil ho (D. Alvaro), pOlleo all ncnhum easo 
fez d'esLas cxbol'taQoes: d'ahi resuJtaram desavenras 
lastimosas, que determinaram a prelado a so emharcar 
para POI'tugal, no intento de ped ir providencias a EI 
Hai. - OC'col'rcu porem que} naufragando na ,costa 
do Alagaas, 0 hispo e toda a t ripuJa9ao do navio mOl'
rcram naS maos dos ferozes Cabetes. 

21. COLONIA FRANCEZA. - Os Francezes, com
mandados polo calvinista Villegagnon, peneLraram 
(novembro 1555) na hahia do Rio de J aneiro e desem
harcaram n'um ilheo on de levantaram a forLe de Coli
gny. Pretendiam elles fundar no continente uma cidade 
que, com a nome de Henriville, hOllvesso do sel' a capi
tal da " Fran93 Antarctica ». - 0 facto de tel' Ville
gagnon abiurado a calvinisllw Icl-o odear dos seus 
co-aventuroiros, que Iho deram a appellido de" Caim 
da America » ; retirou-sc cste para a Europa, mas a 
discordia continuou entre os colonas c causou a ruina 
do estabelecimento, 

Em 1558, Duarte da Costa foi suhsLiLuido pOI' Mem 
de Sa. Quasi pel a mesma epoca, morria D. Joao Ill; 
o seu neto, que Ihe succedia, contava aponas 3 annos 
e1e idade, 0 a rogeneia foi excrcida pela sua avo, a rainha 
Da Catbal'ina de Austria. 

QUESTIONARIO 

Quem succedeu a Thome de Souza? - Como govcrnou Duade 
da Costa? - Quo insigne apostolo chegou ao Brazil n'essa cpoca? 
- De que funda~~ao fai enea l'reg-ado 0 P. Anchieta?- POl'que a 
nova poyoa9;;\o recebeu 0 nome de S. Paulo? - Quem eram as 
Mamelucos, e que atrocidades commeltiam? - Que raziam 
entretanto as Jcsuita.s? - Qual roi a causa das desnvencas entre 
o pl'imeiro Bispo c: 0 Governador? - Que aconteceu a D. 1Jedl'o 
Fernandes? - No cntanio, que faziam as Francezes'? - Que 
faclo ol'iginou discordias nu. colonia franceza? - Que oc('.orria 
em POI'tug::t! n'e~sa epoca"l 
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LI ',;AO VI 

TERCEmo GOVERNAJ)OH : 31 em d e S it . 

22. PRIMEmOS ACTOS. - Quando Mem de Sa 
tomou posse do cargo, reinava geral descontentamento 
nas cap itanias do suI ; pOI' isso, 0 novo govel'nadol' 
tratou, antes de tudo, de acalmar os espiritos. Teve 
po rem 0 desgosto de perdeI' seu filho (Fernao de Sa) 
que, abandonado dos seus, morreu luctando contra 
as selvagens. Mem de Sa mal"chou para os liMos, onde 
conseguiu submeLLcr os indigenas. Passando para 0 

Hio de J aneiro, desalojou as France;es da ilha de Vil
legagnon 0 mandou demolir 0 forte de Co ligny. Visitou 
Cln seguida a capitania de S. Vincente, assistiu a mu
danQa da vi lla de S. Andre pal'a S. Paulo e d'abi man
dan exploradores Ii cnLa de meLaes p I'eoiosoS". 

De valLa para a Norte, Mem de Sa guerreo u (1561) 
contra os Aynwrcs 
que assolavam a ca
pitania do Porto Se
gUI'o 0 Obl'igou-os a 
so l'eti,'al'c ln para 0 
int·crior. 

23. CONFEDERA· 
CAO DOS TAMOYOS. 
- No ultimo anna do 
govern a de D. Duar
Le, as Tamoyos, que 
occupavam tod aa re
giiio entre S. Vicente 
c Rio de J ancira, 
tinham formado uma 

as p:1dres NObreg:fl. e Ancllieta 
entre os 'l'amoyos. 

lemiDel confederaQdo em v ista de destruir as colonias 
portuguezas. Atacaram, efjl.1562, a villa de S. Paulo, 
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sendo POI'em derrotados pelos Indios conveI,tidos, sob 
o commando do velho e valoroso Tebiriya, 

Menos felizes foram os comb ates Lravados em S. Vi
ccntc e Esp i" ito Santo. A si tu9yilo aggravava-se pela 
reuniiio de todas as tribus dos Tamoyos pal'a um ata
que decisivo ; entao os jcsuiLas Nobrega e Anchieta, 
pOl' um acto heroico de zelo e de patrioLismo, foram 
tel' com estcs bru'baros, c, a custa de muitos padeci
mentos e provayocs, obtiveram 0 a rmisticio de ipcl'ogy, 
seguindo-se a dissoluyiio da confederayiio, 

24. EXPULSAo DOS FRANCEZES. - Os Francezes, 
desalojados da ilha Villcgagnon, Linham-sc fortificado 
no continente; d 'ahi , tornaram a occupal' a il ha logo 
que os PorLuguezes se hOUYCralU retirado. 

- Victoria de Sao Sebastiilo . 

A metropolc mlo approuvou aquella medida inc om
pieLa, e ellviou (,1564) Estacio de Sa, sobl'inho do go
vernador, OOln a dupla missao de expu]sal' as csll'an
geil'os c fundal' uma cidade na bahia do Rio de Janeiro. 

J untando as fOl'9as que trouxera de Portugal os 
contingentes fOl'nccidos pOl' Espirito Santo e S. Vi
cente, Estacio de Sa dcscmbarcou no porto do Hio 
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de J a neiro . NOLOU porelll que as suas t.ropas ainda erum 
insufficientes ; pelo que esperon a cbegada do pro
prio governador-geral <lue v inha de Espirito Santo 
com as refor~os do bravo Arigboia. 

Entrou Nom de Sa, a 18 de Janei,'o de 1567, ua 
bahia do Rio; dais dias depois, investindo aD meSlllo 
tempo tad as as posi,oes dos Francezes, alcan ,aram 
as nossos uma glorios(( ('ielori" (20 de Janoi!'o). Infe
Iizmonto, ~ste triumpho custou a vida a Estacio de 
S6. e a muitos ou tros bravos. - Os Francezes aban
donaram as suas fortific:ayoes c retiraram-se para 0 
cabo Frio, d'onde foram definiLivamente oxpu lsados 
sete allnos mais tarde. 

25. FUNDAQAo DE sAo SEBASTIAO. - Apenas 
(i"ha desembarcado na ballia de C"an.((b&ra (Rio do 
Janei ro), comepl'a ESLueio do Sa a edifioar ,iu"to ao 
1'do de , Issac"r a nova dda(\o, que, em honrado joven 
r'~i e do santo do di a, I'ceebeu 0 nome de S. Sebasnao. 
Dois annos depois, -tI'al1s fcriram~a para 0 morro de 
S. J anuario (boje do Cas~ello), vef'dadei ,'o nueleo da 
imponente cidado do Rio de Janeiro. 

o primeiro govcrnudol' de S. Sebastiao roi Sal radar 
Correa de Sri, ou tro eobrinho do Governador Gcral. 

26. MORTE DE J.\1EM DE SA'.- Dcpois de' 1f, an
noS de urn govel'1lo jUSl1J e prtldente, Mem de Sa falleceu 
piamentc, na Bahia, a 2 de mru'~o de 1572. - As 
rxcquias foram mlli soJcmncs c sua mor~alha rocebeu 
honrada sepu .l~u ra no eoUcgio dos Jesuitas. 

QUESTIONARIO 

Quaes Coram as primciros aetos de Mem de Sa! - Que pez-igos 
ameac;.avam as co lonias do Brazil! - Como se portou 0 govel'JladOl' 
(;om as corsarios francczes 1 E com as indigcnas? - Em que C\is
posiyao estavam as Tamayos 1- Quem se dcdicou para a sal\" :l(:flO 
dos co lonos? - Como se deu 0 a Lnquc definitivQ conLra as FI'nll
cczes! - Que l'csultados Lrouxe a ·victoria de 20 de Janeiro?
Como se efIcctuou a funda9;).(1 de S. SebasLHio f Qual roi seu pri
meil'O governador·"! - Onde c como morreu Mem de S{!.? 
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LI C;AO VII 

QUARTO E QU INTO GOVE Il N ADOn ES 

27. QUARTO GOVERNADOR : OS 40 MARTYRES. 
- Para socceder a Mem de Sa no governo gcral do 
B "azil, fo i nomeado D. Luiz de Vasconcellos. 

EmbllTcou-se osLe Governador eOll1 40 misswna.rios 
jesllitas Lendo pOl' superior 0 P. Ign acio de Azevedo . 

Quando chogou 
a a ltu "a das il has 
Canaria,s, u sua 
eS'1 uadra foi ata
cad a pelos pira
tas caJyi n istas 
.1 aequos Sore e 
.1 oao Capdeville. 
V ascol1cellos mol" 
l'OU combaLencio, 
de fo rmas quo 
n ao chegou a as
sumir ° seu en 
CD l'gO no Brazil. 

Os '10 ;\(arl yres_ Quanta aos J e-
suitas, soffreram 

lim giorioso martyrio pol a nobre causa cia "eli giao ; 
.assim c q ue mcrcccnUll ,a hOllI'U d o. ilcaLificagao, q ue 
Jhes roi cOll ccd ida pOl' Pi a I X. 

28. DOIS GOVE RNOS. - Dopois ,Ia mo,'te tragica 
de ,Luiz do Vaseoncellos,u oorle de Lisb6a, eJll razao 
cia cxcessiva cxLensuo do territorio brazi leiro, diYid iu-
o em dois governos ; a do Norte, com scde na Bahia; 
o do Sill, com sede no Rio de J aneiro. Este comeyava 
na capiLania de .Porto Segura; teve POI' governadOl' 
o Dr Antonio Salema, que ,'echayou definitivamenLe 
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as Fl'ancezes do Cabo Frio (1574), fez uma guerra de 
extel'millio aos Tamoyos e afugelltou os Tupillambas 
para 0 in Lerior. 

Foi 0 governador do territorio. do Norte, Luiz de 
Brito, que colonisoll activameDte Sorgipo, armou uma 
expedi9ao mallowada contra 0 gentio da Parahyba 
do · Norte e enviou colonos no sertao, em procura de 
minas de esmeraldas. 

29. QUINTO G<lVERNADOR GERAL. - El Rei 
D. Scbastiao nao foi muito tempo scm nOLar os incon
venientes que resultavam da existencia simultanea 
do do is governad01'os; om 1577 reorganisou -so u m 
poder central com sede na Bahia. No all no soguinte , 
LourellQo da Veiga tomou posse d'esse cargo, como 
50 governadOl' gcraJ. 

Os feitos mais salientes da sua administl'a~iio sao 
a tenlativa de Frucluoso Barbosa pata colonisal' a 
P8I'ahyba do Norte ; a viaBorn de A nlonio Adorno _ e 
Marcos de AZ/'vcdo polo Intenor de Mmas ; a exploraQao 
do S. Fmneisco pOl' Coelho de Souza ; 0 ineendio de 
OIlZC navios fJ'ancczcs <[ue Lrafic?,-vam no )iLLoral bra
zilcl[·O. 

30. QUEDA DA MONARCIDA PORTUGUEZA. -
llavia oit.o nlczes qua LOUl'enQo da Veiga governava 
o BI·azjI~ quando deu -se na Africa a desastl!ada ba
La lhu de Alcacer -Quibir (Ii de Agosto 1578), na qual 
mO I'J'('U D. Sebastiiio eom a flor da nobreza portugueza. 
SlIcr-edeu-lhe no trono 0 vclho cal·deal D. Henrique, 
([lie I"alleceu no fim de anno 0 mcio de reinado. - En· 
L(lo, as Corles de Tho.mo.,. (abl'il de 1581) pl'oc lamal'am 
I'e i de Portugal a Philippe II, irmao de 0, Joao III e 
j;l I'ei da Ilcspanha assim passava 0 Kl'azil com as 
demais colonias porLuguezas para 0 dominio hespanhol. 

31. ESTADO DO BRAZIL. -N'estes oiLcnta annos 
decol' l'idos desde 0 scu descobrimcnto, 0 Brazil ja 
fizera progTessos notaveis. A maior parLe do littoral 
tinha sido explorada. Florescia a capitania de Itama-
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raca; a de Pernambuco prodl.zia annllalmrnLe 200.000 
<11"1'01as de aSSllcar nos seus 66 engenhos : Olinda ja efa 
uma eleaante oidade. 

Na Bahia exisiiam 16 ft'eguezias, com rnais de 
60 cgrejas ; as fazendas dos a 'Tedoros davam cerca de 
130.000 al"l"01as de assncar cada anna. Espirdo San.to 
tinha g.'andes a lgodoaes e muita ol' ial'50 de gado. 
Rio de Janeiro medrava do modo rnais animadof . A 

• villa de S. Vicente decahia ; progl'ediam porem as 
v illas de S. Pallio e Santos. 

T odavia, as outras capiLan ias, IlMos, Porto Segul'o, 
S. Amaro, etc., iam definhando. 

Quasi Loclas as tri1us indigcnas cia litLoral tinham 
s ido SUbluoLLici as ou repcllidas para 0 inLorjor. AJgulnas 
das mais recalcitrantes foram toLalmenLe cxtcrmi· 
nadas. 

QUES'l'IONARlO 

QUCf!1 foi C$col hi do como.'I ') g'oYc l'n adoi' gel'il l 'I - Quo mode 
Ll'agica t evc Luiz do Vasconcellos com as missiOll<ll'ios IllIC 0 aC()HI· 
panhn.vaUl? - B depois, como se dividiu 0 B!"azil ~ - Que hO\lvc 
de nota\'el no govcrno do Sui? g no do Norlc1-Qucm foi 50 go
vc rnador gcra l ? - Que fe itos occorreram no seu goyerno? - Que 
dcsastrc succedeu em Alcnccr Quibir? - Porque passou 0 Brazil 
para 0 domi nio hCflpanhol ~ - I~m qllc es lado se [l<'1lLwa 0 Brm',il 
n'esse tcmpo? 
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DOMINIO HESPANHOL. E HOL.L.ANDEZ 

LICAO I 

SEXTO UOVEIlNADOll : T e ll .. s lIal'l'clo. 

I , GOVERNO lNTE~, - Fallecendo Louren~o 
da Yciga, como ncnhuma ... -'al'ta regia "jesse Domear urn 
sliccessor, dctcJ'nlinoli a Camara da Bahia que 0 Bispo 
C 0 Ouvidor sc uoi rimll a ella para govcrnuI'. Tanta 
ul'l'ogancia e ambi ~fio mostl'ou este, que 0 Bispo so 
I'oti,'ou. Entao 0 Ouvidor (Cosme Range l), usul'pando 
Lodas as funec;oes de Govornador , fez clegol' uma nova 
Camal'a, a fastou as vcrcadores indoccjs 0 govern ou 
como LYl'anno, 

2, TELLES BARRETO. - Sondo Manoel Telles Bar· 
reto nomeado govcl'Dado l' geral do Brazil, euidon pri· 
moiro em annuliat' as disposic;oes al'biLI'a rias do ou· 
vidor desp6tieo ; qucimou os processos e eoncedeu 
unla amnistia geral. 

Durant.e 0 seu govcl'no, come"ul'am U oxplorar so
riam cnte 0 interior do Brazil c A/para Rodrig'<es des
cob l'iu varias minas de salitre. Viel'am lamborn, n'essa 
CPOCR, vRrias ordens l'eligiosas : BencdicLinos, Carme
li tas, Capuchinhos. 

3, COLONISACAo DA PARAHYBA. - No cntanto 
volLuva Diogo Valdez cia sua maliogl'ada cxpcd iQiio 
aD esLl'eito de Magalbiies ; depois de um a curt a de
mOl'a nu Bahia, accoitou cJlo a miss;io do desalojar os 
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Fl'aneezes do Cabedello e de erigir alli a forLe de S, Phi
lippe, A sua defoza foi conliada a Francisco Castejon, 
que desanimado pelos repetidos ataques dos indigenas 
e dos Francezes, incendiou-o e refllgiou-se em ftam.a
raea ; mais Larde, porern, conseguirarn os Portuguezes 
auxiliados pel os valente Piragibe, derrotar os Indios, 
levan tar urn novo forte e edificar a povoa~ao de 
Philippea, hoje cidade da P arahyba, 

4, CORSARIOS INGLEZES . - Em consequoncia 
de achar-se a [Jespauha em guerra com a Inglaterra, 
vinham nao raras vezes corsarios inglezes praticar de
pl'eda,oes na costa do Brazil. 

Em 1588, uma expedil'ao, commandada por Roberto 
Willmgton, assolou 0 Reconcavo e tentou apoderar-se 
da Bahia; foi Lodavia ,'ep~ l lida vigOl'osamente pelos 
fnd ios converLidos, a quem 0 jesuila Christooam de 
Gou(Jea {izera pegal' em armas. 

5. SEGUNDA JUNTA GOVERNATIVA. - Fallo
cou Telles Bm'l'oLo em 1587, succedendo-Ihe uma Junta 

o hravo Doepeba. 

Gover n ati va, 
composta do 
hispo Fr. Anto
nio Barreiros, 
o do provcdOl'
m61' Christoeam 
de Barros_ A 
sua admin isLra
,ao durou qua
tro annos j vcr 
dade 6 que f61'a 
nomeado Fran
cisco G iraldes 
pal'a assumir as 
fune,oes de go
v d'nador : cste 
pOI'cm, acabou 

P?J: ob~e l' a exonerayao de um cargo que nunca am
hlCLOnara_ 
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6. CONQllSTA DE SERGIPE. - 0 facto de'maior 
vulto que occorreu durante esse segundo governo in
terino foi a conquista de Sergipe_ Apezar de persegui
dos des de mais de 50 annas, os na~ios francezes ainda 
achavam meio de aportar ao tcrritorio sergipano e 
estabelccer trafego com os indigenas. Repelliu-os Chris
tovam de Barros ; depois do que, derrotou nas margens 
do Itapiranga 0 indomito Boepeba, fazendo uns quatro 
mil pri:;-;ioneil'os ; fundou a povoa9ao de S. Chl'isto~arn 
e distribuiu scsmarias para vaI'ios Dutros nucleos co
loniaes. 

QUEST lONAR lO 

Que govel'llQ houve depois da morte de Lourengo da Veiga? -
Que fez Telles Barreto :para restabelecer a ordem? - Que occur
rencias marcam 0 seu governo? - Como se deu principia :1 colo
nisal,;-ao cIa Panthyba? - Que faziam entretanto as corsarios in
gle:ws? - Como foram repellidos na Bahja? - Porque 5e fOl'mou 
uma Junta Governativa em 1SS?? - Falai na conquista e colo
nisacao de Sergi pc. 

LI 9AO II 

SETllUO GOVERNADOR : F r a n c i sco d e Souza. 

7. PROJECTOS DO GOVERNADOR . . - D. Fran
cisco 'de Souza, governador serio e equitativo, vinba 
com inten~ao de fortificar 0 lit toral, explorar 0 interior, 
e descabrir minas de auro e prata. 

Urn rico fazendeiro da Bahia, Roberio Dias, que se 
dizia descendente de Caramuru, tinha ida it. Hespanha 
offerecer a Philippe II ri,!uissimas minas de prata, com 
a condi~ao de obter 0 tItulo de M al'q"ez das Minas. 
Naa abtendo 0 que requeria, Roberio nada quiz revelar 
de tao importante segredo. 

Desejoso de encontrar esses thesauros, Francisco de 
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Souza · animou a Gabriel Soares a ([ue percorresse os 
se,' toes da Bahia; mandan oxplorar S. Paulo 0 S. Vi
cente, 0 cllCgou ate Ipanema, Bcm obter ,:esu ltado, 

8, CAVENDISH. - Em 1591, 0 c.orsal'io i llglez 
Cavendish, protest an to, ([osembarC(}ll em Santos, onde 
sUl'pl'ehendeu as habitantes a allvi,' Missa ; cntregou

lnccnd io de S. ViMntc pel os cors~rrios. 

Be com seus sol
dadas a exces
sas "op llgnan
les dc illte rn
pOl'anl}:l. 

Quizerarn de
pais csses 1 n
glazes saq ueal' 
a cidade; co
mo, porem, os 
Santistas t ives
scm fugido de 
naiLe com as 
suas riqu~zas, 

as corsarios marcha"am contra S. Vicente que fo i 
inccnd iada. 

Em scguida, Cavendish fez-s8 ao mar; impeJlido POI' 
urna tempestade a costa de S. Amaro, pe l'deu ahi 
25 homens quo t in bam to cad a a terra . Dirigiram-se 
entao as Inglezes para a capi·tania de Espirito Santo, 
ondc ro,'arn tao vigal'osamente repellidos pclos colonos, 
que se afastaram do Brazil. 

9. LANCASTER E VENNER. - Em 1595 outros 
dais corsarios inglezes, James Lancaster cL John Ven· 
ner, reunindo suas fort;.8s, ponetraram no neci/e oDds 
so rnt ,'cgaram II p iratagem, transferindo para seus 
J1UVjOS a rica carga de urn galeao vindo das Indias. as 
hahi tantes fizeram 0 possivel para expolli,' esLes la
dl'oes 0, de ract.o, nlatal'am·lhcs muitos hOInpns. 

10. FORTIFICA~Ao E COLONISA~AO. - Para 
prevenir os exceS60S de nov os corsarios, D, Francisco 



80, 90 , 100 F 110 "OVF.HNI1l0HES 31 

de Sou za luandou Icvantul\ ao longo do. cosLa, d ivcl'sas 
fortalezas, 0 cuidou quo as jll existentes fossern 1'CS
laUl'adus. 

Desejoso de tamar posse efiectiva de tad a a colonia, 
o goyernado r om'ioll para 0 Norte Manoel de Masca
renhas, 'l" e,aux iliado POI' Jeronymo de Albuquerque r 
Feliciano Coelho, conqu isLou 0 tcrl'iLol'io do Rio Grande 
do Norte 0 n'o11o orgueu 0 for te dos T l'es Reis JI-l agos. 
Ahi fundoll Albu quorquo a vi ll a do Natal (1.f,99), 

• hojc capita l do Estado. 

11. CARACTER DE D. FRANClSCO. - D. Francisco 
de Souza foi 0 mais bemquisto como a mais respeilado 
Governadol' do Brazil. NoLavcl era a sua benign idade , 
o lTI"u itas VDZQS Q sua libcralidade fol-o sacl'i l'ical' as sous 
YCl1c imenLos pl'Oprios pam obras de piedadc au de 
segllran~a pub lica . 

Informado, em 1602, de que ia Ihe chogara urn sue
ecssol', a ve lha governador embarcou, em Santos, para 
POI'tugal. 

QUES1'IONARIO 

Que pl'ojeclos lrazia 0 govcl'I1ndor Francisto de Souza 1 - Fa
ini no caso de noberio DiftS, - E pOl' en lao, as explol'a.(joes do 
sert:io dernm 1'C'sultado? - QIIO deprcda~oe!; praLicou Cavend ish '!' 
Como roi oJ in.li cxpu!sado ? - Que fizCl'nm Lancaster e Ven)lcl''l 
Que fez {) govcl'nadOl' para prcYcnil' nov os cxc-essos dos C-OI'Sfil'ios '1 
- Que pI'ogJ'OSSOS rez a co ionisfU}5.o no NorteY - Descrevci 0 C:[l.

l'acLer e a benignidade de D. l"I'Jncisco de Souza. 

LICAO III 

So , 9 0, J 0 0 E I 10 GO\:EII N i\I)OIlES 

12. DIOGO BOTELHO. - A D. Francisco de SOllza 
succedeu cm 1602 Diogo Botelho, 80 !!overnadol' geral 
do Brazil ; foi elle nomeuclo pOl' Philippe I I I, mho 
o successor (1589) d~ Philippe TI. 
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Durante 0 govel'110 de Botelho, conseguiu-se, graQas 
a dodiea~iio e eonstaneia do jesuita Domingos Rodri
gues, a pacilicaQao dos Aymores q\Ie, desdo muito, 
assolavam a~ eapitaniag dos Jlheos 0 de Porto 
Seguro_ 

Diogo Botelho adminisLrou com uma parcimonia 
. vir.inha da avareza : limiLou <'> ordenado dos emprega

dos do fisco, prop6z a separaQiio dos ollieios incompa
tivcis. Pl'ocurou que nao se fundassem noyos conY~n
tos de ]~cligi osos, que as Indios fossem compcll idos 
a /or9a a vivoI' nos povoados. As desinLelligencias que 
teve cOm 0 Bispo a quem disputava a precedencia na 
egreja acabitram por tOl'Dal-o odioso a todos, de 
manoira que se ,'ctirou antes de que Iho cbogassc urn 
succeSSOI', 

13. DIOGO DE MENEZES. - Ao chegar na Bahia 
(1608) Diogo de Menezes ahi instal lou 0 tribunal dOl 
Rela9do, pOl' moio do qual eontinuou as dcsaven~as 
do seu predecessor com oBispo pela questao de prece

den cia, e com as 
J esuitas pOl' mo
t ivo do aldeamen
to dos Indios. 

Durante a sua 
administraQiio, 
deu-se principio 
a colonisaQii.o do 
Ceara, J it alguns 
ann~s antes, Pel'O 
Coelho tcntara 
fundal' alii a No
pa-Lusitania com 

Chtlgada d()s colonos no CearA. a povoagao de 
Nova-Lisb6a; 

comtudo a lalta de recursos obrigara-o a abandonar 0 

seu projecto_ Mais leliz loi Martim Soares Moreno, 
!J.uo esLabeleceu, perto da ponta de Ai ucuripe, 0 pre
s]dio da Fortaleza, hojc capital do Ceara; mediante 
o seu conhecimento da lingua indigena e 0 auxilio do 
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morubixaba ,lacauna (1), AJo"ono conseguiu firma,' a 
paz com as Indios e fundal' UlgllllS nucleos coloniaes. 

14. DOIS GOVERNOS. - Mais urna vez, em 1608, 
a metropolo dividiu 0 Brazil (com grande despeito de 
Diogo Menezes) em dais governos : 0 do Sui era confiacio 
ao bOlldoso D. Francisco de Souza, ficando 0 do Norte 
a Monezes, ate 1613. 

No omLanto, as Francezes, guiados pOl' Deeallx 0 
depois pOl' Laravordiere, descmbal'cavam no Maranhao, 
captavam as sympathias dos ind igenas, fll lldavam 
Sao Luiz e estabclcciam uma colonia p,'omotedora. 

15. GASPAR DE SOUZA. - Este 100 go.vcl'lladol'
ge"al assumiu om 1613 a administragiio do Brazil no
vamf'nLc unificado. F ixoll a sua rcsidencia em Olinda, 
e di"igiu part iclliarmente os scus esforgos para' a occu
pa9do e colonisa9do do Maranhao 0 do Para. 

Occupavam-se os F"ancezcs em forti fica ,' a ilha de 
S. Llliz, quando uma e:<pedi9ao dirigida pOl' Jeronymo 
de Albuquerque atacou-os c illfligiu-Ihcs uma de"rota 
completa (novembro 1614). Conoedeu-sc um armisticio 
na cspera da decisao das metropoles. If avendo porem 
chegado Alexandre de Moura (1615) com 0 titulo de 
gener'al da armada c com rofo1'gos consideraveis,obri
gall as (olonDs fl'ancczes a evacliurem immodiaLamen-Lc 
a il ha. 

Urn mez depois (dezembro de 1615),0 capiLiio Fran
cisco Castello Branco fundava a cidade de Betem, sobre 
a bahia de Guajara. Mandoll esLe ao alforcs Pedro 
Teixeira que fosse desalojar os lIollandezes que come
jfavam a se esLabclecerem noPal'8.. EnLl'ctanto, 0 feroz 
BenlD l11aciel pl'aticava hOl'rivcl carnil'i0ina ontre 08 
sc lvagcns. 

16. LUIZ DE SOUZA. - 0 successor de Gaspal' de 
Souza loi Luiz de Souza (1617), filho do setimo gover
nador ge ra!. 

(1) l't!orubixaba significa chefe de tribul 
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Depois da morte de Jeronymo de Albuquerque, a 
llOVO rei de llespanha-c-Portugal, Philippe IV, CI'eou 
(1621) com as novas conquistas de Ceara, S. Luiz e 
Para, 0 Estado do Maranhao quc devia ter uma ad
ministra9iio a parte. 0 seu primeit·o governador effec
tivo foi Francisco Coelho de Carvalho_ 

QUESTIONA RIO 

Quem succedeu a. Franclsco de Souza no governo geral ' - Que 
dereilo leve a. administrat;ao de Diogo Botelho' - Porque so re· 
tirou Botelho? - Foi melhor 0 governo de Diogo de i\l enezes'l
Como se iniciou a co lonisa~ao do CearA! --,:- Como se div idiu 0 
Brazil em 1608? - Que estrangeiros cstabeJeciam·se entao no 
Maranhiio! - Qual roi 0 principal cuidado do governador Gaspar 
de Souza! - Como se rez a conquisLa do Maranhao? - Que F;C 

fazia entrctanto no Para? - Que eslado crc;ll'am no Norte dUl'ante 
o govel'no de Luir. de Souza r 

LI <;AO I V 

INVASAO 1I0LLA NDE ZA 

17. MOTIVOS DA INVASAO. - A Hollanda diffi
oilmente supportava 0 juga hespanhol : em 1579, I'e
voltou-se capitaneada por Guilhenne de Orange e cons
tituiu-se em Republica.Em 1609, celebrou com a Hes
panha uma tregoa de 12 annos, Iinda a qual, orga,ni
stu-am os Batapos (Hollandezes) uma -grande Com
panhia, destinada a arruinar 0 commercia hespanhol 
na America e a faze,. conq"istas no Brazil. Era 0 al
mirante Jacob Willekens, vice-almirante Pieier Hey, .. , 
e governador das futUl"as conquisLas Johan "an Dorth. 

