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NOÇOES PRELIMINARES 

Deliuiçiio e divisii.o da. h istol'ia 

r) H istoria -é a narração authcntica c bem ordenada 
dos acontecimento~ memoraveis que pertencem ao genero 
humano.-Oividc-se a historia em universal, g eral e par
ticulnr.- H istoria universal-:-é a que se extende a todos 
o~ p:t~ zes c a todos os tempos;- geral- é a que abrange 
os acontecimento5 de todos os paizes só numa certa epoca 
ou de um só povo em todas as cpocas da sua existencia. 
H istoria particular-..:.é aquella que se limita a alguns 
annps, a uma só província, cidade. guerra, etc.-Biogra
phia é a historia abreviada da vida de pessoas particulares. 
Si essa historia fôr muito resumida. recebe o titulo de Me
m oria.- Annae.;; são uma narração simples e concisa de 
factos d io;postos anno por anno sem ornamento, nem liga
ção. Dijfercm da historia, porque esta omitte quasi sempre 
os mezes e os dias, e relata o:. factos em pormenores in
dicando as cau,as e os effeitos, descrevendo logares, rcfc · 
rindo discursos. tratados e cousas semelhantes; differmt 
tambcm das chronicas, que, por via de regra, contam os 
fact0s de um só povo. ao passo que os mmaes os narram 
de muitos.- Chronolog ia é a ~cicncia que SI;! occupa em 
averiguar e registrar as datas dos acontecimentos. 

2 ) A his t oria univ ers a l- divicie-se em Antiga, Me· 
dia, J11odema e Contemponmca (1). A Antiga ex tende-se desde 
o principio do mundo até á divisão do imperio romano, levada 
a ~ffeito pelo impt. rador Theodosio no fim do sec. IV da éra 
--·-- -

(
1
) Scic:ntific:uuente falando, a hisloria universal divide-se em AnliKa 

c Jlfotltrun . A Antiga abrange os seeulos anteriores ao Christianismo. a 
Moderna, os sc:culos christãos; pois. segundo 11 bc:lla idéa ele S. Agostinho, 
tudo quanto l!recedeu a Encarnaç.'lo do Verbo, foi preparação clella, e 
.quanto n, scgu•u c ha de seguil·a até o fim do mundo, é consequencia da 
1uesma Damos . . tod:l\'ia, esta outra clivisi'!o, n!lo tanto porque é mnis com· 
roum, quanto porque: é mais apropriMh• no ensino. 
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• J 
christan, isto é, em 395.- A JY!édia termina com a quéda 
de Constantinopla no méado do seculo XV, a saber : em 
1453.-A JYfodenm prolonga-se até o congresso de Vienna 
em t815 .-.A Conlempormua chega até aos nossos dias.-A 
Historia A ntiga subdivide-se em sag rada e proja11a: 
aquella narra o-; factos relativos ao Povo de Deus; esta. 
os que pertencem aos Gentios. A Jl1édi'a., JY!odana e Con· 
tempormua subdividem-se em ecclesiastica c profana ou 
civil. A p•·imeir:~ u·ata P1'incipalllunte dos aconteci mentos 
religiosos; a segunda, dos eventos civis e políticos do mundo, 
E' de observar que a historia eccle:;iastica c a profana, 
bem que distinctas, são entre s i tão intimamente unidas, 
que nà.o se podem separar na exposição.-11 leistoria pro· 
jmzn antiga, segundo os diversos gráus de certeza que 
posst'lc, divide-se em historia dos tempos allcgoricos ou 
incertos, fabulosos ou heroicos e historicos. Chamam-se 
tonpos allegoricos aquellcs em que os factos relatados nao 
passam de uma verosimilhança ou allegoria. Chegam mais 
ou menos até 1800 antes da éra vulgar ou c h ristan. Os 
tempos fabulosos são aquelles em que predomina a fabula 
a respeito de herócs imaginados que nunca existiram, em· 
bora st: contem dellt:s numerosas façanhas. Terminam pelos 
fins do sec. IX antes da éra christan. Começam então os 
lt•mpos histm·icos, isto é, aquellt:s, cujos factos podemos provar 
com monumentos, documentos, etc., e por isto sao certos. 
- N a h isto r ia s a grada não ha logar para semelhante 
divisão, (1) por ser de fé o que alli se narra, e po•que, 
mesmo considerando a Escriptura Sagrada simplesmenle 
como um livro qualquer de historia, prova-se cabal111ente a 
sua autoridade.-Com effeito prova-se :- 1) por meio das 
cousa:; referidas, que são acontecimentos grandes e de summo 
interes:;e, e que, por conseguinte, facilmente se transmittem 
de pae a filho;-2) da parte de Moysés, que reune em si 
todas as qualidades de his toriador verídico, a saber: scit'll: 
cia e veracidade. Pois é impossível recusar o dote da V t'· 

racidade a um homem escolhido pelo proprio Deus· para 
libertar e guiar o seu povo, e que, durante toda a vida, 
deu o mais brilhante exemplo de gravidade rectidão e 
santidade. Nem podemos tão pouco negar a' sciencia dos 
factos relatados a um homem tal, que por certo não con-

(
1
) Cumpre fn.r.er uma pcqu~nn exccpçilo tambem para a hist~rin do 

Egypto, <ln . Assyna, da llnbylontn c da Persin, a qual em nossos d~as. em 
conscqucncta das recentes descobcrtns, se ''a c tornando cndn vez nulls clara 
c certa até no que conccrnc n mnis remota antiguidade. 
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taria o que ignorava. Moysés é o mais antigo dos histo
riadores; passou oitenta ;mnos no valle do Nilo, mil annos 
antes dos mais antigos historiadores profanos. Educado na 
côrte dos Pharaós, viveu no meio dos snccrdotes, e foi 
iniciado em todas as sciencias dos Egypcios. conforme 
conta o proprio Manethon, inimigo dos Hebreus. Devia, pois, 
conhecer a fundo as tradições, os monumentos, as inscripções, 
etc. , do Egypto. Moysés, portanto, tambem a este respeito, 
é i!lcomparavclmcnte supcrio•· a qualquer historiador profano. 
Por outro lado, quando elle escreveu, a tradição dos factos 
primitivos não podia deixar de ser ainda muito fl'esca e bem 
conservada. Vinha immcdiatamentc depois dos que haviam 
conhecido Abrahao e Sem, e este vivera longo tempo com 
Lamech e com Mathusalem, que tinham conversado com 
o primeiro homem. Na verdade Mathusalem, que falleceu 
no anno do diluvio, passára 244 annos com Adão, 356 com 
~eth, 303 com Henoch, 6oo com Noé, 100 com os filhos 
deste. Noé sobreviveu ao diluvio o espaço de 350 annos. 
(•). Além disto, esses mesmos acontecimentos, com pequenas 
alterações, introduzidas pelo estado de barbaria em que se 
acharam os homens depois da confusao das linguas, en
contram-se referidos por todos os povos, e, em nossos dias, 
são admiravelmente confirmados pela~ descobertas da As
syria (2). A propria ~cicncia moderna, com especialidade a 

(') Pun mostrar :~o leitor como é que se deduz o que acabamos de af-

firmar, tiramos da Vulgata M dntas seguintes : 

Ad:lo vh•cu 930 annos. 
Seth 912 nnsceu no nono t 30 de Ad:Io: 
Enos • 905 1 os de Seth; 
C~inan » 91 0 • 90 de Enos ; 
:llalaleel 895 • 70 de Cainan; 
Jared 962 • 67 de Mnlnleel; 
Henoeh 365 162 de Jnrcd; 
Mathusnlem • 969 • 62 de Henoch ; 

Lamech 717 • 187 de M:nhusalem; 
Noé 950 tS:z de La:nech; 

Sem, etc. • » 500 de Noé ; 

.I'ostas estas datns, é facil inferir quanto tempo cada um destes pn· 

troarchas. passou com o outro. O problema vem a ser o seguinte : c Quanto 

tempo v1ve o filho com o pae, nvô, etc.? No caso de lhe sobreviver é 

clnro que o filho vive com o pae, avô, etc., todo o tempo da vida do p'ae 

:n·ô, etc., menos os annos que o mesmo pae ou av& contava quando nas! 
c eu o filho, neto, etc. • 

(') 9uui toda a historin dos tempos primitivos acha-se exposta no poema 

de (snu6nr, que remonta, pelo menos, até ao XX seculo antes da êra 

chnstan. A n«o. sere•~ alg~mu nlteraçíics de pouca monta, dlr-se-ia quo 

a narraçllo mosaíu fo1 cop1ad11 desse poema, ou vice-versa. T!to grande 

... 
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geologia, h :~rmoni1.a-se t~o bem com a historia de Moysés 
que o grande Ampere poudc di1.er: . Ou .Aifo;,sés poss11ia 
uma cultura scientiftca egun/ tf que tt·mos 110 uc . ..rr IA·, ou 
era i11sjJirado. Comtudo é snbido qu<" Moysés, qunndo es
creveu , na:o se propoz o fim de compor tratados 5cientificos. 

3) O bjecto da .historia -são os fac tos Jeali1.ados 
pelo homem, e bem assim os que de algum modo lhe cii1.em 
respeito : v. g., um eclipse, um terremoto, a erupcno cie 
um vulcão, etc. Em summ:t: todos os factos c as circum
stancias que directa ou indircctamente tcem alguma relação 
com a natureza physica ou mor:tl do homem, entram como 
elementos modificadores na historia. Sendo a historia, 
na .phrase do grande orador de Roma, a mcsl rn da vid:~, 

segue-se que o historiador deve explicar os factos com
parando-os. apontando as relaçõe;; que os ligam, investigan· 
do as causas e indicando os eiTeitos, para que das oc
correncias particulares possa deduzir licções gcraes de sabe
àoria, moral e política. Infere-se facilmente de tudo isto 
que a historia é uma sciencia de alta importancia, e que 
a narração pura e simples, embor<~ necessaria para a consti
tuição da sciencia, não fórma, só de per si, o objecto da 
historia propriamente dita. 

4) M ethodo-São t res os methodos que se podem 
adoptar no estudo e ensino da historia: um. rtlmogmphico, 
outro syncltromco, misto o terceiro. O methodo ctlmogra
plu'co relata os factos de cada povo na sua successão chro
nologica sem attender ao que na mesm<~ epoca occorria nos 
outros paizes; o s;mcltrouico refere simultaneamente os 
eventos de todos os povos segundo a ordem dos tempos; 
o misto é a justa combinação dos dois melhodos precedentes. O 

é a conformidnde entre um e out ro livro ! Com ciTei to n cosmogonin de 
Moysés, sobre ser monotheistn, é muito mais simples e sublime; n da 
Chaldén polytheistn ; porém no mnis, tudo é o mesmo nté na urdem da 
creaçilo ; 11 c:dstencin dos anjos. n revohn de uma parte clclles. a luctn, n 
derrota j o estado primitivo do homem, n sun innocenein, n felicidade. n 
tentação n quédn, o castigo. etc.: tudo isto no poen'n de Jsdubnr é iden · 
tico no que re fere l\Joysés. Quanto no diluvio, nilo ex1stem mais, entre o 
poen~n de lsd.ubnr c n historiu de Moysés. que duas ou trrs leves d•s:r-:· 
panc1as relattvtunente a pontos mui secundarios. Para convencer-se dtsto 
basta ler os illustres ossyriologos Julio Oppcrt , Joaquim llténnnt, F rat!cisco 
Lenormant, Schoebcl, nicl:el, Jorge Smith, Henrique e Jor~e Rawltns~n, 
c os 1'!': Delaurc1 llrunengo, Vigouroux, etc, etc. Pelo que diz respeito 
~ conc•haçilo entre a sciencia c a lliblia. em Jogar de darmos umn longa 
hstn de nomes. preferimos remctter o leitor ás obrns de Quntrefuges-:
A upuit hmmma- e dos PP. Mir-L 'Aaord dt la Stit11ft ti dt la Fm; 
J'innciani- Cosmoronia nn/urak eomj>at·nla rol Cn~tsi, etc. 
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primeiro póde convir apenas aos povos da antiguidade, cujo 
progresso se realizou isoladamente e sem g rande in
fluxo mutuo das diversas nações; o segundo mostra me
lhor a marcha da humanidade1 

porém, si fôr adoptado em 
sentido exclusivo, encontra numerosas c g raves difficuldades 
em um livro elementar destinado ao ensino. E' força, por
tanto, recorrer ao methoJo misto, principalmente para. a 
historia media, moderna e contemporanea, cujos factos se 
acham entretecidos de tal modo, que frequentes ver.cs não 
se póde expl icar a historia de uma nação sem ao mesmo 
t~mpo ter em vista a de outra. 

5) Fontes historicas-são todos os monumentos e 
documentos pelos quacs podemos conseguir o conhecimento 
de algum facto historico. Dividem-se em duas categorias, a 
saber: dinctas e i11directas. Pertencem ás directas todos os 
documentos escriptos com o intuito de transmittir á poste
ridade os factos memoraveis. As indirectas são todos os mo
numentos ou documentos que, examinados com o auxilio 
da critica. nos revelam alguma noticia ácerca da vida do 
homem. Denominam-se tambem subsídios da historia. São 
a geographia, a linguistica, as estatuas, as pinturas, de., c, 
em geral. as obras de arte. Pertencem tambem ás fontes his
toricas as tradições oracs, comtanto que reunam em si todos 
os caracteres exigidos pela critica. 

TEMPOS PRIMITIVOS 

6) Creação do homem.-Deus, depois de tirar do 
nada, por um acto de sua livre vontade, o mundo e quanto 
nelle se encerra, creou finalmente o homem, collocando-o 
em um jardim de delicias, chamado Eden. Tendo o homem 
desobedecido ao seu Creador comendo o fructo vedado 
foi expulso do Eden e condemnado ao trabalho á dôr e á 
morte.-Entre os numerosos filhos de Ad:to e de Eva con
ta~·se Caim, Abel e Seth. Pelo assassinato de Abel, mereceu 
Ca1m ~ maldiça:o de Deus ; levou uma vida errante, e pe
receu as mãos de Lamech, seu descendente em quinto gráu. 
Os descende~tes de Caim, tão perversos como el\e mesmo, 
foram appelhdados filltos dos homms, em opposiçlio aos des· 
cendentes de Seth, que, fieis á lei do Senhor, receberam o 
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titulo de fitltos dt! Deus. Dos descendentes de Seth, são no
taveis: .h?zos, que estabeleceu o culto publico; 1-fmoclt, que 
foi arrebatado na edade de 365 annos; Matlmsalem, que 
viveu a mais longa das vidas, e Lameclt, pae de Noé. Dos 
descendentes de Caim nomearemos tão sómente os seguintes: 
Hmoclt, 'ieu primogenito; Lameclt, o primeiro bigamo; Yabd, 
pae dos pastores ; Yuóal, pac dos musicos; Tubalcai'11t, pae 
dos ferreiros. (t) Conservaram-se, durante algum tempo, se
pat·adas as duas raças, mas em fim se uniram, e a corrupção 
se tornou geral. Então disse Deus que lhe pesava ter feito 
o homem, e decretou o diluvio para exterminai-o da terra. 
Como quizesse, todavia, poupar a Noé que achára justo, 
ordenou-lhe construísse uma arca para salvar-se a si e a sua 
familia. 

7) Diluvio.-Concluida a construcção da arca, Noé in
troduziu nella sua mulher, seus filhos e um casal de animaes 
de todas as especies. Abriram-se então as cataractas do 
grande abysmo, fica ndo inundada toda a terra com perda 
irreparavel de .todos os homens. (3) Depois do diluvio, Deus 
abençoou a Noé e a seus filhos, que, ao sahirem da arca, ti· 

- nham offerecldo um sacrificio ; prometteu-lhes que nunca 
mais mandaria o diluvio, e determinou que o Arco·iris ficasse 
sendo o signal da sua promessa. 

8} T orr e de Bab el.-(Um sec. p roximamente depois 
do diluvio). Estabelecer-am-se mais tarde os filhos de Noé 
nas planícies de Semzaar, na Mesopotamia, e trataram de 
erguer uma torre de altura prodigiosa, mas foram compel· 
lidos a separar-se pela confusão da fala. Dahi aquelle Jogar 

ct) Deixamos para o lim do livro a qucstilo das dntns e do homem pre
historico, poTque julgamos impossivel explicai-a nes te logar com 01lgum 
proveito do :.lumno, que, segundo é justo suppor, ainda nada sabe de his· 
toria. Basta-nos aqui observar que nllo se deve confundir, como o fu 
Draper, a data da creaçllo do mundo com a do apparecimento do homem 
sobre a terra; pois a di!T.:rença entre ns duas é muito gr:tnde sob todo o 
r espeito. Quanto :\s outrns datas procuraremos indic:tr as mais recebidas, 
mas advcrtimus desde jn que na historia antiga as dat:ts certas silo pou~ns, 
e nós em um compendio tllo resumido n!lo podemos entrar 0:1 discussão de lias. 

(") Nilo é necessario sustentar que as aguas cobriram toda a t~ra, e 
que _pereceram todos os animacs; basta nffirmar que o diluvio f?i untversal 
relativamente nos homens c ao mundo habitado; cumpre, porem, aca.ute· 
lar-se contra a opinillo de que alguns homens talvez escapassem; pOI~ra 
Escriptnra d iz muito claro que morreram todos os homens, salvo A fa'/.t t 
de Noé, abrigada na arca. Vide o P. Mir-L 'Arcorrl tlt In Sdt11rit /~ 1 

e ~ 
Foi, pag. 384 ; hem o P. Pianciani-C<>niiCIC""io 11oluralt cqmpnrllfD 1" enrst, 
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se chamou Babe!, isto é, confusão, e os homens, separando-se, 

foram povoar diversos paizes. (•) 
g) Raças h isto r icas .-Distinguem-se, por conseguinte, 

trcs raças historicas, i. é . a semítica, que continuou a habitar 

a Asia · a c!Ulmitica, que se espalhou principalmente pela 

Africa 'e a principio teve a preponderancia; a japlutica, que 

se derramou pela Europa e pelo norte da Asia. 
10) Familia d e japhet.-Dos filhos de Yaplut, que 

significa dt'/atatus,- I Gomer foi chefe dos povos que oc· 
cuparam as costas do mar Negro e o norte da Península 

Hellenica. Delles sahiram os Cimmen'os, Cimóros ou /(im· 

bros. São, diz Lenormant, os Gimmirai· das inscripções assy· 

rias, que se extenderam até a Jutlandia.- Gomer teve t res 

filhos, isto é, Askmez, representante das nações (2) germanicas 

e scandinavas; Riphatlt, tronco dos Celtas e dos Gaulezes, 

que primitivamente habitaram os montes Riphéos, hoje Car

pathos, e mais tarde as Gallias e a Bretanha ; T/lOgonna, 

chefe dos Armenos e de outros povos do Caucaso.-11 

Mag o g foi pae dos Scytas, que se estabeleceram no oriente 

da Europa e em uma larga parte da Asia Central. Di videm

se em dois ramos, a saber: em lumgaro fimzico ~ dravidiano. 

O primeiro subdivide-se em turco·letmg aro e uralojimzico. 

E' ào dravidiano que derivam os povos do Hindostão:-Ul 

Madai:, de quem tiraram origem os Medos. um dos mem

bros mais distinctos da famiFa ari:lna. :\ qual pertencem os 

Persas, os llactrianos e as castas superiores da India (s).-

(
1
) )lemori:ts (lU vestígios d:t confus:!o das linguas encontram-se: - r) na 

Chma I D'Ansclrnc-llfoun'i Pai'ell, I r, p 336 j - 2) no MelCico, nn }ndia 

c na Tartaria (AielCandre de Hurnboldt- Vuu tles Corn'illéns, t. I, 237); 

- 3) nos Tha.lmudistas de Babylonia c nos histori~dores Beroso. Abydeno, 

Polyhistor, Eusehio, Justino, joscpho FJa,·io. Moysés de Khoréne, etc O 

povo da Chaldéa ainda chama Torre n'as L ing-tms, Ton·e do Esquecimento, 

Ton ·e n'e Ntmron', aquellc montão de ruinas que se vê na cidade ele Bor· 

sippa, 111nn das tro)s outrora incluídas no recinto de Babylonia. O proprio 

nome de Borsippn (Oor·Sip) significa 7i>rre tlu.< Linguas, c J3nbylonin, que, 

segundo a etymolugia biblica soa eon}iutio , nos tClCtOs cunciformes (Dirtin· 

kiu) quer dizer :'lllu ou rai: das linguas. Vide Brunengo-Le Scojurlt Assire. 

. (') Observa Curnelio A Lapide, no commentario ao capitulo X, ver so 3. 

do <?encsis. que ainda no seu tempo a Allemnnha era pelos Hebreus de

nommada Aslum= 
(') 'Chamam-se Ary as ou Ariauos os povos que, n:~ remota antiguidade, 

liz~ram assento no paiz comprehendido entre a Pcrsia c a India, o qual 

mn1s ta rde r~cc~cu o nome de A ria. T .>rnou·sc depois, este nome proprio 

de uma provmc1n da Persia, cuja capital foi Aria, hoje IIcrat. Formam os 

Aryas o tronco de roue snhiram os lndios c os Persas c delles derivam as 

li_nguas da famil!a a;iana ou indo-européa, que abrange o sanscrito, o per

stano, o nrmemo, o celtico, o grego, o latim, o nlbanez, o teutonico e 

o slavo com todos os seus derivados c affins. 
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IV Javan-pae dos Jonios, dos Gregos e em (• ) geral dos 

Pelasgios, que da Asia Menor emigraram para as costas e 

ilhas dos mares Egéo, Jonio e Tyrrhcno. - Quatro foram os 

filhos de Javan: Elisa, que deu o nome aos Eolios e á Hei

Jade; Tltm·sis. o fundador da cidade de Tarso e pae dos 

Pelasgios Tyrrhenos, parte dos qunes fi caram na Grecia, I( 
parte passaram para a !ta lia; Ceth;,,t e seus descendentes 1 

fixaram-se nas ilhas do Archipelago. sobretudo em Chypre, 

cujo nome primitivo, na opiniao de Josepho Flavio, é Kitim, 

·onde os primeiros habitantes lançaram os alicerces de c;. 
thium. O templo de Dodona no Epiro desperta a memoria 

de Doda11im, que occupou esse paiz.- V Thubal, tronco 

dos Tibarmos de Herodoto e dos Iberos de Josepho Flavio, 

povos da Colchida, ao sul do Caucaso. que, nas inscripções 

cuneiformes, se chamam Tabai. - VI Mosoch , chefe dos 

Moschos, habitantes do léste e do no rte da Asia Menor.