18. TOMADA DA BAmA. - Sendo 0 govel'lladol' 
geral Mendon~a Furtado (1622-1624) informado pelo 
rei da Hespanha do projecto dos Batapos, mandou 
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I'eunil' muitas {orgas no Reeoneavo (1) . Como pOl·em 
nada 5e apereebes5e de anormal, as tropas se mLiraram 
e dispersaram-se. 

Foi entao que appareceu a eSCjuad,·a inimiga (maio 
de 1624) diante da Bahia; tomou faeilmente a cidade, 
cujos habitantes, depois de fraea resistencia, fugiram 
tornados de urn terror panico . Entr:i.ram as Hollan
dezes na Bahia, prenderam 0 governadol', e, depois de 
se fortificarem, oonvidaram os habitant,es a reintegrar 
as suas habita<;oes. Tao confiado andava Willekens na 
sua victoria, que nao rcceiou embarcar para il sua pa
tria, levando comsigo Mendon9a e varios manges. . 

19. RESTAURAIfAo. - Entl'etanto, as fugitivos 
da Bahia informavam a Mathias de Albuquerque, 
governadal' de Pernambuco. da escalha que d'clle se 
fizera por successor de Mendon"a. 

Albuquerque encaI'I'cgou a Francisco de Moura de 
organisar a resistencia contra os Hollandezcs. Feriram
se numerosas escaramugas J deram-se varios assaltos 
em quc morreram Van Dorth e muitos Batavos. 

Comtudo, a notieia da perda da Babia commoveu 
a metropole, que enviou esquadrilhas a Pernambuco, 
Bahia e Rio de J aneiro, e uma grande armada de 
12.000 homens, eammandada par D. Fradique de To
ledo. Blaquearam 0 inimigo par tena e por mar, e 
obrigaram-no a capitula!· (abriJ de 1625). Retiraram-se 
os Hollandeze" para a seu paiz em navios bespanb6es, 
leva!ldo consigo apenas foupa e generos indispen
saveis. 

20. SEGUNDA INV asAo. - Refeitos da sua der
rota, os HO]]aJldezes 1'8S0]vel'am um Qutro ataque 
contra a Brazil. Ja em 1627, a almirante Pieter Heyns 
entrava nu Bahia, capturando Davios mercantes e 
saqueando 0 Reconcavo, sem todavia tentar urn assalto 
a cidade. 

D'esta vez, POl'em, todos os esfol'9<?S do inimigo 

(1) Reconca..vo 6 0 nome do littoral da Bahia. 
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haviam de convorgil' sohre Olinda e Recife, cujos ha
bitanLes julgavam.so em completa soguranga. 

Em fev81'eiro do 1630, cbegou em Pernambuco uma 
frota hol)andeza do 70 navios trazendo 6.000 homens 
de desembarque ; emquanto 0 almirante Loncq entre
tinha as baterias da costa, 0 general lVeerdenburg de
scmbaroou com 3.000 Batavos no PaD Amarello e, 
seguindo pOl' tC1'ra, penetrou sem muita difficuldade 
em Olinda. 

Mathias de Albuquerque, ao ver quo tudo estava 
perdido, 0 que os habitantes e a maior parte dos 
soldados tinham fugido, mandou incendiar os arma
zens e os navios surtos no porto, e reLll'OU-SIJ, para so 
inlrinche£rar no A.I'I'aial do Born Jesus. 

21. ULTIMAS CONQUISTAS. - Em 1632, a marne 
luco Calabar desertou 0 campo POl'tuguez 0 orrorocou 
seus servigos aos Batavos. Como con he cia pedeita
menLe a territol'io, esse trabidor dou-Ibes bern acer
tados consclhos e guiou-os no ata'lue da villa de Igua
rassll que foi saqueada, e no assalto do forte do Rio 
POT/nasa, tornado apezar da bravura dos seus vinte de
fensor8s. 

No anna seguinte occupal'am os Hol1andezes a ilJla 
de !tamarac" e as capitanias de Rio Grande e Para
hyha do Norte_ Comtudo, Ma.thias de Albuquerque 
mantinha-se firma nas suas posiQaes, l'epellindo pOl' 
duas vezes as invasores , que pCl'deram 0 seu chefe 
Rembach. 

QUlDSTJONARJO 

Qua.l roj 0 moLivo au pl'etexLo da chcgada dos Hollandezes no 
Brazil? - Quaes cram os chefes da cxpedi-;tio? - Como se eCrec
tuou a tomada da Bahia? ~ Quo impl'udcncia commetteu 0 aJmi
l'anLe W)Jlei<ens? - Quem tratou de organisar a resistencia e a 
rcslaurat;;"io ? - Que revezes soffreram as fIollandezes? - Onde 
se dil'igil'aJn os esfor~os dos Batavos na scgunda invasao? - Que 
sorte ~evc Pernam.buco? - Fa:lai no papel nefasto dp Calabar'1 
- Quem sOllbe manter-lie firme na, resistcncia T 
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LI<;;AO V 

J)OllllNIO "OLLA~J)EZ 

22. MATHIAS DE ALBUQUERQUE. - Os Hal
landezes, estabelecidas em Pernambuco, nunea Live
ram urn instante de paz vcrdadeira. Apenas a meL,'o
pole saube do perigo em que se achavam os Olindenses, 
de u a Mathias de Albuquerque plenos [laderes, pam 
se ernpenhao- na reconqui.ta. 

N ao podendo as suas poucas trap as medi,.-se com a 
cxel~cit.o de TFee1'llenbllrg} for lificou-sc AJbuquerque no 
maial do Born 
lesus,e orgunisou 
Companhias de 
Emb oseada quo 
lnoieslassC1ll con
lin uamenLc 0 ini
migo e impcrl is
sem as suus con
quistas no inte
rior. 

Em 1633, as 
Holl andezes oom
man d ados pOl' 
Fan Schoppe e 
guiados pol' Cala
bar, atacaram a 
Born Jesus; fa

Campa.nha de cmboscadas contra 
os HoUandczes. 

,'um pOl'ern I'cpolli pos com g"an des pe,·daB . Infeliz
l1Iente, dais annos mais tardr, este campo intl'jnchci
rado e a forte de N aza,'cLh, uDicos pontos de POI'
nambuco <[ue I'cstavam aos Portuguczcs, tivcram de 
capitulat·. . 

Mathias de Albuquerque entaa Dvacuou a capitania, 
e retirou-sc para AJagaas accompanhado de muitos 



38 DOl\ITNIO HESPANHOL 

omigrantes ; de caminbo, tamou Porto CaZ"o aos ini
rrugos, grar;as a astucia de Sebastiiio de Souto. Fai ahi 
pmso e enforcado 0 perfido Cala.bar. 

23. ANTONIO OQUENDO. - A Hespanha t odayia 
nao se descuraya totalmente da sua pobre colon ia , 
o como os B ata"os preparassem uma nova expedic;ao 
contra 0 Bl'azil, mando u ella para 0 defender uma boa 
esquadra sob 0 <iOmmandO de D. Antonio Oquendo. 

Encontrando-se as duas armadas nas aguas da 
Bahia, tl'avo ll-se um renbido combate (1631) em que 
a victoria pareceu ficar aos I-I espanboes . Dizem que 0 

bravo al mirante Jansen Pater, ao vel' a sua naG in 
cendiada, aLirou-se ao mar envolto no pav ilhiio, excla
luanda: « 0 oceano e 0 unico sepulcro digno do u rn 
almirante baLavo! ») 

Dopois d'esLa baLalha , Oquendo desemb arcou 700 ho
mens aD mando do valoroso conde do Bagnuo!o, e 
voltou para a Eu ropa. No emtant o, os Hollandezes , 
que juJgayal1l 0 reforgu cons ideravel, entregaram 
Olinda as chammas e concentraram-se no Recife. 

24. CONDE BAGNUOLO. - A Mathias de Albu
querque succedera Luiz de Rojas, que t razondo da 

. EU I'opa urn rofor90 do 1.700 homens tomou logo a 
offensiva ; mas foi vencido 0 morto na Matta Redonda 
(1636) . 

o Conde do Bagnuo!o, que entao roi nomeado general, 
marchou ilu mediatamente em gaCOOl' I'O de Pm'l1mll
buco. Ajuntou no Porto Caleo cerea do 2.000 homens, 
diyidi u-os em pequenas oompanhias de guerrilhas e 
mandoll-os devastar 0 campo inimigo aLe Goyan a e 
Parabyba. N'estas luLas de emboseada d isLingui l'am-se 
o P]'oto llenriq'," Dias eo indio philippe Camarao. 

25. MAURICIO DE NASSAU. - En t retanto, os 
co]onos J1l0sLraVanl~se cada vez mais irritados con tr a 
Os. invasOl'8s1 que as vcxavam pOl' quest oes r eligjosas, 
pil havam-ll~s as colheiLas e puniam.nos de morte 
por qualquer suspeita. Tanto para aplacar as animos 
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como para organisar a conquista foi que Mauricio de 
Nassau veio da Hol landa (1637). 

TIavendo as pressas dado as p"l'ovidencias mais ur
genLs, partiu Nassau para 0 Sui e atacou BagnuoJo 
em Porto Caloo, que capitu lou depois de ronhido com· 
baLc. Hegressando para Pernambuco, mandou Nassau 
reedi/ica,. Olinda e fundal' a cidade de lI1auricia ; mas, 
em lugar de pacificar 0 paiz., exacerhou os colon05 pOT 
exigi I' desde ja que tudo se decidissc pelas leis batavas. 

No anno seguinte, sabendo MauriclO que a JI espanha 
luctava com gJ'andes difficuldades, quiz tentar de 
novo a eonquista da Bahia. Em abril de 1638, appa
I'cceu no Reconcavo com 4.0 navios e muita tropa, cel'
eou a cidade pOl' terra e pOl' mar. 0 governador geml 
Pedro da Silva jit perdia toda a espel'an9a, quando 
ehegou Bagnuolo que repelliu bravamente todos as 
assalLos do inimigo e obrigou-o a levantar 0 cereo. 

26. FERNANDO MASCARENHAS. - Aquella au
daciosa Lentativa de Nassau determinou a mae-patria 
a mandaI' para 0 Brazil Ulna nova esquadra, confiada 
a D. Fernando Mascarenhas, conde da Torre, que 
vinha Lomar posso do govorno gora!. Travou Masca
renhas quatro combaLes navaes com os Hollandezes ; 
apezar de mostrarem os Portuguezes prod igios de bra
vura, [oJ'am ()encidos em consequencia dos ventos des
favoravcis. Voltando 0 governador a Portugal, foi 
injustamente encal'corado na torre de S. Julilio (1640). 

QUESTIONARIO 

Os IloJlandezes puderam gozar em paz das suas conquislas no 
Brazil? - Que systema de defor.a organisOlI Mathias de Albu
qllerque l' - Como se dell a ,'cUI'ada para Alagoas! - Quo feU.os 
pralicou Oquendo l' - NarJ'ai um episodio do combale na Bahia. 
- Em que se distinguiu 0 bI'3\'0 conde Bagnuolo l' - Porque 
chegou 0 Hollandez Mauricio de Nassau! J'o~ a sua chegada pro
veilosa aos Hollandel.esf - Que inrelicidade occorrcu a ]i'el'nando 
M o!:'('.arcnhas? 
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LICAO VI 

J>OR'J'U(;UE"'E~ NO INTElUOR DO BRAZil . 

27. PROSPERIDADE DO PARA. - Emquanto 
as capitanias orientaes lnctavam com donodo, conLra 
a invasao hollandcza, as do Norte , iam-sc desenvol
vendo. Francisco Coelho de Carvalho, governado.' do 
Estado do Jllaranluio, fundon em 1628 a capitania do 
C[L"[LPY, offorocida aos hordell'os de Joao de Ba.'.'os ; 
a de Tapuytapera, concedida a Antonio Coelho,irmiio 
do F.'ancisco ; a do Camela, doacla a Foliciano Coelho, 
filho do mosmo. 

Os Hollandezes, que so tinham estahelecido om va
r ias ilhas do Para, foram dcr.'otados e rec haQados pOI' 
Pedro Teixeira 0 Jacomo Noronha. 

;\. cidade do Belem ia c"escendo ; mas oram 1'0''1'0-
rosas as c.'ueldades praLicadas pc los_co lonos conL.'a as 
jndlos, C 0 governadol' tenLOLL dcbaldo a rcprcssao de 
taes injusLi,as. 

28. EXPLORACAO DO AMAZONAS. - Fallecendo 
Francisco Coelho (1636), exerceu 0 goyorno intcrino 
J acomo de Noronha, que resolveu organism' uma ox
plol'aQao do Alia-Amazonas. Conltou a crnprcza a Pe
dro Teixeira, accompanhado de Benlo Rodrigues c de 
Pedro Faeella. Chcgando ao pc dos Andes abi detxaram 
as suas can~as e partiram para QuilO, oode foram re
cchidos com g"andes festcjos. 

:\Yisacio do occolTido, 0 vice -rei do Peru respondeu 
([lIC os oxplol'adoros voJLassem polo 11leSmO caminho 
pal'll esLudarem perjcilamenl.e esse roLei.·o. Foram 
con) oll es dois Jesuitas , que eolhcl'am intol'cssantcs no
t icias sabre estas novas "egioes. Sahido Teixeira de 
CarneLa om Outubro de 1637, so volLou Om dezcmhro 
de 1639 ; Lomara clle possc da tC'Ta, para a Cor6a de 
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Portugal, no rio Napa, cerca de 140 legoas acima dos 
aetuaes limites do Brazil. 

29. CAPITANIAS DO SUL. - Durante a domina
gao hollandeza, as capitanias dos llMos e Porto Seguro, 
privadas do anxilio da Bahia e osqv ecidas da metro
pole, iam em com pI eta dec aden cia. A capitania do 
Espirito Santo tambem comegava a decahir. 0 Rio de 
Janeiro, jii importante, fort ificava·se para resistil' a 
qualquer ataque dos inimigos . Sao Paulo prosperava 
notavelmente e as sevs aventureiros exploravam 0 in
terim'. as territorios meridionaes come~avam a se·t 
conhecidos, e em breve veremos discordias 0 guerras 
all i rebentar entre Portvguezes e Hespanhoeg. 

30. SERTANEJOS. - Os P avlistas aventm'avam-se 
destemidos pelos sertoes do norte e do oeste, primeiro 
a procura de escravos, mais tal'de aeata do aura. A sua 
cobiga e brutali· 
dade tornuram
nos tristemente 
celebres dospo
voaram el1es di- ' 
versas reducQoes 
dos Jesuitas para 
vender os pobres 
indios nos mer
cados de Sao 
Paulo au do Rio. Eg"e;a e coIle"io de S. Paulo, no seculo XVlI. 
Como as Jesnitas 
protegessem as suas « ovelhas »), OS mamelucos ()inga
ramose obLendo a cxpulsao (1640) d'esses nobres mis
sionarios das villas de S. Panlo e S. Vicente; 0 mesmo 
ia dar-se no Rio de J anciro't a nao ser "a benevola 
intcl'ven~:ao de Salp({.d.o/' de Sci. BClwpilles. 

QUESTIONARIO 

A invasiio hollandcza emhargou de todo a aclividade colonisa
dora dos Porluguezes? - Que capitanias se fundavam no norte? 
- Que exeessos temos de lastimal' n 'este periodo? - Como se 



42 DOMINI 0 HESPANHQL 

errectuou a exp1ora9ao do Ama7,onas? - Qual era 0 motivo prinei· 
pal da voila de Quito a Belem! - Em que eslado se ach:tvam as 
primil ivas capitanias do Sui? - Que nucieos coloniaes ahi pros
peravam? - Falai nas avenluras dos Paulistas pelo sertiia t -
Porque os Mamelucos pel'seguiam aos Jesuitas'l' 

L I<;:AO VII 

E XI'U LSAO DOS HOLl.A NHE Z ES 

31. RESTAURACAO DE PORTUGAL. - No go
verno do Marquez de Montalvao (Jorge de Mascal'B
nbas), successor do Conde da T01'l'e, rebentou em 
Portugal uma revolu~ao (1640) COllhra 0 dominio 
hespanhol : foi pl'oclamado I'ei a Dugue de Bragan~a, 
com 0 nome de D. Joao IV. 

No Brazil, 0 novo rei foi immediahamente aeelamado 
de quasi todos os colonos. Procedeu todavia 0 Mar
quez de Montalvao com a.lgzuna I'esel'O(l, peIo que foi 
deposto e remettido preso para Lisboa ; mas EI Rei 
nao tardou a recoohlleer a injusti~a d'esta med ida, e 
Montalvao salta foi nomeado ministro em Portugal. 

32. DECADENCIA DO DOMINIO HOLLlU,IDEZ. -
Assignara D. Joao IV com a 1I0lIanda uma tregoa 
(1641) que as tropas batavas Qiolaram no Brazil ; Ic
va ram a perfidia ate entrar armadas nO{ Maranhao, 
ondo i9aram a bandcira hollandcza c aprisionaram 0 

governador, depois de tel'cm-se apl'csentado com a 
promessa de a ninguem hostilisal'. 

Esta nui fe, e 05 continuos ~exames dos successol'es 
de Mau l·jcio de Nassau , cedo ol'iginaram a I'u jna do 
poderio hollandez no Brazil. 

Os patriotas Andre Vidal de Negreiros e Joao Fer
nandes Vieira cOllccrlxlram-sc (1644) com a novo go
vernador' Telles da -Silva a respei to de urn l(:vanta-
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menta gera!. Ao mesmo tempo , Telles enviava para 
as sertoes de Pernambuco varios destacamentos de 
soldados, as ordens de Antonio Cardoso, de H enriqlJe 
Dias, de Filippe Camarda e de Soares Moreno. 

33. OS INDEPENDENTES. - Cbamavam-se hlde
pendentes esses patriotas pernambucanos insurgidos 
conLra a tyrann ia dos Batavos. Logo no principia, 
Fernandes Vieira atacou e derrotou os Hollandezes no 
monte das Ta
Meas (agosto 
j 645); depois, 
l'c unindo suas 
forgas as de 
Henrique , Fi
lippe e Soares, 
Lornou a Casa
F orte (Enge
nho de With) 
que servia de 
qu ar t el-gene
ral ao jnimigo . Ccrco do Recirc peias :forvas Luso -Brazilciras. 
Animados pOl' 
estes successos, os Independentes aproxilnaram-se do 
litt oral e occuparam Serinhaem , Nazareth, Porto Cal~o, 
o fOJ'te 111 au.rieio (Penedo) e Olinda. 

Scm demOl'a, a P arahyba imitou 0 exemplo de Per
nambuco e desbaratou as Hollandezes par varias vezes, 
ernquanto Philippe Camarao dcrrotava-os no Rio 
Grande . 

Todavia, urn armisticio era assignado ent1'8 Portu
gal e a ]-Jollanda; porisso, D . Joao ordenou (com appa
r eut e severidade) que cossasse a insUl'reigao. Os fude
pendentes, lembrados da infid ucia batava, continua
ram em armas e puzeram CereD ao Recife. 

34. REFORCOS HOLLANDEZES. - Ja se acha
Yam os J-Ioll andezes em situa~ao critica, quaudo che
gou-Ihes uma nova esqnadra, com 4.000 hornens, sob 
as ordens de Sigism'mdo ~an Schoppe. Esse general foi 
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logo dBsbaratado junto de Olinda (1646) e muito mo
lostado em vaI'ias sortidas ; apodel'ou-so pOflJill da 
i lba Haparica (1647) e ameayava seriamente a Bahia. 
- A expodiQao, mandada pelo governadol' geral para 
d'ahi desalojar Sigismllndo, foi batida; mas a vencedol' 
nao tu'ou vantagem alguma d'esse feito, porquo chao 
mado para 0 Rec ife, abandonou pressul'oso a i lha 
e arrasou 0 forte que n'ella t inha lovantado, 

VicLoria dos Guara.rapes "; rclirada !los Hollandezes. 

Comtudo, urna outJ'a I'rota de 1,4 nav ios com 9,000 
homens vinbu aUlda SOOOOI'I'or os j-jollandczes. A vistu 
d'isto, Portugal expediu uma nova csquadl'a, oom tl'O
pas Irescas capitaneadas par Francisco Barreto; infe
lizmente cahiu este em poder dos inimigos, {[Uo a encar
cerltram no Recife, 

35, ULTIMOS GOLPES, - Pouco lisonjoira cl'a a 
"ondiQao dos Hollandezes no continente, Barreto, l]uu 
conseguira evadit'-se do sell calabou90, un1u-sc aDs 
Independentes para derrotar 0 exarcito dc Sigismundo 
nos montes Gllaranipes (abriI1648), Ao masmo tempo, 
Henrique Dias resistia valorosamonte a todos os assal
tos do iniInigo contra Olinda. Sentiam os mvasOI'es 
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que era necessario um t:sfot'vo supremo: tenlaram-no, 
mas foram quasi aniquilados na segunda batalha de 
Guararapes (Ievereiro 1649) . 

Desdc entao, os Hollandezes nao ousaram mais en
trar em batalha decisiva; continuaram-se apenas em
boscadas e escaramu9as. Dais acantecimcntos servi
ram sohremodo aos insurgentes 10 a guerra entre a 
Inglaterra e a Hollanda, que chamou para outros pontos 
as forgas batavas ; - 20 a companhia do Co~ercio 
do Brazil, que trouxe aos Independentes novas forgas 
sob 0 commando de Pedro de ·Magalhdes. Tomou-se 
entao, uma pal" uma, as fortalezas inimigas do Recife; a 
26de Janeir'o de 1654,capitul aram os Holl andezes,resti
luindo aos Porl-uguezes todas as prayas qne ainda pos
suiam no Br'azil. Pelo tr'atado da Haya (agosto 1661) , 
renunciou a Hol1anda as suas pretenc;oes sabre 0 Bra
zil, recebendo POl'em do Portugal llma compensagao 
de quatro milh5es de oruzados . . 

QUESTJONARIO 

Como sa deu a l'estauray<1o da monarchia portugueza~· - De que 
modo foi recebida no Bra.zil a prociamaCao de D.' Joao IV? -
Que perfidia commeLLiam os Hollanclezes no Maranhao! - Que 
palriolas prepararam uma desforra ? - Falai nas proezas dos In
dependenles? - . Que reforeos recebiam os Hollandczes? - Que 
fei~ao tomfu'am MHlo os acontecimentos! - Qual foi a sorte da 
esqUrldl'a capitnneada pOl' Francisco Barreto? - Quaes foram as 
ul timos go]pes d1essa memoravel campanhaY - Que aconte
cimentos sel'v iram sobremodo aos lnsurgentes'i - Quaes eram as 
condiyoes do lratado da Ilaya? 



PERIODO 1II 

COLONISAC?AO E DESENVOL.VIMENTO 

LI~AO I 

GOVERNADORES GERAES 

1. PLANO. - 0 periodo tereeiro G a parte mais oon
fusa da historia patria. Na quasi impossibilidade de 
seguir uma rigorosa ordon chron%gica, prcferimos 
formal' as liQoes pelo agrupamento dos fact os que tem 
entre si maiores analogias ou unidade de causa . Comc
Qamos pela enumeraQiio dos m uitos Governadores Ge
raes que .se succedem a breves interval los e, de ordi
naria, tomam pauca ou nenhuma parte nos aconteci
mentos da epoca. 

10 Grupo. - Governadores que exerceram 0 cargo 
na ult ima phase da Guerra Hollandeza : 

200 Telles de Menezes, conde de Villapouca, que 
tomou posse em 1647. . 

210 Rodrigues de Vasconcellos, conde de Castello 
Melhor, em 1650. 

220 Jeronymo de Atahyde, conde de At ouguia, em 
1654. ' 

230 Barreto de Menezes, em 1657. 
20 Grupo. - Ultimos Governadores do ,eeulo XVII : 
240 Vasco de Mascarenhas, conde de Obidos, que 

tomou PQsse em 1663, 
250 Alexandre de Souza Freire, em 1667. 
260 Furtado de Mendon~a, vise on de de Barbacena, 

em 1671. 
270 Roga.e da Costa Barreto, em 1678. 
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280 Souza de Menezes, em 1682. 
29<> Antonw T ello, mar:quez dao; Minas, em 1~_ 
300 Mathias da Cunha, em 1687. 
310 GonQa/pes da Camara Coutinho, em 1690. 
320 J olio de Lancaster, em 1694. 
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30 Grupo. - Pl'imeil'os Governadol'es no soculo 
XVIII: 

330 Rodrigo da Costa, que tomou posse em 1702. 
3 f,0 Cesar de Menezes, em 1705. 
350 LourenQo da Veiga, em 1710. 
360 Pedro de Vasconcellos e Souza, om 1711. 
370 Pedro de Noronha, marquez de Angeja, em 1714. 
380 Sancho de Faro, conde de Vimeil'o, em 1718. 
40 Grupo. - Ultimos Governadores com sMe na 

Bahia: 
390 Fernandes de Menezes, que com 0 LiLulo de vioe

"oi, governou de 1720 a 1735. 
400 Andre. de Mello, conde das Galveas, que gover

nou de 1735 a 1749. 
41 0 Luiz de Atahyde, conde de Atouguia, 'rue go

vornou 6 annos. 
420 Marcos de Noronha, conde dos Arcos, que to

mou posse em 1755. 
430 Antonio de Almeida, marquez do Lavradio, que 

iomou posse em 1760 ; mas governou a:pcnas so is mezes, 
succedendo-lhe urn govemo provisorlO. 

2. REIS DE PORTUGAL. - Quatl'o monarchas 
s6mente occupam 0 Lhrono de pOJ·tugal, emquanto 
passam esses 21 govcl'nadores geraes do Brazil: 

D. AHonso VI, que succedc em 1656 a D. Joiio IV. 
D. Pedro II, que succede em 1683 a D. Affonso VI. 
D. Joao V, que sobe ao Lhrono em 1706. 
D. Jose I , que sobe ao Lhrono em 1750. 

QUESTIONARIO 

rio~~r?]Je? c~ig~c!~s s:f~i~s o~v~;~~~o~.~;o~~~,~~!c~u~~:a s~::d~: 
na ultima phase da guerra hollandcza? - Erltlillerui as Gover-
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nadores que exercem 0 cargo no fj III do sccuio XV] I. - as pri
meiros Govel'nadores no secu lo XVIII. - Os nltimos govcrna
(lares 'com sedc na Bahia. - Que monarchas occupam 0 throno 
de Portugal durante aste tempo 1 

LIC;:AO II 

ERROS E J)E80nJ)EN~ 

3. DECENTRALISACAO DOS PODERES. - Par 
pm'te da moLI'opole, fo i urn CITO administralivo a de
centralisa(l3,o dos poderes, '[11 0 en fl'a,[peceu a autori
dade dos Governadores-Gel'acs e, favorecendo 0 espi
rito de independmcia, foi a causa primeira de muitas 
desordens . 

Siio reprehensive is , so b este ponto de visLa : 10 A 
separa~iio, duas vezes effectuada, do R ilJ de Janeiro 
com 0 /ioverno da Bahia; 20 as poderes extraordinarios 
aLtribuldos a cerLos govern adores de Pernambuco, de 
modo a tornal-os l'ivacs do Covel'n ~d oI'-Gcral ; -
30 a scisma do Estado do Maranhao em duas Capita
nias independentes ; - l,o 0 fraceionamento prematuro 
da capitania de S. Paulo. 

4. MONOPOLIOS. - Foi Lambem .iusLamente cen
surado a monopolio concedido successivamenLc a com
pan hia do Commercia da Brazil, a do Estanco, a do 
1"01'6- 111. aranhiio, bern como as privilegios exclusivos 
para a minera9iio em ] ugares detCl'minados. . 

Semelhantes privilegios, alem de paralysar toda a 
in ic.iativa pl'opria, pun ha m as vidilS e as fOl'tunas dOB 
colonos nas maos da Grande Companhia que, dentro 
em breve, tratou de elevar os pret;os, de augmental' as 
tari las de comboio au de seguro, etc . Tantas for'am as 
queixas e reclama~oes, ,[ ue a illetropole afin a) Leyo de 
abolir esses monopolios, 
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5. DESORDENS NO RIO. - Alom de algumas 
desaoenQas entre a autoridade civil e a ecclesiastica, a 
ordem viu·se perturbada no Rio de J aneil'o pOl' um 
serio conflicto ent"e 0 govemador Saloador de Sa Be· 
neoides e a povo. Como, ao tamar posse do governo, 
(1658) achassc Benevides os colres vazios, estabelcceu 
um impasto nooo, e embal'eou pOlleD depois pal'a S. Vi· 
cente, deixando como suhstituto seu pal'ente Thome 
de A loarenga. 