VII Thiras, no ver de Josepho, seguido pela maior parte 

dos Ethnologos, foi o pae dos Thracios. 

E ', portanto, de Japhet que descendem as duas raças mais 

numerosas do mundo. isto é, a luram'ca. a q ual do centro 

-..- da Asia se derramou até á beira do Danubio ; e a indo-

~. _ e'tr.!Jpda, que da [ndia se espalhou pela Europa inteira, donde 

I em nossos dias emigrou tambem para a America, Oceania, 

I 
etc. A raça turanica tem permanecido estacionaria e semibar-

t 

I ,, 
:, 
I 
I' ·l 
~ 
I , 
~ 

~~ 
' 

-

bara, ao passo que a indo-europé<~ tem prog redido sempre (2). 

I I ) Família de Cham.- Os descendentes de Chr.m, 

que significa adustus, torrado, occuparam o sul e o occi· 

dente da Asia, bem como o oriente e o norte da Africa. 

Pois-I Chus foi pae dos Rabylonios, dos Ethiopes. dos 

lndo·kuch (habitantes do pai?. situado entre o Oxus e o 

(1) Os Gregos si'lo nppellidados Javanns no codigo indinno de i\la01!; 

Juna11, nos hi~roglyphos do Egypto ; Jmro, nns inscripções persopolu:mas; 

Jrmanijrm, entre os Arnhcs.- A Crccin, nn grnnde inscripçl!o de Bchistun, 

é denominada Jnvanu. Alexandre o Grnnde nn prophecia de Dnniel (VIII, 

21) chama-se râ dt Javon, que a Vulj:!ata verte - Rt.>: Grtuornm. 

(t) Davam os anti~os Medos c Persns o nome de Tnrnn ou. pnit tu

ranico incleterminadamente a todas ns regiões da Asia Central, s1tuodasao 

nordéste da Media e ao suéste do mar Cnspio. O pai: iranit'o, pe~o con· 

lrari?, era a regil!o do meio dia, c, mais tnrde, ficou sen~o synonuno da 

Pers1a. A família dlls línguas turanicas é muito gra'lde, v1sto como abrang~ 

o mongolio, o manchiú, o turco, o finnez, o hungnro, o thihetan~. 0 tamu 

da India, o malez de Ma Inca e da Polyncsin, etc., etc.-Vide runcngo, 

obra citada. 
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[ndo) e elos Kaussi ka~. povos, estes ultimos. primitivos da 

lndia Superior. 
- 11 Mesra1m ou Misra1mfoi ochefe dosEgypcios, elos 

qúacs derivam os Libyos, os ~hilistéos e muitos outro'> povos. 

- TII Phuth. cujosdesccnclcntesemigrar:lm,dizem, para 
o norte da Africa.-IV De Chanaan sahinun os Phenicios 
e os Chananéos, que primitivamente se fixaram no paiz com

prehendido entre o Jordão c o Mcditcrraneo. De seus filhos 
S/don, lit'llz, Yt·bus. etc., tiramm origem e nome os Sidonios, 
Hcthéos. Jcbuséos, An1orréos, Jergeséos, Hevéos, Aracéos, 

Sinéos. Aradios, Samnréos c Amathéos. 

1 2) F amília d e Sem .- Os fi lhos de Sem foram :-
1 E lam, pae elos Elam•tas. que povoaram ? pai1. chamado 
depois Suziana ;-11 Assur, pae dos Assynos c fundador 
de Ninivc, Rc1.en e Calach ;- III A rfaxAd, pae dos Arabes 

e dos Hebréus por meio de Heber :- IV Lud, pae dos 
Lydios ;-V Aram, pae dos Araméos ou Syrios. 

E' de observar que Moysés não fe;~. menção da raça 
amarella, nem da preta. nem da vermelha, porque isto não 

vinha ao seu intento. 

13) R aça s huma nas. - Comparando as diversidades 
existentes entr<' os habitantes da terra, reconheceram os 
sabios algumas variedades da especie humana, ás qoaes 

déram o nome de 1·aças:-f A 1'aça caucasica. arya ou 

r'ndo-em·opta de côr branca, cabeça regularmente ov11l, 

fronte larga, nari1. aquilino , bocca de grandeza regular, ca

bellos finos e lisos. A esta raça pertencem as nações 
indo·germanicas, a saber: os Europeus afóra os Laponios 

e os Finnezes; os povos do interior <.la As ia, os lndios e 

os No••tt-africanos.-// A raça mong olica ou a111ardla, de 

cabellos negros e lisos, nariz achatado, olhos rectilineos e 

muito afastados um do outro. A côr varía entre o amarello 

e o moreno-claro. P<::rtencem a esta r:lça os Mongoles e 

os Indios transgangeticos ; os Chinezes, Japonezes. Lapo
nios, Finnezes e Esquimáus.-/// A raça negra ou africa1la, 

de pelle mais. ou menos negra, cabellos pretos, lanudos e 

crespos. A esta raça pertencem os Ethiopes, os Cafres e 

os Hottentotes.-/V A raça 11lalaia ott attstralüma, fórma 

transitaria. entra a raça caucasica e a africana, de cabellos 
negros e hsos ou pouco encrespados, côr escura mais ou 

!11enos carregada. A esta raça pertencem os habitaqtes 

a a Nova Hollanda e os das ilha$ do Oceano Pacifico.- V 

A raça america11a, de côr em algum• acobreada, em outros 
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tirante ao vermelho, cabellos curtos e lisos, comprchende .; 
os indígenas da America em geral. (t). '-' c 

14) Origem do homem.- Ensina a Revelaç:ro que c 
todos os homens descendem de um unico par. Alguns au- c 
tores, porém, tiraqdo argumento das variedades que cons· !: 

tituem as diversas raças, pretenderam sustentar o contrario. ,., 
Outros no mesmo tempo com melhor fundamento affirma· ;; 
ram que tambem neste ponto a Sciencia vem confirmar a • 
Revelação, porque o organismo, e a armação dos ossos, s:lo c 

semelhantes em todos os homens, e porque entre as diver- -
sas raças podem realizar-se cruzamentos fecundos, o que 1 

não se dá com as outras especies. Os differentes typos , 
de homens, portanto, são apenas variedades de uma só • 
especie primitiva. As differenças de raças explicam-se pela 
influencia .do clima, dos costumes, dos habitas, da maneira 
de viver, etc. 

15) As primeiras monarchias - fo ram os imperios f 
de 1:3abylonia (raça chamitica), do Egypto (raça chamitica), 1 

da Assyria (raça semítica), dos Phenicios (raça chamitica). 
E' impossível determinar com alguma certeza a data doi 
principio destas monarchias. 0; Hebréus como povo s:lo 
muito antigos, mas a sua monarchia é posterior a estas 
outras. A monarchia chineza tambem remonta a notavel 
antiguidade, mas de data totalmente incerta, e a sua his- 1 
toria primitiva nos é quasi inteiramente desconhecida. Is to 
mesmo deve dizer-se a respeito da lndia, embura sua ori
gem não seja tão antiga como a das nações precedentes. As

1 
outras monarchias antigas, de data posterior, são a dos 
Gregos no XVI sec., a de Carthago no IX, a dos Medos, . 
dos Babylonios (z.o imp.) e dos Romanos no VIII, a dos ' 
Persas no VI, a dos Parthos no ill sec. antes da éra christan .

1 16) O Povo de Deus.- Depois da confusão das lin
guas, os homens dispersos, entreg.mdo-~e cada vez mai!) ás 
paixões e alterando pouco a pouco as tradições primitivas, 
cahiram em uma idolatria grosseira. (j). Comtudo Deus, na 

( 'J Comquanto os autores convenham relativamente á substnncía, nllo 
concordam quanto ao numero dus raças. BuiTon, por e"emplo, c Cuvier 
enumeram só Ires; Blumenbaeh, quatro ; Pritehard, sete: Agnssiz, oito; 1 
Priekering, onze. Todavia esta discrepanein é mais apparente que real, por
que deriva do criterio diverso que cada um desses sabios toma para dis
tinjl:uir ns diversas raças. 

(!) Cumpre distinguir quatro graus de idolntria: 1) o so/JeisHIII ou ad~,_ 
rnçílo dos astros. E' a idolatria primitiva do Egypto, dn Chnldéa c d~ Pcrs!n. 
2) a nnthrojlolalrin ou adornç1!o do homem. Tal foi mais tarde n •dolntrta 
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ua infinita bondade, os não desamparou, como bem podia 
nzel-o mas escolheu Abrahão, da familia de Beber, afim 
I e tor~al-o pae do seu povo particular ; _ prometteu-lhe ·~u 
herosa posteridade e lhe ordenou sah•sse da sua patna, 
llostrando-lhc a te;ra de Chanaan, que havia de dar a 
eus descendentes. Foi, no entretanto, Abrahão obrigado 
~ela fome a ir buscar trigo no Egypto. Na volta separou-se 
im Bcthel do seu sobrinho Loth, o qual, indo morar 
io valle de Sodoma c Gomorrha, presenciou a chuva 
ie fogo que converteu essas cidades no Mar Morto ou 
·Jago Asphaltitc. Não tardou Abrahão a ser consolado pelo 
)ascimento ele Isaac. pac de Esaú c de Jacob. José. filho 
:leste ultimo, se:1clo por seus irmão~ v<!ndido a mercadores 
~gypcios, chegou a ser vice-rei do Egypto, para onde cha· 
·)lOu toda a sua família . Moysés em 1625 libertou os He
:>réus. que eram perseguidos pelos Pharaós. Partiram de 
-~amsés ; passaram milag rosamente o mar Vermelho ; rece
:)eram a lei de Deus ao pé do Monte Sina'i, c fizeram pelo 
jeserto uma viagem de quarenta annos (a). Como o povo 
prevaricasse muitas vezes, Deus o puniu detendo-o por tanto 
tempo na solidao. O proprio Moysés, em castigo de alguma 
desconfiança mostrada na occasião ele ferir o rochedo de 
Oreb, morreu depois de contemplar a terra de promissão do 
::;i tno do Monte rl·bo. 

17) Pentateuco- que significa cinco livros, é o titulo 
.::la grande obra de Moysés. Estes livros são o Ge1u·sis ou 
J1istoria da creaç;io, Exodo ou historia da sahida do Egypto, 
f'11muros ou recenseamento. Ln•itico ou legislaç:lo do culto, 
.fJmlt'rollomio ou segunda lei (2). 

jc todos os pagllos; 3) a zoq/tltria ou adornç!lo dos animacs, das plantas, 

r te. Esu. idolatria pre,•aleceu principalmente no Egypto; 4) (l adora;tiodos -:~ícit>s, 
idolatria que dominou em todn n parte especinlmcnte n? Grccin c em Roma. 

( 1) Quem admillc de algum modo a Escriptura não pode deixar de 

reconhecer na J>nssngcm elo mnr Vermelho um verdadeiro milagre; pois 

clla niTirma em muitos Jogares que as aguas se separaram por intervençllo 
cxtraordinaria de Deus, o que constittk propriamente o milagre. Vide no 

Exodo, cap XIV, t3·3Ii XV, 1-2o; PSlllml) LXXVII, 13; CXUI, 3; CV, 

:.:2. St~lc et vidctc magnalia Oomini, qu:1: fucl\tnts est hodie ... Et scient 
Egypltt quia ego sum Dom i nus. . . Erat enim nqua quasi murus a dc.Tftra 

~~,.~~~~~ ~f lava. Obli ti sunt Deum, qui fecit mirnbilia in tcrr.t Ch:un, ler· 

rtbilta m Mat-i m brt>. Si se tratasse simplesmente da maré e mesmo da 

f>11~"11~'11"« (macarêu) ou de qualquer outro phenomeno purameme naturnl, 
estas expressões seriam absurcl:ts. 

(') . A legisln~~o de Moysés, diz Bossuet, considerado. em todns as 
suns carcumst:tnCII\5 de tempo c de lognr, é um verdadeiro milagre; pois 

cxnha tudo quanto h mundo antigo rebnixnvn c rcpellin; cstnbelece o 

~~ 
I 
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sua infinita bondade, os não _desamparo.u., como bem podia 
·fazel-o, mas escolheu A brahao, d_a famtha de Heber , afim 
de tornai-o pa: do seu povo particular; prometteu-lhe nu-
111erosa postendade, e lhe ordenou sahisse da sua patria, 
(llostrando-lhe a terra . de Chanaan, que havia de dar a 
seus descend~ntes . F ot, .no entretanto, Abrahão obrigado 
pela fome a 1r buscar t ng:o no Egypto. Na volta separou-se 
ern Bethel do seu sobnnho Lpth, o qual, indo mora r 
no valle de Sodoma e Gomorrha, p resenciou a chuva 
de fogo que converteu essas cidades no Mar Morto ou 
Lago Asphaltite. Não tardou Abrahão a ser consolado pelo 
nascimen~o de Isaac, pae de Esaú · e de Jacob. José. filho 
deste ulttmo, se!1clo po r seus i r mãos vendido a mercadores 
egypcios, chegou a ser vice-rei do Egypto, para onde cha-. 
mou toda a sua familia. Moysés ·em 1625 libertou os He
bréus. que eram perseguidos pelos Pharaós. Partiram de 
Ramsés; passaram milagrosamente o mar Vermelho ; rece
beram a lei de Deus ao pé do Monte Sina·i, e fizeram pelo 
deserto uma viagem de quarenta annos (t ). Como o povo 
prevaricasse muitas vezes, D.eus o puni u detendo-o por tanto 
tempo na solidão. O p roprio Moysés, em castigo de alguma 
desconfiança most rada na occasião de feri r o rochedo de 
Oreb, mo rreu depois de contem plar a terra de promissão do 
citno do Monte Ncbo. 

17) Pentateuco-que significa cinco livros, é o titulo 
da grande obra de lY1oysés. Estes livros são o Gent•sú ou 
histeria da creação, Ezodo oú historia da sahida do Egypto, 
Numeros ou recenseamento, Le-zvitz'co ou legislação do cul to, 
Deutero7W71Zt·o ou segunda lei (2

) . 

de todos os pagãos; 3) a zoolaf1·ia · ou adoração dos animaes, d~s pla~t~s, 
etc. Esta idolatria prevaleceu principalmente no Egypto; 4) a ad~1:açao dos vzczos, 
idolatria que dominou em toda a parte especialmente n11. Grec1a e em Roma. 

(1) Quem admitte de algum mod.o a Escri ptura não. ·pode. deixar c~e 
reconhecer na passagem do mar Vermelho um verdadeiro m1~agre; pols 
ella affirma em muitos lagares que as aguas s~ separaram por mter~ençao 
extraordinaria de Deus o que consti tt~e propriamente o m1lagre. VIde no 
Exodo, cap XtV, I3·JI ; XV, 1-2o;. Psa lmo LXXVII, 13 ; .CXIII, 3; ~V, 
4!2. State et vide te magnalia D omini, quc:e fucturus est hod1e . . . Et sc1ent 
Egyptii quia ego s.um Dominus • • . Erat enim aqua quasi murzts a ilexte1·a 
e~r~11:e et /(Jjva . Ohliti sunt Deum, .qui fecit mirabilia in terr~ Cham, . te·r
rzbzlza in Ma1·i t·ubro, Si se tratasse simplesmente da mare e . mesmo da 
1Joro1·oca (macaréu) ou de er. outro pbenomeoo puramente natural; 

estas ex pressões ser iam auau.J"~om,~~o. 

(
2
) A legislação de 

suas circumstancias de tertt1).0: 
exalta tudo quanto h 

diz Bossuet considerada em todas as 
de logar é tl~ verdadeiro mi 

tigo rebaixava e repellia; esta..b.«tt~~~(Q 
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18) En trada na T e rra de Promissão, 1 585.-Josué, 
succedendo a Moys~s, passou o Jordão a pé enchuto, c 
apoderou-se da cidade de Jerichó. Afim de Jerrotar c per· 
seguir a seus inimigos, obtc:ve de Deus que o sol parasse 
durante um dia inteiro. e trabalhou ainda seis annos em 
levar ao cabo a conq~ista da terra de Chanaan. Tendo 
afinal repartido o paiz entre as doze tribu-; de accordo com 
o summo sacerdote Eleaí!aro, successor de f\rão, falleceu 
socegadamente em Silo. As tribus de Aser, Nc::phtllli, Zabulon 
e Issacar, receberam o paiz que mais tarde S <; cha mou Ga
liléa ; a tribu de Ephraim c metade da de Manassé;; occu
param o centro na futura Samaria ; as de Benjam1m, Si11leão, 
Dan c Judá fixaram-~e ao sul na Judéa ; as tri bus de Ruben 
e de Gad, bem como a outra metade da de iVIanassés es
tabeleceram-se ao oriente do Jordão. Os levitas ti vcram 
quarenta e oito cidades, espalhadas pelas diffe rentcs tribus. 
Sl:'is dessas cidades serviam de refugio aos homicidas invo
luntari(ls. 

19) A nciãos e J uizes.-Organizou-se por morte de 
Josué o governo dos Allcii'íos debaixo da presidencia do 
summo sacerdote; cedeu, porém, este regime dahi a pouco 
o Jogar ao dos 7~t~i::es. Contam-se quatorze Juizes, que li
bertaram o povo de sete c<~ptiveiros. Os principaes foram 
os seguintes: 1) OtllonieL (XVI sec.), que repelliu o rei da 
Mesopotamia; 2) Aod (XV scc.), que sacudiu o jugo dos 
Moabitas; 3) Dcbnra (XIV &e.c.). a prophctiza, cujo general 
Barac destroçou o rei dos Ch:~nanéos. Nesta occasião 
Jahcl, tendo dado agasalho a Sisara, general inimig-o que 
fugia. transpassou-lhe a cabeça com um prego; 4) Gedeão 
(XIV sec.). que desbaratou aos lVladianitas; 5) 7t-pltte 
(XIII sec ), que, depois de vencer aos Ammonitas, sacrifi
cou a sua filha em virtude de um voto imprudente (•); 
6) Samsiio (XII sec.), egualmente celebre por sua fon:;a pro
d igiosa, suas luctas e guerras com os Philistéos. pela trai
çfio de Dalila e por seu desg1açado fim; 7) Helt." (XU sec.), 
tolerando as desordens tle seus filhos, Ophni e Phinees, 

dogma fundamental da unidade de Deus; determina as cerirnonins do cuho; 
protege o exu-angriro, " mulher, o pobre; modera a escravidão c prcs· 
crevc :1 caridade pnra com todos. 

t 1) Para não entrnrmo~ em questões improprins de um compend•u t:to 
resumido, cmpregnmos este termo gcnerico. porém nd,•crtimos que na 
opinião dn mnior parte dos imerpretcs, o sncrificio de jephte foi da vir· 
gindacfe, nnn dn vida di\ sua lilhn. 
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desagradou a Deus, que o puniu permittindo que os Is
rael itas fossem derrotados pelos Philistéos; os dois desor
deiros, mortos, e a arca da Alliança, tomada. Ao receber 
a noticia de tão grande desastre, Hei; cahiu da catleira em 
que estava assentado, quebrou a cabeça e morreu; 8) Sa-
11Uul ~XI scc.l, banindo os restos da idolatria, restaurou a 
pureza do culto; consagrou rei a Saul, e transmittiu.Jhe o 
supremo poder. · 

20) Monarchia .- Saul ( 1050- 1010)- filho de Cis, 
comquanto conseguisse num erosa'l victorias sobre os povos 
circumvizinhos, foi rejeitado, porque usurpou as funcções 
sacerdotaes, c dcsobcdecc::u a Deus, que lhe ordcnára ex
terminasse os Amalecitas, e destruísse qua:tto lhes pertencia 
sem tomar cou!ta al!!uma pa1 a ·i. Pc::recendo na batalha 
de Gelboé. succedeu·lhe !Javi<.l, j á occultamente st~grado 

por Samuei.-.Dmn'd (1010-970), não menos famoso por 
seus cantos, suas propl11:cias c suas virtudes, d~"' que por 
sua penilencia, preparou a grandeza do reinado seguinte. 
Fixou a sua residencia em Jerusalém, á qual reuniu a for
tale:(a de Sião, tirada ;i tribu chananéa dos Jebuséos; sub
metteu os Philistéos, os Moabitns c os Ammonitas; con· 
quistou a Iduméa e a Syria, c soffreu profundos desgos
tos pela revolta do seu fi lho Absalão.-Salomno (970-
930) mostrou·se, a principio, muito prudente c sabio; fez 
prosperar o seu reino; fundou Palmyra; cingiu de n1uros a 
capital, c ergueu o templo de Jerusalém, que dedicou com 
grandíssima solemnidade. Levado, porém, mais tarde pelo 
amor dos prazeres, entregou·se a um luxo desmedido; afas
tou·se da lei de Deus e opprimiu o seu povo, o qu~d, capi
taneado por Jeroboão. tentou insurgir-se. 

21 ) Separação das dez tribus, 930.-Logo depois 
da morte de Salomão, tendo o seu successor recusado ai· 
liviar os tributos que pesavam sobre seus subditos, dez tri
bus, açuladas por Jeroboão, sacudiram o jugo, fundando o 
reino de Israel, cuja c"~pital foi Sic/zem (hoje Naplusa) e 
posteriormente Samaria. As duas tribus de Judá e de Ben
jamim que se conservaram fiei s, formaram o reino de Judá 
c fixaram a capital em Jerusalém. 

· 22) O Reino de Israel.- (930-722)- que foi de curta 
duração, contou dezenove reis. Delles, mencionaremos só 
os seguintes :-1) Ycroóollo, que inspirara a revolta, arras
tou o povo á idolatria, e colligou-se com Sesac. rei do 
Egypto (935-914). Este, depois de saquear Jerusalém levou 
Roboão pref;O para o vali e do Nilo ;-2) Amri, o fu~\dador 
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de Samaria, para onde transferiu a capital ;- 3) Acltaó, pac 
de Athalia, perseguidor do propheta Elias, usurpador da 
vinha de Naboth e marido da tyria Jezabcl , que intro
duziu no reino o culto de Baal e das outras divindades 
phenicias; - 4) Yorii(), filho de Jezabel, governou co mo 
tyranno, e foi morto pelo general Jchu, ungido rei por um 
discipulo do propheta Eliséo;- 5) Yc/m matou Jczabel, os 
setenta descendentes de Achab e os prophctas de Baal ; 
porém conservou a idolatria. Foi o primeiro que pagou 
espontaneamente tributo a Salmanasar IH, tmperador de 
Ninive, a troco de ser protegido contra a S}'ria;-6) Osúrs 
perdeu Samaria tomada por Sargon, imperador da 1\ssyria, 
que juntamente com seu povo o deportou para Ninive. 
Entre os captivos achava-se o piedoso T obias com a sua 
familia, 722. 