Alguns descontentes aproveital'am esta ausencia 
pal'a amotinal' a povo 0 depol' Alvarenga; cOTlvici al'am 
ate as Paulistas a « fl'atel'llisal'em ») com os Flumi
nenses. Mas 0 Governador soube cap tar as sympatbias 
dos Paulistas, que 0 receberam com grande festa, em
([uanto agentes vindos da Bahia prendiam e rcmottiam 
a POl'tugal os cheles da revolta. 

6. SEDlOAo NO MARANHAo. - Muito desconten' 
tamento p"oduzia entJ"e os colonos a cornpanhia do 
Commercia de Para· Maranhao, tanto parse acharem 
arJGl'iados as genel'OS importados, como por se des
cobrirem frau,des nos pesos e nas medidas. D'esta 
irritagao 0 da increia do cap itao·mor de S. Luiz 
(Baltazar Fernandes) approveitou·se Manoel Beckman, 
que se fez eleger presidente (Fever. do 1684), apri· 
sionau a capitao.mor e deeretou a aboll:Qiio da com· 
panhia do Commercio, como tambOJn 0 desle,."o dos 
J esuitas. 

Quando soube d'esses factos, a metropole enviou 
como novo governador Gomes Freire (maio de 1685) que 
nao teve difficuldade em restabelecer a ol'dem, v isto 
to dos estarem cangados da dictadura de BeoI;:man. 

7. REPUBLICA DOS PALMARES. - Nos primeil'os 
annos da Guerra Hollandeza, urn certb "numero de ne· 
gros foragidos assentaram qllilombo om urn bosque de 
palmeil'as, no actual Estado das Alagnas. Crescou ra· 
pidamente 0 DUffieI'D d!elles) ate formar u'ma verdadeiea 
Republica, com polieia regular, terras bem arroteadas 
P- urn chefe electivo . 
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as a live/'dade e 0 relativo bem-esla/' que ahi se go
zava ia determinando a deser~iio de todos os oscravos 
das fazendas vizinhas : pelo que decidiu -se a destl'uiQiio 

da Republica N e-
~ gra dos Palmares. 

or '\ liZ. A reslstenCla 

lJestruh;ii.o da. :u.cpnblica dos Palmares. 

fOI boroiea e, pOL" 
YaI'ias vezcs) as 
tropas do govorno 
viram-se repelli
das. Comtudo, 0 
paul ista Domin
gos Jorge Velho 
promotou (1687) 
dm' caho d'elles, 
a cond i yiio de 
poss u i r as tefl'as 
conquistadas e os 
escl'avos aprisio

nados. Dopois do oito annos de lima I u La barbara 
succulnhiJ'am os ncgros ; Dlas os chefes , para nao 
cahirem nas maos dos seus carrascos, p"ccipiLal'am-so 
de urn dcspcnhadoil'o (1697). 