23) O Reino de judá (930- 587), que du rou qu«si 
tres seculos e meio, foi governado por vinte reis. Os prin· 
cipaes delles foram :- 1) Robollo, que morrr.u pris ioneiro 
no Egypto, para onde o levara Sesac, primeiro pharaó da 
XXII dynastia, o Sesonchis dos his toriadores g regos, c o 
Chechonk dos monumentos;-2) 7 osaplml, principc piedoso, 
valente guerreiro e sabio administrador, mas alliado de 
Achab ;-3) 7orllo matou seus irmãos por conselho da sua 
mulher, Athalia, filha de Jezabel e de Achab;-4) Oc/LO:rias, 
morto por ordem de Jehu, rei de Israel;-5) Atlw/ia tirou 
a vida a todos os filhos de Ochozias, seu filho, com a 
unica c.:xcepção de Joas, salvo c mais tarde collocado no 
throno pelo summo sarcedotc Jóiacla on Jóadas; - 6) :Joas 
pagou o primeiro tributo a 13innirari lii, rei da Assyria; 
mandou apedrejar Zacharias, filho de Jóiada, c morreu as
sasinado;-7) Osias, tendo profanado o templo usurpando 
as funcções sacerdotaes, ficou coberto de lepra;-8) Aclmz 
viu o seu reino devastado por Tuklatpalasar li, imperador 
da As<;yr;a;-g) Ezechias deu cabo da idolatria, e, sendo 
assediado em Jerusalém por Sennacherib, foi auxiliado pelo 
anjo exterminador, que em uma só noite matou aos As
syrios 18 5,000 soldados;- r o) Jll/anassés reinou cincoenta e 
cinco annos, arrastando mais uma vez o povo á idolatria e 
derramando rios ele sangue. Deportado pelo rei Assurbanip~l, 
~ecupen'lra a liherclacle e vivia em paz, qunnclo o aggredtu 
Holophernes, general do imperador Jc Ninive, a qu~m 

Juclith decepou a cabeça junto de Bethulia;-I 1) JosiCts 
succumbiu ás feridas que re·cebeu na batalha de Mageddo 
combatendo contra Necháu, monarcha do Egypto ;- 1 2 ~ -
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-~ I . 7oac!tas seu filho e successor, foi por Necháu, que vo tava 
victorios'o de Cart:hemis, c.Jeposto e condemnado a ir morrer 
no valle do Nilo · - 13) J::tiacim ou :Joaquim, irmão do pre
cedente elevado 'ao tluono por Necháu, assistiu á occu
pação de Jerusalém (6o6) por Nabucodonosor o Grande, 
imperador de Babylonia. Elle •Hesn:o com boa parte d~ 
seu povo foi deportado como capt1vo para a ~rande ci
dade (•). Conseguindo voltar, ren_ovou a sua a_lhança com 
Necháu . i\llotivou esta imprudenc1a uma nova mvasão dos. 
Chaldéos, que, no meio dos horro•·es da guerra, mataram· 
ao infeliz rei de Judá. privando o das honras da sepultura (2) 
- !4) :Jcchonias, filho de Joaquim. por se ter insurgido con· 
tra Nabucodonosor, foi preso c condemnado a duro capti· 
veiro até a morte do g rande imperador, que occorreu trinta 
e set~ annos depois. Posto que fosse ent:Io tratado com 
brandur.1 por Evilmcrodach. nunca poude obter a licença de 
tornar a ver a sua terra natal. O propheta Ezechiel, que o 
acompanha•a, cantou na beira do Euphrates a ruína final 
de Jerus<~lém e a sua futura reedificação ; - 1 S) Sedecias, 
tercei ro filho de Josias, havendo-se alliado com Apries, rei 
do Eg)•pto, teve de perder os olhos e de ir preso para a 
grande cidade depois de assistir ao incendio de Jerusalém, 
;i devastação do templo, á matança de seus filhos e ao 
captiveiro .do seu povo (587). 

24) Os Judeus.- A independencia do Povo de Deus 
acabou quasi de todo no tempo do Gra11dc Captiveiro (6o6 
- 536), que foi algum tanto alliviado pela influencia de 
Daniel. Dessa epoca em deante os Hebreus ou antes Judeus 
estiveram· successivamente sob a protecção dos Persas, dos 

J Gregos e dos Romanos até perder inteiramente a sua na· 
~~ cionalidade. 

25) Dominio dos P ersas. - Assignalaram-se neste 
tempo os varões seguintes: - Zorobabel, da tribu de Judá, 
da casa de David, reconstruiu o templo, dedicando-o so· 
Jemnemente vinte e um annos depois do fim do captiveiro ; 
- 2) Esdras, da tribu de Levi e doutor da lei, restaurou o 
culto de Deus em toda a sua pureza; - 3) Nclumias, co· 
peiro do rei da Persia, prestou o seu auxilio a Esdras, que 

( 1) E' o principio do grnnde capti\•eiro. Achavam·se entre os cnptivos 
Dnnitl (Bnhhazar), J\nnnins (Sidrach), Jlfisa(l (Misach), A:nrias (i\ bdenago), 
cuja historia é bem conhccidn. 

(') Vide Joscpho- Antiguidllcles Judnicns, L. X, Cllp. V!, n. 3 j Jcrem. 
XXII, rS-19; XXXVI, 30; 13nruch. II, 24-25. 
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trabalhava em desarraigar diversos abuso~. Pa.;sando dahi a 

pouco elle mesmo a Jeru~além recrguc~• os nnn·os da capi · 
tal; - 4) Jl1anassés renovou o antigo scisma entre Judeus 

~ Samaritano-; recus:mdo as reformas desejada.;, reti•·a ndo·sc 

para Samaria e levantando um templo n • Monte Gari?.i m; 

-5) Estlur, da t ribu de Benjamim, casada com o rei A>.· 

suero, salvou a vida de u•u grande numero de hebréu~. que 

haviam permanecido na Pcrsia e eram perseg uicioc;. O au· 

tor da perseguição foi o soberbo Aman . que pereceu na 

forca preparada para Mardocheu ; - 6) 7 addo. sumn.o sa· 

cerdote, socegou Alexandre (332) mostrando·lhc a" prophe

cias que falam delle. 
26) Protectorado dos Lagidas.- Depoio; da morte 

de Alexandre passaram os Judeu.; para o protcctorado do:> 

Lagidas ou Ptoloméus do E.gypto, que os tr;~t;Ham branda· 

'!rente. Foi nesta época que por commissão do H' i Ptoloméu 

Philadelphio (284- 46), levaram a effeito uma traducção 

grega da Biblla, tão conhecida pelo nome de Vcr siTo dos 

Setnlla. Perseguiu-os, comtudo. mais tarde o rei Ptoloméu 

Philopator (221-4). ao qual tinham recusado a licença de 

entr:~r no .Sa11cta Sauctonmt . 
27) Protectorado da Syria.- Enganados por An

tiocho o Grande (224- 1 87) que lhes fez largas promessas, 

entregaram-se então os Judeus aos monarchas da Syria, 

sob cuja protecção seus soffrimentos redobraram. De feito 

Seleuco Philopator (•S7-I75) mandou o seu ministro He

liodoro roubar os thesouros do templo, que foram preser

vados pela intervençao de dois anjos. e Antiocho Epiphanio 

( 174 -64) tentou impor-lhes o culto dos falsos deuses. 

28) Os Machabeus. - Sobresahiram por sua virtude 

heroica, durante a per>.eguição, o velho Eleaz~ro, os sete 

moços com sua mãe e o sacerdote Mathatias com seus 

cinco filhos, ]0ão, Simão, Judas, Eleazaro e Jonatha.;. As 

proezas de Judas e Je seu~ irmãos restauraram por um 

momento a independencia dos Judéus. Jo:ro Hyrcano arra

sou o.templo de Garizim, e Aristobulo (107} assumiu o titulo 

de ret. Comtudo, mais tarde, as desavenças dos dois irmãos 

Hyrcano II e Aristobulo, que disputavam entre si qual delles 

tivesse de subir ao throno, déram aw á intervenção dos 

Romanos. Pompé•f (63). que voltava victorioso da :-\sia, 

mandou a Roma Aristobulo e reconheceu Hyrcano mas 

collocou o reino sob a tutela do povo romano. Pou~o de

pois Cesar conferiu ao idumio Antipatcr o titulo le pro

Ctlrador da Judéa sob as ordens de Hyrcano, a quem de 

r. 

i. 
••• 
I 

I 
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facto mal deixou a autoridade de summo sacerdote. Fal
lecendo Hyrcano, subiu ao throno Herodes, fi lho de A nti
pater. O sccptro d~ Judá p~sava, pois, para mã?s c~tra
nhas, e, conforme a prophec1a de Jacob, o Mess1as ia ap
parecer. 

2 9) Herodes I o Gra nde (37 a. C.)-aformoseou Je
rusalém; recrg ueu Samaria; assassinou os SS. lnnocentes, 
tndos os descendentes dos Machabcus e varios de seus 
filhos ; levantou um templo em honra de Augusto, e aca
bou roido pelos vermes do seu corpo (750 de Roma). Dos 
trcs filhos que lhe sobrevivcr;~m, Arcluldlf obteve o titulo 
de rei da Judéa, mas dentro em breve foi deposto por Au
gusto, que o desterrou para Vienna das Gallias c lhe sub· 
s tituiu um magistrado romano; Hl'rodes PltiHppt· casou·se 
com H erodindt!s, que dahi a pouco se deu a viver com 
Herodcs /Jutipns, seu tio c cunhado, tetrarcha da Galiléa, 
incestuoso carnificc de S. João Baptista e mofador sacrí
lego de N. S. Jesus Christo. Senclo este Antipas banido 
por Calligula para as Gallias, morreu emqu;mto fugia para 
a H c:spanha. Herodt•s Agrippa (4 1 -44). neto de H c rodes 
o Grande, foi o primeiro perseguidor dos Christao:- c o uJ. 
timo rei da Judéa, reduzida a província romana logo de-pois 
da sua morte. Matou S. T:tiago (43), e prendeu S. Pedro, 
que recup<:rou a liberdade mediante a inter vençao de um 
anjo. Estava respondendo aos embaixadores de Tyro quando 
os altearam dôres inexplicaveis que lhe tiraram a vida. Desta 
data em deante varios levantamentos contra os Romanos 
déram causa <Í destruição do templo (70) por Tito e ;\ dis
persão total do povo sob Adriano ( t 36). 

CIVILIZAÇÃO DOS HEBREUS 

30) O Goveruo-dcs llchrcus era tluolralifq embora tomasse n fórmn 
de: repu/Jiiltt jttleraliva na c:pocn dos Juit.cs, c de mqnard1i.1 nn tios Rcis. 
A religião era o monoll1d.rmo puro, posto que o povo mostrasse uma 
inclinaç!lo bem pronunciada pnrn 11 idolatria. Acreditavam os Hebreus na 
immorlalidadc da alma sem pen·crter essa crença com as idéas da melem· 
psycho~e e outras scmclhanlr~. como o faziam outros povos; n11 c:xistcncia 
dos nOJOS b<.ons c: m:ms, nos 1nilngres, no mc:rito das boas obras, na cfficacia 
da oraç!lo, no futu ro Messias, ele. Celebravam cada nono tres grandes 
fesl.:ls, du rante as quaes, todos deviam ir visita r o templo de jerusa ém. 
Esbs festas crnm n Pau/ioa, em mcmoria da snhida do Egypto ; o /'oile· 
eosles, monumento da Lei recebida no Monte: Sin111, c n Festa tfps T o/Ju·

, nmiPs, rccordaç:to dn vi;;gem pelo dcsc:rlo. 
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31) Quanto ó.s sclenoias e ás nrtes-os maiores e mnis conhc· 
ciclos snbios entre os Hcbreus fornm-1) 11/oy.ris, oprimo historiador, sum· 
mo poeta, habil estadista e incompnravel legislador, do qual sabemos que 
era profundo em todas as scicncias do Egypto ;-2) David, que, consa· 
grando·se de um modo particular á musicn, organizou quatro mil levitas 
em vinte c quatro coros, destinados a cAntnrem nas solemnidndcs T>ublicns. 
Seus prineipaes instrumentos ele musica eram n harp:t , o psaltcrio1 o sistro, 
o tympano, n cithnra ou Iyra, o orgnm, os cyrn balos, etc., etc - 3) 
Sulomt7o, que, segundo n Divina Escriptur.1 (UI reg. I V, 3r), em mais sa· 
bio do que qualquer outro homem, contou trcs mil p:trnbolas, escreveu 
mil e cinco poesiB ; dissertou sobre todas as nn •orcs desde o magcstoso 
cedro do Líbano até o humilde byssopo que nasce na parede; sobre os 
animacs, as aves, os reptis c os peh:es. Em uma p:tlavra, em S:tlomão , 

. como se diria hoje, um 8'f'OIIde 1/olurolislo. Nito é, pois, pnrn admirar 
que muitos corressem n ouv1l·o de todos os paizcs c reinos dói terra, c 
que ól sua sabedoria se tornasse pnwcrbinl; - 4) Os propl~tlas, a um tempo 
philosopbos, tbcologos c poetas, cnsin:tvam a mais pura, :t mais humana 
c civilizadora moral. Sobresaem entre cl\cs !saias, Jercmi:ts . E1.cchicl, 
Daniel c job. Os numerosos e mui frequentados collcgios de prophetns, 
que desde a mais remot:l nntiguidadc existiram entre os H ebrcus, eram 
fócos de sciencias, artes, mor:tl e civi\iznção.- c/1 poaia dos Hcbr~us, 
diz C. Cnn:l1, excedeu n de todos os outros povos, porque ern toda na· 
cionnl c bnseadn sobre a sua 1-ropria existcncin. S i a verdadeira pocsin é 
essa voz do sentimento que fecundn o nmor cl:t humnnidndc c o de Deus, 
qtu· o supplíen, que geme pelos males alheios c os allivin elcvnmlo parn o 
eco ns vistas nbatidns. em Jogar algum cumpriu melhor ól sua missão do 
que entre os Hebreus . . ,. Toda a liueraturn hebrnic:t está encerrada n:t Bi· 

. blia, livro que, como diz o i Ilustre orientalista Jones, contém mais eloqucn · 
cia, mais verdndes historicas, mais moralidade, mais riquezas pocticns, c, 
numa palavra, mais bellezas em todos os gcneros do que se poderiam en· 
contra r .:111 todos os o•llros livros reunidos, em qualquer seculo e em qunl· 
quer língua que tenham sido compostos. A imperfeição é o cnractc r das 
obras do homem, c não ha um só philosopho r-or maior que tenha sido, sobre 
cujo tumulo se não tenha assentado a posteridade para revelar os seus 
erros, n sua ignorancia c as suas contraclicções. A ' Bihlia n·lo suecede 
o mesmo. E, entr~tnnto , clla toca nns questões mais clc,·ada; c ns 

· mais principacs, c em todos os enigmas <In scicncia, c todos os mysterios 
do homem moral c pbysico, do tempo e <1:1 eternidade. Ell:t fórma um 
todo unico, clesenvolve extensamente sempre a mesm:t idéa, o mesmo 
:tssumpto, o homem c o povo de Deus, ora tendo mais cspcciahnentc 
em vista a rcclcmpçito ela humanicladc, ora essa naçil:o eleita pólra guardar 
a pDlavm da '•ida, para a applicar e para a propagar. Comtuclo, longe 
de nella se t'ncontrnr essa mistura de elementos, que 11:\S outr:ts litte ra· 
turas indica primeiro urna lucra, depois uma transição entre ns castas, 
as crenças, c os diffcrcntes gráus de civilização, pcrccbc·sC nella constan
temente um só Deus, um só culto, uma raç:t unicn c uma mesma m:~ncira 
de obscr"'lr: no passado, não um pasto para a curiosidade, mas tudo o que 
existe, a nação e a uni<iade; no futuro, o cumprimento de promessas ~u· 
hlimcs. l'or isso, si considerarmos que nesses livros, que foram cscriptos 
P?r tantos autores afnstntlos pelo tempo, pelos Jogares, c por outras con· 
d1ções, debalde se procurariam duas idéns contradictorias, ou cio;s fnctos 
que se desmintam, seremos obrigóldos a reconhecer nelles uma deriva· 
çi\'o co~mn.um, c um só inspirador .•.. No que diz respeito no pcns:~mcqto 
l1umnnu:m?, c~q.uanto que outros lwros da antiguidade tendem n esta· 
belcccr n 10 fcnor1dade ele certas rnçns c o odio das nações ell:trangeiras ... 

.i 
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POVO DE DEUS 19 

n Bíblia proclamando a unidade de Deus, proclama a unidade da especie 
humana,' c uma justiça superior :ts combinações políticas: faz-nos todos 
irmãos, para, no exílio, trabalharmos juntos no restnbelecimento dn har· 
monin destruída pela primeira falta. David cantou esta harmonia de todos 
na oração e na lei. • 

N n. a r te mili t ar- estavam os Hcbreus tão 11dcantados como qualquer ou· 
tro povo da nntiguidadc. Eram mui valentes c patriotn_s. •Puderam com 
uma actividadc inc:tnçavcl e uma grande constanc•a de vontade sof· 
frcr, sem succumbirem, desastres que bnstariam para riscar outros po· 
vos da supcrficie da tcrrn. Ao chamttdo da patria mostraram uma alta 
valentia, on quando conquistavam com Josué,ou quando se resgatavam no tempo 
dos Juizes.» Tornaram-se, além disto, os Hcbrcus notaveis pela brandura com 
que tratavam os prisioneiros, que nem os vendiam, nem os reduziam á 
escravidão, c, si ns \•czcs os matavam, isto era só quando Deus o ordenavn 
exprcssnmcntc.- Nns ontras a.rtes nilo podiam os Hcbrcus assignnlar· 
se. visto como lhrs era prohibido fazer. i dolos c trabalhos nnalo.(!os ; porém 
de va rios topicos da Escriptura se deprehende que conheciam soffrivel· 
mente bem n ttrchitcctura, a csculptura, a arte de fabricar vasos precioso~; 
fundir mctacs, fiar, tecer, c fazer vest idos matizados de varias côrcs. Consta 
tambcm que desde o tempo de Abrahão possuíam moeda cunhada, N:to ti· 
vernm, é verd:ade, grande c afamado commcrcio, porque suas tcrrns, sendo 
muito fHteis, produziam tudo quanto se pode desejar para uma vida na· 
cional, commoda c rica. <Por isso alimentaram clles, num espaço mui li· 
mitndo, uma população que nunca nação alguma leve em cgualtcrritorio >. 
O rcccnscameano de David :1prcsentou oitocentos mil honlens capazes de 
pégnr em armas entre os Israelitas; metade deste numero na Judéa. No 
livro primeiro dos Paralip., cap. XXI, 5 c 6, achamos 1.570,000 guerreiros 
sem contar as tribus de Levi c de Benjamim; o que faz suppor perto de 
sete milhões de habi tantes. O pniz de Channan não tinha mais de cincoenta 
lc~uns de comprimento sobre vinte c cinco de largura. Seus monarchns 
eram immensamente ricos. David em quarenta annos de reinado, ap~sar 
de tantas guerras, ajuntou a bagatella de seis milhões, oitocentos c trinta 
e dois mil, quatrocentos c quarenta contos. que deixou para a construc
ção do templo. Reuniu, além disto, pnrn o mesmo fim. immcnsa quan · 
tidadc de bronze, ferro, madeira, marmore de Paros c toda a cspccic de 
pedras preciosas. {1) Snlomi\o empregou, durante oito annos, cento c no· 
venta c tres mil e seiscentos opcrarios em preparar ns pedras, madeiras, 
etc. para o templo. No dia da dedicaçlto mataram trinta mil bois c cem 
mil carneiros (:!) . 

32) U sos.-Nilo havia entre os Hebreus nem o infantidal io, nem a 
cscrav~tura propriamente dita, nem sacrificios humanos, nem certas outras 
hediondezas que, muito communs entre os pagãos, a clccencia nilo per
mittc nomear.-Tributava-se notavel respeito :í mulher, a qual, qllnndo ca
snda, era companheira, n:to escrava do marido. O pae podia alllgnr, mas 
nilo vender, nem matar a seu filho. Agasalhavam e até tratavam como 
i~oni\o o extrangciro, que, si consentisse em pr11ticar o mesmo culto, adqui· 
"".os fóros de cidadão. Os Hebrcus lambem são o unico povo da anti· 
!lmdad~ que nilo temia os cclipscs.-Embalsamavam as pessoas de alta 
JCrarclun, mas o vulgo era enterrao.lo simplesmente. Mulheres assalaria· 

( 
1
) Vide Jl{usnno, -Chronologia. png. 31, nota a; Villdpa11((o, tomo II, 

pag. 504 i Calmtl, tomo I pag. 19S; item I, Parai., cap. 22 c 29. 
(~) Vide UI reg., cap. V; U Parai, cap. li. 

· ~ 
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das choravam pelo morto, junto d\l qual recitavam orações funebres, car.· 
ticos de tristeza, etc. Obrigavam a purificar-se por julgai-o maculado, quem 
se achava presente ao enterro. Durante sete dias, os p:trentt'~ elo f:>llecido 
fica,·am fechados em cont!nuo jejum, sílencio sombrio e altos gemidos. 
Os sepulehros, por via de regra, ernm simples ('). 

33) A e fonte• h istorlco.s do Povo de D eus si'to :- t) antes de 
tudo a Divina Escriptura; · -2) Jos•tho Flavít> (!11 1/cbr~u. que viveu no 
tempo de Vespasiano. E' muito estimado. Escreveu-Dos onliguidmlcs do 
pwo judairo, e da gt~tN"a judaica ;-3) muitos autores prnfnnos que inci· 
dentemente falam dos Hebreu" ;-4) os monumentos elo Egypto e da 
Assyria, que em nossos dias vieram inesperadamente confi rmar de um 
modo admirnvel toda a bistoria sngrada. Com efTeito é t:lo grande a 
c.Jnformidade desses monumentos com os factos contados na Divin:1 Es· 
criptura, que Alberto Réville , um dos rcdnctores da l?.:vut tlu Deu.•· Jllondes, 
chegou a nconselhnr desconfiança a respeito das trnducçõe~ elos Assyriologos 
por concordarem muito com as nnrrn Aõcs bíblicas: porém temo< hnj ~ tal 
certeza dessas versões, que é impossível " torlo o homem illustr:~do con· 
ceber a minima duvida relativamente a cllas (') . 

EGYPTO ANTIGO 

34) A 1 fonte• historico.e-do Egypto Aniigo. nlém dn Sagrada 
Escriptura, foram até nos nossos dias os autores ~cguintcs :- 1) 1/e.·odlllo de 
Halicarnnsso, historiador grego do V seculo ;-2) Jllantlhon, sacerdote 
cgypcio, do I II sec. antes da éra christan. Temos dellc npcnns alguns 
fragmentos conservados por diversos autores;- 3) J)cvrlo•·o da Sicilio, his· 
toriador grego de segunda ordem, do primeiro sec. "ntes dn ér11 christnn; 
-4) Slra!Jõo o Ccograpko, que viveu na epoca de Augusto. Todavia estes 
aut~res, quer por cxtrangeiros, quer por serem rclath•amente muito recentes, 
não gosam de toda a autoridade, c contam factos evidentemente falsos: 
porém de-sde que os francctes levarnm (1798 - 18ot) para n Europa um 
certo numero de monumentos, e o illustrc Francisco Champollion o joven, 
interpretando (tSzt} a inscripçllo de Rosetta (5) revelou a chave da 
escripta hicro~tlyphica, abriu·se :10 historiador nova fonte de snhecloria para 
recootstruir qunsi toda a historin do Egypto Antigo. 

35) Posição ou Paiz.-0 Nilo, o maior dos rios do 
mundo antigo, divide-se em Alio, Mcdio e Baixo: o pri· 
meiro vae até o XII gráu de latitude norte, o segundo até 
:1 cataracta de S,yé-na, no XXIV gráu de latitude, Ó ter· 
ceirn até o Mediterraneo. E' nesta ultima regi.ão que se acha o 

(') Vide C'1ntt1-Historia Univ., tomo I, liv. Jl, cap. lX.-Traducção 
port. de 1853· Lisboa. 

(') Vide Bruncngo o. c. e os assyriologos c egyptologos que vamos 
citar na historia da Assyria . 

• (
1
) Hoje ~nchid n so kil. N. E. de Alexandria. Esta inscripçao escul· 

ptda ~o gramto. c descoberta pelos francezes em 1799, é trilinguc: hiero· 
glyphtco, egypcoo vulgar e grego. Unta do nono 193 antes da éra christan, 
cpoca dn enltação de Ptolomeu V Epiphanio. Refere o que aconteceu 
nn menoridndc desse rei. Gunrda-se hoje em Londres. 

I 
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Egypto, chamadn Jll/israr·m pelos Hebreus, Mur ou Masr 
pelos Arabes: Musur. Musuri, Mizz"r ou Magau pelos 
Chaldéos e Assylios. Divide-se em Alto. /Yhdio e Baixo 
•)li Ddta. A capital do Alto Egypto era Tltebas, a grandt: 
cidade de cem portas; do Medio, Jlifempltis; do Baixo, Sai:s. 
J clima é geralmente ardente, porque nunca chove; o solo 
~ muito fertil, sendo fecundado pelas aguas do Nilo, que 
em certas epocas do anno (Set.- Dez.) invadem as terras, 
cobrindo-as com o limo precioso que trazem em sua longa 
viagem. Suas producçóes mais importantes eram antiga
mente o trigo e as cebolas. Os habitantes do Egypto An
tigo, posto que de raça chamitica. não eram negro::;. Os 
actuaes sao, pela maior parte, arabes que professam a re
ligião de Mahomet. 

36) H ist oria p o litica .-Costumam os Egyptologos di· 
vidir a historia do Egypto Antigo em tres períodos (t), a 
saber: Autigo lmperio, Jmperio JV/edio c Novo lmperio. 

37) Antigo Imper io .--0 primeiro rei do Egypto, se· 
gundo a tradição, foi Menes ou Mma que reinou em Tis 
no Alto Egypto, e fundou a cidade de Memphis, mas ainda 
não se ·:~chou monument<;> algum relativo ao seu reinado.
Das dez dynastias que dominaram durante o Antigo Im· 
perio, a mais gloriosa é a quarta, a qual póde citar Suervu, 
seu fundador, que conquistou a península do Sina"i, e ex· 
piorou suas minas; Klmva (Cheops). Kltavrá e Jlilmclurá 
(Mycerino), notaveis pela construcção ele tres grandes py· 
ramides, o mais grandioso mor.umento da civilizaçilo egy 
pcia. A de My<'erino méde 66 metros ele altura; a de Kha
vtá, 138; a de Cheops, 147. A :sexta dynastia lt!va a ca
pital para Abydos, (!) no Alto Egypto, e Papi /, seu se
gundo rei, occupa de novo a península do Sina'i. E' no An
tigo Imperio que o Egypto gosa de uma profunda paz in
terior e executa grandes obras tanto monumentaes como 
agrícolas. 

38) O lmpe r io Medio-começa com a X I dynastia 
e vae até a XVII. Encontra· se neste tempo consideravel 

(
1) E1·a é um ponto principal, donde se pane ou começa a contar; 

cpol'a, o ponto eminente a que ~e chegn e onde se pára nlgum tanto. 
l'criodo é o espnço comprehendido entre os dois pontos, isto é, a éra e a 
C!>OC~. Empregam-se, todavia, muitas ve~es, estes tres termos, como ou 
quast como synonymos. 

(2) A6ydos. hoje Madfunch, est:i lld margem esquerda do Ni lo, ao N. 
de Thebns e no S. de PtolemaYs. Depois de Thebas, é n cidnde mais nn· 
tign do Egypto. 

-
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mudança em todo o Egypto, quer nos nomes proprios, quer 
no governo. A epoca mais gloriosa deste período é a da 
XII dynastia, cujos reis sao obedecidos desde Syéna até o 
Meditt:rraneo, conquistam pela terceira vez a península do 
Sina"i. exploram as minas auríferas da Ethiopia á qual im
pesem t ributo, abrem um canal entre o Mediternllleo e o 
mar Vermelho e levam a effeito trabalhos g igantescos des
tinados a regular a inundaçao do Nilo. Foi com este in
tuito que Amenehmat III, o constructor do labyrintho, cavou 
o immenso lago JV/neris. Depois da XII dynastia até o fi m 
da X IV, deparamos com grande falta de monumentos e 
por conseguinte temos grande obscuridade. Acha v a-se esta X I V 
dynastia proxima a seu fim, quando appareceu uma horda 
de barbaros conhecidos na historia pelo nome de Hj•ksos (1

). 

39) H yksos.- Segundo Manethon, segu ido nisto pela 
maior parte dos modernos cgyptologos, os r lyksos eram 
um povo de origem arabc-chananéa, que invadiu o Egypto 
pelo norte; occupou o Delta e o Egypto Medi o; fixou a 
sua capital em 1\llemphis, e rcpclliu até Thcbas os ultimos 
reis da XV dynastia. Formou este povo a dynaRtia XVI, cujo 
primeiro monarcha, Cltalit, fort ificou a praça de Avaris perto · 
de Pelusa, onde havia um campo entrincheirado, capaz d~:: 
conter 24o,ooo soldados. O rei todos us annos assistia nesse 
logar a uma revista c manobra geral. A dominação dos 
Hyksos no Egypto durou cerca de quatro seculcs. Parece 
ter sido um desses reis quem devou ao throno José, e hos· 
pedou os Hebréu-;. Moveram-se afinal os monarchas de 
T hebas, e expulsaram esses extrangeiros. Rasguencn Taa ! , 
fundador da XVII dynastia, foi quem inaugurou a lucta 
que, depois de um seculo e meio de esforços heroicos. de
via rechassar os Reis Pastores de todo o valle do Nilo. 
Esta gloria coube a Almu}s !, fu ndador da grande dynastia 
XVIII, o qual perseguiu os Pastores até o interior da Pa· 
lestina. 

40) O Novo Imperio.- Depois da expulsão dos Hyk· 
sos, começa para o Egypto nova éra de gloria e d{' gran· 
deza. E' a epoca das conquistas ext rangeiras. T hebas passa 
enta:o a ser a capital rle todo o imperio. Sobresaem ne~te 
período as dynastias XVIII, XIX e XX. Os monarchas prin· 

(I) Como os Egypcios nlcunhnssem esses invasores ele Clmt, lot!l'till, 
ficou n seus chefes c go,•ernadores o nppellido de 1/yq-rlms, isto é. chefe 
dos C/1111. E' deste nome composto tjue os historiadores gregos fiY.crnm 
I{j•l.·ussot c 1/yl.·sos. Ao povo, toclnvin, foi dado o nome de :llentití, pu.<
lorts, e o de Satití, o1·duiro.<, Vide Urunengo, o. c. 

-----· -----( ---------------
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cipaes da XV II1 dynastia foram :- 1) Amenltot~p I (é o 
Amenophis dos historiador(!s gregos), que continuou as con· 
quistas na Palestina;-2) Tlwtlmtés f, o Thuthmosis de Ma
nethon, que atravessou triumphantc a Palestina, a Syria, a 
Phcnicia e a Mesopotamia, avassallando a todos os povos 
desses paizes e erguendo numerosos :110numentos de suas 
victorias. Pae de T/mllunés 11 e 111, bem como da prin
ceza J-lalasrí, reinou vinte e um annos. Tendo Tlwtlmds li 
fallecido joven e sem descendencia, 17atasú governou até a 
morte como regente de seu irmão menor, Thuthmés IH. e 
conquistou pessoalmente a terra de Puni, hoje Yemen, na 
Arabia Feliz;-3) Tlmtluués 111, o maior monarcha do 
Egypto Antigo, dirigiu os destinos de seu paiz durante 
cincoenta c quatro annos c onze mezes; levou por diversas 
vezes o terror de suas armas até o golpho Persico e a 
Armcma, deixando por toda a parte profundos vestígios da 
sua passagem. Em uma caçada aos elephantes, no Alto 
Tigre, apanhou cento c vinte desses animaes. Consta, por
tanto, tet·-se enganado Ctesias quando affirmou que nesta 
epoca nao viviam elephantes no valle do Tigre. 

Os reis mais i Ilustres da dynastia XIX foram:- 1) Setí I, 
que recuperou todas as províncias da Asia, perdidas por 
seus predecessores ;-2) Ramsés li, o Scsostris dos historia
dores gregos, o oppressor dos Hebréus, cujo reinado durou 
sessenta e sete 01nnos. nfio r~alizou twvas conquistns; porém, 
reprimindo com energta unt levantamento geral da Pal~s
tina, Syria, Phenicia, Assyria e Chaldéa, conservou glorio
samente o poder que recebera de Seti I, 5eu pae. Durante 
o s.::u reinado. alguns pdsioneiros chaldéos fundaram a Ba
bylonia do Egypto; - 3) Ramsés I/I foi o ultimo dos grandes 
pharaós gu~rreiros e conquistadores. Começou, logo d~:pois 
delle, a decadencia, embora a dominaçao egypciana se con· 
servasse de algum modo na Mesopotamia até o méaco do 
sec. Xll é\nte:; da éra christan (1 ). Como os ultimos reis 
da XX dyn<~stia fossem muito fracos; as discordias inte
riores e as r.:voltas dos povos acceleraram a ruína. A 
Ethiopia prodama a sua independencia, emquanto os dif
ferentes estados da Asia recusam os tributos, repellem 
os Egypcios e até ameaçam suas fronteiras. Pa5savam estes 
successos nos principias do sec. XII, quando, conforme ve
remos, ia surgindo o grande colosso assyrio. E' Jesta éra 
em deante que o Egypto se divide em vinte pequenos es -

(') Vide llrunengo, Mnspero, Lenormnnt, Mnriette, etc. etc. 
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tados independentes, chamados Nomos, e cae nas mãos dos 
Ethiopes. 

41) R eis Ethiopes.-Durante o dominio pouco mais 
que nominal das dyna:>tias XXI, XXII, XXHI e XXIV, os 
Ethiopes, apoz longa e porfiada Jucta. assenhorearam·se de 
todo o Egypto (1). Os monarchas ethiopes mais illustres 
foram:- r) Cltabak, fundador da XXV dynastia. que. apo· 
derando·se de todo o Egypto e queimando vivo em SaiS 
ao infeliz Bokmranu (é o Bukoris dos historiadores g regos). 
assumiu o titulo de pharaó; governou sabia e energ ica
mente, e acceitou o convite de Oséas contra Salmanasf\r V. 
porém nada fe1. em beneficio de Samaria. Tendo marchado 
contra Sargon em apoio da Syria. e sendo mal succcdido na 
batalha de Rapiklt ou Rapltia (719), perdeu todo o exl!rcito, 
e só se salvou fugindo disfarçado. Retirou·se para o valle 
do Nilo, onde succumbiu ao sentimento. No entretanto o 
rei Süpltinates ,levantava o Delta contra os Ethiopes pro 
clamando·se independente em Sa'is;-2) Cltabatok, filho e 
successor de Chabak, era neste mesmo tempo supplantado 
pelo grande Tharaka (1) ;-3) Tharaka, tirando proveito 
das discordias do Delta, e do desnlento em que seus prin· 
cipes tinham cabido depois de desbMatados por Senna· 
cherib (700) em Altakú, perto de Pelusa, assenhoreou-se 
mais uma vez de todo o Egypto, mas deixou o titulo de 
reis aos monarchas de Sa'is que foram Stcplliuales (68o), 
Nektpso, seu filho , e Necltáu f, seu neto, ultimas restos da 
dynastia XXIV. Comquanto fosse mais tarde Tltaraka re· 

(') O primeiro rei da XXII dynutin foi Sual ou C/udumk , o Smm du'r 

dos historiadores gregos (935-914), que, fomentando n revolta das dez 
tribus c entregando Jcrusnl~m ao saque, levou Robolto preso parn o valle 
do Nilo. - A origem dn dynastia ethiope remonta até 1/rrltor, sacerdote 
de Jupiter Ammon em Thebas, que pelo méado do sec. Xll usurpou o 
poder real, porém não poude transmiuil-o n Pi11olsm, seu filho Comtudo 
Pin11ki I tornou-se independente no Alto Egypto. e legou pacificamente o 
reino a seus successores, · emqunnto no Baixo c )lcdio Egypto SimwttÍ (é 
o Mendes dos historiadores gregos) dava principio :\ XX dynastin. As de· 
sordens intestinas, que por longo tempo perturbaram a pa.: interior do 
paiz1 permittirnm aos Ethiopes chegarem até Abydos c mesll'O até Mem· 
phis. Pia11ki J1ftiamlllll occupou emtim todo o Delta, e TtroAJlltt, primeiro 
rei da XXIV dynnstia de Sa1s, não foi capaz de lhe resistir. Ool:enrann, 

todavia, rtocuperou o Baixo e i\'ledio Egypto, durante o frnco reinado de 
Kalltta, $uccessor de JJ!Ieiamum; mas logo depois Chabo~·. filho de Kachta, 
chegou até o Mediterraneo. 

E' certo ser uma e mesma pessoa tanto o Su11 dn Biblia, como o Sa/Jit dos 
textos assyrios, o Saótuor dos historindores gregos e o Clta6ak dos egypcio~ . 

(') Os historiadores gregos chnmam-no Thearchus, Ethcarchus, Taracus 

ou Tarcus; os assyrios, Tnrku ; os egypcios, Taharca. 

{ 
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chassado por A:::arhadclon até o fundo da Ethiopia, não se 
demorou· em · regres~ar, bater os Assyrios em Memphis e 
expulsai-os de todo o valle do Nilo. Derrotado po uco de
pois por Assur banipal, no Delta. e repellido até a fronteira 
meridion:~ l do Egypto, volta com grosso exercito e 11ssiste 
em Memphis ;l install <~ção do boi Apis. Forç11do emfim a 
retiru-se de novo, morre r.a Ethiopia sem ter successor. 

42) Ultima dynastia. - Entregára Assurba11ipal o 
governo do Egypto a vinte príncipes indígenas, (1

) e, com 
a condição ele repellírem os Ethiopes, perdoára-lhes o crime 
de se ter insurgido. Proclamaram, todavia, dahi a pouco 
esses príncipes uma nova revolta, e com fortuna tal, que 
desta vez se tornaram independentes. Capitaneou a insur
reição Psammetico, um dos vinte prínci pes, que, eleito rei 
(665 - 11 ), expulsou os Assyrios mediante o auxílio de Gige, 
rei da Lyclia, c talvez de <~ ccordo com Cyaxare, rei da Media. 
Inaugurou a XXVI e ultima dynastia, fixou a sua residen
cia em Sa'is e to111ou Azoto depois de um memoravel cêrco 
de vinte e nove annos. 

43) Os successores de Psammetico- foram : - 1) 

N eclláu 11 (611 - 595)1 que esquípou duas grandes frotas: uma 
no Mediterraneo, outra no Erythréu, e, para reunil-as se
g undo a e:xigencia das circumstanc i :~s. tentou pôr de novo 
em communicação esses dois mares. Havendo perdido cento . 
e vinte mil homens, abriu mão da empresa ('). Dirigiu-se 
Necháu para a Asia e a conquistou até Carchemis no Alto 
Euphrates (6o9), depois de vencer, na planície de Mageddo 
a Josias, rei de Judá, que, como bom vassallo do imperador 
de Babylonia, quiz disputar-lhe a passagem. Na volta 
pn!ndeu e levou para o valle do Nilo a Joachas, substituindo
lhe Eliacim ou Joaquim e impondo aos Judeul; pesado tributo. 
Sendo, porém, dahi a tres annos desbaratado em Carchemis 
por Nabucodonosor o Grande, retirou-se para o Egypto. donde 
nunca mais sahiu; - 2) Psaumutico JJ (595·-89), seu filho, fez 
apenas uma expedição infeliz para a Ethiopia; - 3) (3) Apries 

• ~1) Tambem Asarhaddon confi:ira o governo do Egypto a vinte príncipes 
andagenas, conforme diremos na historia da Assyrin, mas sito dois factos 
diversos que nllo se devem confundir. 

(2) Esse C:anl\1, aberto outrora pelos monarc:has da dynastia xn e 
mais tarde pelos da XIX, p:utindo de Bubastes e descendo pelos Lagos 

Amargos, ia ~té Suer.. Contnm lambem que Nech:!.u ficou assustado, porque 
um oraculo dassera que trabalhava para um barbaro. 

{1) Uabra, Uaphris ou Uaphract1 etc. é o mesmo que o Apries dos 
historiadores gregos e o Ephree da Diblin. 
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(589-69), promettendo o seu apoio a Sedecias, rei de J udá, 
contra o rnonarcha da Babylonia, deu causa á ultima ruina 
de Jerusalém. Vencido pelos Chaldéos, foi, no seu regresso, 
derrubado por uma revolução que elevou Amasis apesar de 
pertencer a outra familia e até a uma casta inferior; - 4) 
Amosis (569-26) hospedou Pythagoras e o sabio Solon; pres· 
to\t homenagem a Nabucodonosor, que neste ínteri m acabava 
de subjugar o Egypto todo; alliou-se com Creso, rei da Lydia 
e pagou tributo a Cyro o Grande. Recusou·o, todavia, a Cam
bises. que por isto declarou guerra ao Egypto. - S) Psammetico 
111 (526) foi por Cambises esmagado <:m Pelusa, e morto 
depois de ver o seu filho levado ao ultimo supplicio c sua 
filha ir, como escrava, buscar agua para os Persas (526). 

Assim cahiu o reino do Egypto, onde desta época em 
deante dominaram os Persas, os Gregos, os Romanos, os 
Arabes, e nunca mais príncipes nacionaes segundo predi,;
sera o propheta Ezechicl. E' verdade que ainda subi u ao 
throno um ou outro chefe, elevado em consequencia de 
alguma revolta ; mas por t:io cmto tempo e com exito tão 
infeliz, que não merece attenção. 

Uso~, costumes, lcttras, scieucias e ;u'tes 

<i -i) A s onstns.- Toda a Sociedade no Egypto assem:wa sobre :1 dis· 
tincçllo da, cnstns, posto que nllo fossc•u, nem t:'to cxclusivns, nem hercditarins 
como nn T ndia A principio havin só trcs, isto é, os saardotrs, os gurrnirPs (" 
p(IIJo, Subdividia-se esta ultima em nrlijices ~pastora. Foram mais tarde c.readas 
as castas dos marinheiros e dos inltrpntes. Durnntc a dominaç:'to dos Gregos 

deSilppareceu esta distincçiio de castas.-O g overn o era monarchico·heredi· 
ta rio. O monarcha assumia o titulo de ph11rnÓ, isto é, filho do sol ; commanda,•a 
o exercito, e govcrMvn o paiz por meio ele magistrados dependentes directa· 

mente dellc. A justiçn ern confindn aos sacerdotes, que julgnvnm os proprios 
reis, recusando· lhes ns honras da sepultura no caso de os acharem réus de ai· 

gum crime.-R e lig lõ.o . Embora, na remota antiguidade, adornssem os Egyp· 

cios o verdadeiro Deus, cahiram pouco n pouco em umn idolatria t!lo grosseiras 
que tributaram honras divinas nos nnimacs c plantas 1). Conservnvnm 

com grande cuidado os corpos de seus antepassados (mumm•ns), porque acre· 

ditavnm na immortalidadc da nlmn c na metempsychC\se, dizendo que, no fun 
de seis mil annos, as almas tornariam a animar seus corpos A' testa de 

seus deuses estava a trind:lde dos filhos de Cham, a snher: Kneph,, de cuja 

bocca sahia o ovo primitivo; Phlltn, o Vulcano dos Gregos ; Pltri ou Pi·ri, 
o sol. Quanto nos outros, nomearemos apenas os principaes : Osiris, o deus 

elo bem e da agricultura, e Typhou, seu irmito, o deus do mal· S(rapis, deus 
principrtl do inferno; A111111on, o Jupitcr dos Gregos · !tis a Íua crescente ; 

JVeith, n deusa da sabedoria, como Athenns e Miner'vn; Í.fmtlu ou Jlfaudtí, 

(
1
) ~ celebre o verso de JuvcMI : - Fclices gentes, quibus b:I!C nas· 

cuntur in hortis - Numina. 