QUllST IONARIO 

Que resultados acarretOll a decen tralisnQuo dos podel'cs? - Trazei 

~~~n;f~~~~l~lf;: ~'~C:i~.;r:~~~~9!Z~~da~~e: ~~~.~~~ <:!O~~~~flr:~l~j~ 
Que desol'liens del'aIU-SO no Rio de Janeiro pOl' occasW.o de um 
jmposto novo? - Qlle sedigao ol'g3.n isoll Beckman no Maranhao! 
- H.esllmi a histoJ'ia da I'epublic:) dos Paimal'cs. 
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LICAO III 

.JF.SUI'I 'AS E COLONOS 

8. EM sAo PAULO. - Os Jesuitas, expulsos da 
capitania de S. Vicente em 1640, pelo motivo de terem 
alcan~ado do papa uma bulla que vedava 0 cap Li
veu-o dos Indios, s6 ronseguiram volLar em 1653: Li
veralD, para 1550, dc assignal' run compromisso polo 
qual obrigavam-se a renunciur a todo 0 direilO que Ihes 
podesse provu' d'aquella bulla pontificia, a caLechizar 
as indigenas sem os amparar, nem aldear, e a guardar 
perpetuo silencic sobro as injtll·ias 0 injustigas paded
das. 

Majs ·tarde (1687),como corresse 0 boato do terero 
olles obtido uma nova lei protectora dos I ndios, 0 povo 
amotinou-se na porta do Collegio dos Jesuitas, com 
arncagas t erriveis : que conLrasto onLm 0 zeto abnegado 
dos Missional·ios e a cobi~a deshwnana dos Colonos ! 

9. NAS CAPI'I'ANIAS ORIENTAES. - Ahi ja esca
ceavam as I ndios; a1Cm' do que, recebiam os _ colonos 
muitos negros da Afl"ica, rnais robustos, e cuja esera
vatUl'a podia enUio SCI' eonsidorada como legal plt"i-
9do dos Set,S acconllue~timcnLos its feitol"ias porLu
guezas. 

POI' esse motivQ pJ' incipalmente, os colonas da Ba
hia e de Pemambuco pouco se desavieram comas Je
suitas, 0 ate doram-l hos provas de sym]>athia quando 
pal'eceu 0 iniql.lo decreta de Pombal. 

10. NO MARANHAo. - Quando, em 1.652, pu
blicou-sc um alvan, a lavoL" du liberdade dos indigenas, 
produziu-se uma vCl'dadeil'u insw'J'ei9BO, tanto em 
Belem como em S. Luiz. Quasi da mes(l;Ia fo,rm.R que 
em S. Paulo, a Camara do Estado obrigou a P. Reitar 
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das J esuitas a assignar a compromisso de nao patro
oinaI' a causa da liberdade dos Indios. Todavia, uIDa 
nova lei publicava-se em 1680, que resLituia aas Jesui
tas a adminisLra<;iio temporal e espiritual das aldeas. 

11. PADRE VIEIRA. - N'csses comonos cbegira 
de PorLugal ('1656) a ramoso Jesuita P. Antonio Vieira, 
que I ago fez valeI' a sua olaquonoia a favor da liberdade 
dos indigclluS. Em S. Luiz, 0 seu seJ'mao foiLao com

movcdor que 0 povo 
mostrQu-se dispasto a 
Jibcrtar as escravos in
dios. Tal nao aconteceu 
em Belem, ande a capi
tiia-m6r appaz-se aber
tamente aos designjos 
de Vieira. 

Depois da lei libertista 
de 1680, as calonos irri
tados fOl'"aram as Jcsui
tas a se Olnbal'careJTI 
pal'a Lisbila; ahi nao 
cessOu a padre Vieira de 
advogar com ze]o apos-

Padre Antonio Vieira. Lolico a causa da liber-
dade do gentia. Pl'eva

leceu parcm a partido esclavagista, eo corajaso Jesuita 
licau prcso dais annos (1681). No entanta, lange de 
desanimar-se, Vieira embarcau de novo para a BrazIl; 
n'elle conLinuou a sua vida tada do sacrificias e fal
lecou nu Bahia om 1697, 

12. NO SUL. - " N;"da p6do eguaJa!' a zela gentil 
e suave, 0 eujcJado paternal dos Jesuitas das Reducgoes. 
Ahi, cada pastu:' era verdadeiramentc pae e guia do seu 
rebanho ... Viam-se povoa,oes em que ininguem estava 
ocinso, njnguem opprhnido de trabalho ... em que 0 

nutrimcnto era sadio, abundant.o 0 0 meSlna para to
dos as cidad6es ... (H.aynal : IlisL philos. e poht.) 

Naa obstante esta maravilbosa obra social, as Je-
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suitas roram desdc as primeiros aru10S calumniados 
e perseguidos rmicamenle por'!ue oppunham·se a que 
os co]onos cacassem aos PObl'8S sclvagens como se 
ca,am animaes beavios, ou as reduzissom a um cap' 
Livoiro injusto e crue l. 

QUESTIONARIO 

Que vexames Li veram de sorrrel' os J esu itas em S. Paulo 1- Qual 
era 0 motiyo d'estas pel'seguic;oes! - D'onde ])rovinham os escra
vos ulilisados nas Capilanias orienlaes? - Foram os Jesuilas 
muito hostilisados no Maranhao! - Que gl'ande defensor da li
bel'dade dos Indios surgiu en tao ! - Falai oa camp::mha anti-esc1a
vagista do P. Vieira. - Como cram tratados os Indios pelos 
missionarios Jesui Las? - N as colonos, como tratuvam ao gontio? 

LI<;AO IV 

COLONI S A(;AO DO IN'l'F:HIOIl 

13. BANDEIRANTES. - Nas suas excUl'siies pelo 
sorLilo a eaya de eseravos, eneontI-avam os Paulistas, 
as vczes sem as procul'ar, ricas minas de ouro ou de 
gemmas. 

Chegando as notieias dos thesouros que enccrrava 
o sCl'tao 1 organisaram-se as Lao celebres bandeiras 
ou entradas pelo sertilo, para a cata das minus. 

TOI'naram-se fmnosos n'estas empl'ozas os ban
deirantes Fel'llao Dias Paes (1664), Paseoa} Paes de 
Araujo (1672), Fernando Garcia Rodrigues (1683), 
Manoel de Borba Gato (1688), Antonio Rodrigues AI" 
zao (1693), Bal' thoJomell Bueno dc Cerqlleira (1694). 

14. EMBO AB AS. - A certcza desLa l'iqllcza mine· 
ral atrahiu em grande numero as Portuguezes! para 
o inLerior. Nao tardou porem a manjfesLar-so uma an-
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tipatbia profunda entre esses recem-chegados e as 
Pa111istas, que lhes deram 0 cpitheto de Emboabas 
(i_ e, jorastciros) ; d'abi OI'iginaram-se connictas que 
acabaram POI' Lomal' 0 cal'actcl' de vel'dade]I'a guerra 
civil. 

Os Paulistas derrataram, em 1708, aos :8mboabas 
perto de S. Jorio d'El R ei, jl1nto de urn rio que pOl' isso 

Com~anhia de BandeinLntes. 

tamau a nome de rio das Mortes. - Pouco dopois, vin
garam-se as Emboabas de urn modo terrivel, surpre
hendendo-os a trahigi'io e oxterminando-as 'lliasi total
mente ; tao fortes a exasporados tinham-se tornado, 
que conseguiram repollir o-governador do Rio de Ja
neiro, '{Iw ia restabelecer a ordem. A ·o]evagao de S. 
Paulo a capilania independente e 1I ma amnistia geral 
foram as duas medidas que mais aontribuiram para 
a cessagi'io dos conlliatos. 

15. FUNDACAo DE IInNAS GERAES. - Os bandei
rantes paulistas descobriram, no fim do seculo XVII, 
as importantes minas de Ouro Fjno, Ouro Preto, Ouro 
BI'anco, Sabara, ItacoIumy, Itabira, etc. ; d6ram a 
esse riquissimo districto aurifero a nome de Minas 
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Geraes. Desdo 1700, a novo distl'icto ja .. ecebi" urn 
administrudOl' partieu]a ... 

Em segu ida a guens dos Emboahas om J 700, fun
dou- St3 a cap itania de 
S. Paulo-e-Minas. Appa
receram om hl'eve as vi ll as 
de Marianna, Villa Rica 
(Ouro Preto), Cahelc, Sa
bara, PitanguYl etc. , e 
Lantoprosperou 0 districto 
de Minas Geraes, que em 
1720 constituiu uma ca
pitania a parte, tendo D. 
Lourenyo de Almeida pOI' 
p"imeiro governador. 

Pouco depois, dcscobl'i
I'am-se outras minas de 
OU1'O em AI'assuahy 0 do 
diamantcs no Sorro-Frio. 
Alargou-so notavelmente 

Gomes Freire . 

a nova rap itan ia pela protec~iio de Gomes Freire, 
conde de Bohadella (1733-1763) , que administl'ou de 
maneil'a mui hOlll'osa. 

16. FUNDA~AO DE GOYAZ. - No mesmo tempo, 
o paulista Bartholomeo Bueno da Silva, cognominado 
Jinhangllera (feiticeil'o), chegoll at e 0 rio Vormelho (1), 
ondc encon Lrou solvagcns quo: trazialn numel'OSOS en
feites de OUl'O ; voltou para S. Pau lo com grande croan
tidade d'oste metal. 

o seu filbo, tambcm chamudo Bartholomeo, entrou 
de novo nos sertoes goyanos (1722), c, dopois de tres 
annos de privagocs C Lrabalhos incrivcis, voltou pal'a 
S. Paulo, entregando ao governador 8.000 oitavas de 
ouro e ao rei D. Joiio V (seg'mdo dizem) uma collec-
930 de f,'uctas b"aziloiras teilas de aura mass';~o e de 
tamanho natural. Bastou esta Doticia para que as ga
rimpeiros aIfluissern ao LcrriLorio goyano : fun dal'31n-

(1) Ef>tc rio bttnha t\ cidade de Goyaz. 
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se nUmel'OSaS povoaQoes, de forma que em 1744 eri· 
giu·se Goyaz em Capitania independente, tendo pOl' 
primeil'O governadol' D. Marcos de Noronha. 

17 FUNDACAo DO MATTO GROSSO. - Ahi nao 
parou a ousadia dos avent llreiros pauhstas. Em 1719, 
Pascoa! Moreira Cabral ad iantou·se ate 0 Alto·Para· 
guay e fundou, nas margens do Coxip6·Mirim, varios 
estabelecimentos de m inera9ao . Porem a mais rica 
mina de OU1'O roi a de Porquilhas, que deu origem a 
actual cidade de Cuyaba. - Levantaram·se, dentro 
em breve, as povoa90es de Diamantina (1726), Villa 
Bella e Pocone ; subjugaram·se os Indios gaaycurus e 
[!ayaguas, de modo que 0 Matto ,Grosso, rapidamente 
colonisado , poude ser elevado, wn 1748, :i. Capitania 
independente, com D. Antonio?'Rollim de .Moura pOI' 
primeil'o governador. " 

QUESTIONARIO 

Quem eram as bandeirantesf - Quaes sao os mais celebres?
A quem se dava 0 epitheto de Emboabas? - Onde se prodt17.iram 
as mais sanguinoientos confIictos entr.e Paulistas e Emboabas? -
Como se fundou a capitania de Minas Geraes? - Quaes loram as 
dais mais corajosos bandeirantes de Goya7.? - Quando e como 
erigiu·se Goya7. em capitania independente? - Narrai a [unda~ao 
da capitania do MaUo Grosso. 

LI<;AO V 

SUCCESSOS 1)0 SUL 

18. COLONIA DO SACRAMENTO. - Apezar de 
haverem varios exploradores pOl'tuguezes tomado 
posse de certas pont os da bacia do Rio da Prata, os 
terl'itorios da margem esquerda d'este rio eram recla· 
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mad as com instancia pel a Hespanha. Pal'a pOI' cobra 
a esses litigios, a PrincIpe Regente (D. Pedro) mandon 
sete navios e forQ8s su fficientes sob a ctirec9ao de 
M anoel Lobo, afim de funda .. ahi a Colonia do Sacra
mento (1680), e que fosse defendida pOl' uma boa 
fortaleza. 

19. HOSTILIDADES. - Ao saber d'este facto, 
a Corte de Madrid ordenou ao govcrnador de Buenos 
Ayres que desalojasse aos Portuguczcs. Voio pois urn 
numcroso exercito hespanhol, qno tomando a praQa 
de assalto, alTa
sou-a. Foi heroica 
a rcsistencia cia 
guarniQiio, a qual 
toda pereceu, sal
vo dez praQas que 
foram aprisiona
das. No entanto, 
o tratado de Lis
bOa (1681) resti
tuiu aos Portu
guezes a Colonia 
com todo 0 arma
mento que n'ella 
se aebava. Assallo a. fortaleza do Sacramento. 

Comtudo reben
tava (1703.) uma nova guerra da H espanha e FranQa 
contl'a Portugal e Ingiatel'ra. Affonso Valdez, gover
nador de Buenos Ayres, cereou e Lomou outra vez a 
fortaleza da Colonia; mas 0 tratado de Utrecht (1713) 
delt-a ainda a Portugal (1). 

20. TRATADO DE MADRID. - Em 1724, as Hes
panh6es fundaram a cidade de Montevideo c alguns 
outros estabelecimentos cisplatinos; tcntaram, mais 

(I) Pelo l["atado de Utrecht, a Fran.;a tambem desistia, a favor 
de Portugal, das suas prctcncoes sobre 0 tcrritorio situado enlre 
os I'jos Amazonas c Oyapoque. 
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uma VOZ, assaI tar a co lonia do Sacramento (1737), sendo 
porem repoll idos. 

T rezo annos depois, assignou.se entre Castell a e 
PorLugal a tratado de Madrid ( janeiro de 1.750), que 
estipulou a lroea da colonia do Sacramento pelos Sete 
Povos das Missiies, situados nas margens do Uruguay. 
Par causa da m" Ie do commissario bespanhol Va l· 
delirios e da resislencia d08 Indios aldeados, este Lra· 
tado nao poudo ser levado a erreito. 

21. NOVAS QUESTOES. - Portugal, tornado alli a· 
do mu i submisso da Gran B,·etanha, teve de tomal" 
parte n' uma nova guerra (a dos Sete Annos) que os 
Inglezes declararam, em 1755, a Fran~a e " llespa· 
nha : assim recome~ou a luta entre 0 Brazi l e as colo· 
nias bespanholas do Su I. 

Pedro Ceballos, governador de Buenos Ayres, ata· 
cou a Colonia do Sacramenlo, cujo defensOI· capitulou 
vergonhosamentc ; em seguida, Ceballos invadiu 0 
Rio Grande do SuI. - Pel a tratado de PaIis , que punha 
Lermo it gue"l'a emopea, PorLu~al reouperou a Colonia; 
mas a Il espanba gUal'clou os oiversos pon tos ja OCCU· 
pados no Rio G,'ande. 

22. S. CATHARINA E RIO GRANDE. - Logo 
que as llespanh6es manifestaram 0 intento de esta· 
belecel'om ieitorias na regiao eisplatina, 0 governador 
de S. Paulo mandou alguns auxilia"es de Santos reo 
rorgarem a villa de La,guna, e ordenou a llonsLrllcgiio 
de uma eslrada enlre esta vi ll a c a Colonia cia SaOl'a· 
menta (1726). 

Pela tnesma cpoca, urn numero notavel de Aroriano$ 
estahelcceram-se na i lha de Santa CathaIina e na parte 
fronteit'a clo continente. Em 1738, elevou-se este terri. 
torio it categoria de Capitania, subalterna da do Rio 
de Janeiro . 0 seu primeiro governadoI', Jose da Siloa 
Paes, funditra no anno antel'ior a villa de S. Pedro do 
Rio Grande. . 
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QUilSTIONARIO 

Com que design lOS hltlctou-se a Colonia do Sacramento? - Como 
J'omperam as hostilidudes en tre Hespan h6es e Porluguezes? - Que 
tratados foram favoraveis a PDrtugal '.! - Quem fundou a cidade 
de MOlltevideo? ---,- Quaes eram as clausulas do tratado de Ma-

~I~cll ~51:;i~s Q~l~;:;~~~ ~~r~:e1L; ~t~U~ ;or:~~11~s~~~os~;:!~~:-
belcccu a capitan i<1. de S. Cath ilrlna e Rio Orande? . 

LIC;AO VI 

DU CLERC - DUGUA Y-'l'ROUIN 

23. MOTIVO DA AGRESsAo. - A guerra de Suc
cessao da Hespanha (1701-1713) assolava a Europa 
occidental ; el Rei D. Pedro II de Portugal acabava 
de assignal' com a Inglaterra 0 t ra tado de Methuen 
(1703), pelo qual obl'igava-se a apoiar esta pot encia 
contra a FI'an~a e a Hespanh a. - Combatia-se pOl' 
terJ'a e pOl' maI\ tanto nas metro poles como nas colonias ; 
poP isso, v iu -se 0 Brazil como colonia port ugueza, 
agl'edidu pelos corsarios franeezes que guerl'ilhavam 
no Atlantica . 

24. EXPEDICAo DE DUCLERC. - Urn d'esses 
corsal'ios, Carlos Duelerc, ehego u em vist a de Guana
bara em Agost o de 1710, tentou desembal'car na cidade 
de Sao Sebastiao e na Copacabana ; sendo porem im
pedido, velejau para oest e e desceu a terra em Gua-
ratiba. -

Marehou Duclerc, com as seus 1.000 homens de de
sembarque, )JeIos valles de J acaropagua, Cascadura e 
Engen ho VeJh o, atacando 0 Rio de Janeiro pelo lado 
nao fOl't ificado. 
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25. DERROTA 00 CORSARIO. No entanLo, 
procurava 0 governador Francisco de Castro Moraes 
reforgos nos arredores, 0 ontrinchoi l'ava·se no campo 
do Rosario ; armavaln-sc os estudantcs) bem como 
muitos outros cidadaos e abriam fogo nutrido contl'a 
os 1JlVaSores •. 

As tropas do Duclerc, mnito inferiores em mimero, 
quizcram occupar 0 Carma c 0 palacio do Goperna ; 1'0' 
pell idas, porem, em todos os pontos, rctiraram·se no 
trapiche, e, como 0 governador amcagasse de incend iar 
o edificio, eonsentiram em capitular (19 set. 1710). 

Foram os p"isioneiros distribuidos pclas diversas 
fortalezas ; Duelere, hospedou.se n'lIma casa da rua de 
S. Pedm, oudc dais embugados 0 assassllllh-am seis 
mezes depois. 

26. CHEGADA DE DUGUAY·TROUIN. - 0 mal. 
logro da expedigiio do Duclerc reriu a orgulho dos 
Fraucezes, quo incontinenLe armaram 16 navios muni· 

dos de 700 canh6es, com 
5.000 hom ens de desem
barque, sob as ordens do 
ramoso Duguay·Trouin. 

Sciente d'csses prepa
raLivos, mandou Portu
gal aogovernador Castro 
Moraes tropas sufficien
tes, commandadas pOl' 
Gaspar da Costa, e pediu 
a lnglaterra cuidasso 
em fazer abortar a ex· 
pedig8.o . - Illlldindo 
Duguay- Trouin a vigi· 

Duguay·Trouin. lancia. dos Inglezes, al.-
travessou ligeiro 0 At· 

lantico, rOryOll a entl'ada da bahia. do Rio de J aneiro a 
12 de Setembro de 1711, e oeeupou as ilhas de Pilla 
e das Cobras. Desemb'arcando depois na praia do 
Valongo, apodcrou-se dos morros S. Diogo, Proridencia 
e Concei<;iio, d'onde bombardeou a cidade. 
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o governador enLretanto fugia covardemente para 
Iguassu, e Gaspar da Costa mandava irreflectidamente 
incendial' os sells navios. Apezal' do hOI'oismo dos es
Ludantcs c do povo, que ainda rcsistiam, 0 Rio de Ja
neiro foi Lomado e saqueado. . 

'%7. RESGATE DO RIO. - Venda Duguay Trouin 
q ue nao podia demol'ar-se muiLo na cidadc, declarou 
que ia jnccndiar tudo, si 0 governadol' nao acceiLasse 
as oondi QOes do' resgate, 'I lie cram : pagar em 15 dias 
610.000 c/'lIzados em dinbeil'o, 5()0 cliixas de assucar e 
200 bois, atom do que pagariam os particulares pa!'a 
!'esgatar as seus effeitos .. . ; 0 Francisco de Castro Mo
t'aes conscntiu, dando como refens doze dos seus offi
ciaes. 

No dia seguinto, cbegava do Minas urn refol'~o de 
3.000 patriotas !... Os invasorcs fizcram vela a 13 de 
Novernbro e tentamm agl'cdil' a Bahia, que bavia de 
tel' a mosma sorte que 0 Hio, a nao serem os vent os 
ponteiros quo imprdlram a desembal·Cjuo. 

o desleixado e medl'oso Castro Moraes foi condcm
Ilado a p" isao perpotua em uma fOl'taleza da India; 
sllbstitulll-o no Hio 0 valol'oso Antonio Coelho de Car
valho, jll govel'l1adOl' de S. Paulo. 

QUIlSTIONARIO 

Par que motivos vieram ao Brazil corsarios Crancezcs em 1710 
c 17111 - Como chegou a expedit;:ao de Duclerc! - Forum felizes 
as suas lenlalivas! - Que sarle tiveram esses invasores'! - Durou 
muito 0 lriumpho dos Porluguezes? - Narrai l). rapida. vicloria de 
Duguay-TI'ouin. - Como sa pOrLOll 0 Govel'nador n'essa occur
rencia? - Que l'esgate leve de pagar 0 Rio de Janeiro? - Porque 
malogrou a lentativa d~ Duguay-Trouin na Bahia? 
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LICAO VII 

POMBAL E OS .JESUI 'l'f\S 

28. ADMINISTRACAO DE POMBAL. - 0 celc
b ,'o mini.:;tro de Portugal, Sebastiiio de CarPalho, mar
quez de Pombal, dominou totalmante 0 [raeo e inde
ciso rei D. Jose I. -Governou com milo de feno ; pra
ticou as vezes 0 bern, mas sempre de urn modo tyran
nico, castigando com cadeiaJ3 ou destorros aquellos 
qlle Ihe dirigiam admoesta90es ou critieavam a sua 
administra9ii.o. 

Os seus principaes actos, no Brazil, sao: varios regu
lilmentos sobre a extrac9ilo C 0 commercio dos dia
mantes; a reduc9iio dos direitos do tabaco 0 do assucar ; 
a crca9iio de varias escolas publicas, com prohibi9ii.o 
para as menmas do Brazil de r€cebercm a edllca<;iio 
nos conventos da Europa ; a cessaf<io da c"l/llra da 
canna do assuear no Maranhao, bern como das indus
tl'ias de ourivcs, fi adOI'es e teceliies ; a forma9ii.o das 
duas Companhias de commercio (Grao Para e Pernam
buco) ; a reeersiio de diversas capitanias pal'a a Co
raa ; a emancipaf<io dos indigenas do Para c Maranhao, 
e a de todos os naturaes do Brazil; emfim, a expulsdo 
dos Jesuitas (1759). 

29. PERSEGUICAO CONTRA OS JESUITAS. - A 
maiOJ' nodoa que infarna a vida,do Marquez de Pombal, 
oj a desleaJ e emel perseguiciio que mOYAU contra as 
.1 o:=; uitas. Vcz correl' pOl' Loda a Europa as 111ais impn
dcnLcs calwnnias con.Ll'u csses l'€spelLaveis IVJissiona
rios ; accusou-os de torom est.abelecido no. Anlel'ica do 
SuI urn imperio como domillio seu exclusivo, d'onde 
til'aVanl l'iquezas enormes ('1) ; de defenderem esse im-

(J) Vcde Southey, liyl'oS III e IV. 
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perio 'it fOl'ga de al'mas e terem ahi posto urn monarcha 
(Nioolao J) de sua propria fahrica ; de terem tentado 
o en(Jenenamento do urn governado)' j de promovcl'em 
motins e sedigoes; de pregarem uma moral rela
xada, etc_ 

30, INNOCENCIA DOS JESUITAS. -ComLudo, nen · 
huma procedura houve contra membro algum da Com 
panllia, nem se puniu individualmente a nenhum d'e] 
les. - Si ellu" 
t ivcssem sido 
real mente cul
pad os, nao po
deri ao deixar 
de haverem ap' 
parecido pro
vas". que nao 
laltavam i:lIi
m igos para 
c.onvencel· os ! 

Niio : os his
toriadores irn
pa/'ciaes sao 
unauimes a re-

conhecerem EXDUls:IO dos JcslIitas . 
que os Jesuitas 
trahalham, nao pOl' cobiga ou ouLros motivos repre
hensiveis, mas unicamonte para honra e bern da hllma
nidade; sempre mostram-nos como ·modelos de patrio
tismo e de submissiio a auLol'idade legitima. 

31, EXPULSAo DOS JESUITAS, - Deixando-se 
cegm' pelo odio que votava It Compa,,";a de JeslIs, Pom
bal} quando pl'ojectava civilisar as 1n.dios J pI'l-VOll-SO 
das lmicas pessoas quo pm'a La! lim podiam cooperar 
desinLel'essadamente: decreLou a expulsao dos Jesuitas, .. 
A deportaQiio d'csses ubnegados Religiosos mosLl'U-llOS 
urn dos mais lastimosos exem 1'105 de bl'utaJidade que 
I'egistrara jamais a bistoria! Empilharam-nos como 
negros eSCl'avos no porao de a1gunl navio YcJho, tl'a-
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taram-nos com crueldade extrema, nao coneedendo aos 
doentes, aos rnoI'llundos, nem a menor consolag8.o, 
nem 0 mais leve allivio _ 

E todos esses nob res Maxtyres, romettidos para 
Lisboa, foram encarcerados, de modo que nunea mais 
se ouviu ralar n'e]Jos a te a qu6da de PombaL Tantos 
mo,.reram nas cadeas e tantos das molestias resul tantes 
do mao tralamenlo l'ecebido a bor'do, que, dentro em 
poucos annas, estavam quasi extinctos os missiona
l'ios (1)_ 

32. CONSEQUENCIAS. - Si aos Jesuitas tivessem 
permitido continuarem livremente na sua obra tao 
benemerita da catechese e aldeamenlo dos Indios, nao 
haveria hoje selvagens no Brazil: 0 gentio robusto, hos
pitaleiro e avido de liberdadc, seria agora cioilisado 0 

constitui"ia 0 clemento mais valoroso e patriotico da 
naCao brazileira,,_ 

Que fez 0 decreto rancoroso de Pombal ? - S6 
amontoou ruinas. Aos zelosos Jesuitas substituiram-so 
homens que pelo amor do ganho aceeitavam 0 emprego, 
homens a quem nao faltaya interesse proprio em 01'
primir as indigenas, e que nem autodda9-e, nem in
flu encia, nem inc1inaQao possuiam para reprimir os 
vieios c a desmoralisa~ao" . E assim, parou de repente 
e para sempre, esta tao bem encaminhada civilisa~ao; 
dospovoaram-sc rapidamente as aldeas, fllgindo para 
o sertao muitos Indios ao verem 0 seu estado de suj ei-
9i'io filial trocado por uma servidao sem nada que a 
sanctificasse ou abrandassc. 

QUESTIONARIO 

Quem eta 0 M::u:quez de Pombal? - Como governou! - Quaes 

~~fl'o~~ p~~~ift~~n~~~o~sd~!~~~~~ayl ~ ~~'~~~la?m-;sQi~~~i~~'Sm~~: 
Jesuitas prOd1l7.l1' prov3s d'essas aC(ju~ac;oes 1 - De que modo 
se fez a expuls8.o dos Jesuitas! - Que co nseqlJcncias desastrosas 
trollxe es:se ac lo rancoroso de Pombal 'l 

(1) V~de Southey, livro IV. 
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LI<;AO VIII 

I'ROGRF.SSOS REALISAOOS 

33, NOVOS BlSP ADOS, -'- Os ,'ecenLes a largamenLos 
da colonia, bern como 0 augmento da popu lagao, exi
giam novas divis6es' ecclcsiasticas. FOI'am, porLanto, 
formados em 1676 os bispados do Rio de Ja.neiro, de 
Pernambuco c do Maranhcio, flO Inesmo Lcmpo que 
o bispaclo da Bahia ora (, Ievado a arcebispado metro
politano do Brazil. Em l720, creou-se a bispado do 
Para, suffraganeo (como 0 do Ma,'anhiio) do arceb ispo 
de LisbOa, Em 1746, dividiu-se a diocese do Rio de 
Janeiro em cinco partes, fundando-se os bispados de 
S. Paulo c dc Jlariana, c as prelazias dc Goyaz e de 
Cnyabd. 

34. NOVAS CAPITANIAS, - As conquistas 00 ra
pido povoamento da zona aurifera determinaram, 
como ja vimos, a crcagao das capitaIrias de lv{ inas Ge
raes om 1720, dc Goyaz em 174.5 e de Mauo Grosso em 
1748, Tambem fOl'lniu'a-se, em 1738, a capitania de 
Santa Catharina e Rio Grande do SuI. 

J it tinham sido Iundadas as capitanias de Parahyba 
do Norte em 1684, e de Piauhy em 1718; oreou so ainda 
em 1737 a do Para, a em 1757 a do Rio Negro, actual· 
m~nte AII\azonas, 

35. PROGRESSO MATERIAL, - No seculo que 
POl'ro].I desde a expu!siio dos Hollandczes ate a eleva-
99.0 do Brazil a vlCe·reino, l'ealisariim-se notaveis pro
gressos m,ateriaes. GL'ande parte do interior do conti
nente, do Amazonas ao Paraguay, estava cOllquistac!a 
e in se povoando, As minas auferiam thesouros col os
sacs j jll oorria, em quasi to do a pai~, moeda cl\nh~da 
de aura e de Ilrata. A agrioultura tambem progredia , 

As cidades do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco 
IUSTOIUA nO BR.\ZIL 
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e S. Paulo embellezavam·se. Os contractos reaes e a 
alfandega rendiam quantias eonsidcraveis . Calculava
se a popula~ao por 2.600.000 habitantes civilisados. 

36. LITTERATURA. - A instruc«ao primaria dava
se gratuiLamenLc pelos J esuitas nas numel'osas a ldeas 
de Indios, como tambom nas diversas po"oagoes 
dos colonos. A insLl"uc~ao secundaria e superior lee
cionava-sc 1).05 mosteiros·, em a1suns selninarios, C 
particularmente nos grandes coIleglOs dos J esuitas . 

J!J. appareciam poetas e litteratos de fama, como 
Gregorio de Mattos, poeta satyrico, e Eusebio de Mattos, 
tam bern poeta ; Thomaz da Incarna9ao, Rocha Pitta, 
Bernardo Pereira, bistoriadores ; Fr. AnlJJnio J aboatao, 
cbronista ; Basilio da Gama, Claudio da Costa, poetas 
de talento ; Fr. S. Rita Durdo, autor do Caramuru ; 
Feliciano de So"z" e Pedro Taques, escripLores poli
ticos. 

37. BRAZIL VICE-REINO. - Ainda que alguns go
·vernadore. tivessem jil recebido 0 titulo de "ice-reis, 0 
Brazil nao foi eleva do definitivamente a vice-reino , 
senao em 1763. 

Pelo mesmo tempo, a Capital do paiz foi transferida 
da Bahia para 0 Rio de Janeiro, em l"azao do grande 
desonvolvimento que tomavam as capitanias m.eri
dionaes, e igualmenLe para acudir com mais prosteza 
a dereza das territorios do suI, incessantementc inva
didos polos Hespanh6es. 

QUf!lS'l'LONARIO 

Que novas bispados roram creados em 16"]6' - De quando data 
o bispado do Para l' - Que divis6es ecclesiasticas roram creadas 
no suI em 17<161- De quando data a CrCa9.3.0 da capitania de Minas 
Geraes? de Goyaz' de MaUo Grosso'! - Que capitania 51! [undou 
no suI em 1738? - De quando datam as capitanias de Parahyba 

~~ lfnllr;~ :C~~~s~~~t:~~~n~oo i:~~7r~ ~~r1o~~os~e~:Os~a~~~~~~f:~ 
- Como se minislrava a inslruc98.0 primaria l' On de se leccio
navam os ensinos secunclario e superior! - Citai escriptores, 
poetas, hisLoriadores d'ossa epoca? - Que mudanca5 50 effec
tuaram no governo do Brazil em 1763! 



PERIODO I V 

VICE-REINO 

LI<;AO 

GU];IHlA co:u os H ESPA N IIOES 

1. PRIMEmos VICE-REIS_ - 0 primei,'o vice-rei 
do Brazil, com sede no Hio de Janeiro, foi D. Antonio 
Alvares , conde da Cunha, que governou ate 1767, e 
croou ne nova Capital os arsenaes de Guerl'a e de Ma
rinba. 

Succedeu-lhe D. Antonio Rollim de Moura, conde 
do Azambuja, que governou apenas dois annos. 0 
terceiro vice-rei loi D_ Luiz de Almeida Portugal, mar
quez do Lavradio, que governou 10 annos e deu urn 
g"aMe impulso it agricultura c ao commel'cio ; foi du
rante a sua administra9ao que se plantaram no Rio de 
Janeiro as primeiros cajezeiros, que dcram origem aos 
innumeros cafezaes do Brazil. 

2. HOSTILIDADES NO SUL. - 0 Ll'atado de Paris 
(1763) (1) nao puzera tel'mo as luctas no SuI da Ame
rica. Os Hespanh6es que permaneciam nos pontos 
do Hio Grande occupados durante a gue'Ta, viI·am·se 
atacados e vivamente /'epellidos pelo governador d'esta 
capitania. '1lJ 

Varias escaramu~as, davam-se de continuo na Co
lonia M Sacramento, e os POI·tuguezes fundaram (1775) 

(1) VMe pagina 57. 
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o presidio da Nova Coimbra nas margenli do rio Para
guay. 