·~~---~-
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o J>an dos Gregos, deus dos pastores: ThDt, o i\lercurio cgypcio, 
(1ue presidia :i pl\11\vrn, :i escripta c :is. ~cicncias; o /lo~ r1pis, que 
depois de receber, por 25 nrmos, honras d1v1nnS em ~lc:mph•s, crn com 
grnndc solemnidndc nfogndo no Nilo. Chornndo·O cnt!ro amargnmcntc, 
o cmbalsnmnvnm c lhe procurnvnm um succcssor, que em Mcmphis tomnvn 
posse da sua divindade no meio do maior rcgosijo publico. Dcvin ser prelo 
c levar no Indo direito umn pcqucnn mnnc:hn branca crn fórmn de lun 
crescente. 

45) L ottra s , s cie n oil'ls e artes.- Pouco S.'lbemos da nntiga littcratura 
do Egypto, porém os nutore~ falam de poem:>s em honra de lsis, d.e Se· 
sostris, etc. Além disto as inscripçôcs, hoje t!ro estudndas pelos s:1b10S, c 
bem MSim o famoso l.iv•o dos mor/os constituem um bom cabedal de littcra· 
rurn. Nem deixaram de florescer no vallc do Nilo ns scíencins e ns nrtcs, 
como se deprchcndc de seus monumentos colossnes que s!ro n~ jlyrnmirlts, os 
!typoglus, os ltutjllos, os ol!tlistoF, o Jlftmllflllitmt, o Sjlltin:x, o lago J11nrris, o 
lnlJJiintho, ele; pois rstns grande~ construcçõcs suppõcm conhecimentos 
bastante :tdeantados nas mnthcmaucas, na archi tc<'tura, etc. 

Entre :.s sciencins cuhi,•ndas pelos Egypcios, merece especial mcnçilo a 
Mllonomio, cuja origem se attribuia a Tllot. que, para transmiuir :\ postcri· 
dndc 'cus segredos scicntificos, fundou, dizem, um collcgio de sacerdotes. 
Thot1 segundo affirmam, '•ivcu ccrc:t de tres mil nnnos antes da noss11 éra, 
c dividiu o nnno em 365 dias. Pnra emendar o erro que esta divisao incluia, 
idéarnm o período conhecido pelo nome de anno solko, anno cnnicular 
ou anno de '/'hol Constnvn este periodo de 146 1 annos, no fim dos quacs 
rccomeçavnm no mesmo din o anno civil c o religioso. Comwclo estes astro· 
nomos, em Jogar de progredirem, perderam 11 pouco e pouco a su11 scicncia1 

cahindo na as1rologin com o intento sempre baldado de predizer o fu turo. 
F:stnvnm em voga no Egypto tres cspecics de c~cri ptn, isto é, a Meroglyp!titn 
ou sngrntfn, que era figur;~tivn, orn symbolica, orn nlphabctica. Empreg;wn·sc 
nas inscripções dos monumentos publicos ;-n Merotieo, usada exclusi,•n· 
mente pelos sacerdotes; c a demoliea ou popular, que difTeria d:1 hicrntica 
só em ser mais simples. 

ASSYRIA E BABYLONIA 
'6) A s fo ntes historicas-da Assyria c da Dabylonin, além da 

Sagrada Escripturn1 nté os nossos dias foram :- t) Oa·oso, sacerdote chaldéo 
do 111 scculo antes da érn vulgar, do qunl temos só alguns fr:tgmentos; 
- 2) Dtotforo ria Sidlitl , historiador grego de segunda ordem c contcmpora 
nco de Augusto;-3) 1/erodolo de Halicarnassc, historiador grego do V 
scc. ;- 4) Al>ydmo, que floresceu no Egypto sob os Plolomiu.s ; - S) Clesins, 
medico de Cnido, que, depois dn batalhn de Cunnxn C401)1 permnncceu 
1111 côrte de Artaxerxes Mncmon em qualidade de primeiro medico. 

A historin de Ctcsins, diz. Lcnormant, foi escripta c alll•>risada por fim 
político, R.:sumc·sc no sc~;u intc; - Ni11o filho de Belo e fundador de 
Ninh•c, subjugou a Chnldéa, a Armenia e todo o pniz que se dilnta entre 
o Indo c o Mediterrnneo. Smziramis, filha natural da deusa Derceto, ex· 
postn na. floresta c nutrida por algumas pombas, tendo com seus conse
lhos. obt1do que se toma.ssc Bactres, capital da Bnctriana, mereceu con· 
tmh1r enlace matrimonial com Nino c ser deste modo elevada ao throno. 
Go~ernando m~is tarde o paiz1 como regente do seu filho Ninias, cons· 
trutu ns mnrnvtlhns de Dnbylonin ; realizou numerosas conquistas; ergueu 
innumcrnveis cidade~, etc., etc. Em fim abdicou, e, dcs:tppareccndo mu· 
dnda em pomba, fot adorada sob o symholo dessa ave.-Nin ins, snccc· 

.. 
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dcndo :i sua mlle, mostrou-se muito indolente, e taes se mostraram, du· 
rante treze seculos, todos os seus successorcs até Sartlfwapufq, o mais in· 
dolent~ de todos. Cnhiu este ultimo ' •ictima de uma revolnç:lo, capila
nl'ada por Arb~ce c Delcsis: nquclle. govcrn:tdor da >'lcdín; este. da Ba· 
bylunia. Os rebeldes, tomando a c.~pital. fundaram os impcrios dn Bnby· 
lonia, da Media c de Ninivc. Oahi n pouco uma segunda msurrciç:lo, dcs· 
truindo Ninive, crcou os impcrios da Media c dn 13ahylonin. 

Todo. entendiam que estas silo lcnrlas inndmissiveis, c sO se conta· 
vam outrora por fnh:~ dr cous:~ melhor; hoje, porém, c•n logM destas fa. 
bulas, just:uncntc condemnndas a perpetuo ol••i<lo, possnimos os monu
mentos descobertos na Assyrin c un Chnldén. 

47) D escobert Rs l\118yriRs.-Foi em 1842 que o unliano Paulo Emi· 
lio Oolla, consul frnncc1. em "'lossul, ao Oll\'ir que nnquellns paragens se 
.l!ncontnl\'nm cacos de tijolos com inscripções. começou •t cav~r em um ou· 
tciro ao pé da villa de Khorsa/Jlltl, onde descobriu os re~tos do palacio, 
co11>truido antignmente pelo rei Sarg•m. c uma grAnde bihhothcc., de ti· 
jolos ou t.tboinhu. Em 1845 os ingletcs acharam, em frente de i\lossul, 
as ruinas da antiga Ninivc e avullado numero de tijolos ou taboinhas. 
que lc,·ar~m pl\ra a Inglaterra. Comtudo este prec:inso thesouro nllo pro· 
du~iria nenhum fntcto, si nito se descobrisse a chave da escripta a m tiformt 
(da fórma de um cónc ou frecha, arrtrUJ -lwulul) Deparou-nos esta chave 
o estudo feito sobre 11 gr:~ndc inscripção <IC Bchisllln, que, nAS t res \ in· 
guas fursinnn, mttln c tiSS)'riu, relat., as façanhas de Duio 1. 

48) B ellistun. - l'i cn 13chistun sobre a frontcirn occidental da ;\ledia, 
na estrada que de lhbylonia vác para Ecbnlnnn. A inscripçi'ro, csu\ obra 
de cem metros desde n base de um rochedo tnlhado a prumo, que tem 
pouco mais ou menos s6o metros de nhura c fat parle d:1 serra do Za· 
gn•,. Foi em 1765 essa iuscripçno visit:td:l pelo ~ahio :~llcmllo Cars1en 
Niebuhr. Em 1 Soz interpretou G rotefend a primeira columnn, que é em 
persiano. Dahi t>or dc:~nte trabalharam nclla os s rs. }{ask, Lassen, Eu· 
genio Burnouf c si r I lenry Rawlinson, o qual em 18 36 copi <'u tod:~ a 
inscripçilo, c decifrou a primeira c:olurnna. illaio>r difliculdnde npresentava 
a interpretação da segunda columna, tscript:l na ltngun ona1iant11 ISto é, mitJ
al'ianll que é mais complic:~cla. Foi, tod:~ via em 1844 explicada pelo di
namarque~ Westerga:ud c por o utros. Finalmente ent 1S55, Norris deu uma 
traducçl\o dclln, c provou q ue o fundo do seu idioma pert:ncc á fa milia dns lín
guas turnnicas. $cndn a hngun assyrin a da terceira eolumnn, "~'' foi diflicil nos 
sabios cntcndcl·n, c da h i passaram :1 interpretar os monumentos de Kho rsahlld. 

De feito cn1 184Q cnsinnvn De Saulcy ns primeiras regras de leitura, e n1 
1850 o Dr, Hincks de Dul•lint demonstrava o syllnhismo dn escri ptn, 
~m 1851 . H<!nriquc R11 wlinson rcvelavn a p~lyphonia c o duplo valor, isto 
c, jJitomltro c it!log-raphico, dos mesmos signacs, e public:tvn a sua p rimeira 
trad~c~ilo da lingua assyria . (') Entrc!Pva, no entretanto. Ju lio Oppert i 
pnbltc1dacle R primeirn grarnnmtic.1 dessa mesmn ling ua. l' ropot, por ultinto, 

. (
1
) caz:ac.tcr p!toJUtirtJ é o que representa o som i itliog-rap!tüo, o que mn· 

nt festa a 1dea! polyplt?IIO, o que denota varios sons no mesmo tempo. Nós 
tnmbem possutmos cnracté~cs ou signacs ideographicos, v. g: os algarismos: 
os numcros romanos, os s1gnacs em v<>ga nas m:uhcmaticas, etc.. mas .e 
que entre nós são cmprcgndos em pequena escala. Possuímos tambem SI· 
gnaes ~olyphon?s, r: silo ns vogacs que teem mais de um (Som, v. g., fórn c 
fôrn, besta e bestn, cartc c córte, môlho c mólho sê sé se. séde e sêdc; 
fórma c fôrma; porém nós os distinguimos quasi scm'pre 'po; 111~io do accentO· 

... 
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em 1857, Fox Talhot urna cspccie de concurso, ao qual responderam J orge 
Rnwlin~on o Or. llrncks c Julio Oppert. Verteram a grande inscripçllo de 
7itl-!ntpal~sm· L c, corno este trnbnlho se :tchou identico no tocnntc n 
sub,tnncin pllllcrnm esses illustrcs assyriologos nnnunciar no mundo que 
n ~havc d~s curactércs cunciformcs jn cstn,•a no domínio da seicncin. 

49) A cscriJ>tl\ onn oiformc- em vigor 110 Oriente desde os tempos 
mnrs remotos ntê o fim do L sec. da êra vulgar, foi cultivada pelos Assyrios, 
Chnldcos. Pcrsns, lllcdos, t\rrnei10S, etc. l)ivrdcm os nssyriologos a cscripta 
cuneiformc cu1 nrdtntm, mot!anu c rursivo ou wtl~nr. A archi\ica ou pri
mith•a é multo drflicil, ~endo em compcnsnç!lo n mcsm:1 em toda " p:~rte; 
:1 moderna. que d:ltn dn scc X, é menos complicada, mas varia segundo 
os dl\•cr~o< pni•cs; n cur•"'a é rnnis sunplc' c era usad:1 1135 escripturas 
privadas; as duns precedentes cmprcgnvnm·sc unicamente nos documentos 
c monumentos publicob. Nos textos mais antigos cncontram·sc só C:lractcrcs 
idéogrnphrcos, porém <l<;;de o scc. Xll estes começam n rnisturnr·se com 
os phoneticos, c, :is \'C7.cs, o mesmo enractcr ou s ignal rcprcsentn a um 
tempo o sonr c a idén ou tnmbcm diversos sons. l)nhi n g rande difficnl· 
da de dn Jntcrprctaç:to. ( 1) 

so) Paiz- Dá·SC, na geographia antiga, o nome de il1~· 
sopotamia (entre·rios) á parte superior da planície compre· 
hendida entre os rios Tigre e Euphrates.- Chama-se Chal· 
déa e Babylonia o paiz situado nas duas margens do 

(') Vide os assyriologo~ c cgyptologos >cgnintcs: Joaquim 1\ lénnnt
Bo/ly/om tf la C!Jo/dic, Pnris J87s.-Annolu tlts !?ois d Assyrit 

Frnncisco Lcnorrnnnt-.1/nmu/ rf lustoiu allt'Í(Imt de I' Oriotl, j usqu'aux 
s-uen ts .lf;diqua, Paris 1$6<} - /,a prtmihes rivilisnfions- f:ssai de rom· 
mrnfoire de Bérose - Ldltu aSS)'JÍologiquu, tk 

Sir Hcnri Rawlinson -7t>llrlla/ t>/ 1//C asinlit sodtty. 
George Rawlinson- T/u jive ~r<at 111011111 dtiu o/ fite andmt ~uorltl. 
George Smith - Ass)'rion disro-.Jeries-Reanl Clllltiform 1·esem·ehes-An ,,,. 

eo'"'' of t xj>loralions ond distlWtriu. J'he dMidean ouo11nt of Cmtsis, etc. 
-lfis/oiJ' of Asmrbnnipnf-1/islol)' of Bnóyfo11in , etc. 

Vigouroul(--Uu 11ouveau dtapitre de la Cmise dtaldie11e-Les tlltllltVt•·tu 
mot!crnts "' AsS)•rie ti m Hgypte-Ln Bible tf lu dlcom•erle.< modawes. 

Gustavo Uickel-Ztitsdm/f /tur J:olistht Tluologit. 
Julio Oppert em snn numerosas obras rel:~tivns :\ nssyriologin. 
Schrader-.Dic A(i/iusdueifte mui das alie Tatommf. 
i\laspero -//i.stoirt andmnt tia pmplcs rle I ' Orienf. 
Schoebel-L'authmtiâli mosaiqut de lo Cmist, difmdu ~ontrc les alio· 

qtus du ntlionolisme allemnnd. 
Finzi-Ricerche per lo slfwlio defl'antichitá assim, 
Knobel- .Die 1/<>llerlaft/ der Cmesis. 
J.oftus-Citnlt!tn tllld Su:ioua. 
llrugsch-/fistoire tf qypü. 
~habas- ~oyngt d'un E.ryptim- iltélaugu, tfr. E'tudes stll' l'auliquilé lui

l t>rtque d' af1•·es lu tfllwcu éJrJ'f'litllll&4, etc . 
• ~elntrc-Les insn-iptions hitloriques de Ninro~t e1 rlt Bnl>ylont. A sp«t 

gmeral dt rts dommwls. E:rnmtlt railonni des vtrsions fi·al/{aisu ti an~loi· 
ses. Paris 1879. 

Vejn lambem IVeslern Asio inudj>tions, c/(, 
Norris-Assyrinn diaionn•J'. 
W. l'nhner· -Eg:r'/'liatt d11'Dnides, etc. etc. 
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Baixo Euphrates até o golpho Persico.-.11 Assyria occupa 
as duas beiras do Alto Tigre.-.11 Suziaun está ao sul da 
Assyria e a léste da Chaldéa, onde chove rara s vezes. sendó 
o terreno fecundado, como no Egypto, pelo transborda· 
mento do rio. A Assyria é montanhosa; a Mesopotamia, a 
Chaldéa e a Babylonia são geralment·e p1anas. 

HISTORIA POLITICA DA ASSYRIA E DA BABYLO NIA 

51) Epoca primitiva. -Segundo a Sagrada Escriptura, 
logo depois da confusao das lín guas, Nmwod, filho de Clms 
e neto de Cham, lançou perto da famosa torre, os alicerces 
de uma cidade que chamou Babylonia. Um pouco mais tarde 
Asstw, filho de Sem, partindo de Babylonia, passou a fundar 
a cidade de Ninive, na margem esquerda do Alto T igre, e 
dentro em breve todo o paiz circumvizinho recebeu o nome de 
Assyria. E' difficil dizer qual fosse a sorte de~sas duas cidades 
em tempos t:io remotos; porém, seguindo Beroso. illustrado 
pelas descobertas recentes, podemos affirmar que Ninive 
permaneceu, durante longos annos, na obscuridade, e qlie ns 
destinos de Babylonia foram successivamente dirigidos por 
cinco dynastias, das quaes passamos a dizer alguma cousa. 
Das tres primeiras dynastias, mal conhecemos alguns nomes. 
Parece, todavia, certo que, no seculo XXIU, a Chaldéa foi 
conquistada pelos reis elamitas, os quaes formaram a li e 
UI dynastia da Babylonia, e extenderam o seu domínio até 
perto da fronteira do Egypto. Esta epoca coincide com a 
de Aorahao (216o - 1985), e um desses monarchas elami· 
tas talvez fosse aquelle Chodor!ahomor, que no saque de 
Sodoma fez prisioneiro a Loth.-A IV dymrstia, toda de 
reis chaldéos, reinou desde 2000 até I 56o. Assigaalaram-se 
nella os seguintes soberanos :-Sargo11 I , o A11tigo, um dos 
maiores heróes destas éras remotas, que, dominando por 
mais de quarenta annos, dilatou o seu reino até o golpho 
Persico, a Media e o Mediterraneo; levantou numerosos tem· 
pios e pala cios; protegeu as sciencias astronomicas, etc., 
ctc.-Naramsim, filho de Sargon, e Ismidag an: ambos il·· 
lustres por conquistas, construcções, etc. 

A V dy11astia, composta de monarchas arabes mante· 
ve-se no poder, mais ou menos, desde 15 50 até I

1

300· Ou· 
rante o seu dominio Ninive começou a sahir da obscuridade 
impondo a sua protecçao ~ Babylonia. Nesta mesma epoca 
toda a Mesopotamia. ·a Assyria e a Chaldéa tiveram de pagar 

, 
• 
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tributo aos rds do Egypto.-Sobr~sahiram nesta dynastia: 
- 1) Hammuraói, seu fundador, a quem grangearam imme~sa 
gloria suns conquistas c sumptuosas construcções de palacaos 
e ele templos, bem como a abertu•·a de um grande canal, 
restaurado mais tarde por Nabucodonosor com o nome de 
canaL rt-gio. E' de observar que até este tempo, os monar. 
c h::~s dél Habyloni a tomavam o titulo de rei de Ur, de 
vVarka, de Nipar, de Larsnm. de Agam! ou Sippm·a, se
gu ndo que a côrte residia em uma ou em outra dessas cida
des ; porém desta época em deante assumem sempre o no
me de rei ele Bnó-i!u, porta do Deus !:>uprcmo.-2) Kara
ludns-celebrou com Assur·ód-nisisft , monarcha ela Assy
ria, um t• atado para rectificar as fronteiras. - 3) Furna
Parias f[ casou-se co m a filha do rei de Ninive c rectifi
co u de novo as fronteiras. Uma revolução contra o monar
cha da Babylonia offercccu dentro em breve no da Assyria 
um plausível pretexto para intervir em a poio do seu pa
rente c collocar esse paiz sob sua alta protecção. Outros 
acontecimentos em seguidn acceleraram a decadencia da 
Babylonia, que afinal se tornou tributaria da cidade de r\ssur. 

52) Imperio da Assyria. - Pclos fins do sec. XIII antes 
da nossa ér:~, começou a erguer-se o grande colosso assyrio, 
cuja historia póde d ividir-se em ci nco g randes periodos. 
No I período T uktatsamdml funda o imeprio conquistando 

·a Babylonia e toda a Chaldéa;-Tuk!atpatasar (t) I extende 
suas fronteiras desde o golpho Persico até o monte Libano 
c os mares Mediterranco e Negro. - N o U p er iodo perde 
Ninivc \'arins de suas possessões, e o sceptro passa para 
uma nova dynastia, cujo primeiro mon2rcha é B~lkatirassú. 
-No IH p~n'odo adyuire de novo o imperio uma grande 
gloria assenhoreando-se da Syria, levando suas armas victo
riosas até ,1 fronteira elo Egypto e impondo tributo aos reis 
de Israel e de J udá. Seus monarchas mais distinctos neste 
(icriodo foram: Assur-11asir-haóat

1 
Sa!ma11asar UI e Bin· 

uirari IU.-No IV paiodo Ninive decae a ponto de se achar 
na beira do (2) aby:;mo. 

(') Servo 011 adorador do filho de Asm·, isto é, do deus Adnr ou Snmdan 
C(IIC correspondc no Hercules dos Gregos e dos 'Romanos.-Pal, contracção 

de [lab~l, ti~h_o, é multo frequente nos textos cuneiformes . 
. t l E 0~1m11o de diversos autores que a missilo de Jon~s se realizou nestas 

clrc umstancHIS de extrema decnden.:ia. Uma peste medonha nssolou na 

mc~mn epocn toàa a Assyrin, cujo povo foi egunlmente nssust:~do por um 

~chpse. do sol. Este eclipse, que occorreu no dia quin:r.e de Junho de 76;1, 
~ p_reciOso pam n chronologia, visto corresponder exactamente :t epoca 
1 nd1cada pelo canon dos Limmds. 

s 



-· 
32 lliSTOIUA ANTIGA 

No V. p•-riodo toca Ninive o zenith da sua gloria, decli
nando afinal e perecendo para nunca mais resurg ir. Seus 
grandes impe~adores neste período for<~m os st'guintcs :- 1) 
Plml- Tuklat-palnsnr (74õ- 26}, chefe de uma nova dy nac;t ia, 
dilatou as fron teirac; do impcrio até o Indo, o golpho l'er
sico, a Arabia, o Egypto, o Mediterraneo •• o Negro e .o 
Caspio;- 2) Salntauasm· V (726- 22) pô7. cerco a Sanw na 
sem conseguir tomaJ.a; - 3) Snrgo1l (21--705), fundador da 
mais gloriosa dynastia dest:: impcrio, asscnhorcou-!ic de 
Samaria (722), anni quilou (i 19) Chabak em Raphia (1

). in
ternou-se na Arabia, abafuu um ô'l insurreição da Chaldéa, e 
acabou de morte violenta logo depois de dedicar o novo 
Q_alacio de Dur-snr-kin, descc>berto em 1 842; - 4) Scnnncltt'· 
lfib (704 -8o), o mais illustre dos monarchas a:-.synoo;, a for · 
moseou notavelmente a sua capital , protegeu as bd las a rtes, 
sopeou numerosas revoltas, derrotou (700) em Altnldt os 
príncipes egypcios do Delta, e retirou·se a toda a pressa 
quando viu t8s .ooo dos seus ~oldados (2

) mortos em uma 
só noite. Voltando a Ninive, tirou a vida a muitos hcbréus 
e foi assassinado por dois de seus filhos.-s) Asndl(lddon 
(68o- 68) (3) puniu cruelmente a innumeraveis rebeldes; des
truiu Sidon; mandou muitos colonos para Santaria; levou 
suas armas até o interior da Arabia; obrigou Tha• aka a 
fugir para a Ethiopia; confiou, mediante tributo, o governo 
do Egypto a vinte príncipes nacionaes; introduziu em Ninive 
os usos e as artes uo valle Jo Nilo, e, abdicando, retirolt·se 
p11ra Babylonia, onde pouco depois fall eceu.- 6) Assur
bonipal (668~26), digno successor de seu pae, avô e bisavô, 
subjugou a Suziana; domou tres vezec; a revolução do Egypto, 
que finalmente perdeu; fez guerra a Phraorte, rei dos M~dos; 
impo7. tributo a Gige, rei da Lydia; castigou com muita seve
ridade um levantamento da Babylonia, c enviou contra uma 
insurreição do norte c do oéste o general Holoplumes, a 
quem Judith decepou a cabeça junto de Bcthulia. Comtudo 

(') H oje Ref3h ao oéste de GAta. E' :1 primeira veY. conhceidn que os 
duis colossos \•eem :ls milos 

(2) Este desastre, :ro/Jn "" pratfcr na f ~trai, nã•l aconteceu per lo de J c
rusnlém, como opina J•1scpho Flavio, mas no l•:gypto nào longe de J' clusn1 

onde estava o proprio Scnnacherib cnm o grosso do cxcrcito.-T oclo o ho
mem que crê na Saw:~da Eseripturn t lV Reg. XIX, 35), deve neste facto 
reconhecer int~rvençlto <'Xtrnordinaria de Deus e, por conseguinte, milagre. 
Pretender cxphcnl-o por meio de um:~ prodigiosa multidào de ratos que, 
durnnte a . none, ro~ram ns cordas de todos os arcos, as nljavns c os c~
cudos, ser•n conlr~d• zer nbertnmente n Divina Escripturn, multiplicnr nu
lngres sem necess•d:~de e contar umn nnecdotn muito improvnvel. 