3. INVASAo DE CEBALLOS. - A' vista d'esses 
factos, mandou a Hespanha uma podel'osa frota, para 
Buenos-AYI'es, com 1().OOO hornens de desembarque, 
soh as ordens do velho e bravo Pedro Ceballos. Esta 
armada apoderou-se logo da ilha de S. Catharina. Pene
trando dopois no interior do continento, 0 oxercito 
hespanhol tomou de novo a Colonia do Sacramento, 
arrasou-lile as pred ios e ohstruiu-lho 0 porto. 

Projectava Ceballos mais dilatadas conquistas, 
quando chegou-lho a noticia de ter-se assign ado , entre 
Portugal e Il espanho, 0 tratado de S. Ddeionso. 

4. CONDICOES DA PAZ. - Polo tratado de S. Dde
fonso (outubro 1777), os Hospanh6cs ·resti~ui .. am 
S. Catharina e as dependencies, consCI'vando POl'em 
as missaes do Uruguay, It Colonic/. ·e a mal'gem lI~pten
trional po Hio da Prata. 

Uma convenQao fi"ava dcfinitivamento ' os linlites 
entm 0 Brazil e as colonias he&pan holas ; nao obstante 
a qllal, doram,sc ahi frcqvcnLcs confliQtos entre as 
tropas PQl'tuguezas c hespanholas. 

Ll~AQ JI 

CONSPIRAt;:AO DO '. ·IRA D ENTES 

5. LIBERALISMO. ~ Desde muito que os colonos 
do Brazil mostravam uma grande antipathia aDs Portu
g1l8zes, tanto por sentirem que as leis e regulamentos da 
metropole eram ~s vezea pereator-ios, como por cons
tatarem que as thesouroB dq .Brazil s6 enrigtlcciam a 
Portugal, sem nenhun! proveito para a ooloma. 
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o exemplo dos Estados Unidos, que acabllvam do 
snc udir' a jugo britannica, 0 os escr ipLos dos phiJoso
phos liberaes, v icram avivar aillda ma is as desejos de 
independencia, Diver'sos Bl'azileiros, que Linham os
tudado na EUl'opa) volt.avam cheios de enLhusiaSlno 
pelas ideas (Ia « independencia dos povos )1, propa
ganda as napas theonas e pr'OCl1rando drffundl l-as en Lr'o 
as seus co mpatriotas, For'am ate can fol'onciar com a 
celebr'o JefiersoIi, ministr'o c futu ro p,'osicionte Norte
-"\mel'icano, do qual obt,ivcl'am promcssas ( yagas C 
clasticas Il de a ux ilio. 

6. CONSpmAcAo} EM MINAS. - E ntr'e as ma is 
ar'dentes adeptos do liberalismo, distinguiam·se d fl u-
111inensc J ose jl'rariano Lea c. 0 mi neieo Domingos Vidal 
Barbosa, Esle, voltando panl Minas, ligou-se com 
o u tros seus p a
tricios que cOnce· 
bium os mesmos 
planas organi
saraln -uma cons
pira((3.o, corn 0 
fim de proolamar 
a Republica de 
Minas , que Li
vesse S. J odo d' El 
Tlei pOl' capital, 
e pOl' bando;ra 
um genio {[UC
br'ando grilhiies e 
a divisa L I BER
TilS QUJE SE
HA TAMEN (Li
berdade, ainda 
gue larde). 

Sobresahia en" 
Conspirac;ao do Tiradente?, 

tre os conjura<ios, pelo seu zeta propaga.ndista, a alferos 
Joaquim da Silva Xavier, a lcunhado 0 Tiradentes, quo 
pal'Liu para 0 Hio de J ~neiro aHm de obLer a ad hesiio 
d'rssa capitania C 0 apolo cla ror(,a annada. 
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7. MALLOGRO. - No mesmo anna em que reb en
tou a nefasLa revolulJii,o franceza (1789), devia romper 
a revolta mineira , tomando pOl' onsejo 0 Jan,amonto 
da derrama pela cobl'an9a dos quintos (1) atrazados . 
Mas ao fogoso Tiradentes faltava prudencia na sua 
propaganda pelos quarteis e despertava suspeitas ; 
omquanto a indiscri9iio (ta/pez a trahi,do) de urn dos 
conjurados, chamado Sylvel'io dos Reis, levou todo 
a plauo ao conhecimento do ' Visconde de Barbacena, 
governador de Minas. . 

o Visconde mandou immediatamente encarcorar 
as cbefes da conspira9iio, e pediu ao vice-rei Luiz 
de Vasconcellos quo no Rio de Janei,'o prendesse 
Tiradentes. 

S. CASTIGO. - Scm demora, installou-se no Rio 
a alQada para ju Igamento dos conspiradoros. 0 processo 
foi longo, c terminou pela condemna,do &. morte dos 
doze principaes conjurados, pelo degredo perpetuo de 
outro;; cinco e pelo degredo temporario dos menos im
plicados. 

A rainha D. Maria I commutou a pena capital em 
dogredo, excepto todavia para 0 Tiradentes que, julgado 
indigno da real clemencia, foi enforcado 0 barbara
mente esquartejado no Rio de J aneiro, a 21 de Abril 
do 1792. 

P roeUl'al'anl tOl'nal' a sua memoda rna.is execranda, 
confiscando seus bens, arrazando-lhe a casa e decla
rando seus fil hos infames. Hoje, porem, sauda-se ao 
Tiradentes como precursor da indopendencia do Brazil. 

QUESTlONARlO 

Qunes cram os motivos da antipaLhia dos Brazile iros co ntra 
Por tugal'! - Como se inlrodu'lia 0 l iberalismo no Brazil? -Quaes 
rOI'D.nt as promolores da conspira<;ao mincira?- Quem era 0 Tira
dentes? - Em que accasi<1o devia rebenlar a revoltn ~ - Porque 
ma]logrou a conjura~ao? _ Que castigo tiveram as conjurados!
Qunl foi a sar Le do Tiradentes! 

(I) 0 quinto era urn impasto mlli jmpopular sabre a mincraY;).Q· 
do Duro. 
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LI~AO III 

ULTI~IOS V ICE-JlE IS 

9. LUIZ DE VASCONCELLOS. - Ao Mare[uez do 
Lavradio succedcra, em 1779, Luiz de Vasconcellos. 
Este, 4,0 vice-rei, muito se empenhou no desenvolvimen
to e embellezamento da cidade do Rio de Janeiro ; 
mandou construir 0 Caes defronte do Pago, 0 Passeio 
Publico, 0 Xatariz das Mal'recas, etc. 

Governon durante 11 annos, succedendo-lhe 0 
Conde de Rezende . 

10. CONDE DE REZENDE. - 0 50 vice-rei, D. J oso 
de Castro, conde de Rezende, tomou posse em 1790. 
Contrastou singularmente com 0 seu predecessor, pela 
inepcia do seu governo e pOl' 'medidas arbitrarias que 
Iho alheiaram a sympathia dos Brazileiros. 

Durante a sua administra9ao, 0 Principe D. Joao, 
herdeiro da cor6a de Portugal, assomiu a Regencia 
(1792), porter a Rainha D. llIaria perdido 0 uso das 
[aculdades mentaes. 

11. GUERRA COM A HESPANHA. - Em 1801, 
a Hespanha, acastellada no ja poderoso Napoleao 
Bonaparte, declarou guerra a Portugal porter este 
pl'estado algnm auxilio aos Inglezes nas precedentes 
lutas. . 

Essa campanha rapida, em- que Portugal soffreu 
varias derrotas, pouca repercussao teve na Amerjca 
do Sui nota-se, todavia, a conquista das Sete·Mis
soes pOI"- aventureiros portu guezes, e 0 ataque infruc
tifero dos Hcspanb6es contra 0 forte de Nopa-Coimbra, 
no Matto Grosso. 

12. ULTIMOS VICE-REIS. - 0 60 vice-rei do Bra
zil foi D. Fernando de Portugal, marquez de Aguial', 
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que t amau posso om 1801 0 govel'nou dUl'ante cinco 
annas. 

o 70 e uHimo vico-rei foi D. Marcos de Noronha, 
conde dos Arcos, dU)'Qnte a admin istl'aQiio do qu al a 
corte de Lisaoa Ll'ansmigrou pal'a a Rio de Janeil'o. 

13. DESPOTISMO DE NAPOLEAO. - Entretanto, 
o imperadol> clos Fl'ancczcs, Napoleao I, clominava 
todo 0 con LinenLo curopeo 0 nao cncontrava rosjstcn
cia senao pOl' parto cia lnglatcrra. 

Para auiquilar 0 podcrio d'ossa intangivcl inimiga, 

NapQINiO transpondo os Alpes . 

decratava elle a bloqlleio continental (1806), obrigando 
todas as na.r;ocs ~a Iecharem as portos ao commercia 
britannico. Intimou a POl'tugal em particular, que 
J'ompesse todas as rela96es com a Jnglaterra, que so

. questrasse as propriedades britannicas e aprisionassc 
os subditos inglczcs residentes em pOJ·tugal... que rcu
nisse os seus navios de guerra a esquadra fr<l:nceza ... 

A's respostas e(Jasi"as do Principe Regente, respon
deu Napoleiio pOI' um acto brutal mente positivo, 
desmembrando Portugal em tres partes : a do Norte, 
dada a rain 1m da Etrul'ia ; a do SuI, offel'ec;da aD prin
cipe da Paz; a do 111eio, em podel' da FI'an9a ate a paz 
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geral. E ja 0 exercito francez LranspuZel'a a fronteu'a : 
marchava sobl'o Lisboa ... Entao, consLituindo oom 
toda a pressa uma regencia, D. l otio embarco" com a 
Familia Real e partiu para ° B",,;l (29 n oV. 1807) . 

QUESTTONARIO 

Em que Sc empenholl p:Jrticll lnrmente 0 vice rei Lni1. de Vas
concellos? - Como govern au 0 Conde de Rezencle1 - Falai na 
guerra lJispano-Lllsilana '! - QUMS tcu'am os dois ultim~s Vic~
rCis?-Que faz ia cntretanto Napolc~io? -Queera 0 bloquelo cont i
nental? - Como Napoleao tl'atou R P ortugal? - N'essc apel'lo 
que rez E1 Rei D , Joao VI! 

C FIE(,i\DA J)A • .'i\M H,lA .U~ i\L 

14. VIAGEM PARA 0 BRAZIL. - A esquadl'a 
porLuguoza; camposLa de sote naos, cinco IragaLas, 
doze hl'igues e alguns ouLros navios, roi cornboiada 
por uma diO;SltO ingleza commandada pOl' Sydney 
Smith. No dia que seguiu a partida, os Franoezes en
tral'am em Lisboa ... 

Na LI'avessia, urn temporal di spol'sou a froLa 1'01'
tugueza, Parte d'ella arribou na Bahia a 22 de Janeiro 
de 1808 : ahi dese mbarcou 0 Principe Regente D. Joao, 
qL1e foi saudado COIn as mais enthusiasticas acclama-
900S. - I). Joiio publicou logo (28 de J anoiro) um de
croLo 'Iue abria as pOI·tos do Brazil as nacoes amigas, 

15. VINDA AO RIO. - A 26 de Fevel'eiro, paJ·tiu 
D. Joa.o pru'a 0 Rio de J aneil'o, ond e 0 tinham prece
dido os outros navios do. esq uadl'a. Aportou a 7 de 
Mar~o; no meio da a legJ'ia da reccp9ao, ja ouviam-se 
IIns« yinu; » clados.n.o lmperador do Brazil.., 
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Recebeu 0 PJ'incipe Regente muitos presentes de 
subido valor, enLre outros a quinta da Boa Vista, offe
reeida por Elias Lopes. Comtudo, as aposentadorias 
forradas e algumas outras medidas vcxatorias, exeu
sadas pelo sub ito da ehegada, vieram arrefecer algum 
tanto 0 enthusiasm a popular, 

16. PRIMEIROS ACTOS. - Tres dias dopois de 
ter-se estabeleoido no Rio de J aneil'o como na sMe da 

monarchia portu
gueza, nomeou D. 
J DaD as seus minis
tros : 10 F emando 
Portugal, marquez 
de Aguiar; 20 Sti,. 
Visconde de Ana
dia ; 30 Rodrigo de 
Souza, conde de 
Linhares. 

A 10 de Maio, 
a Principe Regente 
declarou guerra Ii 
FranQa , medida 
derisoria n'essa 
circumstancia, vis
to t el' elle fugido 
diante do exereito 
de Napoleao ... -

EI Rei D. JQ1Lo VI. i\1andou, todavia, 
urn eorpo de 1.000 

so ld ados, sob as orden. do coronel .iii nnoel J11 arquez 
invadil' a Guyana Fl'anceza ; a pl'aga de Cayena loi 
sitiada e teve de capitular (Janeiro 1809). 

17. BENEFICIOS. - Muito contribu iu a vinda da 
Familia Real para 0 progrcsso material e intellectual 
do Brazil 0 m6rmento do Rio de Janeiro. 

AJom das divel'sas repartir-oes publicas) necessal'ias 
a nova cap ital, fundou D. J oao uma imprensa regia, 
uma bibliotheca publica, um banco nacional, 0 jardim 
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botanico, uma escola de medicina, as academias de ma
r inha e de bell as artes. - Estabeleceu-se uma fabrica 
de polpora ; perrnittiu-se toda a sorte de industria fa
bril c manufactuJ'eu'a, etc. 

QUEST\ONARIO 

Como 5e errectuou a viagem da Familia Real para 0 Brazil? -
Que recep.;ao teve 0 Principe Regente no. Bahia! - Quando ehe
gou D. JOao ao Rio de Janeiro! - Quaes roram ahi os primeiros 
aetos de D. Joao? - Como se portOll 0 Principe relativamente a 
Frall9a? - Que vantagens lrouxe-Ilos a vinda da Familia Real'! 
- Quaes sao as institui90es notaveis, devidas a D. Jofi.o? 

LI <;.i\.O V 

GUlcRRA.S DO SUL 

18. REVOLUC;AO DAS COLONIAS HESPANHO
LAS. - Os acontecimentos da Europa repercutiam-se 
jnevitavclmente por Loda a AmeI'ica. Quizeram, por
tanto, as colonias hespanhoJas aproveitar a situa~iio 
dirficil cl'eada a rnetJ'opole por Napoleiio, pal'a se eman
ciparem da t utela iberica. Come90u esse movimento 
libertista no Mexico e nao tardou a alastl'a l'-se par to· 
dos os paizes andinos . 

Em 1811, rebentou no Rio da Prata uma insurrei
~,ao contra 0 dominio hespanhol ; formou entao a prin
ccza I)a Carlota Joaquina (mu lher de D. Joao), 0 pro
jccto de organisar abi uma napa monarchia, para se, 
como filha rnais velha do rei de Hespunha. 

POI' isso, mandou 0 Principe Regente acumpasse na 
fronteira do Rio Grande do Sui (1) urn exercito de 

(I) 0 Rio Grande do SuI fora elevado a capilania geral em 1807. 
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obserliaQaa, sob as OJ'dens do capitiio general Diogo lIe 
Souza. 

19. GUERRA DO URUGUAY. - ComLudo, vinham 
as tropas dos insurgentes de Buenos Ayres, sob 0 

mando do cOl'onc l Randeall, pOl' cerco a Montevideo; 
n'essas conjunctul'as, nao hesitbu d general hespanhol 
Elio, commandantc da pm,a, a pedir allxilio a Diogo 
de Sanza. 0 general portuguez entl'OU na Banda Orien· 
tal, OCCllpOU Serra Largo e marchou aLe Maldonado, 
onde recebell a noticio. do o.l'misticio concluido entre 
Elio e Hondeau. 

N ao quiz, porem, Souza retirar·se antes de ·que os 
insurgentes tivessem abandonado l11anteeideo c rep as· 
sado 0 Hio da Prata. 

No an[1O seguinte (1812) 0 cKcrcito portuguez diDi· 
giu·se paea Paysandu e bateu 0 caudilho Artigas em 
varios enconLros ; mas 'um armisticio concluido entre 
a junta de Buenos Ayres e 0 cnviado portuguez Ha· 
dcmakcr (maio 1812), veio POt' Lcrmo us hostilidades. 

20. REPUBLICA ARCl-ENTINA. - Dava·se, no en· 
tanLo, 'a lueta decisiva para a independencia das co · 
lonias hespanholas dos territol'ios platinos e, em 1816, 
p,·oclamava·se a Republica Argentina. Todavia, as 
continuas depredafoes c(uc os caudilhos argentinos 
praLicavam no territorio brazileiro e a recente tomada 
de Montevideo, determinaram D. J 08.0 a gUeT'l'ear 
contl'a a nova republica. 

21. GUERRA CONTRA OS ARGENTINOS. - Re· 
so lveu 0 Principe Regente extender a ironteira brazi
Ieira aLe a margem do Rio da Prata ; para esse rim, 
mandoll vir de Portugal a divisiio dos Voluntarios 
d'EI IWi que, unida as tropas do Brazil, devia oceupa,' 
toda a Banda Oriental (hoie "epublica clo Uruguay). 

Foram encat'regados de dirigir essa oampanba 0 
genel'al Carlos Frederico Lecor e 0 capjtiio gener al 
jJf arquez do Alegrete emquanto este veneia Artigas 
e outros caudilhos argentinos em S. Borja, S. Gabriel 
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e Carwnbil, mal'chava JAcOl' sobre Jlonlepideo, onde 
en~rou trium
phante em ja
neiro de 1817., 

Mandou em 
scguida Lecor 
occupar a Co
lonia do Saera
menLo, tomar 
o Sel'l'p Largo 
c l'cehaGal' os 
dcsLacamen 
Los inillligos 
quo guel'rilha. 
vam nas mal'-
gens do Uru., victoria de TaQuaremb6. 
guay. A victo-
ria das nossas arlTIas em T'lquaremb6 (janeiro 1820) 
obrigou arinal ArLigas a se aaolher ao Paraguay, on de 
foi retido prisioneiro pelo dictadOl' Francia, 

22, ANNEXACAO DA BANDA ORIENTAL, - Em 
Ah61 de 1821 , urn 8ccordo lipre e espontaneo entre os 
deputados das diversas povoa~6es da Banda Oriental, 
fcunidos em Montevideo, produziu a annexa9iio d'este 
Lel'fiLorio ao Brazil, com 0 nome de Provincia Cispla
tina. 

Ficou esta provincia pertencente ao Brazil ate 0 

mez de agosto de 1828, 

QUES'fIONARJO 

Que fiz(!ram as colonias hespanholas daAmerica, ao verem a situa
~iio feila a metro pole por Napoleao! - Que projecto fOl'mou entaa 
a princeza D. Carlota Joaqmna? - Relatai !,S principaes feitos da 
guerra do Uruguay. -IQue viclQria alcan4fQu 0 exercito portuguez 
em 1S12? - Quando, e como so formQu a Republica Argentina?
Como principiau a guerra contra os Argentinas? - Que victorias 

Bl~~d~aO~~nr:l ~~starSaZ\l~PM 1 - Como &e fez a annexa~Ao dl\ 



78 V ICE-REI NO 

LICAO VI 

H OV IMEN'I'OS LlBlmAES 

23. REVOLUQAo DE PERNAMBUCO. - Um de· 
erelo ref!.io (dezembro 1815) tinba elevado 0 Brazil a 
ca tegorla de reino, unido ao de Portugal e Algarves ; 
tres mezes depois, 0 Principe Regente subia ao 
throno (1) com a nome de Joao VI. Essas homas, LO' 
davia, nao satisfaziam plenamenLe os desejos de inde· 
pendencia de alguns patriotas, e a antipathia entre 
Portuguezes e Braziloiros tambem so tornava cada 
YCZ mais profunda. 

Em Pernambuco, como 0 capitiio general Caetano 
de Miranda baixasse uma ordem do dia,na qual parecia 
preferir as officiaes portuguezes aos braziJeiros, excitou· 
se urn tumultuoso descontentamcnto . Por occasiiio da 
prisiio de alguns officiaes hrazileiros, 0 capitiio Barros 
Lima matou a estocadas 0 brigadeiro Barbosa de Castro; 
logo dcpois, 0 povo insurgiu.se, soltou os prisioneiros 
politicos e asscdiou 111 iranda na fortaJeza de Br um. 

A' revoluQiio triumphantc adhcriram Alag6as, Pa· 
rahyha e Rio Grande; adoptou·sc a lorma republicana 
(marQo 1817), esLabelecendo·se j a uma Junta provi· 
soria que augmenLou a soldo dos m.il itares c' aboliu 
as impastos (!) ... 

24. REACQAO CONTRA OS INSURGENTES. - 0 
Conde dos Arcos, entao govel'nador da Bahia, expediu 
pOl' te "l'a Lropas soh as ordens de Cogominlw de Lacerda, 
emquanto navios do Rio de Janeiro e da Bahia tra
ziam outras for~as legaes ao mando de Rodrigo Per· 
reira Lobo . 

Bloquearam 0 Recife, derrotaram em varios eneon' 

(1) Por morLc da rainha n- Maria 1. 
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tros aDs insurgentes e pacilicaram Parahyha, Rio 
Grande e Alagoas . - Aehando·se 0 goon·no illegal do 
Recife em apuros, pediu lima capitula9iio que the foi 
reeusada ; entao, 0 dietador Domingos Theotonio fugio 
vergonhosamente da cidade (maio 1817), e a sua tropa 
debandou-se. Os chefes da revolta eram julgados Sllm

maria-mente e logo executados ; comtudo, a amnistia 
conc·edida pOl' D. loao VI, como jubileu da sua coroa
g3.0, veio salvar alguns d'entre elles. 

25. REVOLUCAo DE PORTUGAL. - A altivez 
o 0 despotismo do maroehai Beresford, que govornava 
miiitarmente a Portugal... a inveja pOl' ver a perm a
nencia da Corte no Brazil 0 sua antiga colonia olovada 
a reino ... e sobre -· 
tudo 0 fermento 
das ideas re"olu
cionarias que la
vravalll em toda 
a Europa: eis as 
tres causas que 
doterminaram a 
revoluQ8.o de Por
tugal. 

Comegou 0 mo
vimento no Por
to (agosto 1820). 
tI'iumphou em 
Lisboa; osinsul'
gentes exigiram 
a reuniao das 
Cortes, quo nao 
tin h am sido reu- Juramento da Constlttll~.ao. 
nidas desde 124 
annos; depuzeram a Regencia c organ~s~'a!ll u!lla J unla 
Prorisori" que elaborasse uma ConstituiQao lIberal. 

26. PRIMEIRA CONSTITUICAO NO BRAZIL. -
As primeil'as cidades .que tiveraI1?- noticia d'essa revo
lug8.o, Bel~m e Bahla, pronunClaram"se a favor da 
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fuLura consLitui~ao c, cxpulsando os l'epl'esenLantcs 
do governo, ol'ganisaram uma JunIa Go()ernaliva. 

A' visLa d'esses factos, pl'OpOZ D, Joiio VI varias ro
formas c tomou divorsas medidas, quasi_ som I'esu ltado_ 
Consentiu afinal ern oscolhcr urn ministerio maw po
pnlar e aprovou' a COllstitui9ao paJ'a Lodos as sous do- 
minios ; as princip'Cs D. Pedro c O. Miguel jural'am a 
sua aplica~iio (Feverciro de 1821). Pl'oduziu esse acto 
as mais freneticas acc lama~oes ; mas a povo e as tropas 
cia gllam i ~ii.o, abusando da fraqueza da monarchia, ju 
I'cclamavarn Iiberdades e privi logios inadmissiveis. 

27. REGRESSO A PORTUGAL. - A 7 de mal'~o do 
mesmo anno, publicou D. Joao um decreto manifes- _ 
Lando a sua in Lenc;ao do regressor para Portugal, dcixan
do seu filho D. Pedro como Regenle lemporal'io do 
Brazil ; dCl.1, n'esse :mcsmo tempo, aviso de procedcr 
a eleigiio dos deputados as cortes de Lisboa. 

F izeram-sc ossas elei~i5cs a 20 de A bJ'i1. - Pouco sa
bidos de suas attribuigoes, nao tal'dal'am as eleitol'es 
a. cxigil'em cousas que nao craJn da sua compctencia, 
e, como a assemblea cahisse em complet a anarchia, 
foi neccssa l'lo mandaI' um destacamento da Lr'opa in
vadir a Pl'a~a e dispersal"os yotantes. 

A 26 do mesmo moz, partin D. Joiio VI com a Fa
milia Real. Referem que, ao despedir-se, disse a sell 
lilbo Regente : " Pedro, 0 Brazil breoemente se separa,." 
de Portugal ... Si assim /6r, poe a coroa sobre a iI.a cabe~a 
antes que algum aoenlureiro lance mao d' ella! » 

QUES'J'IONARIO 

Quando subiu D. Joao aD Lhl'Ono? - A que pretendiam ccrlos 
patriotas bra7.ileiros? - Que insllrl'cic.3.o dau-so em Pernambuco! 
- Como rai reslabelecida a ol'dem'! - Quaes fOI'am as causas da 
rev9luyaO de Portu.gaP - Que modifica/.foes roram entao inlro
dutidas no governo'T - Como se obtcve a primcira ConstHuiyao 
no Brazil r - De que maneirn se fizeram as primeiras eleicocs'! -
Que provid~~cias lomou D. Jo~o VI antes de regre sar a Portugal! 
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LI <;AO VII 

nEGEN C IA DE D. ]>EDRO ~ INDEPENDE NC IA 

28. MEDIDAS OPPRESSIVAS.-A siLuaQao politico 
e finaneeira do Brazil era poueo animadora quando 
D. Pedro assumiu a Regeneia. A partida da Corte tinha 
diminuido a actividade e 0 prestigio do Rio de Janeiro 
e descontentado a muitos Brazileiros. 

Augmcnt ava este deseontentamento em consequen
oia das medidas t amadas pelas oortes de Lisb6a,oom 0 

intcnto nao equivaco de reduzir a B razil ao antigo estado 
colonial: em Abri l de 1821, foram declaradas indepen
dentes do Rio de J aneiro as outras provinoias au oapita 
nias, devendo estas releoarem direetamente de Portugal , e 
terem urn governador das annas nomeado pel a poder 
exeeut ivo de Lisboa. Aboliram ao mesmo tempo as 
tr ibnnaes mais importantes do Rio de Janeiro, decidi
l'am a remessa de nooos reforros as guarnigoes portu
!luezas no Brazil , e deram ordcm ao principe D. Pedro 
de vo itar para Portugal. 

29. AGITACAO NAS PROVINCIAS. - Apez8.l' dOB 
es[oryos do Regente no sentido de diminuir as despe
zas e melhorar a administragao, apezal' ate das recentes 
concessoes liberaes, uma viva agita~ao reinava nas 
provincias : Bahia, Para e Maranhao nao queriam re
conhecer a autoridade de D. Pedro; P ernambuco era, 
lacerado pOl' um novo conflicto entl'e POl'tuguezes e 
Brazileiros, obr igando estes ao governador' Lniz do 
Rego a embarea!' para Lisboa. 

No mesmo tempo, rompia uma revolta militar (J u
lho 1821) em JJi!onte<,ideo, a qual eonseguia alguns privi-. 
logios para a Banda Oriental que tomou 0 nome de 
Estado Cisplatino. - 0 povo de S. Pau lo tambem ma
ni festava dcsejos de autonomia, chegando a organism' 

HlSl'OIUA DO DRA:Z1L 6 
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uma .J ""ia. Governalioa sob a dil'ecgao de J O(/O Carlos 
Auguslo e de .Jose Bonifacio de Andrade. 

30. DIA DO FICO. - E ra ovicienLe que a partida do 
Principe Regente poria 0 Brazil n'urn esLado depIOl·a· 
vel de anal'ch ia ; pOl' oull'a pal'Lc, desejavam as parli
dao'ios cia inc/eperu/meia manteo" no throno a Casa de 
i31'aganga. Pedil'am, portanto, as juntas do S. Paulo c 
Minas aD po"ineipa D. Pedro que nilo. mgressasse pal'a 
Portugal. 

No R.io de J aneiro, 0 presidente da Camara, Jose 
Clemente Pereira, apresentou (9 jan. (822) no mcomo 

seoLido a D. Pedro uma 
petiQdo do PMO illstando 
p ao'a que ricasse. Respon
de u 0 Principe a J ose 
Clemente: " Como '" para 
hem de todos e felieidade 
geml da IW9ao, d;ga (10 
povo q!," jieo! » Esta res, 
posta produziu wan des 
I'egozijos e urn cnth.usias
mo indizivel. 

A' vista d'csscs factos, 
pl'ocurOll a divisao a uxi
liadora portugucza,sob as 

Jose Clemente Pereira. ordcns do t enente-gcncl'ai 
Souza FranQa, atemorisar 

a popula~iio pela oeeupu,iio do mono do Castello, 
d'ollcle amea~.ava fazel' fogo sobJ'e a eidadc ; Leve. 1'0-
rem de elf-pitular dianLe dos numcrosas rorc;as bl'azilej
I'as l'eunidas no cmnpo de Sant,a Anna, cm bnr'CD.lldo 
Jepais (15 fev.) pal'a a Icuropa. 

A 5 de Maryol apparccoll a esrjl.tadr(l -lusilana cncal'
regada de eonduzir D, Pedro a PorLugal : inLimaram· 
]he a ordcm de yoltar iJumediaLnmcnLo para .Pol·tugal 
scm Lotar em pOl'Lo algum do Bo'az i!. 

31. VIAGENS DO REGENTE. - Logo adheriram 
as disposi96es do Regente D, Pedro Lodas as provincias 
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do OesLe e do Sui ; Lal 1180 suceedeu pOI'cm nas do 
Norte, on de abundava 0 elemento JlorLuguez. 

Informado Lamborn de que a Junta gooernatioa in
terpretava mal as suas inLen~6es, dirigin-se para la 
D. Ped,'o a 25 de Mar~o ; em todas as locaJidades foi 
l'ecebido com os mais cordiaes applausos dos cidadiios. 
AcceiLou, a 13 de Maio, 0 Litu 10 do Defensor perpetuo 
do Brazil; convocou, a 3 de Junho, uma Assemblea 
Constituinte e publ icou, a 10 de AgosLo, urn manifesto 
recommcndando a lnais completa ·clllifio entre os Bra
zileiros . 

No dia 14 de Agosto partiu D. Pedro para S. Paulo, 
onde l'CinaValTI dissensoes ([ue pod jam. original' serios 
canf1ioLos. D'ah i passou a Santos, com inLenLo ' do 
inspeccionar as fOl'tificagoes. 

32. INDEPENDENCIA OU MORTE ! - Do volta 
para S. Paulo, 0 principe D. Pedro "ccebeu nas mar
gens do Ypiranga a noticia de que as Cortes de Lisboa 
dec/arao(Un nnllos lodos as aclos do Goocrno Brazileiro. 

Foi ao sabel' d'essa altitude pOl' demais opprcssiva. 
que, no dia 7 de Setembro d'esse anno de 1822, elle 
soltoll 0 brado do « Independencia au Marte! ,,
Produzi l'am estas palavras urn enthusiasmo inclcscl'ip
Livel ; a 12 de OuLubro acrlamou-so D. Pedro I como 
Imperador Constitucional do B"azi l. 

A cerernonia da coroacao effectuou-se no dia 10 de 
Dezembro do mosmo anno de 1822. 

QUES'i'IONAIUO 

Em IJlID !;ilu<lyuO eslava 0 Bruzil quando D. Pedl'o tltisumiu a 

~i~~~~"cigo?n t~ ;;u~r~~I~ii~~~? ~tEs~ v:l~e t~~~T~~fas ~Sei~:~~e~l~~ 
viva agitm;ao! E porquer - Devia a partida de O. Pedro ser 
vantajosa para 0 Brazil! - Narrai 0 que occorreu no memoravel 
dia do Fico. - Que via-gens omprehendeu dcpois 0 Principe Re· 
gentel- Que noticia rccobeu D. Pedro rogl'cssnndo para S. Panlo~ 
- Que grande aconlccimento dOll-se a? de SeLembl·o? 



PERIODO V 

IMPERIO 

LI<;AO I 
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1. RETffiADA DOS PORTUGUEZES. - Concedeu 
o Imperador D. Pedro 1 guatro mozes aos soldados POl'
tuguezes, a fiID de se decidLl'eID pelo Reino do POl'tuga l 
ou pelo Impel'Lo do Bt'azil ; depois comegou a g"erra da 
I ndependencia. , 

o general lII adeira, chefe das tropas portuguezas na 
Bahia, aeabava de reeebor impOI'tantes reforgos. 
Contra elle sabiu do, Rio de Janeiro a esquadra impe
rial sob as ordens do Delamare, oom algumas tropas 
commandadas pOl' Labat"t. Este desembarcou em 
Alagoas, submctteu Sel'gipo, e, dopois de del'l'otar va
rias vezes ao general Madeil'a, sitiou pOl' terra a cidade 
da Bahia (Janeiro de 1823). 

Pouco depois, L ord Cochrane, que recebera 0 COID
mando da esquadra brazileira, bloqueou a Bahia pOl' 
mar. Tanto se apcrtou 0 ce,'co da cidado, que as tro
pas de Madei,'a retiraram-se na esguadra portugueza 
c tomitram rumo para Lisboa (2 de J ulho), sendo pel'
seguidas pOl' Lord Cochrane ate a foz do Tejo. 

Navegou em seguida Cochrane para ° Jl'Iaran/uio , c, 
oceupando a praga do S. Luiz e prendendo os navios 
s urtos no jlorto, fez com que adherisse essa provincia a 
causa da Illdependencia. 0 eapitao Greenfell, enviado 
ao Para, consoguiu ahi 0 mesmo resultado, manchando 
parem a sua victoria com aetas de deshumanidadc, 
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Pelo lralado de Londres, ratiCicado no Rio de J aneiro 
:\. 29 de Agosto de 1825, Portugal ]'cconheccu a inde
pendencia do B,-aziJ. I 

2. CONSTITUI4;lAO LmERAL. - Na Assemblea 
Constituinte, reunida a 17 de Abril de 1.823, 0 govem o 
alcan~ou a maioria ; mas 0 partido opposto possuia 
"ep ,-esentantes distinetos, em breve avultados pela 
adhesiio dos Andradas. 

Todavia, como continuasse a discordia, houve D. 