(
1
) A:rar-aNJ-itltlin, isto é1 Assur frntrcm dedit. 
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<>s dias de Ninive estavam contados, e o g rande colosso, 
abalado por tantos golpes, não pod ia tardar em chegar ao 
ponto da ultima ruina.-7) Assur-editili (626- 25), o Sara
cus dos historiadores g regos, vendo-se cercado na sua capi
tal. incumbiu Nabopolasar. seu general em chefe, de debellar 
uma insurreição da Babylonia. Este, em Jogar de executar 
a ordem recebida, uniu-se a Cyaxare, e, j1mtos, marcharam 
sobre Nu1ive, que, segundo a predicçào dos prophetas, ficou 
reduzida a um montão de ruínas. O infelir. monarcha pereceu 
nas chammas do seu palacio em 625.-0s vencedores. divi
dindo a presa, formara u1 os dois grandes imperios da Media 
e da Babylonia, que mantiveram sempre a paz entre si e 
foram de curta duração. Coube a C)•axare a Asc;yria com 
t odos os j)aizes do léste, norte e nordéste ; Nabopolasar 
to mou a Babylonia com toda a Chaldéa, a Suziana. a Meso
potamia e as outras regiões no oéste do Euphrates até o 
Egypto. 

A Assyria, como reino independente, existia desde o méado 
<lo seculo X V ; como imperio, desde o seculo XIII. Seus 
limites na sua grande extensão foram a lnclia, o golpho Per
sico. a Arabia, o Egypto, o Mediterraneo, o Negro e o 
Casp!o. A C!)oCa da sua ma!or gloria, riqueza e poder foi 
a dos Sargonidas. 

53) B a bylonia .- 0 imperío da Babylonia, que durou 
~penas 87 annos. foi governado pelos imperadores seguin
tes:- I) Nabopolasar (25-604) {t), seu fundador, fc=z jun
tamente com Cyaxarc uma guerra á Lydia, que acabou 
ao serem os combatentes assustados por um eclipse do sol 
(

1
). Cedeu Nabopolasar, mediante tributo, a Syria a Necháu, 

mas, passados tres annos, mandou contra elle Nabucodo
nosor, seu filho, que desbaratou o monarcha egypcio em 
Charchemís, no Alto Euphrat~:s, e, tomando Jerusalém, lc=vou 
para Babylonía o rei Joaquim ou Eliacim (6o6).-2) N abu
.codonosor (3) (6o4 - 561) construiu as maravilhas da sua 
capital, tornou a saquear Jerusalém, cujo povo deportou 
para o valle do Euphrates; subjugou a Syria e a Phenicia 
.apoderando-se da soberba Tyro apoz t reze annos de me
moravel bloqueio· internou-se na Arabia ·conquistou as ilhas 
do Mediterraneo, 'o Egypto, a Ethiopia' e a Libya (570). 

{'l Nnlm-po/.utu,., islo é, N11bu filium protegi t. 
(') Segundo as ml'lhores nutor idndes, occorrcu este eclipse no anno 

ode 6 10 . 

eJ Nlllm coronam pro1cgil. 
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Ebrio de tllo grande gloria, pretendeu ser adorado como 
um deus; teve duas visões notaveis; enlouqueceu suppondo
se boi; e, sem converter-se, falleceu pouco depois de recu 
perar o uso de suas faculdades mentaes.-3) EvibJu,·odáclt 
(561 - 59) alliviou o captiveiro do rei Jechonias, tratou bon
dosamente aos outros hebréus e morreu assassinado.- 4) 
Nabom'd (555-38). Depois do curto reinado ele Ncriglissor 
(59 -S S) e de Labo,·osoarc!tord, subiu ao throno Nabonid, 
que, vencido por Cyro em batalha campal, despiu as armas 
e recebeu o governo da Caramania na Asia Menor.-5). Bal
thazar jà associado ao throno por ~eu pae, Nabonid, rei
nava juntamente com elle quando foi morto por Cyro no 
meio do festim em que conto.:mplara o 111edonho J1lanc. 
Tluul, Pilares. Daniel, que leu e interpretou as tremendas 
palavras, foi proclamado tertius in ngno. (t ). 

54) Nabon~asar.- Dos rl!is da Bahylonia, l!mquanto ai no a dcpen· 
dente dt! Ninive, o mnis conhecido é JValto:tassar, notnvel por tt'r no cl ia 
:z6 de Fevereiro de 74 7 111augurndo uma nova h·o substitutndo o anno solar 
de 365 1/ • no nnnv luunr de 354 <Iins , que nté <: ntll'o estivcrn em vog:~ entre 
os Ohnldéos. E' desta novn ira que começa o canon de l'to lomêu, lista 
dos re is dt! .Bauylonin com a indicação precisa do reinado de cada um 
delles. Principia em 7471 primeir<> anno do reinado de Nnuon:.ssnr. c v:ic 
até 323, cpocn dn mort<: de Alc,wntlre o Grande. Foi este cnnon encon
trado em um codicc tlv Singcllo pelo ,·eroncz Julio Cesu Scaligero (1484 
- 1558). - Aa muralhas de Uabylonia, que forma\'am um quadrado, ti
nham cem metros de "lturn. vinte e seis metros e dois terços de IArgur:t ou 
grossura A supcrlicie •la cidade, diz ~lê•lant, era equivalente a sete vezes 
a da moderna Pariz. De feito cada um tios lados do quadrado conta\'a ,·in te 
c quatro kil de compndo, o que viria a dar 576 kil. de supcrficie- A 
doen9a do j:(rande unpcrn<lor crn semelhante :\ que os medicos chamam 
Lytanlrr.phl, peln qual o homem, suppondo-se lobo, procede como lobu. 
Dizem varios medicos distinctos que na historia da medicina se acham 
exemplos desta doença. Nnbucodonosor, pois, não se transformou em boi, 
mas cuidava ser boi, e portava-se como tal. E' bem conhecida a historia de 
seu duplice sonho ~a estatua c a arvore). interpretado por Daniel, c a dos 
tres moços hebréus at irados á fornalha, porque recusaram adorar a esta tua 
do re i. etc. O facto de ter Daniel desenganado o monnrcha a respeito do 
deus Bel ou Bnal, c do dragão. ao qual tributavam honras di,•inAs, bem 
como o de ser o mesmo Daniel fechado na .:o,•a dos leões, collocnm-se 
geralmente no reinado de Evilmerodotfi. 

Chiliznçito da Assyria e da Dabylonia 

ó6) Usos, cotttmno!l, etc. Ernm os Assyrios eminentemente guerrei ros, 
oceupnndo-se sem descnnço em guerras, conquistas c caçadas estrondosas. 
-0 sw govowo era monarchico-ausoluto-hcrcditario. Tinham um mn-

(') Alam-Deus contou os dias do vosso reinado ~ marcou o seu 
fim.- Thttel-:fostes pesado nn balança e fostes achado muito leve - l'!tm·er 
-o vosso remo f(Ji dividido c dado aos i\'ledos c Pcrsns. 

I 
I 
i 

I 
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gistrado nnnuo, chamado Lim11ur, que, como o primeiro archonte .em 
Athenas e os consules em Romn, dava o nome ao nnno, sendo por ISlO 
denominado lambem J:.pony mo. Ern com a sua eponymia que se datavamos 
monumentos publicos c solcmnes, c até os netos particulares c os fac.tos 
historicos. Conferi" o monarchn cslll honra aos grandes da côrte e do un
perio Elle 1nesmo era LimmiÍ no primeiro anno do seu reinado. Succe
diam·SC em scguidn com certa ordem o tartan ou general em chefe do 
exercito, o rabbi /ub ou prefeito do serra lho, o •·abbi-luri ou chefe dos eu
nuchos, etc. Seus imperadores eram in toler:welmcnte orgulhosos c c~uci~. 
Davam-se por filhos c representantes dos deuses: m:~uwnm ~em m•sen· 
cordia os prisioneiros, n quem por via de regra, esfolavam c ate sepultavam 
vivos dentro dos muros, Aos povos vencidos, que quasi a modo de gado 
transferiam de um paiz para outro, impunham a religião, um tributo c o 
governo político, deixando-lhes o governo êivil, sem procurar assimilai-os, 
nem captivar-lhcs a affeiçiío. Por isto, apesar do terror que incuti:un com 
suas crueldades, os Jc,•antamcntos eram frequentes, n:'lo raras vezes geraes 
e coroados de feliz resultado. 

Os Chaldéos n:'ío eram tão crucis como os A.ssyrios, mas a res?eito 
dos vencidos procediam da mesma fórma. Em mntcrin de religião ambos 
professavam o polythcismo adorando /)agt7o, pnc dos deuses ; Sin , a lua, 
primogcnito de J3clo; Jl[erodndl e Sttn mulher 'Zirai ·/JaniL ; Somns, o sol; 
JJ!!nrduck, /]in, Adm·, Somda11, Amé, Ammil, Nn1111t1, JVcbo ou Nobu, Asla.t•te, 
Assur c uma infinidndc de outros deuses. Os ministros do culto tonuwam 
o titulo de magos. 

Artes. Tanto os Assyrios como os Chaldéos conheciam bastante a cs· 
culpturo c architectura, conforme se dcprehcnde dos seus pnlncios, templos 
e outros monumentos colossaes. Cultivavam lambem n littcrnlura, como ap· 
parece por suas inscripções, seus tratados de grnmmatica, seus poemas, etc. 
descobertos nos tijolos de Babylonia c de Ninivc. 

5(;) Astron omia.- Dcdicavam-sc os Chaldéos com particular diligen· 
cia no estudo da astronomia, na qual, porém, como os Egypcios, longe de 
progredir, nlrnzaram-se, cahindo por fim na astrologia. Suas observações 
nstronomicas remontam, pelo menos, até dois mil e dttzcntos annos antes 
da érn vulgar. Um·a tahoinhn nssyrin, guardada no museu britannico de 
Londres, dá a posíç:to de Mnrtc c de J upitcr com o erro apenas de um 
minuto; outra representa o zodíaco com sufficicnte cxactidão. Prediziam os 
eclipses, c sabiam que a l u:~ brilha de ht7. não proprin, etc., etc. Outro 
povo celebre por seus conhecimentos astronomicos é o ehinez, que, como 
os outros, acabou por se entregar á astrologia, 

57) ExtlliCl\Qão tllnushcl .-De que modo explicar a cxistcneia de 
tanto progresso em uma é;>ocn tão remota ? Alguns historiadores (são ge· 
ralmcnte os positivistas) respondem :1 esta 'lucst:to dizendo que esperam 
achar, não srtbcmos onde, um povo, até hoje desconhecido, do qual essas 
nações hão de ter recebido a sua scicncin primitiva. Nós, porém, emqunnto 
elles andam em busca desse povo, daremos outra explicação ~ue, espern· 
mo~, será acccita por todo o homem. illustrado c de bom senso. O pri· 
mc1ro homem, crcado perfeito immcdiatarnente por Deus, foi dotado de 
tod.os os conhccunenlos necessnrios e uteis ao seu officio de chefe e pri· 
n~c1r0 educador da familin humana. Isto exigia a sabedoria e a providen· 
em ~c Deus, porque do comrnrio o homem seria incapaz de desempenhar 
a nnss:'lo que lhe fôrn iocumhida. Si o peccndo o privou dos dons sobn e 
Jlraclcr noLumcs, nilo o despojou do que recebera em vista do officio que 
lhe fôra C?nfiado, v. g., o engenho, os princípios e um notavel thesouro 
de conhccunentos naturacs que lhe servissem de meio para elevar-se á 
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contemplaçl!o de Deus e ele todo o universo. E' muito rnzon,•cl presumir 
que Ad:lo nl!o deixou de trnnsmittir esses conhecimentos :1 seus numerosos 
filhos, netos, bisnetos, etc., e que cste.s, além de augmental·os, os trnnsmit
tiram por sua ver. a seus descendentes. E' t~mbem de crer que Noé, no
receber o nnnuncio élo diluvio, tratou de conservar c de legar :\ posteri 
dade os conhecimentos mais necess.uios :i Yida social. ElCplica·se deste modo
nssnr. facilmente esse adeantnmcnto que se observ~ nns nnçõcs ninda novns 
do Egypto, da Chaldén c d!\ Chinn. Tilo $!rnndc progresso suppõc o estudo 
de longos seeulos, e esse estudo tinha sido feito notes do d1luvio. Noé, de 
certo, nilo conservou. nem trnnsmittiu tudo, c tambcm muitos conhecimentos 
hllo de ter pc'recido peln confusllo da língua, mns isto mesmo d:\ n rnztto dos 
factos seguintes que se observam nnquellcs povos, factos que sem esta supposi
çllo seriam inexplicnvcis:- 1) No1nvcl ndenntnmento, em algumas artes c scicn
ci~s, unido a mna grande igr.ornncin de cousns mais fnccis de ~c saber; - 2) Co
nhecimento das conclusões sem, :\s ver.es, saber o modo de deduzil-as;-3) Em 
diversas sciencias c singularmente na astronomia no ta-se gr:tndc regresso á 
medida que o tempo progridc.-Vide-Ln Civ Cnn. sene X II , vol. X, 
pag. 231 do qual bem concebido artigo. nós, em :~uençilo :\ brevidade, nil<> 
pudemos tirar sintto resumida c toscamente as idéas principac~. 

MEDOS E PERSAS 

58) Paiz.-A vasta região que leva o nome de Iram, 
é cercada ao N. pelo Caucaso e pelo mar Caspio, ao S. 
pelo golpho Persico e pelo mar da Jndia, ao O. pelas mon
tanhas que formam a extremidade da bacia do Tigre, e a 
L. pc:las que constituem o limite do valle do Indo. Os rios 
principaes que banham este paiz, são o 5)'1-Dm·ia (Iaxartes) 
e o A111u-Daria (Oxus); a parte superior daquclle chamava-se 
outlora Sogdia11a; a deste, Bactrüma. 

59) Historia.-Os Medos, descendentes de JJ!fadai, 
filho de Japhet, formavam juntamente .:om os Persas o gran
de ram(' iranico da família ariana ou indo-européa. Aba
laram, desde tempo immemorial, do seu paiz que corrcsponde 
ao moderno H e1·at, P., depois de varias estações, fizeram 
assento, durante os seculos decimo e nono, ao sul do Caspio, 
entre a Armenia e a Serra do Zagros, na regi:\o que delles 
recebeu o nome de Media. Subjugados por Salmanasar IH 
(857-22), permaneceram sob .o domínio da Assyria até Cya
xare, (') o verdadeiro fundador do imperio da Media. Ten
do elle reunido as diversas tribus da sua naçlio e sendo 
proclamado rei, dirigiu suas armas contra ~inive (634, anno 
34 de Assurbanipal), donde fo i rechassado com perdas graves 

~1) J?t!«is, que Hcrodolo d:\ como o primeiro monnrchn dn i\•lcdia, 
é ~OJ~ ehmmodo do dominio da hist->ria. Fhraorlt, pac de Cyaxarc. s i 
fo1 rct, com cc•~er.a nllo ;oi nem indepenàeme, ncrr, poderoso. · 

J 
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uma resistencia hcroica de treze annos.- Reconheccram sue· 
cessi,·amc::ntc os Phenicios a dominação dos Egypcios, dos 
Assyrios. dos Persas e de Alex.tndre o Gr:mde, aos quaes 
pagaram tributo. 

64) Civi lização.- Dedicada totalrncntc no commercio, a Phcnicia sus· 
tentava-se dellc c enriquecia. Suas cnrnvnnns penetrnvam no interior de 
toda a Asin. c seus nnvios, depois de l:lllçnr ferro em cada porto du Me· 
ditcrrAneo, chegaram até :\s Canarias c ao Dahico. Realizaram uma viagem 
ao redor da t\ fric.1 , c ,•i•itnmm Ophir, cuja posição ignornmos, porque 
esses nautas <lcstcmidos oc:c:ultavam com grande cuidado os Jogares em que 
praticavam o commcrc:io. Suas mnnuf.1c:turas de toda a qualidade não 
tinham rivacs no mundo. Suas colonias surgiam em toda a parte. Thcbns, 
nn Grccia ; Utica c llippona, na Africn; Panormn, hoje Pnlcrmo, nn Si· 
cil io; N~mes e Arlcs, nn. Callin; Tnraco ou Tnrrnconn e Gadcs, nn Hes· 
pa,lha, eram colonias phcnicias. São gcrnlrncntc allrihuidas aos Phcnicios 
diversas Invenções c descobertas uteis, c:omo as velas dos navios, a fabri· 
coç:to do ,·idro, n cscripturaç:to mercnntil, o f.1brico da purpurn, e sobre· 
tudo o nlphnbeto phonctico, composto de vint.c c duns lcttrns. Escreviam 
d11 direita parn a c~qucrda como os Hebréus ; porém os Gregos, quando 
adoptnmm esse nlphnbelo1 entenderam com bon rado que era mais natmal 
c~crcvcr cln csqucrdn pnrn :1 di reita. Adoravam Boa/, o deus do cêo; Jlfo/odt, 
o rei da terra; Astarlt, n Vcmts da Grecin, etc. O seu culto era tão cruel, 
IJU C com frequcncia ofTcrcciam sacrificios humanos, c tllo torpe c infame, 
que n:to é possível dcscrcvel·o neste eompt:ndio. 

65) Cnrthago.- Colonin tlc Tyro, fundadn no scc. XIII, foi Carthngo 
no scc. IX cngrnndccida pcl:~ phcnicin Dido, que construiu a fortaiC1.l\ cha
mada .Uyr~a. N:to ~c demorou Carthago em ala rgar o seu territorio e em 
ad<Juinr o domínio do i\lcditcrrnneo, occupnndo a Corsegn, as Baleares, o 
sul da 1-lcspanha c a~ Canarias. Em )10 celebraram os Cnrthagine1.es um 
tratado de commcrc•o com Roma. Pondo pouco depois a mira sobre a Si· 
cilin, lcvnram a ciTei to ns empresas seguintes :-em 480, apoiando os Car· 
tha;::i nc tcs a cau~a de Xcrxcs na Sicília, foram esmngndos em H i mero por 
Cclon, rei de Syracusa, no mesmo di:\ em que se feriu a batalha das 
Thermopylas; em 409, convidados pela cidade de Segesto contra a de Se
linonte, apodcramm·se de Himero c de Sclinonte, sustentando dilatada 
lucta contra Dionysio o Antigo; em 343 .assenhorearam-se do porto de 
Syracu~a, donde foram em breve rcchassados pelo corinthio Timole:to. 
Apparcccndo mais uma vez dcante de Syracusn em 310, os compelhu á 
retirada Ag:uhoclc~. que levou a guerra :'i~ portas de Carthago. Em z;S 
Pyrrho, rei do Epiro, os desbaratou emqunnto faziam uma novn tentativa 
contra Syracusa. No principio das guerras punicas (264) j:'i possuin Car
thngo nn Sicilia numerosas feitorins e postos militMes.-0 governo de 
Carthago era mystcri o~o. como, por via de rcgrn, era antigamente o de 
todas as cidades dedicadas no commcr..:io. Dirigiam os destinos do paiz 
dois sufTetas annunes, um senado, e ó povo que ra ras vezes era consul· 
tado nas asscmbléu. Creou·se ao depois o tribunal dos C~m, incumbido 
de conservar a constituição c de vigiar os actos dos generaes do exercito, 
ao qual, bem que todo mcrcenar io, estava entregue a salvação dn patria. 
As duas lac:ções de Hamton e de Barra causaram pela sua rivalidade a 
perda · final da nnç11o- perda que não excitou a compaixão de uinguem, 
por<]ue Cnrthn~o, ~obre ser tuda dedicada ao commercio, era muito pre
potente. Protessavarn t,; CtmhagiM:zes a. mesmll religi11o que os Phemc1os. 
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GRECIA 
66) A s fontes h ist orloa s- da Grecia são de duas c:spccic:s, isto ê1 

directas e indirect:u. As d>rcctas são os historiadores seguintes:- ! ) lluD
do/D1 de Halicarnasso (484 - 4o6), o pac da historin, que relatou os factos 
das gucrrns mcdi~as; - 2) 7'/mcytlidu (47 1- 395), que continuou Hcrodoto 
:nê o anno 21 da guerra do Pcloponeso;- 3) XmoJitollü (445- 354)1 que 
lc,·ou a histor•a de Thucydidcs até a batalha de i\lnn tinén (362), onde pe· 
rcccu Epaminondas. Deixou·nos cgu~lmcntc a vida de Cyro (C,j•rDjltdia) e a 
AlloÓf11is1 em que descreve n cxpcdiç:lo e rctir~da dos D et:-Jl/il;- 4) Pt~IJ-hio 
(206- 124', de i\leg:~lopolis. nutor de uma histeria geral, da h t~toria da 
guerra de Numnncia c da biogrnphia de Philoppcmcn, seu patrício c ge· 
nenl da Lign Achê;um;- s) P/ulardto (50- 140 da érn vulgar\, natura l de 
Cheronéa nn lleoc,., deixou-no~ as Vidas comparndas dos principacs hcróes 
da Greci3 e de Romn:-6) Deodoro da Siri/ia, do qual n:lo cx>stc>n mais 
que alguns fragmentos. E' do tempo de Augusto;-7) DiDII)'.fio de flalirar· 
11ossD, que viveu na cpoca de Allgusto;-S) Alt.\'tllldrt Pi>l)'lnil~>r, de ;\lileto. 
E' do ultimo scc. nnter>or :\ éra christan;-9) A n -lnlliiD Fla:•io (11 scc. de 
J. C.), que deu a hi<toria de Alexandre i\lngno;- 10) Ct~rm/io .Vtpos, autor das 
Vidas ~e >Ilustres capit:les, é romano do 1 sec. de J. C. Elegante quanto 
á hngua1 é pouco cxacro como historiador;- 11 ) Juslin(J, que resumiu 
7'""K" P(Jmplu lhistoriador ll\luto do tempo de 1\ ugusto c IHitural das 
Gallias), refere. em suas Plu/ipjlims, n h>sto rin da i\lacedon>n desde Phi· 
lippc. pne de Alexandre Magno, nté a reducçiío des~c pniz n proYincia 
romana. E' romano do scc. ll da éra \'ulgar, - 1 z) Qnin!J Curdo1 nutor da 
historin das conquistas de Alexandre Magno, é launo dos primeiros seculos 
do Chrisu:mismo. 

/ (s fontes i11dilutos-siío os oradores, rhetoricos, plulosophos. gramma· 
ticos, poetas, gcographos, as inscripçõcs, moedas, medalhas, obras de arte, etc. 

67) P aiz.-A Grtc>n Anuga era cercada no N pela Thessnlin e pelo 
Epiro; no S., L. c O. pelos mares Jollio c Egéo. 01\·idia·se em condncn· 
tal, insular e peninsular. Politicamente csta\·a dh·irl>dôl em um grande nu· 
mero de n:publicu, sendo Spnr>a e Athenas as princopnes. 

68) Diviaiio.- l'nrccc·nos muno boa a <livisilo da historia grega em 
tres grandes períodos.- O I chama-se pu ·iodo de formo(t7o. e extende·se 
até :\s guerras medicns.- 0 11 constitt1e a epoca dn gloria dos Gregos 
(5oo-359) O 111 é de dccodmdt1 ou dcpcndencin.-0 1 ptritulo pode 
subdividi r-se em <luas cpocn•, i. é. - r) con tempos primitivos c hcroicos: 
- 2) em tempos legislntivos ou cpoca de forma~11:o dos estados principnes. 
- 0 1 I fltri(Jdi> lhrnnge-;- 1) as guerra~ medicas;- z) n guerra CÍYÍ I ou ri· 
,·alidadc entre Spartn c Athenns;- 3) " hcgemonin de Thcbas - 0 1// 
f'triDdD occupa-IJ o rcin,do de Philippe;- z ) o de Alexnndrc;- 3) o dos 
succcssores deste. 

-!-
PERIODO I.- EPOCA I 

6g) Tempos primitivos - Toda a historia dos tempos 
primitivos da Grecia resume-se em tres factos principaes, a 
sab~::r: a ilwastto dos Pdasgt'os, a invasão dos Hrllmos e a 
chegada dos coloufls orimtaes. ·- Os Pelasgios. que preten
dia nl ser autltoclltlt01lt'S-nascidos no paiz-vindo do Oriente 
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occuparam a Asia i\'lcnor, a Grecia e a Italia. porém não dei- T·~ f't' .h~ 
x~ram de si nenhuma tradi_ção certa. Apenas podemos af· ~· ~-~ 
firmar que eram muito activos e offereciam a Saturno vi c- I. <JNO.JJ t..~~ ~ 
timas humanas. Dominaram na Grecia pouco mais ou menos ~ ~ f/.~r
durante o period • que corre cnt rc o XX e o XV seculo- ~ f/f .. ot/(,1, 

O s H ellenos déram o nome á Gr~cia toda, e vieram da ----
The!;sali~; (•) pois H ei/mo.! filho cl_e Deucalião rei da T_hes· ú:;:t.ff[: 
salia. fo1 pac de Dores, E.olo I! .Autlms; pae, este ulttmo, t:· rr •• ?r.;:::. 
de '.Jon e dt• Aclu!o. Dividiram-se, portanto, os Hellcnt'S em r« ~!'J::F 
quattl) tribus, a saber: Eolios, '.Jouio.s. Achéos e Dorios. E-.-., /! ytA· p:-cDft{f,<;; 
tanciavam estes ao pé l 10 Pindo. c;uat!do, a peuido dos He· ~""'~ /I(Ü"'<14;_ 

raclidas, passaram a conqui;;tar o Pcloponcso.-Os colonos ,._ 1 , 

. I . d . ~"""' 11-\J (;',(lr..,-
onentaes- c 1egaram um pouc" ma1s tar c, e eram cap1ta· ? • • t.; 

ncados pelos chefes seguintes: Cecrops, cgypcio, occupando jv?"~"'<~ tk'e 
a Attica , fundou Athcnas; Daniiu, egualmcnte cgypcio, A • • J- õ«<"Í . , _ 

. . ·~f' ~'-"" ......... 
estabeleccU·!>e em Argo>S ; Cadmo, phentcto, apodc:rando-.:e da ~ .. ti...... J.CPfi4 

Beócia, lançou os altcaces ue Thcbas; ergueu a Cadméa e ~ ... r
introd uziu na Grecia o alphabeto phenicio; Pclf1ps, phrygio, ~"''F"',.,.....,.. -4-

expulsou os Hct·aclidas- descendcntes de Hc:ntclio ou Her- ""''"""i w"'~ )< 

cules- da península que do nome delle se chamou Peloponeso, .e....~ 1a...._ 1 c.o.~ 
ilha de Pelops. :.:-:C.r-,~, 

7·0) Tempos heroicos. - Os aconteci mentos principacs 'L~J. 

dos tempos hct óicos cif• am -se nos cinco seguinte!': a ~ex- ~ .... f>•fN._ 7'< 
petlição tios argonautas, 1226; :-as façanh:~~ d~ Herculcs; f~.Jfwo_:. ... ~ 
as guerr~s de Thebas, ! 214- 4; a guerra de T roia, t 194 w~/~ 
-84; a mvasão dos Oonos no Pelnponcso. - Argonautas. ~ 1 

- 0 alvo da expedição dos Argonautn!', composta de 54 /..P,..~: 
herÓCS g rcgolS, á cuj a frente estava JtlSOI/J foi assenhorear· ~·-"r 
se de um vcllo de ouro, guardado na Colchtda por um dragão, e,y,..,P:,. 

e por touros que respiravam c lançavam fogo. Consegue 
Jason apo<krar·l'e desse vello mediante as artes magicas de 
Medéa, foge com ella e soffre numerosos e g raves desastres. 
Talvez o tntuito verdadeiro dessa empresa fosse dar cabo 
dos piratas tio mar Negro ou roubar os thesouros do rei 
da Colchida.-Os trabalhos de Hercules sao a imagem 
de uma epoca que li da para remover os obstaculos da civi-

(') O nome de Crtcitz c de Cugor dcrh·a de Crni; habitante~ de um 
pequeno camllo do Epiro. Ignoramos a n~llo pela qual os Roonanns elt· 
tendcrat~l este nome aos pO\'vS que antccedentemente se chaona,•am 1/tl/mos, 

c n? pa~l'. que dellcs se denomina\'n 1-lcllndc.-Serin este o Ioga r de npplicnr 
ó. lustorta g_regn o que dissemos dos clcscendcntcs de Noé, ma~ é mani
(e$tO que cltscussões desta ordem e~ccdcm os limi tes marcados n e·te pc· 
qucno coo~pcntlio. Deixamos peln tnesmn razl!o de tr:unr das emigrações 
dos Hetheos ;\cerca d;u; quncs em nossos dias tanto di•putno11 o' sahios. 
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lização. Hercules, segundo a fabula, afog <>u o leão de Neméa; 

matou o javali de Erymantho, a hydra de L erna e os pas

saras do lago Stym!Jhale, cuj as pennas eram de aço; aman

sou o touro de Creta; tirou a vida a Dion1edes, rei da 

Thracia, que nutria seus cavallos com carne humana; p rendeu 

o veado que tinha pés de bron1.e ; limpou as estrebarias de 

Augias, rei da Elida; furtou os cavallos de Geryão e os 

pomos de ouro das Hesperides; venceu as Amazonas fa. 

zendo prisioneira Hippolit<~, rainha dellas: livrou do inf-.:rno 

Theseu acorrentando Cerbero, etc., etc.-As guerras de 

Thebas foram a consequencia das aventuras do infeliz 

l:!.tlipo, que, sem o saber, matou Laio, seu p<~c e rd de 

Thebas; casou-se com 7ocasta, sua mãe, e foi deposto do 

throno por seus filhos. Eteocles e Poliuice. Sendo. no anno 

seguinte, Polinice expulso por Eteoclcs, ateou-se entre elles 

a Guerra dos Sete Clu:fes. 0 :; doi· inmios pereceram em 

um duello; e os outros, no assedio de Thebas. Passados dez 

annos, os Epigouos (descendentes), renovando a guerra com 

o fim de vingar seus paes arrazaram a capital dn Beócia. 

- A guerra d e Troia, não menos fatal aos vencedores 

do que aos vencidos, é o facto mais importante ~:, na sub· 

stancia, menos inct:rto dos tempos heroicos. T endo Paris, 

filho de Priamo, rei de Troia, raptado Helena, mulher de 

Menelno, rei de Spa1 ta, toda a Grecia recorreu á:; armas 

p:1r:1 ,·ingar t<1manha «ffronta. No fim de um mcdnnh o blo

queio que durára de?. annos, os Gregos entreg«ram Troia 

á5 chammas. Os heróes principaes desta guerra, segundo 

Homero, foram Heitor, filh.) de Priamo; e Achilles. filho 

de Peleo, rei da Phthiotide na Grecia.- D orios. Um seculo 

pouco mais ou menos depois da guerra de Troia, invadem 

os Dorios o Peloponeso como auxiliarias dos Heracli c!as, 

que tentam recuperar a sua herança. Conquistando-o todo, 

conservam-no para si, e perseguem os habitante:; que fo· 

[em para . a Attica. Na guerra que dahi se seguiu, o rei 

l.odro sacnficou·se para salvar a sua patria. 

71) Instituições communs a toda a Grecia.

Além da unidade C:e origem e de linguaaem que constituía 

a nacionalidade hellenica. eram communsb a todos os Greaos 

dos tempos heróicos o governo monarchico-hereditario~=> a 

religião, as festas e os j?gos. O caracter pr0prio da religlão 

dos Hellenos e bem asstm da dos Romanos consistia em 

attribuir á divindade a fórma humana com' todas :lS pai

xões e os vícios da humanidade. O homem adorou-se a si 
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mesmo com todos os seus defeitos, e o triumpho do mal 

foi completo. Tudo crn deus, diz S. Agostinho, excepto o 

proprio Deus. Os dcuc;es principaes da Grecia eram os 

mesmos que os ue Roma, v. g., Jupiter, filho de Saturno 

(kronos), bem como pae e rei de todos os outros, irmão e 

marido de Juno; Apollo, deus do sol, das sciencias e das 

artes ; Mercurio, da eloquencia; Marte, da guerra ; Vulcano, 

do fogo; Bnccho, do vinho; Neptuno, do mar ; Plutão, do 

inferno; Ceres, deusa das searas ; Diana, da caça; Minerva, 

da sabedoria ; Venus, dos prazeres. Havia mais um grande 

numcr.o de deuses inferiores, v. g., Pan, Flora, Pomona, Faunc, 

etc.. E de observar que os Gregos, como todos os Gentios, 

collocavam acima dos deuses o destino ou f ndo, fatum, a 

cujos decretos irrevogaveis deviam obedecer os proprios 

deuses sem excepção. 
As festas c os jogos f;u~iam pnrtc do culto. As festas 

principaes eram as Tlusmopltorias e as Pnuatltméas: aquel

las em honra de Ceres; estas, de.: Minerva. Os j"gos mais 

conhecidos eram os Ncmeos, na Argolida, de~icados a 

I [ercules; os lsllemicos, a Neptuno; os Pytlticos, a Apollo ; 

os Ol)'lnjJicos, celebrados de quatro e m 4uatro annos · na 

Elida. consagravam-se a Jupiter Olympico. Estabelecidos 

primitivamente por Hercules, decahiram os jogos Olympi

cos durante a guerra de T roia, mas Iphit•>, rei da Elida, 

os re.<>taurou por conselho de Lycurgo afim de estreitar 

as relaçõts sociaes entre os povos. A sua influencia foi 

tão g rande, que os Gregos contavam por 0./)•mpiadcs par

tindo de uma famosa victoria, ganha por um Conebus 

em 776 antes da éra christan. Consistian• estes jogos na 

lucta, no pugilato, na corrida a pé, a cava li o ou de carro: 

nem faltavam luctas litterarias de poesia, musíca, etc. O 

vencedor recebia em premio uma coroa de louro ou de 

oliveira, e, ao entrar, de volta, na cidade natal, nunca pas

sava pela porta, ma!; por uma brecha aberta nos muro!', 

ou por uma ponle construída expressamente para este fim. 

~ut~a instituiÇão digna de memoria era o cousdllo ampkyc

ctomc~, creado no XVI seculo por um tal Amplticcião. 

Reuma-se duas vezes cada anno para tratar dos neaocios 

geraes de toda a Grecia. ~ 

/~ 
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Epoca II.- TomJ>OS logi lati ro 

SPARTA E AT HENI\S (1) 

72) Spa~ta. - F undada por Sparton em lcn1pos ante
historicos, contou Sparta entre seus reis Lélcx. Eurotns e 
Lacedemon. Este legou o seu notne á cidnde ele Lacedcmonia 
que construiu ou engrandeceu - Os Dorios, asse nhorcan
do·se do P~loponcso e tomando o nome de sp;utanos, re
servaram para si os direitos políticos, d~:•xando aos Laconios 
apenas os civis, e tratando com extremo rigor os 1-fi/otas, 
que reduzir:un á ma:s hedionda escravidão. Comtu clo os 
Don os eram só nove mil, ao passo que o numero dos La· 
conios subia a trinta mil ; c o dos Hilotas, a du7.cntos mil ! 

A anomalia que se observa na his toria Je Sparta, isto é, 

de ser o pai7. governado sempre por dois reis de autori
dade egual, tira a origem do facto de ter Aristod,·mo tran· 
smitt1do o poder a seus filhos gemeos, Eurysllum·s e Procles, 
tronco de duas familias que possuíram simultaneamente o 
throno com os nomes de Proclidns e Agzdns. Estes ultimos 
descendiam de Agis, fi lho de Eurysthenes. 

- 73) Legislaç ã o d e L ycurgo.- 884 - Por dois seculos 
a historia de Sparta não apresenta sinão discordias intes
tinas e guerras contra seus visinhos. F inalmente Lycurgo, 
que governára durante a menoridade do seu sobrinho Cha
riláu e já fôra pelo oraculo de Ddphos declarado o mais 
sabio dos homens, emprehendeu dar á sua patria leis severas. 
Estabeleceu antes de tudo um governo, composto- 1) de 
dois reis, escolhidos sempre entre os descendentes de Procles 
e de Eurysthenes, que commandavam o exercito e pres1diam 
o senado ; - 2) de um senado, que, além dos dois presidentes, 
devia contar vinte e oito membros, da edade, quando me
nos, de sessenta annos, e eleitos pelo povo ;- 3) d::. assem
bléa geral dos Spartanos. Reunia-~e esta todos os .mezes, 
e gosa~a do direito de admittir ou rejeitar sem :~Ite ração 

as dec1s0es do senado.-Não sabemos com certeza si foi 
Lycurgo quem instituiu os cinco magistrados que com o 
nome de Ephoros chegaram a dominar os proprios reis. 
D esvelou-se tambem Lycurgo por tornar eguaes todos os 

I 
t
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Spnrtanos e por inspimr-lhes sobretudo o sentimento do 
patriotismo. Conseguiu n egualdadt: decretando-!) a di
visão das terras em 39.000 lotes eguaes e inalienaveis; 
-2) a crcaçlio da moeda de ferro muito pesada ;-3) 
a uniformidade das casas e dos vestidos;-4) ct proltibiçlio 
do commcrcio c ela instrucção;- S) as refciçaN publicas, 
para as quacs cada um devia contribuir com a sua quota . 

Afim de inspirar o pa triotismo instituiu Lycurgo- t) 
as conversas dos Lcclu!s, onde os velhos relatavam aos mo· 
ços as proeza.:; de seus antepassados ;- 2) um g raude nu· 
mero de festas muito estrondosas;-3) mna educação de 
todo em todo militar. O governo tomava conta elos meni
nos desde o l:erço. privando ela vida os f.·acos e os defei· 
tuosos, bem como mandando crear os otttros por amas pu
blicas. Educava-os mais tarde nos gymnasios sujeitando-os 
ao trabalho e aos mais duros tratamentos, ensinando que a 
fuga na g uerra é a maior infamia do homem, e permittinclo 
o roubo com a condição de não se deixarem surprehender. 

E', pois, evidente que a legislação de Lycurgo. sobre ser 
intoleravelmente despotica. não é civil nem civilizadora. 
Offende a dignidade do homem, a quem trata como sim
ples instrumento, mio como pessoa, dotada de direitos e de 
deveres inalienaveis; vióln a autori dade dos paes, e tende 
a destruir a família, base ela Sociedade. (t) Tendo levado 
a effe ito esta difficil empresa, fe7. Lycurgo jurar a seus 
patrícios que observariam estas leis até elle regressar; obte· 
ve do oraculo de Delphos a resposta de que Sparta seria 
a primeira cidade da Grecia emquanto ficasse fiel ás suas 
leis; e matou-se a fome depois de ordenar que suas cinzas 
fossem atiradas ao vento. 

74) Guerràs da Messenia. - A guerra principal que 
teve Sparta no seculo seguinte ao de Lycurgo, foi a da 
Messenia, provocada sobretudo pela fertilidade desse paiz 
vizinho. Com o pretexto de vingar uma offensa, recebida 
por algumas de suas mulheres, sahiram os Spartanos da ci-

• dade, asseverando que só voltariam victoriosos. Dahi dua~ 
guerras.-:-Na I guerra (743-23), tendo os Messenios le
vado var.tas derrotas, dão a coroa ao esforçado A1'1stodemo, 
que sacnfica a sua filha; mas, vencido por sua vez, suici-

( 1) Vide C:mht-Hist. Univ. epoca III, cap. V. Achará nesse lagar o 
leitor sobejas provas para persnadir-se de que a legislnçilo de I.ycurgo 
era tyrnnnica, bnrbara, h~diondn. 
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da·se, sendo então seus patrícios subjugados.- A // g uerra 
(685- 68) foi promovida por Aristome11o, da antiga famí lia 
real, que. voltando do ~esterro, levanta seus compatriotas 
e desbarata por muitas vezes os inimigos, perseguindo-os 
até os muros de Sparta. Comtuclo, animados pelo poeta 
atheniense Tyrtéo, ganham os Spartanos uma grande victo. 
ria; tomam a fortaleza do Monte Ira c, as~enhorcando-se 

de toda a Messenia, reduzem seus habitantes á condição 
dos Hilotas.-0 resultado destas guerras foi a fundação de 
numerosas colonias em diversas ilhas c costas do Mcditer· 

• raneo, para onde emigraram os ,·encidos recusando o fcrreo 
j ugo spartano. 

Submetteu em seguida Sparta a Arcadia, e estava con
cluindo a guerra de Argos, quando em <190 Athenas lhe 
pediu um auxilio, que chegou tarde ao campo de Mara
thona . 

.__ 75) A th enas.- P or morte do rei Codro aboliram os 
Athenienses a realeza substituindo-lhe o ArcltOntado, que 
a principio foi vitalicio, logo depois deccnnal e finalmente 
annuo co·m nove archontes. Emquanto o archontado foi vi
talício, o archonte devia ser sempre uma pessoa da família 
de Codro. il1~don foi o primeiro archonte vitalício. Auxilia· 
vam-no oito ministros, que mais ·tarde receberam o titulo de 
archontes. O primeiro chamava-se Epo1ly111o, porque dava o 
nome ao anno; outro. Basi/ms, rei. c presidia ao culto i o 
terceiro, como ministro da guerra, levava o nome de Pote
marques. Sendo, os mais, encarregados de preparar as leis, 
assumiam o titulo de Tlusmetllétes ou legisladores. O povo, 
todavia, não se deu bem com este reg-ime, porque os no
bres ou cu.patridas perseguiam ;.rbitraria e cruelmente os 
devedores pobres. Pediu, portanto, uma legislação, mas 
em 624 recusou a:> leis de Dracon tnch~ndo·as de impra
ticaveis. Havendo pouco depois Cylou (6 12) tentado restau
·rar a realeza, sahiu-se mal e fugiu, emquanto seus parciaes 
eram mortos ao pé do altar de Minerva junto do qual 
se haviam refugiado. Foi então a cidade acabrunhada por 
uma grande peste e purificada com alguns ritos religiosos • 
aconselhados pelo piedoso Epimmidts de Creta. Incumbi
ram afinal Solon de redigir um codigo que satisfizesse a 
todos. 