Pedro I de dissolver a Constituinte, nome an do uma 
commissiio de dez membros para redigir uma Consti
tui~iio , que foi aprovada_ 

JUt-aram 0 Imperado,' e a Imperatriz observar fiel
mente essa Constiluir;do liberal (25 margo 1824) ; 0 

mesmo fizeram 0 Ministerio e 0 Bispo metropoJitano , 
Pouco mals t arde , foi tambem jurada, com festejos, por 
todas as Provincias_ 

3. REVOLU4;lAO DE PERNAMBUCO. - Entretanto 
dominavam em Pc.-nambuco as ideas repltblicanas, de 
tal forma que 0 presi
dente, Manoel Paes de 
Andrade, recusou adhe
rir it ConstituiQ3.o e pro
clamou a Confedera~iio 
do Equador (24 julho 
1824), na qual entraram 
Parahyha, Rio Grande e 
Ceara. 

o governo impcrial 
n;tandou contra os repu· 
hlicanos uma divisao 
naval as ordens de Lord 
Cochrane e tropas de de· 
scmbal'que confiadas ao Dom Pedro I. 
brigadeil'o Francisco de 
Lima e Silva. - Mal'chou este sob,-e Pernambuco, 
venceu os insul'gentes em quatro combates} cntroll no 
Recife (12 de setembl'o) e occupou Olinda, depois de 
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haver Paes de Andrade fugido a bordo de uma Iragata 
ingleza. 

SuIocada a ravolu<;ao em Pernambuco, as Lres outras 
provincias quo Lillham adhcl'ido ao movimcnto I'epu
b licano, voltaram a obediencia scm muita difficu ldade. 

4. GUERRA PLATINA. - 0 te.TiLOI·io da Banda 
Orienta l do Uruguay, anexado ao D"azil (1821) com 
o nomo de Provincia Cisplatina, f6m cvacuado pe los 
PorLuguezes em novembro de 1823. Todavia, 0 exe.'
cito hraziJeiro comman dado pOl' £ecor permanecia 
inactivo em Montevideo, cmquanLo os Castelhanos da 
Banda Oriental movidos pela tradicional anLipat hia 
contra a ra9a pOl'tugueza, organisavarn uma lnsul'
rei<;ao apoiada secfetamente pelo governo de Buenos 
Ayres. 

Os chefes do levantamento, Lavalleia e Rivera, pro
clamaram u rn Governo Provisorio (junho 1825), orga
nisal'am uma camara, reuniram urn congresso e pro
clamaram a indcpcndencia da Banda Oriental debaL"o 
do p"otectorado da Confedera<;ao Argentina. Atacou 
Lavalleja as tropas brazilei.,as commandadas pOl' 
Benlo Ribeiro e der-rotou-as em Sa/·andy el 2 de outu
bro). 

A I , de novemb.,o, 0 gover-no Argentino deelarava a 
Banda Oriental annexada aos seus tef"jtor'ios. Res
pondeu 0 govel'llo Imperial do Brazil, que i"ia defender 
pelas armas as seus direitos lesados. 

A esquadra brazileira b loqueoll 0 Rio da PraIa 0 
desbaraLou a frotilha argentina cammandada pelo 
inglez Brown (29 julho 1826). - 0 proprio Imperador 
part in para '0 theatro da guerra (21, de novembro) ; 
po.'em, d'ahi a pouca a morLe da imperatl'iz D. Leopol
dina obrigou-o a regressa.' papa 0 RIO de Janeiro, con
fiando 0 commando ao M arq".z de Barbaeena. 

Os inimigos foram ropell idos om va,'ios ponLos cia 
Colonia do Sacramento; inIelizmente, com a derrota 
do Passo do Rosario e a reti,'ada dosast.'osa de il1lzaingo 
(feverei .,o 1827), tiveram as tropas b"azileiras de aeo
lhei'-sq aD HiD Grallcle. - No mesmo tempo, lima clivi. 
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sao da armada brazi leira era destruida no Uruguay, 
par Brown, e outl'OS conLingenLes enviados it Pata
gonia cahil'am em poder dos inimigos. 

5. SEPARA9Ao DA PROVINCIA CISPLATINA. -
Continuou I'I'ou xamente a guerra PlaLina, aLe que 
uma victoria do capiLiio Norton sol)l'c a esquadra ar
gentina determinou 0 governo de Buenos Ayl'cs a 
mandaI' 0 seu ministro ao Rio de J aneiro, para nego
ciar a paz. 

Concluiu-se 0 LI'aLado de paz a 27 de agosLo de 1828. 
N'elle eSLipulou-se que a Prwillcia Cisplalina, sepal'a
da do Brazil, [armaria urn pajz independente, com 0 

nome de Ilepublica oriental do Uruguay. 

6. MOTINS E TUMULTOS, - Em 1826, faUecc l'a 
D. Joiio VI ; devia succeder-lhe no tb ,'ollo de Portugal 
D. Pcd,'o I , jll impel'ador do Beazi!. 

Todavia, para nao excitar a deseon fi anQa dos I3ra
zileieos, D. Pedro abdieou a cOI'oa do Portugal em sua 
[;Iba])a Maria da Gloria, sendo 0 seu ;rmiio D. Miguel 
lugal'-tenenLe do re ino . 

Apezal' d'isso, ia D. Pedro pcedcndo a pop"taridade, 
pOl' causa da sua dureza e do seu genio iraseivel . -
POI' outra parte, andaya a popula9iio do Rio de Janeiro 
descontentc com as correl'ias em des-mando e a insu
bOl'dina9iio das trap as estrangeiras ao serviQo do Bra
zil. Na occasiao de sel' castigado um dos seus camal'a
das, re"a!taram-se Lrcs batalhiies desscs sold ados (ju 
nho de 1828) ; assassinaralll 0 major TIII!adulo e pOl' 
dais dias trouxeeum alurmuJa Loda a Capital. Venei
dos os revoltosos depois de uma luLa sanguinolcnta, 
foram LraospOl'tados p'arte on Europa, parte no Ca
nada. 

Outros tumultos Lamborn occoneram em Pernarn
bllco) senda as sedjciosos julgudos par commiss6cs mi
litares. i\ Bahia foi egua lmonLc porLUJ'bada pelo assas
sinato do p,'esidenLc Visean"e de Camamu (fovel'ei l'o 
de 1829), scm C[UO se log"asse conhere,' 0 au tOt' cia 
crim.e. 
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7. ALMIRANTE ROUSSIN. - TRATADOS. - Na 
occasiao do bloqueio do Rio da Prata pel a esquadra 
bl'azileira, alguns navios francezes tin ham sido apre
zados, Nao havendo 0 Governo attendido algumas re
pJ'csenta90es relativas a entrega d'esses navios e a in
demnisayiio de perdas 0 damnos, chegou 0 almirante 
francez Roussin no p~l'to do Rio de Janeiro, amea
yando bombardeal' a cidade si nilo cedcssem its suas 
l'cclama90es. Accedcu 0 governo imperial a taes exi
goncias, resti~uindo os navios e promettendo liquidar 
as indemnisa90es antes do fim do anno. 

No emtanto, 0 Brazil desejoso de I'egularisar as 
suas rela90es com os outros paizes, ia celebrando tra
Lados amigaveis e conven90es de commercio com a 
FJ'anQa (1826), cpm a Austria e a Prussia (1827), com 
os Estados Unidos e os Paizes Baixos (1828). 0 tratado 
com a Inglaterl'a (novembro 1826) encerrava varias 
clausulas desvantajosas ao BraziL 

8. ABDICACAO DE D. PEDRO I. - Desde 0 prin
cipio do seu governo, teve D. Pedro I de lutar com 
uma notavel opposifiio e uma certa desconjianQa das 

Camaras. Os dcputados, 
na verdade, davam em 
excessos, pOl' nao estarem 
accostumados ao regimen 
parlamental' ; mas 0 im
peradoI', de outro lado, 
nem sempl'e governava 
constitucionalmente ... 

A rovol uQiio franeeza de 
1830, que tivel'a repercus
silo em todos os paizes, 
exaltou !linda mais os 

losil Bonif'. de Andrada. animas, ao tempo em que 
o imperadOl' cahia no erro 

de apoiar abertamente a reelei"ao do Craco ministro 
Silea Maia. - Indo D. Pedro visitar a provincia de 
Minas Geraes, foi recebido com frieza ; na volta, os 
festejos ;;que lbe;preparava 0 partido port uguez pro-
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vocaram urn confJicto medonho, na naile das garrafa
das (mar90 do 1831). 

Compl'ometteu-se scI"iamente 0 impeI'ador, no
meando urn novo ministel'io todo fora da Assemblea e 
composto de titulares poueo popu lares. A insufl'ciQ80 
tornou-sc completa ([uando D. Pedl'o declarou que 
cstava prompto a « fazer tndo para a PO"O ... nada, 
porem, pelo pMO. )) 

Entao 0 imperador desgostoso abdicou, a 7 do abriL 
de 1831, na pessoa de seu filho (Pedl'o II), que s6 con
tava 5 annos de edade. Nomeou Jose Bonifacio de An
drada tutor dos quatro filhos que doixava no B"azil, 
e seguiu para Europa na fragata ingleza Volage, no dia 
13 de abril. 

QUES1'IONARIO 

Quando comeCfou a guerra da Independencia!- Como se acree
tuou a retirada dos Portuguel.es! - Que occorreu de notavel nn 
Assemblca Constituinte? - Como se proclamoll a Constituiyao! 
- Resumi as causas e fcitos dn revo]u~ao de Pernambuco. - Que 
entcndeis pOl' Banda OrientaL, Provinc ia Cisplatina, Republica do 
Uruguay? - Quaes sao os principaes rados da guerra Platina! -
Que perdeu 0 Brazil n'ess:\ gucl'ra! - Que tumultos deram·se 
n'esse tempo! - Falai no caso do almiran le Roussin. - Que lra
lados concluiam·se enlrelanto! - Quaes sao ns causas dn obdica
~ao de D. Pedro I1- Como se eHecluou a abdicol}3.o'! 

LI<;AO II 

~IINORIDADE n E n, l ' E DHO II 

9. REGENCIA PERMANENTE. - 0 acto de abdi
callao e a rctirada do imperador, produzindo immenso 
regosijo entre os revoltosos, podiam causar 0 triumpho 
da anal'chia. Animados de patl'iotismo, varios sena
dores e deputados influentos reunil'am-se no PaQo do 
Senado para nomearem uma Regencia PrMisoria, a 
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qual reintegrou a precedente ministe"io e so esforvou 
cm rostabelecer a ordem. 

Dais mozes depois, a A ssemblea Legislati~a procedeu 
a eleiQii.o de uma Regencia Permanente ; sahir'am elei
tos os deputados Costa Carvalho e Braulio Mlmiz, e 0 
brigadei"o Lima e Silva (J unho de 1831). 

-Esses Hegentcs traba lharam com alinco na "cstau
ral}8.o do exerciLo e das administrat;.6es civjs : C]'eal~am 
a Gaarda Nacional, suprimi,'am os coPpos de milicia, 
cstabeleccl'am 0 Thesouro nacional , as Thesourarias 
l)l'ovinciaos, etc . 

10, DISTURBIOS E AGITACOES, - Comtudo, a 
paz C 0 sooega' nao existiam em parte al guma~ Logo 
em julbo do mesmo anno, a so ldadesca insubordinada 
provocou no Rio de Janeiro uma 1'ovo lta, que foi 
promptamente ,'eprimida pel a padre Diogo Feij6, en
tao minjst ro da J ustiya, 

Tres partidos politicos lutavam pal'a a p,'epondc
rancia : os M oderados quo apoiavam a Rcgencia, os 
Exallados clue desejavam a Republica, as Restalll'ado
res que pensavalll em restituir 0 trono a D. Pedro I ; 
n'estc ultimo partido salientava-se Jose B onifacio, que 
pOl' ordem dos Regentes foi p ,'eso dentro do pa\,o i m
peria l e mandado para a ilba de Paqueta, 

Em quasi todas as provincias deram-se disturbios, 
que as vezes puz8ram em grave risco a unidadc na~ 
cional. No Para, os revolLosos da Cabanagem dcpuzo
ram 0 presidente, e, como 0 seu Sllcccssor Jhes desa
gradass81 assassinal'am-no e praticfll'am aetas de selva 
geria, No Jlfarctnh(io, os mi litar'es 0 0 populacho arno
ti nados expu lsaram diversos ,'epl'esen tantes do go
verno. Na Bahia, a sedilfao m itital' apaziguo u-sc scm 
mu ita dil'ficu ldade. Em Pernambllco pOI'cm, alastroll 
a I'evoluviio de modo assustador : pOI' quatI'D an nos re
sistil'am as l'ebeldes as tropas do gavel'ho, desarmando 
86mente as exhorLa(,6es caridosas do bispo, 

11, REGENCIA DO PADRE FEIJD, - Para evi
t!ll' discOl'dias e rivnlidades, que ja come9avam a apa-
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recor, decretaram as Camaras que rossc entregue a 
Regencia a uma s6 possoa. P "ocedendo-so Ii olei,ii.o do 
Regente, obteve rnais votos 0 senador Padro Diogo 
Feij6, que tomol.l posso do OargO a J 2 de outl.lbro de 
1835. 

DuranLe a regen cia do padre Fcijo, rcalisou-se a 
pacificagao do Para polo general Soares de Andrea. 
In folizmente rebentou om Porto Alegre a "evolta dos 
Farrapos (setembro de 1835) que, transfo "mando-se em 
guerra civil, assolou 0 Rio Grande do Su I durante cer~a 
de dez annos. Proclarnaram as insurgentes a Republica 
de Piratinim., e, capitancados pOl' chefes destcmidos, 
trouxeram em s us to can tinll.o a,s fOl'9as logaes. 

Apezar da sua Lenacidade, Diogo Feij6 nao conse
guiu rosisti.· aos partidos cia opposi~ao ; nomeou mi
nistl'o do imperio ao sonaelo .' Ara('jo Lima para que 
exel'cesse intel'inamentc a Regencia, a qual eUe renun
cion perante as Camaras (seternbro de J 837). 

12. REGENCIA DE ARAUJO LIMA. - Uma nova 
eloi,ao, feita em ab!'il de 1838, nomeou Pedro de 
Arau jo Lima (Marquoz 
de Ol inda) Regente of
fDotivo. No seu governo 
rcbentol! na Bahia 0 
rnotim republ icano da 
Sabinada, e no Maranhao 
uma revolta, que fot 
pacificada pe lo corone l 
Lima. e Silva. 

No R.io G"ande do SuI 
eonLinuava a guerra ci
vil ; as al'lnas imperiaes, 
c1 epois de dcstrogar ahi 
varios bandos de lnsul'· 
gcntcs,foram dCl'foLadas Pedm de ArailjO Lima. 

na Villa do Rio' Pa,.do. 
'gnLreLanto~ fundavam-se na Capital esLahcleehnen

tos litte"a"ios e scientificos, como 0 collegio Pedro II e 
o Instituto I1istOl'ico 0 Coog.'aphico. 
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13. MAIORIDADE DE D. PEDRO n, - 0 cstado 
de agitaQiio em que se acbava 0 Brazil inspirava serios 
reeeios : continuava a desastt'ada guerra ci~it no Rio 
Grande do Sui, repetiam·sc os matins no Mal'anhao e 
,'edobravam as tlltas parlamen/ares contra 0 govcl'l1o 
da Regencia .. , 

N'cstes eomenos, apal'ceeu no Senado 0 projeeto de 
Jlroelamar·se a m aioridade do ImperadOl' antes da eda· 
de marcada pela constituiQiio, isto 6, dezoito annos 
completos. Como fosse rejeitada a proposta, deeretou 
o minisLro Bernardo Vasconcellos 0 adiamento das 
Camaras. Entao, com grande tumulto reuniram·se 
os deputados e senadores favol'aveis ao projecto e 
mandaram uma Commissao aD joven Imperador pal'a 
Ihe pedir si qlleria ja ser aelamado. Respondeu D. Pe· 
dro : « QueTo j II ! » 

Foram portanto as Camaras cOllvoeadas para 0 dia 
• seguinte (23 julho 1840). N'ellas proclamou·se com 
maximo enthusiasmo a maioridade de D, Pedro I I, que 
soJemnementc prestoll 0 juramento orden ado pela 
Constituil)iio. Urn dos primeiros act os do Impel'adol' foi 
conceder uma amnistia geral pat'a os crimes politicos. 
Organisou sem de mora 0 seu pl'imeiro ministerio, do 
quaJ fizcram parte os il'maos Carlos e Francisco Ribeiro 
de And,'ada, 

A 18 de julho de '1841, teve Jugal' a $agra~do e a 
coroa,do do joven monarcha, Dois annos mais tal'de 
(Setembro de 1843) casou D. Pedro II com D" T-hereza 
Christina de Bourbon, princeza de Napoles e Sicilia. 

QUESTJONARIO 

Em que disposicoes eslavam os animos dopois da abdica9,io de 
D. Pedro I? - Que R egencias foram nomeadas na minoridade de 
D. Pedro II'! - Q.ue fez a Regencia Permanente? - Entret.anto, 
que distul'bios e luLas poliLicas agilavam 0 paiz? - Como se por:
taram as revoltosos no Para e em Pernambuco? - Falai na re
~encia do padre Feijo. - Que succeSSQS pl'oom.iam-se no sul? -

~u~~;~~i;:dar::cl'nefee~ci~~i~rtf:~~ 0 d~i~~ f Ped ~orI1u!e ~I'~~~O~; 
realisou esse facto'! - Quaes Coram os primeiros aetas do joven 
monarcha? 
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LI<;AO III 

S UCCESSOS NO INTEIIIOR 

14. AGlTAQAo PAULISTA. - Dais decl'etos dq 
Assemblea geral de 1841, relativos a crcavao do Con
selho de Estado e a. relorma do Codigo do Processo , su
hlevaram muitas protestagoes e tumultos. Em S. Paulo, 
as rebel des, incitados par Diogo Feij6, escolheram pOl' 
chefe 0 brigadeiro Raphael Tobias acclamado presi 
dente da provincia. Ao tamar posse de seu pas La, 
Tobias suspendeu as dais decretos e demittiu todos os 
empregados do partido adverso. 

Inquietado com a noticia d'estes acontecimentos/ 
o governo imperial roandou contra os revo]tosos 0 

coronel Lima e Silra, Barao de Caxias. Cbegando est e 
em S. Paulo par Santos, percorreu com tropas disci
plinadas os lnunicipios amotinados e facilmente suf
focau a rehelliao. 

15, INSURREIQAo EM MINAS, - A dissolu<;iio 
da Camara dos deputados, em maio de 1842, exaltou 
sobremodo os animos em Minas Geraes. Uma insur
rei ~iio rompeu em Barbacena, as instiga,oes de Feli
ciano Coelho e Theophilo Ottoni. 

Apoderaram-se as revoltosos de Queluz, marcbaram 
contra Sahara e fortificaram-se em Santa Luzia_ -
Feliciano Coelho, nomeado presidente da provincia) 
convocou a Assemhlea para 10 de julho. 

Comtudo, de S_ Paulo I'egl'essava triumphante a 
Bardo de Caxias. Incumbido de pacificaI' esta nova 
sedi9ao, partiu incontinente para Minas, c, dorro 
tando completamente os insurrect os em Santa Ll~zia 
(20 de agosto), poz tel'mo a esse movimento de re
belliiio_ 
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16. PACIFICACAo DO SUL. - T endo. os rcheldcs 
do Hio Grande do SuI reeusado a ammstla cOllcedlda 
pelo I mperador, continuavam ali as hos~ilidades com 
grande prejuizo cla patri~ C do~ pm·LlOu!ares. POI' 
rim 0 "'overno confiou aO Snr. Barao de CaxIas Ii lust l'c 
paclric~dor do Mat'an hiio, de S. Paulo c dc'Minas, a 
pl'csidf'ncia e 0 cOn''I1nando das aI'mas d'essa p r'oyincia 

LurbulcllLa. 
o Bariio de Caxias 

haLeu os rcvoltosos no 
Trinmpho c em Cama' 
qnam (dezemhro de 
1842). No anno seguin. 
te, loram os ["ebelde. 
dehell ados em Pon· 
che Verde, Piralinim c 
Cangussu. Vendo afi
nal que nao podiam 
majs l'es isLir, manda
ram um a deputaQao 
ao GovcJ'no imperjal, 
<[ue concedeu plenos 

Duque de Caxias. podel'es ao Barno de 
Caxlas par'a tratar da 

paz. Pela sua mocleJ"aQao all iada a uma notavel fi1'
mcza, consegu iu Caxias que os rebel des cntJ'egasse m 
as annas e fossem amnistlados (fevereiro de 1845). 

No mesmo anna de 1845, Suas llfajeslades Imperiaes 
visitltram as provjncias do Su], 0 que nao POLICO con
tribuill pal'a a ~otal "paZigllU yaO dos espil'itos. 

17. REVOLUCAO DE PERNAMBUCO. - Dosdo 
muito davam-se om Pernambuco moLins e luLas de 
partidos, quando a subida dos consel'(Jadol'es ao minis
Lel'io e a dernissao de muitos funccional'ios offerece
I'am motivo ou prct~xto. para uma insllrreifG.o, deno
minada revo!ta Praieira (setembl"O de 1848). Os reh el
des OOoup9.I'am val'ias looalidades do norte cia provincia 
e assedial'am a capiLa l. 

No emtanto, 0 gOVCl'110 nomeava presidente de Pel'-
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nambuco ao deputado Vieira Tosla., c dava 0 comman
do das a1'mas ao gencl'a l .Jose Joaqnim Coelho. Com
binaraln estes dais patl'i.otas un" ataque declsivo con
tra os l'ebeldes, que [Mam dCI'rotados, marl'endo na 
acgao Nunes Machado, um dos p" incipaes cheres do 
levantamento. - Este golpc dceisivo muito enfruque
ceu a partido I'cvoluciollario, de modo que em I)['eve 
se restabeJeceu a ordem, gozando dJol'a avantc Per
nambuco de II ma paz c\uradolll'a. 

18. DESENVOLVIMENTO DO BRAZIL. - Apezar 
da agitagao em que corl'eram estes pl'imeil'os 25 annos 
da Indopcndencia, 0 progresso realisado no Brazil foi 
pl'odigioso. ])csenvolveu-se a agricultura c a indus
~l'ia com notavel actividade ; muito aprovcitara ao 
commercia a franqu.,ia dos pariOS aos nay ios estran
geiros. 

A parecem, para ~estem unhar do nOS80 pl'ogresso in
tellectual e al'tistico, illlustl'es litteratos, poetas e orado
res, como Claudio Manoel da Costa, - Souza Caldas, 
- Cunha Barbosa, - Oclarico Mendes, - Gon\,<1.Jves 
Magalhaes, - Fagundes Varolla, - GonQalves Dias,
C~sjmiro de Abreu, - :Mont'Alvernc, -Macedo Costa, 
ctc. 

N as sciencias naLIll'aes salientam-se Bal'tholomeu 
do Gusmao (0 Voador), - Rodrigues Ferreira, -
Frei Velloso, - Arruda Camara, - Candido Mendes. 

Entre as publicistas avultam Eval'isto Fel'ro ira 0 as 
tres Andraclas. - Sao econom.istas i ll ustJ'8S Azel'ecio 
Coutinbo 0 Silva Lisb6a. - 1,' moralista emerito Ma' 
riano cia Fonseca. 

Dentm as philologos distingucm-se Moraes Silva, 
Couto de Magalhaes, Sotero dos Reis. - Nas bellas 
artes develuos mencionar os pintores J oaquim cia Ro
cha, Joao Muzzi, Rodrigues de Sa ; - a desenhista 
Francisco Solano; - as mllsicos Mat'cell o Santa Fe, 
Jose ~1alJricio, Nunes Garcia, Pereira Rebo'l1~as, cLc. 
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QUES TI ONARIO 

Quell foi a causa da agitacao paulista de 1841! - Quem 5UCCocou 
cstc movimento t - Como se produziu a insurreicao de }tlinasl 
- Continuavam as hostilidades no Rio Grande do SuI t - Qual 
rai 0 pacHicadol' benemerito d'essa provincia 1 - Narrai a revoita 
Pra£eira. - Como se reslaheleceu a paz em Pernambuco? - gue 
h~~~~~S?l~:;~;~~~~:~l~S~t~a~,B;:s~~c?ee;~i~~ ~~eb~11~:na~it~~.- Cltai 

LI~AO I \::: 

QUES T(IES E GUE llRAS, .~o EXTERIOn 

19. GUERRA CONT;RA ROSAS. - A Contedel'a,iio 
Argentina, fOl'mada de 1f1 Esta.dos com Buenos Ayres 
pOl' capital federal, achou-se em 1831 senhoreada pOl' 

ManDel Rosas, que governou como tyranno cruel. 
Concebera Rosas 0 plano de submotter ao seu do

min io 0 Pal'ag"ay e a Republica Oriental do Uruguay . 
N'este intento, mandou ao seu general Oribe 5itiar a 
[ll'aQa de Montevideo; mas a BI'azil , considerando quo 
cssas conquist..as compl'ome-ttel'iam a seguran9a das 
suas rronteiras do SuI, Ihe declarou guerra (1851). 

Encontrou 0 Brazil um alliado no general Urqu,iza, 
govemadol' da proVincia ar~entina de Entre RlOS, a 
quem desagmdava 0 despollsmo do Rosas . 

o ex ore ito brazi leiro composta de 18.000 homons 
sob 0 commando do general Lima e Siloa (entao Condo 
de Caxias), penetl'ou a 6 de setembro no territorio do 
Uruguay. - A 11 de outubl'O, vendo-se Oribe ce)'cado 
POI' todas os lados, rendeu-se com todo 0 pessoaJ 0 ma
terial de guerra. 

F icando assim livre a pra9a de MonteriMo e asso
gUl'ada a independencia do Uruguay, dostaeon-so do 
exel'cito brazileiro uma divisao de 1 • . 0GO homens sob 
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as OJ'dons do b"igadoiro J1a;'qlleS de Saltz<! a csqua
dr'a h,'ozdell'a que ~l'imspo['Lava eSLas Lro~as forgou 
Y l ctorJOsamen~o 0 passo 
do TOIle/erO, Heulj idas 
enLao as ror'~as niUadas 1 

mal'chal'am sobJ'c I1ne
nos AYI'('S, 0,113 baLalha 
de ilionle Caseros, dcI'· 
l'OLaram as tropas de 
Hosas (l), - Fugiu 0 d.le· 
tador 0, disfal'Qado em 
mar:n heil'o jnglez, em
bal'eou para a EUl'opa . 

Esta gJoriosa expo
d i~ao, junto it habili· 
dade do JlOSSO min .istro 
plonipoLcnoiarin em Bue- Ilonorio Carrieiro LeM, 
n os Ayres Honoria Car-
Ileiro Lelia (l\ l a"quez do Pal'ana), manLiveram res' 
peitada nos paizes platinGs a d ignidade do Imperio 
bl'azueil'o. 

20. QUESTAO INGLEZA. - If ayendo urn nav io 
inglez naufl'agado 110 Rio G,'andc do Sui (18!)!), a 
carga. aLit'ada a praia po lus ondas rora 1'oubaJa PO I' 
pessoas dcsconhecidas. ~sLe faclo de pOllea monLa 
roj pelo minisLI'o jngloz Christie assimi lado a UIll saque, 
oxigindo 0 governo bl'itannico forle indemnjsa~'ao. 

Outro aeonLecimcnto v(liu 3ggl'aVal' a qucst:lo: tres 
officjaes inglezes; vestidos a pa isana e ('brios rO I'am 
prcsos em junho de 1862, POI' Le l'em in j llr iado l im 

posto do gual'da 113 TI:jUCfL (Rio clo Janeiro). P"otes(,oll 
CIH'isLic conLhl a pt'is50 dos LI'(~s off:icines, t{ualifica ndo
a de lllep:al, c exigiu saLisfacl;ocs contl'arias a digni
dado do Brazi l. Como a 11oSS0· minisLro M ignel CalmolL 
f.izcsse obsel'val' que era impossivc] a acccita, os In
glozes apl'ezal'am cinco embar('a~6es brazilci.ras ... 

(I) I£ss:\ victoJ'ia, alcnncada a 2 de r~"el'cil'o de 1 852, roi de"dda 
prinr.ipalmonte ao denGdo da divh,;i(} hr:lz,il('ira. 

I:IIS-rORlA DO BRAZil, 
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. Afinal,conscntiu 0 Brazil (pOI' ser negocio mesquinho) 
a pagal' 3,200 libras pelo roub o da cal'ga do navlO nau· 
fl'agado. Quanto a prisao dos offi ciacs, submettida a 
questiio ao arbitramento do roi dos Belgas, clecidiu oste 
que " nao honvc, no procedimento das autOl'idados 
bJ'azileiras, offcnsa a marinha britann ica ». 

21. CONFLICTOS NO SUL. - Desde 1850, desejara 
o Brazil conelnir mn tratado de amizade com 0 dictador 
clo Paraguay, Carlos Lopez, relalivamenle U livre na
yega~iio do I'io PaI'aguay ; recnson porem 0 dictadOl' . 
o seu filho c successol', Francisco Solano Lopez, ho
morn activo, cnCl'gico, porcm astuto e nrrcbata ci o, 
conecbcu 0 plano do a longar 0 sell t(' I'rito rio aL r 'avr~ 
do Brazil ate 0 Atlantico ('J). 

EntretanLo J 0 general Plores, nm igo dos Brazilei/'os, 
ora sllp lantado no Uruguay pelo impctliosO Agu.irre 
que Ll'aLou cruelmcnte os imperiaes csta bclecidos no 
tOl'ritol'_io neutro. - 0 Br'azil proLestou cnviando para 
a f,'ontcil'a 0 general Jil enna Barreto com 4.000 homens, 
c dianto de Montovideo 0 almiranto T anzandare com 
alguns vapores. 

W'esse Lransc, .Aguirre llediu Pl'ol.ccyao a Sola no 
Lopez, do qual I'ecebell pl'omessas lisolljeil'as. llavendo 
I'ecome9ado as hostilidades, as generacs b"azilei,'os 
en Ll'al'am no torritol'io, do Uruguay e a COl'veta Je
quetinhonha ut aco u unl navio inimigo. Ao saber d'isto, 
Aguirre queimou na 1,,'a9a publica as lratados con
cluidos com 0 Brazi l, e a popula9a de Montevideo in· 
sulto ll ~\. nDssa bandeu'u : nao podia SOl' mais cxp lir ita 
u. declal'a~ao de guel'1'a. 

22. CAMPANHA DO URUGUAY. - As ror~as do 
almi,'ante Tamandarc . unindo-se as do general Flol'os, 
tomal'am 0 Salto (novembro de 1864.), emquauto Menna 
Barreto apoderava·se de Paysandu. (janeiro de 1865). 
Sem demoI'a, Tamandarc, Barreto, Osorio e FIOI'es 

{ I ) EsLa desmecli.da ambi¢rro de J .... opez. pode considCI'<l r'-:i>c como 
[I Crt usa I'CmOla cia lcrrivel Campanha do ParaguaJ·. 
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hloquearam Montellideo, que capitulou em [evereiro, 
fugindo Aguirre e os seus homens do governo. 

A' vista d'essa cobardi~, Villalba, ehefe interino da 
Hepuhlica, entabolou DC,;ocia90es com Flores, e, com 
garan tia de vida e de propJ'iedade ao partido hostil, 
entregou-lhe ·a capital e 0 poder. 

Corntudo, 0 dictador do Paraguay Solano Lopez 
queixou-se a Argentina e ao Brazil do apoio que pres
taram a Flores. A cordialidade. que entao parecia 
existir entre 0 governo imperial e a argentino; fez- Ihe 
suspeitar houvesse entre as dais paizes urn t ratado se
c,'eto de all ian9a para a partilha dos telTitorios do 
Paraguay e do Uruguay, - Logo deu Solano Lopez 
pl'incipio as hosti lidades, capturando 0 vapor .b"azi
leil'O « Marquez de Ol inda )) que levava a seu hordo 
o Snr COI'onel Carneiro de Campos, novo presidcnte de 
Matta Grosso; enviou incontinente 6.000 Paraguayos 
occupar 0 suI d'esta provincia, onde estahelcccu urn 
governo provisorio .. . Estava corne9ada a famosa guerra 
do Paraguay! _ 

QUESTION ARlO 
Quem era Rosas , 0 que pJ'oje<;to concebera"! - Quaes sao so 

pl'incipaes feitos da guerra contra Rosas?- Como S8 originou a 

~~f_s;?~n~~~~ ~~ ~~r~st~~:n~ ~U~d~t;;~t~ct~~eg~~e~~~r~e~~;aw~~~ 
5uI'gia no Sul! - Quando I"omperam as hoslilidades! - Resumj 
a campanha do Uruguay. - Como l'ebentou a famo;a guerra do 
Paraguay? 

L H;AO V 

GGEUUA (;ON 'rUA 0 l 'AllAGUA Y 

23, PREPARATIVOS BELLICOS, - Dietador in
telligente e patriota intrepido, grangeara Solano Lopez 
a affeiyao do seu povo, No interior do Paraguay rei
llaVa a paz e a ordem ; as fl'onteiras, habilmente for-
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tificaclas, dlspunhaln dOB entao n1ais Inode,'uos ,'ccurao; 
bell icos, 0 exercito eonta va mais de 50,000 homens, c a 

fl'Olo. jil pass ula 1/, vapol'es , 
~~omo ignol'ass(': 0 Bra

zil 0 podol' do Lopez, nao 
rstava p,'ompt.o para essa 
g'ueI'l'Ei. Vendo pOls 0 go 
vel'no imperia l que t11-10 
pod ia cs-quivar-sc ao COIl

flicto , t,'atou de lanGa,' 
mao de medidas eX~I'aO I'
dinarias : constrrulu rna is 
nayios f cncbmmondoll cou-

FrallC[scO Solano Lopez. raoadag na guropa; chamou 
para . 0 servi91J activo a 

guard£(, nacional, creo u corpos .de Volrlnlarios da ea
tria; cstabelcceu a mal'gem do Uruguay Uill campo de 
insJl'ucc;ao pa1'a _ as novas I'ccrutas, f' jtl pal tiu pOl' 
LC1'ra UJna cxped iifao aD MaLto Grosso. 

24, TRIPLICE ALLIANCA, - 0 temotario diota
dOl' do Paraguay, j a em desaven~a com 0 Brazil, ainda 
accommeLteu a J-\rgenLina accupando a mal'gem es
qUCI'da do P a,'ana 0 capcllI'anoo do is vapore" ar'gcn 
tinos, 

Estos factos lev;iraln 0 gpnel'a[ llhll'C, presidenLe da 
H.epublica'Argencina, a eoleb ,'a.' um tratado de a llianga 
ofl'onsiva e dcfensj va com 0 B,'azil e com Florcs (pre 
s idento do Uruguay), Assigllada no 10 de ~ I aio de 1865, 
esta triplice allian\!a devia mantc,'-sc effect iva em
quanta nilo fossa del'rubado 0 govcl'Ilo dc Solano 
Lopez; ga,'untia-se todavia a irrdependeneia do Para
guay, 

o commando da f,'ota foi conf iado ao almirante Tu.
nutndare; 0 general Osorio teve a di,'eiiqaa do excre ito 
b1'azileiro ; 0 p"csidente M itre bavia de se,' general 
cbore om([uanto a camJ1anha so lizes~e no Pa,'uguuy 
ou na Argentina: oaso f p<1rcm, se ferlsse a guerra no 
B1'azll, eabia a manda supremo u um gene ,'al br'uzi
lei,'o, 
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25 . COMBATES DECISIVOS. - Come~oll a guerra 
ao mesmo tempo no Jl[ aUo Grosso, na p, 'ovincia de 
CorriCl!tes c no Rio Grancie do Sui. - Logo LraLm'am 
08 Pal'agllayos do drsL,'ull, a fl'ota b,'azi lri ,'a ancOI'ada 
nO Riaehuelo (rio Pal'ana) oiLo vaporcs de Solano 
Lopez atravessal'am a nossa esqLlad l'a c abl'il'nm fogo. 
A pe leja durou co!'en de dez horus; gra~as ,1 b,'avu l'u 
c habi lidade do vice-alm iranLe B"rro.'o (Ilal'ao do 
Amazonas), 08 Bl'azilp ir'os ahi alcan<:aram llma br'i
Ihante vict opia (11 do junho). 

No Rio Grande do Su i, 12.000 Paraguayos sa([uea.
!'am S. Borja e dil'igimm-se sobre Url/gaa.yana, Fora, 
pOI'om f urn dos seus ]'e
gimen Los desbal'atado 
em latahy. - No en· 
tanto, chcgava. ao thea
LI'O da guerl'a 0 mesmo 
I mpCl'udor animados 
os Brazileiros puzoram 
COI'('O a divisao inimiga 
aqual'Lelada em Uru· 
.guayana, a. qual rendoll· 
so sahindo dosarmado. 
(18 de seLembro) , 

Em abril de 1866, os 
all iudas atravessal'am 0 
'Pal'ana no Passo da Pa- :\Ianuel I-,uiz Ozorio. 
tria; as tropas do gene-
I'ai Osorio). ~po iada~ pe]a esquaclr'a do 'Tamancial'e, 
apodel'a.'am-se do fOI'Lo !lapi,.u Jlvan,ando os 
nassos par entre mat~os c tremBdaes, for'am de repente 
aLae ados no Esteiro Vclhaco pelos Paraguayos, a quem 
bravamente recha,at'am infligiodo-Ihes pepelas consi· 
doravcis . Pararaln Lodavia as t..ropas em Tnynl1" djanlc 
das lin bas forLificadas de Rojas. 

. Chegando do Rio G,'ande 0 genel'al Visconde de 
Porto A legre, com 9.000 haITIans, atacoll C Lomou 0 
fo.'Le de Cumzu, Malogrou pOI'em 0 ataquo dos alliados 
conLl'a Curupaity ; em consequencia d'osse desastl'c . 
laYl'aJ1a a discordia entrt1 ()S offioiaos : l'oLi,'ou-se 
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Flores, c Tamandarc foi subst ituido pelo Viseonde de 
Inha{una, 

26, CAXIAS GENERALISSIMO. - N'esses come· 
nos, 0 mediocre' general Mitre, tendo de partir pal'a 
a Argentina revoltada, entl'egou 0 oommando ohefe 
ao Duque de Caxias (novembro de 1866). 

Soiente dos erros ![ue tinham sido oommettidos llO 
oomeyo da guerra, resolveu Caxias mudar 0 plano da 
oampanba : oontornou as linbas de Rojas, c, effeotuan
do uma hel'oica mal'oha de flanco "travez de mil d iffi
culdades, foi acampar do fronte de llumayta. 

Batalha naval de Riachuclo. 

Apos var ios oombates, om que as perdas foram 
g"aves de pa,'te a parte, Caxias offeotuou a famosa 
passagem de Humayta (19 fevereiro 1868) e a tomada 
do Timb6 . A 16 de julho, Osorio deu assalto it gl'ande 
fo,·taleza de Ilumayta e obl'igou os inimigos a so ,'Oll
derem sem condi':{ocs. 

ReforQado oom as t.'opas de refl'esoo enviadas pelo 
gave"rna imperial, Caxias soguiu caminho de Assump
Qao, Ataoou em dezc'1'!hl'o 0 exercito de Solano Lopez, 
que 58 tinho. oonoentl'ado ent.'e Angostura e Villela, e 
venceu-o em L.'es enconLros a gual'lliQao de Angos
tura entl'egou-se sem combater (30 de dezemb.,o), 



GllERHA CQN'l'RA 0 P ARAGUAY J03 

27. FIM DAS HOSTll.IDADES. - As gloriosa
victorias alcangadas em fins de 1868, abl'iam aos all ias 
dos as pOI·tas da Capital paraguaya. N'essa hOl'a do 
triumpho, retil'ava-se pOl' modestia a Duque de Caxias, 
sllccedendo·lhe no commando 0 Snr Conde d'Elt. 

No dia 5 de janeiro de 1869, effcctuavam as Brazi
loiros a sna entrada solemne em AssltmpQiio . D'aLi, ini
aiaram urn novo plano de operag6es oontra os ultimos 
batalh iies de Lopez. Com valor hel'oioo defcnderam-se 
os Paraguayos (1) em Peribebwy, ondo morrell Menna 
Barreto, em Caragltolahy e Nlwnguassu (agosto de 
1869). 

Desi ll udido e lalto de l'eeU I'SOS, Iugio Lopez as mon
tanhas no interi'H' do pai •. Entao, as alliados estabe
leeeram no Paraguay u rn governo provlsorio e reti
ri'ram-se dando a guena pM acabada. - Mas a genGral 
Camara, persegui ndo ° fugitivo, alcangoll-o no Cerro
Cora (10 de Margo 1870), onde 0 diatador veneido pl'e
Ceriu mO l'l'er que entregar·se pl'isloneiro. 

Urn tratado de paz, assignado a 9 de Janeir'o de 
1871, assegu I'ou aO Brazil a posse dos terl'itorios das 
mal'gens do Parana e do Paraguay, que the disputava 
clesde muito a Republica Paraguaya. - Essa glol'iosa 
campanha, ao tempo que firmou a nOs sa preponde
ranoia politioa na America Meridional, nos iez adqui
rir maior crcdito e considel'uyao na Europa e nos Es~ 
tados Unidos. 

QUES1'IONARIO 

Que [izera Solano Lopez paTa. rorlificar 0 Paraguay? - Como se 
prepararam fl guerra os Brazileiros1 - Em que condigoes 0 cir
cumstancias SCI firmou a Triplicc Allian9<i t - Como 56 repartiu 
o commando 1 - Quaes Coram os pl'imeiro:s combates com as Pa
raguayost - Como Cez-se a guerra no .MaUo Oross01 110 Rio 
Gl'ande do Sui r - Em que cstado se Rchava 0 exercito quando 
Caxias assumiu 0 commando em chefe? - Que balalhas Ceriu 
Caxias 1 - Quaes rOl'am as ultimos cambales? - Que sarte teve 
Solano Lopez? - Que resul tados trouxe·nos a guel'ra do Paraguay! 

('1) Durante quasi toda a campanha, as Pal'aguayos foram ad-
miraveis de bravura e de patriotismo. __ . 
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LlyAO VI 

ULTmos >\I\I\OS 1)0 HII'BIlIO 

28. POLITHlA INTERNA. -A gU~rI'Il do Pa,'aguay 
Love impo,'tancia decisi.va sohl'e 0 nO?SO desLino na
cional ; si ella ma,'coll a apogeo do imporio, tambcm 
foi ella que Ihe Lrouxe as causas principacs da queda. 
Na camaradagam da campanha com os miliLa,'es 1'0-
publicanos do PrQ.la, os jovons orricjaes bJ'azile iros 

Dom '[ledl'o It. 

olauo,'a"am 0 plano do 
propaganda "cpub lica
na, qur dcviu LeI' 0 scm 
desfecho na I'eyolucao 
de 15 de novembl'o: 

Em J869, pJ'incipiou 
a organisll,·;i.o do partido 
radical uu I'epublicano, 
fuudanrlo-sc no Hio do 
J anoiro 0 Chlb I1cpnbli
cano. ]~m '1871 apar'oe-ell 
o jOf'llal Hep"bliclI. 

No Nnl,i\.J}.Lo, 0 gover
DO _ impCI'iu l cl'cava ao; 
RclayOcs do PUl'1i, Ccal'a~ 
S. Paulo) Nlinas, Rio 

Gmnde, Goyaz. - No mez de ouLubrn de 1875, pro
ccclru-sc a imporLantcs reror'mas no. jp i eJciLoJ'a l. , 

II a venda 0 slIslema, lite/rico comel,",ado II vigoJ'al' Cill 

janeir'o de L874, os dcscontentes ol'ganiso.rarp na 1'e
giao pel'llambucana a "('volta d08 Qllebra-/{ilos, quo 
fo i em breve abafacla. 

29. VIAGENS DO IMPERADOR. - I~m maio do 
1871, cffecLuolt D. Pedro II a sua primoil'll viagom it 
EUI'opa 0 a Alriea ; a ]lI'illcoea na I~!\be), PI'('~tQndo 
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jUl'umenLo pcrantc as Camal'8S, lioou oomo Regente 
do J mperio na UUSCllQlU de seu pac. A 7 de levereiro, 
fulJcccl'u em Vienna a pl'1nccza DIl. Leopoldina. 

Ap6s uma viagom om S. PallIa (julbo.agosto de . 
J875), voltou 0 Jmpol'adol' aD Hio de Jane it>", 0, no 
dia 15 de outubro, 
alrgt'oll.se 0 Bra~ i l 
rom 0 nascirpento do 
Principe do Griio' 
Para, que t'eecbeu 0 
nome de Pedro de AI. 
can Lal'a, 

Do novo pa"tiu D. 
1'od,'o II (maryo do 
J876) de viagem pat'a 
os Eslados Unidos ; 
pt'oseguiu na Europa, 
Asia e Alrica, voltan. 
1,..0 somcnte em sctOlU
b,'o de 1877. Com 0 
fi In de achal' alii vio 
u gt'avc enformidado, 
crnpl'ehcndou 0 Impc- PrinCC7.~l DI. IHahel. 
,'adol> ouLl'n v iagem a 
grr ropa (junho 1887·agosLo 1888), drixando pol a LeI'· 
('oira voz Da Isabel como rcgcntc do J mpCl'lO COIn 

est.-a vjagmll nao molhol'ou a sallde de 1), Pedro, e na 
auscnl,ia do lmporadot' muito se fO t'talcrl''' 0 partido 
republicano. 

30. QUESTAO RELIGIOSA. - Um dcsagl'adavcl 
conl'licLo rcb.cntou no H io de Janeil'o, dcvjdo ao jm~ 
pl'udente discut'sa do padl'o Almeida Nal'tins na aeoa· 
siao de ulna fcsLa ma~:onica . Sando 0 indlscl'oLo opadoJ' 
consul'ado c punldo polo bispo n. Pedro de I_acel'da. 
dfll'am-se os magoes pOl' oITendidos c IJI'incipial'am a 
gU("I'I'H. 

Em Pernambuco, os organs magonicos Pllzcl'am-sc 
a insulLaJ' quanta ha de mais santo no clll'istianismo, 
o s(!}n llojo, annul~cjal'am a Gclebr.iJ.l)ao de lima rn.issa 
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maQonica (junho de 1872) na egl'eja de S. Pedro. -
Infol'mado oBispo D. Vital, ordenou ao clero se abs· 
tivesse de cel'emonias magonicas, vista serem con
demnadas pelo Papa; mandou tambem que as i.-man, 
dades eliminassem as memb]'os notoriamente magoes. 
Apellaram os irmiios ma90es para a governo, prates· 
tando que nao quoriam obodecer ~o Papa ; depois 
amotinaram 0 populacho parasaltcar a typographiado 
jornal Uniiio e a collegia dos Jesuitas, quo defendiam 
a Bi3po (maio de 1873). 

Entao, mandou 0 Bis!,o publical' a bulla do papa 
Pio IX declarando excommungada a magonul'ia bra
zileira e di.solvidas as irmandades revoltosas. Re
cl"lldesceu a sanha dos mayoes. Ordenou 'o Ministro do 
imperio ao Bispo D. Vital que levantasse 0 interdicto ; 
como recusassc, oxpediu-se contra 0 pl'elado ol'dem de 
prisao. 

Deram-se fact os analogos no Para (1873-1874), 
onde 0 jornal magonico Pellicano publicava contra a re
ligiao toda a sorte de blasphemias. A poiadas polo go
vemo imperial, rebcllaram-se duas ordens terceiras e 
tres irmandades contra oBispo D. lvlacedo Costa, que 
lhes langou interdict os. Apeza!' da repl'8sontagiio di!'i
gida ao Imperador pelo Bispo do Hio de Janeiro, foi 
tambem aprisionado 0 Bispo do Para. 

Dezoito lneZeS depais, concedcu 0 Imperadol' am
nistia aos dois ·Bispos, e a quostao amorteceu. A' opi
nlaO publica pareceu que n'isso nao cQubera 0 melhor 
papel ao Estado : adeogar a insubordina96es mal cabe 
no supremo poder ... E como consequencia, quando 
veio ° temporal de 1889, pouco ou nenllUm apoio 
achou a Tmperadol' no partido catholieo . 

31. ABOLIQAO DA ESCRAVATURA. - Nao podia 
conservar-so a escravidao como instituiyao civil, em~ 
quanta os outros paizes americanos iam abolindo 
esse trafico ignobil. Creou 0 fundo da emancipaQao a 
lei de 28 de setemhro de 1871 devida pl'incipalmente 
ao Visconde do Rio Branco, a qual declarou livres 
todos as filhos de mulher e.crava, nascidos d'aquella 
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data em diante, - Out.'a lei, promulgada a 28 de se
tcmbro de 1885, Iibel'tava os esc !'avos sexagenarios, 
assim accelerando a cxtinc9ao da eSCl'avatu!'a. 

Emfim, a 13 de maio de 1888, a PrillCez8 Regente 
IJlL Isabel (a Libertadora !) sanceionou 0 dec.'eto de total 
aboliy8.o dn esc ravatu!'a no Brazil. P al' esLe acto emi
nenLemenLe humanitario, 0 Papa mandou it Princeza 
a Rosa de Duro. 

32, PROGRESSOS REALISADOS, - Grandes pro· 
gressos tinham-se realisado durante 0 "einado de D. 
Pedro II. Ell1'iquecia·se 0 B!'azil com a cl.dtura do cafe, 
do cacao, do algodao, da canna, e com a cxplorayao 
da gomma elastica. 

Desenvolviam-se a indztstria e 0 commercio : em 1889, 
jit estavam abe.'Los ao 
t rafego 12.000 kilome
tros de estra das de 
ferro! - Em 1874, 
inauguritra-se 0 cabo 
su bmarino !igando a 
ca pital as cidades do 
i1Orte. Alguns mezes 
mais tarde, um cabo 
tra llsatlantico Jigava 0 
Brazil it Europa. 

Tad a a in terior do 
paiz fora percorrido 
pel os grandes exp!ora
dores Langsdor ff , Spix, 
Mal'tius , Gaudichaud, Visconde do Rio Branco. 
G9l'dner, Alves Serrao, 
D'Orbigny, etc., ,[ue rcdigieaffi importantcs trabalhos 
I'olalivos a mineralogia, botanica, zooIogia 0 ethnogra
phia do Btazi!. 

Nem Inenos noLavcl Linba sido 0 desenvol(Jimenlo 
intellecltwl, facilitado pcla creayao de varias biblio
thecas, boas eseolas, alguns museus e excellentes ty
pogr'aphias, Floresciam os poetas 'e escrip/ores Gongal
ves Magalhaes, Porto Alegre, Fagundes Varella, Gon-
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9BJves Dias, Casimiro de Abreu, etc. - N a oNttoria 
cxce ll avam D. Pedro de Lacerda, bispo do Rio de 
Janeil'o, e D. Costa Macedo, bispo do Pal'D. . 

'33. QUEDA DO IMPERIO. - A ca usa immcdio.La 
da qqe!la do Imperio foi 0 afastamonto dos negocios 
politicos, em que a ministerio V,;,C. de Ou.ro P relo 
mantinha systematica mente ° exerciLo e a annada . 

.Ji ,estava «uebrada toda e 'jualquee lifagao entre 
o ex:ercito e a rnona]!($hia ; 0 mal1echal DgocI,o!10 da Fon
seca (1) 86 aguarda",,, a occasiiio l'avor avel para dar 
o signal de u rn movimcnto m ilital' habilmente oega
nisado . 

Foi ensejo a remoyao, seJn nocessidade de s8l'viQo, 
de urn batalhao do Amazonas para a Rio Grande do 
SuI. - Peotestaram as militaTes, e, a 15 de novem
bro de 1889, I'ompeo a revol u ,lio que derrubou 0 Im
perio, cstabcleccndo no Brazi l 0 regimen demooratico . 

QUESTJONAHIO 

Que jnfluencia teve a guerra do PaJ'aguay na politjca interna 
do Brazil'l - Que factos occol'r'cram d<l= 1871 a 1880? - Falai nas 
diversas viagells do Imperadol'. - Que prejuizo 8ssas viagens 
lrOUX8ram a m::marchia 1 - Que conf1j~tos re)jgiosqs deram·se no 
Rio? em Pernambuco 'I no Pal'a? - Quaos Coram as primeiras leis 
t..enclentes a aboli~ao da escravatura? - Como progl'ediu Q'Brazil 
no I'ejnadode D. Pedro II·! ~ Cilui oxplol'adol'cs :ce!ebrcs ... poetas, 
c!;criplores, oradores de raffia. - Qual fO-j a causa jmme~!ia~a cla 
queda do Imperio? - QURndo rebenLou 11 reVOliH)il.Q1 

(1) A!>seguJlam, enlr·etanlo, que 0 MUGchal PCOdOl'D nao quc l'ia 
d~nuba!' a monal'chia : 56 desejuva por emquanto \\ quecla cia Mi
J)l&tcriQ do QUi'O PI'eta . 



PERIODO VI 

A REPUBLICA 

(;O\' E U N O l'n O\' I S OHIO 
D eo(lo1'O PI·c sidc n( co . 

L REVoLUCAo DE 1889 , - ])csde vadas annos 
preparava-se 0 partido rep"blicano para derl'Ubar 0 
Imperio. A conspiragao, LI'amada no scio das cIasses 
mil itarcs, eon,ava com 0 apoio de mui,os eivis ill
f1uentes. 

Na manha do dia 15 de novembro de 1889, parte da 
gllarni~iio da Capital 1'evol,o u-s8, sahiu dos (lual',ei8, 
c, cap itaneada pelo Marcella! Manoel Deodoro da Fon
seca, ,'cio Cereal' no Campo de Sant' Anna (I) 0 Quartcl 
Geneml, o~dc cstava l'cuniclo 0 mini"Ledo presidldo 
pelo Visconde de 01l1'0 Preto. 

Logo ad hmj l'am a revolu\,ao todas as tl'Opas alii 
aquartelac/as . OllLras forgas de terra e mar, que, a cha
mado do governo, ohegavam para l'eslsttr ~ l'c\I'o lta, 
unil'sm-se aos Republicanos de Deodol'o. 

Penetrou 0 Mareellal Deodol'o no QUaI'tcl General, 
onde foi l'ecebido com acclama',loes; depois, expoz ao 
ministel'io as causas da revolta. Este, I'oconhccendo 
([tiC seria difficil e sanguinolenta a l'esistencia, resol
veu soliciLar a demiss'ao, e n'este sentido telegraphou 
ao Imperador que estava em PetJ'opolis. 

(I) Tambem chamado Prac;a cia Acciamacao. 
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2. PROCLAMACAO DA REPUBLICA. - AJas
trava-se porem a revolu98.0. Voltando 0 Marechal 
Deodoro ao Campo do Sant' Anna, proe!amou a Re

publica, que foi saudada 
por uma salva de 21 tiros : 
desde entao, esse Jugal' 
I'eoebeu 0 nome de Praga 
cia Republica. 

A' noito, na J'osidcncia 
do Marechal, ol'ganisou-se 
o Govemo Provisorio da 
Republica, que ficou as · 
sim eonstituido : chefe 
supremo, 0 mesmo Mal'e· 
chal Doodoro; ministro 
cia guerra,o coronel Ben-

~L Dcodot() da Fonseca.. jarnin Constant; ministro 
da fazonda, a Dr. Ruy 

Bal'bosa; da justi9a, DJ'. Campos Salles; das l'ela90es 
exteriores, Quintino Boeayuva ; da agricultura, indus
tria e obras publicas, Dr. Demetrio Ribeiro; da mari
nha, Edual'do vVandenkolk; do interior,Aristides Lobo. 

3 . PARTIDA DO IMPERADOR. - Avisado pelo 
teJegramma do Viscondc de Ouro Preto do quo se 
passava de anorma! no Rio, 0 Imporador partiu logo 
de Petropolis, cbegando a Capital a 1 hora da tarde; 
pOl'em ja achou a revoluQiio triumphante. 

No dia 16, 0 Governo Provisorio intimou-o com ter
mos pOlleo commedidos, a deixar 0 Brazil r com loda a 
sua familia, dentro do prazo de 24 hOl'as. Concedia-lhc 
a quantia de cinco luil CO~ltos para 0 seu estabeloci
mento no cstrangeil'o. 

POI' escripto respondeu D. Pedro Il. <[ue, « cedenclo 
ao imperio das cirClltnSlancias, partiria no dia scguinte 
para a Europa ... ; que conservaria do Brazil a mais 
saudosa lcmbranga, fazendo ardentes votos reJa sua 
grandeza c prospeddadc. » Quanto as retribUl~oes pe
cuniarias ofTcrccidas polos "cvolucionar'ios , l'ejcitou~as 
o aflicto monal'cha . 
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Dc madl'ugada, a familia imperial em.barcou na 
eOI'vota Parnahyba, que a tl'aosportou para a Ilha 
Grande ; ahi passoll a bordo do pa'inete Alagoas e 
chegon a Lisboa, onde ralleceu a ex-imperatriz D. Tbe
reza Christina a 28 do dezemhl'o. Morreu D. Pedro II 
em Paris, a " de dezom bro de 1.891. 

4 . PRIMEmOS AurOS DO GOVERNO PROVI
SORIO. - Aponas install ado, 0 governo Provisorio di
rigiu ao povo uma pl'oclama~<io em que se compromet
tia a defender a integridade da patl'ia e, respeitando 
os ciil'citos clo povo, a assegllrar a -orciem, a pa" e 0 
l)I'ogl"C'sso. 

!ler-retoll-so il deposiy(io da dynastia impel'ial e a 
exti!lcgao do I'cgimcn monarchico, 'lomando-se a Re
publica a forma de govorno da na~uo brazileira. 

o Governo Proyisor io dcclamu suprimido 0 COI!SCIlIO 
de Estado c 0 Senado ~italicio ; cmpl'chendcu numcrosas 
rcronnas na ad ministragao publica, c manteve com· 
notavcl ril'meza a orclem em todo 0 pajz. 

5. ASSEMBLEA CONSTITUINTE, - Pl'oclamada 
pl'ovisoriamento a 15 do novem.bro, a Republica bl'a
zileira ainda nao esLavo. constiLuida 81ll govcrno estavel 
pOl' uma ol'ganisagB.o difinit iva. Para elaboral' cstas 
nOI'mas do novo regimen, convocou-se uma AssembIea 
au Congresso Constituinte, cuja elei,iio se effectual! em 
setembro de 1890. 

Lnstallou-so. a Asscmblea no antigo palacio impe
rial da Boa Vist.a, o.m Siio Christovam. A 24 de 
rcvol'eil'o de 1891 tendo tel'minado os seus tl'abalbos, 
promulgou a ConstituiQiio da Republio.a Federativa do 
Brazil. 

As ex-provincias do impel'io tOl'Jlaram-so. Estados 
autonomos, unidos POl'em nos negocios de interesse 
commum. - 0 Presidente da Repub lica, eleito pelo 
povo, e l'esponsaveI ; exerce 0 cargo pOI' quatro annos 
e nao pode ser reeleito no periodo presidencial imme
diato. 

o primeiro Presidente da Republica foi 0 Marechal 



Deodoro , ('leiLo a 2:J do rC1V(lI'cjl'o, sPlldo a vice presi
deM;a confiad u aD t'vlar'eclia l Floriano P eixoto. 

6. GOVERNO 00 MAREOHAL DEODORO. -
Quando esLEiva pres Los 11 eoll,o" as fl'uctos de por.
fiada camp~n ha I'Cp liblieana, 0 Marecha! Deodoro vill
se abandonado pelos SOliS eompanlloi,'os do 15 de No
VtJ I!l bro. IJr-!hjllnJii7 CO/1.staJlI) um dos sells fn itis- aoL ivos 
eaJiaiJoJ'aciores , pediu dOlnissao a 18 do janeiro d'eSH" 
a.nno de 1.891, po'" moLivo de gr'(\ve enfol'midade, v indo 
a mO'TCl' quatro dias depo is. 

as outl'OS ministl'oS , POI' desinielligcnc)a com u Ma
l'eehal, demissioniu'am a 20 de janeiro . O,'ganisou-se 
Uln novo mitlisterio, bompost.o sobt'eLudo de unLigos 
POlilicos cia monarchia, os qll aos nao sabondo OU nilo 
([uercndo con[ormar-se com as opini6es do novo 1'0-
gimen, provocul'am II ma fort e oppos i ~ ao no solo do 
Congresso. 

Para veneer cssa cOJlslanle opposi~do e pOl' tel'lnO as 
dissidencias, 0 Mareeha] Deodoro dissolvou ° Con
gresso Nacianal (3 de novembro), decretau 0 estada de 
sitio na Capital Fedor'al e organisou um plana de pcr
segui9iio contra os opposicion istas. 

7. DEMISsAo DO PRESIDENTE. - A C011Stit ui
('ao Republicana nao ouLorgava ao PI'C'si_dentc a. fa
cuI dade de d issolver 0 Congresso; portanto 0 acto 
de I) eodo l'o eonstit uia um vordadciro golpe de es
lacio e provacou um a vasta conspira9iio eontra 0 die
Lador. 

No Rio de J anoi,'o, ,'evo ILal'am-se OS llavios da es
quadrs (23 de novembro), e, sob a di l'Cc~iio do a lmi
]'ante Guslociio de 111ello, apr'escnLaram-se para ,'ompe" 
as hostilidadcs. 

o MarcehaJ Deodoro, scienLe de que esse movi
menLo encont rava apolo em terra c venda que e l'a 
:inuLil a I'esistoncia , quiz evitar 0 dcnamameoLo de 
sanp;ue : I'enllnciou a sell cargo, passando 0 p'ode r 0.0 

Ala rechal Floriano Peixoto , que era 0 seu subsl itu lO 
legal. 
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QUEST10NARIO 

Como so preparou a revo!ucao de '18891 - Onde principioll a 
revoHa'1 - Quem dirigia 0 movimen to? - Onde e como procla~ 
moo-se a Republica'! - Como se organisQu 0 Governo Provisorio '! 
- Quaes foram O!r seus primeiros aetas? - Que fez 0 Impel'ado r 
ao saber do que se passava no Rio '1 - Quando embarcou 0 ex
monarcha? - Como se despediu dO$ Brazi leiros? - Que era a 
Assemblea Constituin te? Que trabalhos fez ella? - Falai no go
yorno do Marechal Deodoro: - Qual foj a causa da sua demissao? 

LICAO II 

GO VE RNO D E FLOII L'lNO PEIXOTO 

8 . PRIMEIROS ACTOS. - 0 Mareeha l Flonano 
Peixoto iniciou 0 seu governQ pcla suspensao do estado 

de sitio na Capital, e 
pela convocayao -
em sessao extraordi
naria - do meSIllO 

Congrcsso que havia 
sido dissolvido por 
Deodoro. 

No entanto, agita
vam-se sediciosalnen
te os partidos politi
cos, trazendo a per
turbayao em t odo 0 
paiz. A' exeep9iio do 
Para, t odos os Esta~ 

Marechal Florinno Peixoto. dos organisavam mo-
vimentos revolucio

narios con tra os Governadores e os fizeram abandonal' 
os seus postos por terom apoiado 0 golpe de Estado de 
3 de novembro. 

T11~T01UA DO BRA7.U. 
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1J ou['0 animadora tinba-se tol'twdo a sicua980 fi
nanccil'u. A ba·ix{l do cambia c a dimirwi\,ao da activi
dade commercia l causitram a min a de importantes 
estabelecirnentos . Par outra paI'te , pl'Deedeu-S8 a li
quida9ao for9ada de varias campanhias, que fraudu
lentamellte ou scm base solida, Linham-se estabele
cido durante 0 Governo Pravisaria. 

9. REVOLT A DAS FORTALEZAS. - Levado do 
espirito revoluc:ionarjo que entao lavl'R<ra entre os mi
litares, a 20 sargenta Siloino de Macedo qucria obrigar 
o Mareeha] FloI'iano a entregar de nOvO a podcr ao 
Marcellal Dcodoro. 

J ulgando con tal' numcrosos partidarios no exer
ciLo e na armada, Silvino de Macedo paz-se a fl'cntc 

Fortaieza de Santa CrU'Z. 

dos presos que se achavam na fortaleza de Santa 
Cruz, trancou a guarniQiio dentro do I'electorio, pren
deu os officiaes c apossou-se das baterias (18 de Ja
neiro), A fortaleza da Lage, dominada pela artilharia 
de Santa Cruz, tove que adherir ao movimento, 

Sahendo que era intento de Silvino bamhll.rdear a 
Capital, a Marechal Floriano mandau que as duas for. 
talezas fassam immediatamente bambardeadas pel as 
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navios da osquadra. No dia seguinte onviou con~ra 
San~a Cruz dais batalhoes do eXNeito, que tornal'arn 
a fO I·talcza pelo lado de JlII·ujuba. 

Todavia, treze generaes de terra e mal' publieal'am 
a 6 de abril, urn manifesto declarando que Floriano 
Peixoto nao pod ia legalmente oecupal' a presidencia 
ate n terrninagiio do prazo marca~o ao Marcchal Dco
dora; intimavarn portanto a ehofe do Estado a pl'oce
del', om todo 0 paiz, a urna nova elci9ao presideneial.
Prodllziu-se Lambcm, no dia 10, uma rnanifesta9ii.o 
popular ao Mal'echal Deodoro, com tenta~ivas de se
di9ao mi lital'; POI'em, foram presos e desLerrados os 
sed ieiosos . Quanta aos signa~anos do manifosto. dec la
rados pelo Mareehal F loriano r(jus de indisciplina, fo
ram rcformados e privados de seus postos j luas 0 Con
grcsso amnistiou-os a 5 de agosto. 

10. REVOLUCAO DO RIO GRANDE . - 0 gover
nador do Rio Grande do Sui, Julio de Caslilhos, pOl' 
tel' adhe1'ido it dietedura de Deodoro, havia sido de
posto pelo povo em novembro de 1891. Comtudo, OB 
sems pal,tidarios, com auxilio da i'orQa federal, conse· 
guiram 1'epol-o no poder (17 junho 1892). 

Bntao, os mais ardentes d'entre os seus advel'sados, 
denominados Federalistas, passaram na Hcpuhlica do 
U,'uguay onde prepararam uma rcvoluyiio sob a di
recyao do general SilPQ Tapares. Devidamente mu
niciados, as Federalistas in'Vadiram 0 territoria do 
Rio Granda (4 fevereiro 1893), comeyando lima luta 
que devia prolongar-se ate agosto de 1895. 

o que deu mais for~a a revo]uyao do Rio Grande, 
foi a re"olta da armada no Rio de Janeiro; pais muitos 
chefes, como 0 general Gwnel'cindo Sarai(Ja 0 0 almi
rante ellstodio de Mello apoiavam na Capital a movi-
menta dos Federalistas. . 

A 10 de outubro, 0 capi~~o de mal' a guerra Frederico 
Lorena, chegado do Rio com alguns navios, estabe
lecou em Santa Catherina a sede do governo revalu
cionaria. 0 almirante Custodio veio a llordo do ooura· 
cado Aguidaban reunir-s9 ao capitiio Lorena, e apo-
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derou-se de Paranagua ('16 de janeiro) e de Curitiba 
(20 de janl'il'o). 

POI' esse tempo, os Feder aJistas invadiam 0 terri
torio do Pal'ana, e ja se preparavam para investil'em 
S. Paulo.A cidade da Lapa,cercada pelos revolucionarios 
capitulou depois de resistil' seis semanas. Entretanto. 

Custodio de Mcllo. 

ap6s varios combaLes in
fructiferos, as Federalis· 
tas viram-se obrigados a 
abandonar 0 Parana (25 
de mar90). 

Dirigindo-se entaD para 
o Estado do Rio Grande 
do Su i, a esquadl'a de Cus· 
todio de Mello tentou apo
deral'-se da cidade do Hio 
Grande; chegou a effec
tual'·se 0 dcsembarquc, 
sendo pOl'em baldado 0 
ataque. 

Em Santa Cathal'ina, 0 
Aquidaban foi arrombado par urn torpedo da csqua
dra legal, 0 que p6z terIDO a revolta n'esse Estado. 
Entao, 0 almirantc Custodio desanimado pediu asylo 
ao governo da Reyublica Argentina e entl'egou-lhc as 
navios (17 de abri ). 

Muito arrereeeu a revolu9iio, em eonsequencia da 
morte de Gumercindo Saraiva no combato de Capooy 
(Parana), e da molestia do general Silva Taval'es. 

n . REVOLTA DA ARMADA. - A amnistia conce
did a aos sediciosos de Abril de 1892, pouco ou nada 
apaziguou os animos. Poucos dias depois, 0 ex-ministro 
de Floriano, almi l'ante Custodio de Mello, deliberou 
))61'-8e. Ii. fI'ente dos dcscontentes; certo do apoio da 
maior pal'te dos ofIiciaes da armada, apodel'ou·se dos 
cOUl'a~ados A quidaban e J aoa,.,;, do cruzador Repu
blica c de varios outros navios (n,oite de 5 para 6 de 
setembro), e rompeu em hostilidades contra 0 governo. 
L Por varias vezes, e m6rmente no dia 13 de setembl'o, 



GOVERNO DE FLORIANO PE1XQTO 117 

houve bornbardeios entre a esquadra dos insurrectos 
e as forLalezas da barra. A 17 e 18 do mesmo mez, va· 
rios navios dos revoltosos for<;aram a barra e foram 
apoiar Os Federalistas do Rio Grande. 

A 9 de olltubro, adheriram a revolta as forLalezas de 
Villegagnon e da Ilka das Cobras; em dezembro, 0 

commandante da Escola Naval, almirante Saldanha 
dcc Gama, pacteou com os rebeldes, trazendo-Ihes 0 
concurso de todos as alumnos da rderida cscola, e 
assumiu 0 commando da esc(uadJ"a revoltada. 

No enLallto, as for~s legalistas iam oceupando a 
ilha do Governadol·, ao tempo que a esquadra ame
ricana atacava os revoltosos pOl' terem estes atirado so
bre uma lancha da sua naeionalidade. DuranLe varios 
dias prose~uiu lutuoso bornbardeio enLre as re"oltosos 
da esquanra, de Villegagnon e Ilha das Cobras, e 
CtS tor~as do Goeerno estabelecidas nas iortalezas de 
Santa Cmz, Lage e ArmaQ8.o. . 

o for·te da Arma~do foi ataeado (9 fevereiro 1891,) 
por Saldanha da Gama, que teve do so reLirar com 
muitas perdas. Comtudo, 0 Mareehal F loriano mandava 
comprar navios nn Euro})a e munia de canh5es varlos 
morros da cidade para aniquilar a esquadra revoltosa. 
VendoSaldanha que se tOl'llava imposslvel a resistencia, 
abandonou os navios e as fOl'talezas} e roi com officiaes 
e marinheiros asylar-se a bordo de dois vas os do guerra 
portu~uezes, que se achavam no porto (13 de marva). 

Asslm aeabava a revolta no Rio de J anciro ; porem 
o marchal F loriano, desapI·ovando 0 proeedimcnto 
dos PorLuguezes que deram asylo a Saldanha, rompeu 
as rela90es diplomaticas com Portugal. 

12. NOVO PERIODO PRESIDENCIAL. - A Cons
tituicao de 1891 fixava 0 dia 15 de novembro de 1894 
para 0 termo do primeiro periodo presidencial. Por
tanto, n'essa data, 0 Mareehal FJoriano deixou 0 poder, 
passando 0 encargo ao novo presidentc Dr. Pl"ltdente 
Jose de Moraes Barros, que fora c1cito a 1" de marvo. 
Para vice-presidente, recahiu a eleiQ8.o no Dr. iiI anoel 
Victorino Pereira. 
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SeLe mczes depois, Floriano PeixoLo, com a penas 
56 annos de edade, falleceu em consequencia de antiga 
molestia aggravada pcJa exLl'aol'dinal'ia actividade que 
desenvolvel'a durante a revolta da esquad l>a. 

QUESTION ARlO 

Quacs foram os primei ros aetos do governo de Flo l'iono Peixoto 2 
- i':m que esLado se Dcho.vam as fi nanyas I,) () commercia! - Como 
::;e dell n revolln clas rOl'talezas! - Paiai no manifesto dos 13 gene
l'3oes. - Ql1e factos motivaram n l'cvo!ur,:ao do Rio Grande! ~ 
Como cor reu a primeira phase d'essa l·eyolu~5.o! - Que allxilio re
ceberam as )i'ederalislas? - Que episodios houve no Parrlna c 
em S. CaLharina 1 - Como principiau a I'cvolta da Armadn. ~ -
Narrai a luta entre as revolto505 c as for.yus JegMS. - POl'CjUC 0 
marcehal Flol'iano rampeu as reia90es diplomaticas com Portugal? 
- Como 5e termin ou 0 p l'imei l'o peJ'iodo pr~s i d(mcial '! 

LICAO III 

PIWS IHHNCIA HE I'UUHEN'I>E HE ~LOn.\ES 

13. PRIMEIROS AurOS. - 0 Dr. Prudente de 
Moraes foi eximio pacifi cador. RcsLabclcceu, mediante 
os bo ns orficios offerecidos _pelo Governo Britann ica, 
as re layoes dip lomaLicas com Portugal (16 margo 1895), 
intc L'I' ompidas nO anno anter ior pOl' havorcm os navios 
porLog'uezcs asy Jado os I>evoluciollarios . 

Con~inuava porem a revo!Ullii o federalista do Rio 
Grande; no combate de Campo Osorio acabava de ser 
derl>otado e mort a 0 almirante l'cvolLoso Saldanha da 
Gama ... Pacificou·sc esse ESLado pOl' meio de u m ac
eordo assignado pelo genel>al Calvdo de Olleiroo pOI' 
par Lc do governo , e pelo general Silva Tavares por 
part e dos federali sLas (23 de agost o). 

U rna amrustia, concedida (21 de out ubro) as pes-
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snas que dil'~ct.a ou indir'cctamcntc sc Linhmu envo]
vida nos motins politicos do an ter'ior poriodo pr'psi. 
cieoC:lal, coneOITOll rnui r rricuzmcnt.(' paril fi r'mell' a 
paz. 

14. CONFLICTOS E ARBITRAMENTOS. - Os 
[nglezes tin ham occ rrpa(l o c landesLina mente, Nn janei. 
1'0 de 1895. a ilha da Trindade aLe cnLao conside r'ada 
como posscssao bl'azjleil'a. l...Jogo que' souhc dQ ranto, 
o 110S50 Govcl'no pl'oLC'SLOll r enLI~oll pm longa disclissao 
diplomaLicu, na qua l 
o ar'bit.I'amenLo rai 
P"Oposto pclo Gover. 
no I3I'ilannico,}\ final, 
mediante a inleJ'ven
,ao officiosa do Go· 
verno POJ'Luguez, 1'0-

conhcccu a [nglater. 
l'a, em agosLo de 1896, 
as direiLos do Btazil 
so br'e a Trindade. 

Outr'a ql.l esliio,quf' 
dC'Ira 1110ti\ro· a I'Cp O
lidos eonflictos, foi it 
do territorio das Mis· 
soes , l'cc lamado pelo Dr. Prudente de )(orae<; , 
RJ'azi1" e pe la Al'gen' 
Lilla. nepois de varias Lentati\-as de accardo, as dais 
paizes escol herarn POI' arbitl'o 0 P,'esidentp dos Eslados 
Unidos, 0 qual, no seu laudo (5 fevel'eiro 1895), dccla· 
rou scr nosso Lodo 0 teJ'l'itorio das Missiles, situado 
enLre 0 19uassu e 0 Uruguay ate os affluentes S. An· 
tonio e Pepel'y-Guassu. 

15. CONFLICTO DO AMAPA. - Em maio de 1895, 
uma forya da marinha fl'anceza invadi L1, par pl'eLcxtos 
fu te is, 0 territor'io neutralisado do Amapa, situado ao 
nOI'te do Para. Tra\:ou -sc um con rJicto cntl'c 0 gOV€l'
nadOl' do Lerritorio, Veiga Cabral, C 0 cap itao f,'ancez 
Lnnier : sendo morLo estc , as saldados exasperados 
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incendial'am casas e commettel'alU ouLras violencias . 
InIol'mado d'e9se desagradavel incidente, 0 governo 

rraneez tlemittiu 0 governado,' de Cayenna <[ue tole
r,iI'a tal effrneQuo; dopois, firmoll com 0 Brczil urn 
tratado, submettondo no a"bitramento do P"csidente 
da ConrederaQuo Suissa a velha questiio de limites 
ont e 0 Brazil 0 a Guyana Franceza. 

o lmulo, Iormulado s6 em dezembro de 1900, roi in
telramente ravoravel ao Brazil que ganhava definiti
vamenLe Loda a regiao que vai do Araguary ao Oya
poque, medindo aproximadamcnl,e 75.000 kilom. qua
drados.] 

16. EXPEDICAO CONTRA CANUDOS. - No ser· 
Lao do norte da Bahia formara-se 0 aI'raial de Canudos, 
onde um . fanatico oOllheoido pOl' Antonio Conselheiro 
reuniu grande numero de sertanejos, que Ihe obedeciam 
cegamente. 

Os jaguncos, nome pOl' que se designavam essas 1'0-
pu laQoes ignorantes e lanatizada, pareceram pcri
gosos Ii ordcm publica; 1'01' este moti"o,resolveu·se 
o Governo Federal a dispe"sal-os com a fOI'Qa armada. 

Quatro cxpedigoes foram enviadas contra Canudos, 
eada qual mais numerosa. As tres primeiras malogra
ram, mOl'rendo 0 coronel lvloreira Cesar ; pois as ja
gungos cram valentes, admiraveis atiradores, e [aziam 
contra as lorgas legaos uma guerra de emboscadas. 
Uma 4" expediQB.o, composta de seis b "igadas com
mandadas pel os generaes Silva Barbosa e Claudio Sa
vaget, teve de soffrer os hO'TOl'es da fame 0 da sede. 

Depois de uma luta de tres mezes (de jUllho a outu
b,'o de 1897), eomeQada pelo combate de Cocorob6, ' as 
jagl.lllQos foram exterminados e 0 arfaial de Canudos 
arrasado. Infelizmente, esta POllCO g10l'i03a campa
nha eus ou a v ida de 5.000 soldados e de muitos dis
tinct os officiaes. 

17. ATTENTADO DE MARCELLINO. - 0 Dr. 
Pl'ud'mte de Moraes tinha ido reeeber, a 5 de novem· 
bro de 1897, 0 marechal 111 achado Bittencourt, ministro 
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da Guorra, ([ue voltava da expedigiio de Canudos (1). 
Quando iam sahir' do Arsenal de Guerra, foi 0 Presi
dente agredido pOI' um a.nspevada de nome Marcellino 
Bispo, que proeUl'ou dispal'al' contra olle uma gar'
rucha. 

o mareohal BitteneOUl'L e 0 cOI'onel Mendes de 
Moraes preeipitaram-se em defeza do pj'csidente da 
Republica; p,'oelll'aram subjugal' 0 agressor, que os 
fol'JU com uma faC'a, falleccndo 0 bravo iViarecha] no 
mesmo dia . 

. Mal'eellino Bispo, que 161'a apenas 0 instrumento de 
uma conspira9ao, enl'ol'cou-se na pl'isao. 0 inquerito 
polieial a que se proeedeu depois do atLentado, indi
gitou como compromettidos no atLentado 0 vice
presidcnte, um senador, 5 deputados, com val'ios 
militares e alguns paisallos ; entre estes, Diocleciano 
Jlartyr, suspeitado mandatario direeto do crime 
(ainda que sem provas suflicientes) foi condemnado : 
os outros, ou nao forum p"ocessados, au foram absal· 
vidos , 

18. FIlII DO PERIODO PRESIDENCIAL. - Niio 
foi sem interrupgii.o que 0 Dr, Prudente de Moraes 
ficou no poder, durante 0 segundo periodo presi
dencia!. Porter adoecido gravemente, passou no dia 
10 de novembl'O de 18960 govcrno ao vlce'presidentc, 
Dr. Almwel Victorino Pereira, c s6 0 roassumiu a (. de 
maryo de 1897. 

Findos as quatl'o annos do seu mandato a 15 de no
vembl'o de 1898, passou 0 podel' ao seu successor OJ'. 
Manoel Ferraz de Campos Salles, eleiLo a 10 de mar~o 
com a vice-presidentc Dr. Francisco Rosa e Sil"a. 
Quiz 0 pOYO fluminense manifesLar ao Dr. Prudente 
do Moraes, com cnthusiasticas ova<;oes, a sua satisfac· 
vao por tel' restahclecido a OI'dem e firmado a paz polo 
regimen da lei . 

(I) 0 marechal Bittencourt lransporl:'ira-so a Bahia, arim de 
pro\lidcnciar efficazmente para a prompta conc1usao cia campanha 
de Canudos. 
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QUES'i'lOr\AHIO 

Qual rai 0 1)J'imeiro cuidado do pt'esidcnlc Dr Prudenlc de 
.Moracs! - Como S8 effectuQl! a puciricnc;'ao? - Falui no con
flicto da jlha dn 'I'rindnde. - Como se resolveu 0 Htigio d;;l.s l\1is
sacs? - Que nova qUC!l tiIo su rgiu no Amap£t? - Como se terminou 
o inciden ta? - Que S8 passava em Ca.nudos? - Quantas expedj~oes 
roram mandadas contra os jagunr;OS? - Como Rcsbou a cam
panha'! - Em que circumslancia dOll -se 0 atlen lado de Marcellino i 
Qual foi a victim a ? - Que rcsu1Lado deu 0 inqucr ito pOli ci::t1 !
Como .. cabau 0 segundo pCl'iodo ]> I'cs id<:nciai1 

LI<;AO IV 

GO\'EllNO DO D,·. CA~Il'OS SAU.ES 

19, RESTAURACAo DAS FINANCAS. -.:. 1T0mem 
do udminisLrar;ao, cminen Lem ento pratico,o DI'. Cam
pos Salles viu que, pOl' emqu::l'nto, a sua grande pl'COC
eupa~ao dovia SCI ' a res/a",.aQao das finanQas, Com 
of rei to, os successos de 1889 e a rcae~ao do Marc
ehal FIOl'iano contra a l'evo lta da a rmada eustaram a 
naQao grandes sael'ific los pccllnjarios. Baixavam as 
nossos ereditos; havia exeCS30 de papel-moeda e 0 

eambio dava ape nas 1/5 do pal', 
Antes de to mal' conta do governo, 0 Dr, Campos 

Salles foi :i BUI'opa, onde t]'atoll de ob Ler 0 auxili o de 
gran des banqueiros. Depois 1 pO l' mcio de severas econo· 
m.ias c aggrava()ao dos impastos de consllrno, consegu iu 
cquiJ ibl'ar a l'ccciLa com a despeza nos orr;amentos , 

Assignou 0 eontl'aeto do funding-loan autOl'isado 
ate dez milh5es de libras : POl'em chegilram as emiss6es 
apenas a 8,700,000 libras. Retirou do. e ircuJayiio 
10l •. 000 contos de papel-mocda e I'csgatou to do 0 em
p,'estimo de 1889 ; regu larisoll a sitllD.yiio finance ira 
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do futuro, assegul'ando a eontinua980 dos paganlentos 
'e m ouro, Jixando a valol' isa,iio gradual do' moedo' e 
inaugurando 0 ]'cgimcn dos saldos OI·~amcntal;i os. 

20. SUCCESSOS DIVERSOS.~ Em J899, 0 Govel'no 
131'azileiro recebou a vis ita do presidento da Republica 
AI'gontina,general Juho noca; 0 Dr. Campos Salles,em 
outubro de j 000, fo i 
a Buenos Ay"es retri· 
buir a v isita, sendo no 
interim substituido 
pelo viee - presidente 
lIosa e Silea . 

Em 1901, 0 governo 
do Matto Grosso Leve 
de organlsal' foryas 
patrioticas,sob 0 com· 
mando de Paes de 
Barros, para suffocal' 
11m movimento revow 
lucionario. FOl'am os 
I'ebeldes hatidos em 
Pontapora c no TOTIl.- Dr. Campos Salles. 
bador ; porem, tres 
annos mais Lal'de, v ingaram-sc assassinan'do 0 Sf Pues 
de Barros, entao governador do Estado. 

IT ouve ainda matins ou sedic;oes enl Goyaz, SCl'gipc, 
]{io Grande do Norte 0 Piauhy ; mas a calma ahi nao 
tardou a S(l J·cstabelecel'. 

21. CONSPIRACAO DE 1901. ~ A 23 de mar~o de 
1901, foi denunciada a policia lima eonspira~iio , quo 
linha POI' lim assassina .. 0 Presidente da R.epublica, 
os mimstros da guerra e da justiQa, e 0 chefe de pol icia. 

Como fautores do c l'imc, foram indicados Custodio 
de '! l ello e Antonio Borhdo. Este, expulso do tenitol';o 
brazileiro, partill para a Italia; mas 0 rotltra-almiranle 
Custodio J'ccusou-se a cumpl'il' a ol'dcm. do Govcrno 
de embal'car no Manaos. PosLo em liberdade, recebeu 
nrdcm de jr para a Ceal'a em comrnissao ; rccusando-sc 
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a parLir, foi preso novamente ... Requerendo para se 
justifieal', fieoa 0 rcqaerimento indefcrido . 

22. LITIGIO DE P ALMAS. - 0 terl'itorio das Mis
soes, recentemenLe annexado ao Bra,i l, n'elle eonsti
Luia a eomarea de Palmas, que foi ree lamada simulta
neamente pelos Estados de Parana e SanLa CaLharina. 

Em janeiro de 1902, paJ'tiu de Curitiba uma for9a 
de 250 pra<;as tendo pOl' rim manteraposse do Parana 
na margem esquerda do rio IguassD., 'para onde se cli
rigia outra for9a mandada pelo governo de S. Crrtha
rina. - Felizmente, 0 confhcto foi evitaclo pela inter
ven<;iio do Pres idente da Republica. 

Submettido 0 litigio ao Supremo Tribunal Federal, 
clecidiu este que a territorio de Palmas ficaria perten
cente ao Estado de Santa Catharina, como f6ra pl'O
mettido pelo governo imperial em 1865 e de accordo 
com a eonveniencia topographiea. 

23. LAUDO DE ARBITRAMENTO. - Carecia de 
solu9"0 definitiva a antiga questiio de limites com a 

. Guyana Ingleza. Em 1901, 
o rei da Italia aeeeitou a 
missiio de arbitro, assi
gnando-se em Londres u m 
tmtado ct,e al'bitJ'amento. 
Foi emento defensor da 
causa braziieira, n'cste co· 
mo em vados outros liLi
gios,o Dr. Joaq"im lVab"co . 

Apezar de bem redigidos 
mappas e abundanteB do
cumentos) dec1arou 0 rei da 
Hal ia nao aehar elementos 
para decidir qual era 0 

direito prepondel'ante : fez 
Dr. Joaquim NahucQ. uma divisao seguindo limi-

tes natllraes (1904), dando 
a InglaLerra 19.000 kilom. quadr. e ao Brazil 1<1 .000 
kmq. do terl'itorio contestado. 
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24. NOVO PRESIDENTE. - Estando para fin dar 
o 30 periodo presidcncial, proceden-se em mar~o de 
1902 a novas elei~6es, em que sahiu eleito com 530.000 
votos de maiol'idade 0 Dr. Francisco de Paula Rodri
gues Alves, ex-presidento do S. Pau lo. 

Oistincto advogado, ndmin istl'ador ta lcntoso 0 in
tegro.o novo presidente ja era conhecido como espirito 
pondel'ado, genio conciliador, por8,rn fkme e indepen
dente. 

Ap6s ((uatro annos de govet'llan9a hahil, 0 Dr. Cam
pos Salles passon a poder (15 nov. 1902) ao 01'. Ro
drigues A lv~s. 

Por vice-presidents, fora cleito COln boHa maioJ'i dade 
o 01'. Alfonso Penna. 

Qu~s'rIONARIO 

Qual roi a grande pr.eoccupa~ao~overnamenlnl do Dr Campos 

~f~:~:; t;o;;:'~~~: ~~~:f(f~~~c: (~~S~:;e~~~ad:sd~n~~f:i~~ = g~: 
motins e revolu~6es houve em 1C}O I '1- Quaes roram os indigitados 
autores cia conspiracao contra a vida dos governanLes1 - Como 

Ceo~·~g~:fiu ~i~i~~gi~ ~~s:~mc~~;stao~: ri~~f:so ~~~ne ~ 6uue;;~~' I~ 
gleza? - ~ue resultado c1el'am as elei<;.5es pl'esidoncittcs de 1902? 

LICAO V 

(;O\lEnNO IJO I),'. ROIJRIGUE S A IXES 

25. PROGRAMMA DE GOVERNO. - 0 pl'ogramma 
de govern a do Dr. Rodrigues Alves traz ia, oomo pontos 
capitaes, a saneamento e 0 embellezamento da Capital 
Federal, a construc9M ou 0 melkoramento dos portos, 
o desenvolvimento da armada e 0 augmento das vias 
do communica~iio. Tl'abalhou-se no cumpl'imento 
deste programma com cxtraordinaria aotividade. 



l:W A IIEPlillLlC .\ 

MuiLo mel'eeen da posteridade 0 governo do Sr. He
drigues Alves pelos importantes melhoramentos rea
lisados no Hio de Jane il·o . - Pel a ac~ao combinada 

do DI'. Lauro ilIiWer, mi
nistl'Q das Obras publi
cas, do Dr. Pereira Pas
sos, p1'efeito federal, e do 
J) I' . Paulo Frontin, chore 
da Commissao de Obras, 
foi a Capita l admirave l. 
men te embellezada. 

Abl'iu-se a magnifiea 
Avenida Central, a Ave
nida l3eil'a-1I1a1', a do 
Porto e a de lIIem de 
Sa ; - multiplicaram 
se os jal'dins e passeios 
publicos, rcstaural'am · 

Dr. Rodrigues Alves. se Ja.l'gos e pl'al(a.s, ala l'~ 

gill'am-se muitas ruas 
da cidade velha; - arraZal'3, ln-Se varios mOl'ros, sa· 
neal'n,m-se 0 Manguo 0 0 J\i(aracana; - jniciaram-sc 
8xLensos caes, para 0 Rio de Janeiro Lornur-sc a porLo 
mais fundo e commodo da America do SuI. 

26. QUESTAO DO ACRE. - Grave questiio sus
citara·se, em julho de 190'1 , pelo facto de tel' a Bolivia 
celcbrado urn convonio com um syndicato de New· 
York, para 0 arrendamento do Acre, territorio povoado 
quas i exclusivamente pOl' Brazileiros. 

Em agosLo de 1902, ol'ganisou-se no Acre uma junta 
revolucionaria, que encalTegou ao Sr. Placido de Cas
tro de dirigir a guerra contra 08 Bolivianos. N 0 come~o 
das hostilidades, os Acreanos desbarataram a~ tropas 
inimigas em vadas cncontl'osJ 0 que !Uoveil 0 Prcsi
dento da Bolivia, genepal Pando, a pl'eparar uma expo
di9iio milital' para a I'econquista do Acre. 

Comtudo, em janeiro de 1903, Pando adiando a sua 
partida para as fl'onteiras do Brazil, nloatrou-se dis
posto a negoeiQr aeoordo oom 0 nosso governo. As 
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chancellarias dos dois paizes prOCUl'aram patriotica
menle evilar a confliclo imminenle. 

Pelo tl'atado do Potl'opolis, devido ao illustre p leni
pOlenciario Barcio do Rio Branco (17 do novembro), 
ficapam I'oguladas lodas as questaes do limites com a 
Bolivia ; 0 BI'azi l adquil'iu 0 rendoso Lc]'ritorio do 
ACI'e, mediante 0 pagamento de dois milbaos de libras 
e a liberdade de transito paJ'a as Bolivianos nos rios 
~{adoira e Amazonas. 

27. PLANO REVOLUCIONARIO. - Sob pretexto 
de prolestar contra a lei da "accina obrigatoria, pro
du"il'am-se na Capilal Fodoral, em novembl'o de 1904, 
lamenlaveis matins populares. Desde 0 dia 12, a poli
cia teve de djspersal' a for~a a multidao dos desordei
ros, que iam assallando as bonds, destruindo as linhas 
telcphonicas e as focos de illuminac;ao, fOl'mando bar'
riradas e I'esislindo a autoridade. 

Em hI'eve, c.onstou que urn plano revolucionario 
apl'ovoitando os disturbios e contando com a adhesao 
da forQa al'mada, v isava ao estabelecimento de uma 
clictadtc"a militar. Na noitc de 1Zi. de novcmbro, a, 
Escola Milital' tOJJdo a sua frente 0 genel'al Sil"es!re 
Tra(Jassos e 0 LenenLe cOt'onel Lauro Sodl'c , dispu~ 
nha-so a vir ao palacio do Cattetc depor 0 Clle'e da 
naQao. 

Tomou 0 Governo pl'ovidencias immcdiat.as e me
didas energicas : mobilisando foryas de tel'ra, infan
tori a de marinha c brigada policial antes quc 0 conta
gia da sedi<;ao as alcanQasse, atacau vigot'osamente 
as I'ovoltosos. Desanimados pelo ferimento dos seus 
dais chefes, os alumnas da Escola Milita .... endoram-se 
ao mareellal Argollo e ao ministro Lauro Muller, quo 
ostavam a frente das tl'opas. - Na Eseola do Realengo, 
abortou a tentativa de sublevayiio, devido a attitude 
energica do general f1 ermes da Fonseca. 

No dia 16, decretou-se 0 estado de sitio, prenderam, 
se 08 alumnos implicados na revolta, os 'luaes por 
decisllo do Ministro da Guerra fcram oxcluidos nas 
Iileiras do exercito, Concedeu 0 Congresso licenQa 



1.28 A REPUBLICA. 

para processar ao senador Lauro Sodre e ao deputado 
Alfredo Varella, principaes autores do plano revolucio
naria. 

Gra9aE a celcridade da repressao, fieou logo resta
belecida a ordem publica; os desordeiros e vagabun
dos ap"isionados em grande numero foram transport a
dos para 0 Acre. 

28. FACTOS DE 1905. - Durante todo 0 anno de 
1905, reinou grande agita9ao I'olitica no Estado de 
Goyaz, on de se deram graves d,sturbios. 

A 8 de novembro, houve sllbleva9ao da guarni9ao 
na fortaleza de S . Cruz; as rebeJdes assassinal'am 0 
major Freire da Silva e 0 tenente Fernandes Torres, 
rendendo-se depois ao coronel Dantas Barreto. '-'" 

Catastrophe do Aquidaban. 

Em Itajahy (S. Catharina) alguns officiaes c rna
rinheiros da canhonei ,'a a llema Panther invadiram de 
Doite varjas casas) em di ligencia poEeia1 : casa este que 
exigiu negociar;6es ent"e as chancellarias braziJeira e 
allema. 

A 11 de dezembro, aprouve a Santa Se conferir a 
honra distinctissima do Cardinalalo ao Sr. D. Joaquim 
Arcoverde, eminente arcebispo do Rio de J aneiro. 



GOVER~O DO Dr MlDRIOlltS AL"E~ 129 

29. CATASTROPHE DO AQUIDABAN. - Acha
vam-se vaJ'ios navios de guerra em commissiio de es
tudos, perLa de Angl'a dos Reis, para a oscolha do 
ponto om que devia SCI' constl'uido um novo Arsenal 
de Mar£nha. No dia 21 do janeiro de 1906, as 1.0 hams 
da noite, 0 velho e ramoso couragado Aquidaban , sem 
causa apparentc, cxp lodiu com estrondo medonho, 
mcrgulhou de papa 0 om poueos minutos afundou to
tal monte. 

i\lorreram no desul'Lre os tres eontra-almu'antes 
Francisco Calheiros, Rodrigo da Rocha e Candido 
Brazil, quatro capitaos, e grande numero de outros 
afficiaes e marinbeiros, ao Ludo ccrea de 300 homens. 
N cnhum combate naval oceasionaru a Patl'ia tantas 
pel'das, como esta luctuosa catastrophe. 

30. ELEICOES DE 1906. - Realisaram·sc, a 10 de 
marco de 1906, as eloi~oes presidenciaes para a 50 po· 
riodo consti· 
tucionai. Foi 
el eito Presi. 
dente da Re· 
publica 0 DI'. 

Alfonso An
gusto ll1 oreira 
Penna, ex
presidcntede 
Minas Go
raes ; as Ines
mas eleiQocs 

I designaram 
pO I' vice-pre
sidente Dr. 
Nilo Pe~a
n"«. 

No roesmo 
anna de 1906, 

Palacio Monr6e, onde se rellnio 0 Congresso 
Pan Amer icano. 

os representantes das Republicas americanas faziam 
cscolba do Rio de Janeil'o, para a 3" confol'oneia do 
Congresso Pan-Americano. 

l[ISTOfU.A no BR,\:GIL 
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A 15 de novembro, 0 D,'. AUonso Penna assumiu 0 
encar'go. Foi no meio das ovagoes e das mais sinceras 
manifestagoes de patriotica gl'atidiio, que 9 01'. Ro
drigues Alves, 0 melhor dos nossos governanles, deixou 
a cadeira presidencial, I'etirando-se na patriarchal 
mansao de seus octogenarios paes ainda vivos, 

QUESTlONARW 

Qual era 0 programma de g()verno do Dr Rodrigues Alves ~ -
Como dell cumprimento ao programma! - Qual Mra a ori
gem da questao do Acre! - De que maneira 0 Braz.il e a Bolivia 
chegHr8m a urn accordo? - Que plano rcvolucionario se tramou 
em 190f,'I - Que desordens produziram -se entaD oa Capital? -
Como foi restabelecicla a ordcm' - Quaes sao os pl'jncipaes faclos 
occorridos em 1905' - Nanni .a: catastrophe do Aquidaban. -
Que resultado deram as eiei90cs presidenciaes de 1906? - Como 
despediu-se 0 bcncmeritp Dr R~~rigues Alves? 

;. 

LICAO VI 

Pll.ESIDENClA DO n ... AFFONSO I'EN~A 

31. GOVERNO DO NOVO PRESIDENTE. - Amigo 
e admirador de Rodrigues Alves, 0 Dr. Aflonso Penna 
contin llDll 1105 pontos cssenciaes 0 pl'ogramma do seu 
illustro pl'edecosso I'. 
, Alvejou pal'ticularmen~e 0 pMoamento do wlo pOl' ra
~as fortes e laboriosas ; animou e favoreceu a agri
cuUum, deu grande impulso a construc~iio das estradas 
de terro e camin/ws de rodagem. - Proseguil'am as 
obras de saneamento e embeJlezamento das cidades ; 
trabalhou-se activamen,e no estabelecimen,o de bem. 
acondicionados caes nos principaes portos ; a armada 
augmentou-se com magmricas unidades, como os cou
rayados Minas Ceraes, sao P,wlo c Rio de Janeiro. 
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Dcsdc 1904, gozou-sc em toda a Republica de gl'andc 
paz, com u rna prospel'idadc crescen to : j a avulta 0 
Bl'azil entl'o as gl'an
des potencias, 

32, E XPOSICAo 
N ACION AL, - Em 
1908, a Exposi\,iio do 
Rio de Janeiro mos
tl'OU a todos 0 pro
gresso da vida nacio
nal no CUI'SO do pl'i
meira secu la da sua 
cxjstenc ia. 

Dr. AfTonso Penna. 

Quantas transfor
magoes n'estos cenl 
annos! U rna vastarede 
telegraphica unindo os 
pontos mais arrastados do territOJ'io com os centr~s 
industriaes e intellectuaes do rnundo ... 23.000 kilo
metros de estradas de ferro abertas ao trafego ... a nave
gaelio a vapor, ja no littoral , ja nos rios e lagos do 
interior . .. 0 sel'vi~o do correia feito com regularidade 
em todo 0 paiz .. , nas cidades, os bonds electricos c os 
aulomo(!eis com as mais recentes aperfeiQoamenLos! 

Courat;ado. Minas Geraes I. 

Vemos a industl'ia nacional avuJtando, as bellas artes 
cullivadas com eSlnero, a religiao £lorescenle, a POPU4 
laQiio civilisada subindo de 3 a 24 milhiies ! 
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Ao visitareln a Exposi98.0 N acional, como dcvcram 
exultar os patriotas brazileiros desejosos de verom 
o seu paiz cada vez 111ais glor:ioso ! 

33. MOR~E DO PRESIDENTE. - GJ'ande Iucta 
tl'ouxe ii. patl'ia a noticia do fallecimento do 5,'. Pl'e
sidente, occorrido a 23 de junho de 1909, em conse
quencia de grave 0 repentina molestia.Catholico sincero 
durante a vida, a sua mOl'te tambem foi verdadoita
mento christa: « Deus, Patria, Familia, Liberdade ! )) 
foram as suas ultilnas palavras. 

Personalidade ext1'aordinal'iamente bern dotada, 0 
01'. Affonso Penna tinha urn natural impetuoso, mo
dorado pOl'em pela sua grande prudencia. A sua acti
vidade quasi era vehemencia ; 3! sua recLidao, fran
queza e lealdade fazem d'elle urn dos bomens poli-
ticos rna is estirnaveis do nosso tempo. . 

GOVER[\'O DO Dr. NILO I·E~;ANIIA. 

34. POl' morte do Dr. Alfonso Penna, tomou as 
redeas do governo 0 
vice -presidente, .Dr. 
Nilo Pe~anha, que ao 
administrar 0 Estado 
do Rio de Janeiro, 
dera provas de gran
de talento na gestao 
dos dinheiros publi
cos . 

Restaurara as fi
na119as d'este Esta
do ; e , apezar da forte 
opposiCiio que era de 
preyer, vai ol1e esta-

Dr. Nilo~pe~allba. belecendo 0 nlesmo 
regimen de severa. eco

nomia, para realisal' saldo nos Ol'l)amentos -federaes. 
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Inteil'amente dedicado aos negocios do govel'no, do
tado de vasta intclligencia c actividade constante, 0 
Dr. Nilo Pellanha concluiu gloriosamente esse pcriodo 
presidencial, gozando da sympaLhia das classes popu
lares. 

35. ULTIMAS ELEICOES. - A campanha elei
toral do '1910, para a os
colha do novo Chefe do 'i) 

Estado, foi extraordina
riamente animada. Era 
candidato do governo 
o Marcchal Hermes da 
Fonseca, e candidato da 
opposi<;50 0 D' Ruy Bar
bosa. 

N as eleiQoes, foitas a 
10 de Mar~o, coube a 
victoria ao Marechal 
Hermes da Fonseca, ve
rificando-sc pm'em que " 
o partido cioilista obti- =-----------"-, 
vera tambem crescido Mar8chai Hermes da Fon!;eca. 
nUffi8l'O de votos. 

A 15 de novembro comegou 0 sexto pel'iodo presi
denaial. 

QUlOSTIONARIO' 

Qual foi a norma governativa do Dr Afionso Pen na? - Que 
tl'abalhos impOI'tantes executal'am-se na sua pl'esidencia? - Que 
houve de notavel em 1908? - Quaes foram os resultados da Expo
si~ao Naci(}nal~ - Quando falleceu 0 Dr Artonso Penna? - Que 
juizo fOl'mulais na personalidade dt} nosso ultimo presidente? -
Quem assumiu 0 encargo, pOl' morte de Arronso Penna 1 - Como 
govel'nou 0 Dr Nil0 Pel}anha? - Como se effectuaram as cJei~5es 
presidenciaes de 19iG? 
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ElteroiciOB de Cataulo e Proble
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pl'lDcipiallt8Sj muls de5 QOlt 0xerc 

Chave do Ca lcuto, para 0 me.\re 
Elementos de Al'jtblDetlca, curtO 
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