76) Legisla ç ão de Solon, 594.-Tratou antes de tudo 
Solo~ ~e reconcilia r os diversos partidos concedendo uma 
ammstta geral, e de facilitar o pagamento das dividas alte
rando o valor ela moeda. Dividiu os cidadãos em quatro 

[----------------~----
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classes, serrundo a renda de cada um. Só as primeiras tres 
podiam oc~upar altos e mpregos políticos, que eram gratui
tos , c só ellas era m obrigadas aos impostos directos e ao 
serviço militar . .'\. asscmbléa do povo, composta de todos 
os cidadãos~•úe vi nte annos que tivessem servido dois annos 
~ f•·ota, era o verdadeiro soberano, sendo moderada ape
nà!":pelo senado e pdo A réopago. O smado que se compunha 
de 400 membro::;, eleitos de novo cad;:~. anno pelos cidadãos 
das trcs primeiras classes, l ratava dos negocias do estado 
preparando :~ s leis. Os archontes exerciam o poder execu
ti vo c presidiam o senado. (•) O A réopago constava dos 
archontes que tinham desempenhado o seu oflicio de um 
modo irrcprehensivel. Além elos cidadãos, reconhecia a 
constituição de Solon mais duas classes ele homens, a sa
ber : os escravos c os mdcqNcs ou extmn geiros domiciliados. 
Ka época da mnior prosperidade da Grecia, viviam na 
Att ica 31.000 cidadãos, to.ooo meteques, e 400.000 escra
vos que eram tratados como animaes! 

77) Pisistrato. --Depois da retirada de Solon, col\ocan
do·se Pisistrato (56 : ), parente delle, á testa do partido po
pular. obteve uma guarda, e pouco a pouco usurpou o po· 
der. Rep ellido duas veze~, sempre conseguiu voltar, e, ad
quirindo popularidade, governou em paz por treze annos 
(541 - 28). O seu reinado foi glorioso : o commercio, a agri
cultura, as artes, receberam grande impulso ; a cidade foi 
aformoseada ; as obras de Ho mero, colligidas e ordenadas; 
uma bibliotheca, fundada e fornecida dos melhores livros. 
Seus fil hos, Hippias e Hipparco, succe.deram·lhe sem diffi
culdade; porém este não tardou em ser assassinado por 
Harmonio e Aristogcton; aquelle, sendo em 510 expulso 
pelo povo, foi b\ISCar na Persia inimigos contra a patria. 

78) Archontado de Clisthenes.- Continuavam, no 
entretanto, na capital da Attica as rivalidades entre o par· 
tido popular, capitaneado por Clisthenes, e o da nobreza, 
dirigido por lsagoras. Vencido a principio e obrigado a 
fugir, Clisthmcs voltou dentro em breve; expulsou os Spar
tanos, chamados por seu rival em apoio da nobreza; mo
dificou a constituição de Solon elevando a dez o numero 

(') Chamnv.a-se Adopago, porque antigamente se reunia em um outeiro 
de Martc-n,·cos c pagos. E de origem muito antiga. Solon o restabeleceu 
c, reformnndo·o,. c~nfiou-lhe n missão das causas criminaes. Ern prohibido 
nelle todo o aruficto oratorio para commover os juizes. Gosou por longo 
tempo da repulnçiln de impnrcinl. que perdeu no tempo de Pericles, epoca 
de corrupçito geral em i\thenns. Vide Fcller. 
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das classes ou tribus do povo ; a quinhentos, o dos sena

dores ; substituindo o sorteio ás eleições, tirando aos ar

chontes a presidencia do senado. concedendo o direito de 

cidadãos a um certo numero de meLequcs, c crenndo o 

desterro dc!cennal contra todo o cidadão julgado perigoso. 

- -Decretava·se este desterro mediante votação secreta. Da· 

vam-lhe o nome de Osl1·acismo, porque os vut:tntcs escrc· 

viam em uma concha- ostrou- o nome daqucllcs a quem 

desejavam infligir esta pena. Os melhores e mnis beneme

ritos cidadãos de Athenas ficaram sendo victimas do Os 

tracismo. Desta data em deante, conseguiu o povo tornar

se todo poderoso em Athenas. 

79) Coloniàs gregas.-Possuia a Grcciü avultad0 nu

mero de colonias espalhadas em quasi toda~ as costa-; e 

ilhas dos mares Mediterraneo e Negro. Para i:idicarmos :ti· 

gumas, nomearemos as seguintes: 0/bin, na Sardenha; Akrin, 

na Corsega; ll1at·sellta, na Ga\lia ; Saguuto, na Hespanha ; 

Lindo, nas Baleares; iVaucrntis1 
sobre uma das sete bocas 

do Nilo; a Pmtnpole, isto é, Cyréne, Bnrcéa. Apollonia, 

Teuchires e Hesperis, na Libya. 1os mares Negro e de . 

.Marmara havia Satros e Abydos, Periullto e Cardia, Lnm-, 

psaco e CY.:;ico, Cltalccdouia e BJ'Zanrio, Hancléa, Syuopt·, 

Amisus e T/u•ebizomla, Pltauagorin, Pnnticnpéa, Cnifa, 

Clurso1l , Tnuais, Odt•ssa, Tomes e Apollonia. Existmm 

tambem numerosas colonias gregas nas J\has do Archipe

lago, como em D·cta, Lesbos, Tcnedos, Cleio, Sa1nos, ele. 

Comtudo as mais importantes eram as da Asia Menor, 

da Sicilia e da Italia ou Mag na Grecia.--Na Italia : Cuma, 

que fundou Neapolis (Napoles) e Zancle:', hoje Messina ; 

.Sybaris, celebre pelo luxo e pela molleza de seus habitant es 

(sybarita, sybaritismo); D·otona, hoje Cortona, illustre pela 

pureza e austeridade dos costumes, por ter arrasado Syba· 

ris e pela fama de Milão, o athleta mais distincto da anti· 

guidade, sete vezes vencedor nos jogos pythicos ; seis, nos. 

olympicos. Podia levar ás costas um touro e matal·o com 

un~ mur~o. Acabou, dizem, devorado pelos lobos.- D cn;s,. 

cuJO leg•slador, Zaleucus, derivava· de Deus toda a leg•s· 

lac;_ao ; - -?téa ou . Vdia, muito conhecida por sua escola de 

ph1losoplua; Reg-to, á qual deu leis Charondns. Na Sicilia 

-t:ontava~-se Naxos e Leoncio· Gela cujo tyranno Pita· 

laris, puma os criminosos assando-os no ventre de: ~m bor 

de bron~e. ! Syracusa que se tornou a metropole de 

~da a(~•c•ha.) Seus tyrannos ou reis mais afamados foram 

clo1l sec. • Ditmysio I, o Antigo; e Diouysio 11 o JovCil 
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(IV scc.). Agnlltodes e Hie1·ao /1 (IV e Ill seculo). Com 
a unica e"cepção de Ctonn que data do !:ec. X II, todas 
as colonias areaas da Italia e da Sicília foram fundadas no 
sec. VJII, e1~oc~ da I guerra da Jl1cssmi~.-Na As!a .Me
nor os Dorios possuíam seus estabelecimentos pnnc1paes 
nas ~ostas da Caria e na ilha de Lesbos. Os Eolios haviam 
formado a dodanrcltin ou confederação de doze cidades, 
aliás independentes entre si. Os Jomos tinham est.abelecid.o 
outra dodccnrcltin mais poderosa que a dos Eollos; p01s 
Mileto, sua capital. rivalizava com Tyro e com Carthag? 
por seu commercio,. suas manufact~ras c seu poder m~n· 

timo. Dizem que MJleto fundou mms de trezentas colomas. 
E stas colonias reconheceram successivamente o domínio Ja 
Lvdia c da Pc:rsia, a cujos reis pngaram tributo. Aristago· 
,.;,s gove1nador de i\1ilcto, tentou subtrahir•se ao jugo dos 
Per~as, dando desta arte motivo ás guerras medicas. 

PERfODO II.- DIAS DE GLOR IA 

' 
Etloca !. - Guerras l\lcdicns 

\ 8o) I Guerra.-As guerras medicas são tres grandes 
luctas, que, no sec. V antes da éra christan, se realizaram 
entre a Grec ia e a monarchia medo·persn, e que duraram 

• quasi meio se<:ulo. Deu-lhes causa a questilo das colonias g re· 
gas da Asia Menor, esforçando-se a Persia por conservai-as 
sob o seu domínio, emquanto os Gregos anhelavam por 
vel-as independentes. Em uma insurreição, apoiada po r 

Athenas, os colonos incendiaram Sardes (499), e Dario ju
rou que havia de vingar-se. Mandou, pois. contra a Grecia o 
General Mardonio, que o povo da Thracia obrigou a retirar-se 
depois de ver a sua frota desbamtada pelo mar ao pé do 
Monte Athos. Então os generaes Dntis e Artnp/u.,-,zes, ca
pitaneando uma segunda e mais formidavel expedição, eles· 
truiram Eretria na Eubéa, e tentaram surprehender Athe· 
nas, mas foram em Mat·atltona (490) anniquilados por um 
punhado ele athenienses ao mando de iWt"!ciades. - N a 

11 . guerra (480), Xerxes, filho e successor de Dario, 
qmz commandllr em pessoa; invadiu o paiz inimigo com 
i~menso exercito; fez nas Thermopylas em pedaços Leo
mdas e seus trezentos spartanos ; devastou a Béocia e 
a Attica, entregando Athenas ás chammas. Vencido por 
T hemistocles no estreito de Salamina, regressou a toda a 
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pressa para a Asia, deixando na Grccia Mardonio que, 
apesar de ter 300,000 homens. foi no anno seguint<:: derro
tado e morto em Platéa, na Béocia, emquanto o resto da 
frota persiana era incendiado em Mycala, na Jonia, por 
Xantippo, pae de Pericles.- N a JII guerra (470-49), Ci 
mon, digno filho de Milciades e chefe da nobreza, alli ou-se 
com os diversos estados ela Grecia, e, pelas victorias al
cançadas nos rios Strymonio e Eurimcdontc, rechassou os 
Persas da Thracia, da Lycia e da Caria (470). Voltando 
dentro em breve do exilio a que fôra injustamente con
demnado, {•) e incumbido novamente de commandar as 
forças do mar, bateu tres vezes os Persas em Chypre, dic
tando a Artaxerxes Longimano o tratndo a que herdou o 
nome (449)- Garantiu esse t ratado a . independcnci\\ das co
lonias gregas da Asia Menor, e fechou o mar Egéo aos 
navios persas. 

81) Varões illus tres.- Os varões qu~ mais se distin
guiram, durante todo o perindo das guerras medicas, fo
ram os pasas Mardonio, Datis e Artaphernes;-2} Os Sparlcz-
1lOs: Leonidas, que succumbiu gloriosamente nas Thermopy- I 
las; Euribiades, que se achou na batalha de Salamina; 
Pausa11ias, que concorreu muito para a victoria de Platéa f; 
(79). Accusado de intelligenciM ~ecretas com Xerxes, teve de t 
morrer á fome em um templo onde 5e refugiára.- 3) Os 
atltenimscs: Jl1ilciades, que fallece\1 no carcere, porque não 
poude pagar a grave multa que lhe lôm impo~ta em con- · 
sequencia de alguma suspeita de traição; Arislldcs, que, banido 
por ter acceitado o titulo de justo, acudiu espontaneamente 
em defesa da patria em Salamina, e formou ao depois 
uma liga para obter o reconhecimento da hegemonia athe-
niense. Tlumi'slocles, que salvou a Grecia e reergueu os 
muros de Athenas, indo mais tarde morrer desterrado na 
Persia; Cimon, que, depois de suas primeiras victorias, logrou 
enriquecer e aformosear a capital da Attica com os de!pojos 
dos inimigos. Adquiriu tambem uma grande esquadra to· 
mando os navios dos alliados, a quem prometteu que ha-
via de !ustentar por elles a g uerra contra (JS Persas. 

(
1

) Acudiu Cimon, conlra o parecer de Pcriclcs,a Spar1a, qui' luctando 

com uma insurreiçito de escravos, pedira auxilio. Estando, po;ém, essa 

revolta j:í ahafnda quando chegou o reforço nthcniensc, Sparln recusou 

acceital-o, e Cimon pagou a sua gtneroddnde com o deslcrro. Como to

davi.a, ~c -lev~ntasscm diversas .ci.dade~ contra o de~potismo de Pericl~s, e 

daln se segu•ase um:~ guerra CIVIl, Cunon foi chamado e rein tegrado no 
acu posto. 
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PERIODO Ill· - DECADENCIA E DEPENDENCIA 

Epoca I . - PhiliJ•ve II 

gr ) A Macedonia- deriva o seu nome da tribu pelas· 
gica dos Jl1act•d01teS, que habitaram nella desde os te•n· 
pos mais remotos. Pelos principias do sec. VIII antes da 
éra vulgar, o heraclicla Cm·n11o, descendente de Tcmeno, 
partiu de Argos com uma colonia de dorios, e, erguendo 1 
Egéa ou Edcssa, deu principio ao reino da Macedonia na 
provincia de Emathia (796). Dos diversos successores de 
Caran.:J quasi nada se sabe, porque a historia desse paiz, 
anterior ao reinado de Amyntas I (538- 496), é muito 
obscura e incerta. Alll}' ntas organizou o reino, e pagou tri-
btltO aos Persas quando Dario [ realizou a sua infructifera 
expedição contra os Scytha:;.- Alexand1·e f ( 496- 52) acom· 
panhou Xerxes contra a Grecia, e recuperou a indepen-
dencia pela victoria ele Platéa, para a qual contribuíra re-
veh•ndo aos Gregos o plano dos inimigos.-Pcrdicas li 
(!fS2- 29) auxi liou Sparta contra Athenas na guerra do Pe- 1-t'w. .. ~ 
loponeso. - Arc/u/áu (29-400) governou sabiamente, porém -:f~·tJ':.v.J..',., r J,.t~ 
não tardou em ser assassinado.-Seguiram-se quarenta annos f.·.., r-.~ 
de anarchia, durante os quaes a intervenção de Pelopidas cr-.. .. ·'::Jf:~ 
e a entrega de quarenta r e fens garantiram o throno a Ale- -;:;--t-,.: .. ~""· 
xandre H. Um desses 1efens foi Philippe, irmão de Ale- ' u 
xandre, que esludou em Thcbas a arte militar. Fugiu mais 
tarde ao ver o momento opportuno; fez-se nomear regente 
em nome de Amyntas IV, seu sobrinho (36o), e logo to-
mou sem escrupulo o ti tulo de tei . 

92) Philippe II (359-36) - propoz-se um triplice fim, 
isto é, acabar de formar o reino, avassallar a Grecia toda 
e levar a effeito uma grande expedição contra os Persas. 
A sua força consistia na astucia e na corrupção pelo dinheiro, 
a ponto de dizer que achava facil apoderar-se· de qualquer 
fortale1.a em que pudesse penetrar uma azémala carregada 
de ouro. Organizando a imcomparavel phalange macedonia, 
construindo uma respeitavel marinha e formando um exer
cito valoroso, dilatou seus domínios até o mar ; conquistou 
a Thessalia, e preparou-se para intervir nos negocias da 
Grecia. Não obstante a ·potente voz de Demosthenes, soube 
adquirir um grande numero de partidarios; transpoz as 
Thermopylas, e conseguiu que os Phocezes fossem expul
sos do conselho amphiccyonico. Lançou mão dos dois vo-
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tos que clles possuíam naquella a:;semblêa ; ilSSenhorcou-se 
da intendencin elo templo de Delphos c da direcção dos 
jogos p)rthicos (346) · Marcha dentro em breve com o exer
cito amphiccyon1co contra a Attica, anniquilando os 1\ the
nienses na batalha de Cltcronén (33li). em que Alexa ndre 
colhe os seus primeiros louros. Eleito. no nnno seguinte, 
em Co.-intho, general em chefe contra a Pcrsia, foi assas
sinado por Pausanias, comm:wdante de suas gu:.rd:1s e 
acaso instrumento dos Persas ou de Oly mpin, mã~ de Ale
xandre, que Philippc acabava de repudiar 

1
1
; !. 'I'- ,1". ! ... : 

1 

93) Alexa n :::::1 ~~ 36 A :::• ~~~~:: :~ Ph;Hppc 11 da 
l_., e; ~l .. ,fW. rJt. Macedonia, foi um desses homens extraordinnrios, n quen1 

1! KrY·.,.. v.r .. ..-. a Providencia, de vez em quando, encnrrega de mudar a 

B(l.(.<r"'• -d. d.<t.~<fac~ do mundo c de pu~ir os grandes delmr:uente~. Deu-lhe 
Anstotcles severa e sab1a educação ; mo~trou desde a sua 
meninice notavel ambição e habilidade, succedendo a seu 
pae na edad~ de vinte annos. Depois de subjugar os Illy
rios, os Getas e os Thracios, e de sopear diversas insmreições, 
marchou contra os Gregos reunidos c açulados por De
mosthenes. Pacificou a Thessalia, arrasou Thebas, rece
beu a submissão de Athenas e alcançou ser em Corin
tho nome:>.do generalissimo contra n Persia. Tendo, 
pois. o oraculo de Delphos declarado que nada podia re
sistú··IILC, partiu de Pella, sua patria (34); bateu os Persas 
no Granico; celebrou jogos no tumulo de Achilles; cortou 
em Gordio (1) o famoso nó; adoeceu na beira do Cydno; 
venceu Dario em Isso (33); percorreu a Syria; assenho
reou-se da sobet·ba Tyro; vi~itou Jerusalém; conquistou o 
Egypto, e fundou Alexandria, conseguinde> ser, no templo 
de Ammon, declarado filho de Jupiter. Dirigindo·se então 
para a Asia, anniquilou em Arbcllns (31) o exercito de 

(11 Promettern um oraculo o throno ao primeiro que emrnsse no tem· 
~lo de Jupitcr na cidade de Cill·dio. l'roclnmarnm, portanto, rei n um 
samples lavrador da Phrygia1 de nome Ct>rdiq1 que suti sfizcra estn condi- ~ 
çllo. tlfidns, filho desse lavrador, consagrou ao deus u cnrro que o le\'4\'a 
quando lhe offe recer:un a realeza. O jugo estava Atado ao tim:lo por um 
nó t~o bem feito, que parecia indissolu,·el. Comtudo um ornculo promct- , , 
lera o imperio da Asia 3 quem o desfizesse. Percebendo Alexandre a dif
~eul~adc de o des:llnr. cortou·o com a ~'~pada1 realizando, melhor diríamos, 
J!l~dmdo deste modo o ornculo. Dnhi o proverbio- tortar o mí. isto é, 
C\'J:nr, em lognr ele rcsoh·cr, uma difficuldade ou qucstilo intricada. 
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Dario, que, fugindo, acabou ás mãos do satrapa Besso. En· 

trou triumphaate em Babylonia; passou a Sm:a, e celebrou 

em Persepolis festas eslrondo$as, no meio das quaes ficou 

victima das chammas o sumptuoso palacio das quarenta 

colu mnas. Continuando a sua marcha, chegou até ao extremo 

ponto das conquistas de Baccho c de Semiramis, onde 

ergueu doze altares; adaptou os costumes persiat~os; casou-se 

com Roxan::t, e, entrando na Inclia, prendeu Porus, que pre· 

tendeu ser em tudo tr:~tado como rei. Obrigado a recuar, 

fabricou uma esquadra; desceu o Indo até o oceano; sub· 

jugou todos os povos ribeirinhos, e recebeu em Babylonia 

os embaixadores de divcr!'as nações. Immcnsos planos ia 

Alexandre cffcctuar, a nao ser a morte prematura que em 

323 o salteou na edad<: de 33 annos. E' para lastimar que 

um tal hcróe se degradasse tanto pela immor<.lidadc, em· 

bri:~gue1. e ambição sem limite. 
A extensão do imperio de Alexandre, na epoca Ja sua 

morte, era immensa. Abrangia a Maceclonia. o Epiro, a 

Thcssalia com toda a Grecia; o Egypto até o templo de 

Jupiter-Ammon; a Phenicia, a Syria e o resto da Asia desde 

os mares Mec.literraneo, Neg ro e Caspio até o golpho Per· 

sico, o Indo e a Sogdiana. 
94) Os varões illustres-desta epoca foram Clilo, que 

no Granico preservou a vida ao filho de Philippe. Morreu 

mais tarde em um banquete ás mãos do mesmo heróe, 

que ele ebrio perdera o uso da razão. Plúlippt·, medico. 

que no Cydno curou o filho de Olympia; Sysigambcs, mãe 

de Dario, que, cahinclo em Isso prisioneira juntamente com 

sua filha, foi tratada generosamen te pelo vencedor. Os 

generaes, Autipato, q\IC ficou governando a Grecia em

quanto o conquistador percorria a Asia; Parmmião e P/zi

lolas, seu filho, que pagaram com a vida o crime de con

spirarem contra o rei da Macedonia; Besso, satrapa da 

Bactriana, que, preso pelos Gregos e entregue á familia de 

Dario, acabou esfolado vivo; Porus, celebre pela sua res· 

posta de querer em tudo ser tratado como rei. 

Epocn III.-Successoros de Alexatmlre 

95) G eneraes.-Deixou Alexandre na sua familia 0/ym· 

pia, sua mãe; ~/exa11d1·e Aigos, filho seu e de Roxana; 

Çleopa_tra, sua 1rman, e Pltilippe li/ Arrlúdéo, seu irmão 

tmbecll. Nenhum destes era capaz de continuar ou mesmo 

conservar a obra do conquistador da Asia, maxime em 
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competencia com generaes tão ambiciosos c habeis, como 

Perdicns, a quem o heróe remettera o seu anncl; Dcmclrio 

.Poliorcete, filho de Autigono; Antipntcr, governnóor da Ma

cedonia; Cassn11dro, seu filho; Ptoloméu, governador do 

Egypto; Lysimaco, Selmco, etc. 

96) Regencia.- Sendo Pcrdicas declarado regente em 

nome de Ai'gos c de Arrlu'déo. pereceu por obra de seus 

soldados (321} emquanto marchava contra seus collegas reu

nidos. Déram, porlanto, a regencia a Antipnlt'l', que dentro 

em breve a transmittiu ao velho general Polyspadto/1. Este 

abandonou todo o poder a Olympia, que fez morrer Arrhi

déo. Tentaram então tornar-se:: independentes Auligono e 

Ptoloméu: aquelle na Syria, este no Egypto. i\" o mesmo 

tempo Cassnudro derrubava Polyspcrchon, matava Olym

pia c estabelecia em Athena;; o governo de D~mdrio Plw

/eréu, que em dez annos ( 18-8) conseguiu a honra de 360 

estatuas. 
97) Extincç ão da familia d e Alexandre.-No en· 

t retanto A11.tigono e Demelrio Pt,liorcctc assumia o titulo 

de rei na Asia Menor expulsando de Babylonia a Selcuco. 

Colligando-se, porém, contra elles quatro generacs derro

taram Demetrio em Gaza (3 1 2); reintegraram Seleuco em 

13abylonia, e impuzt"ram a Antigono, um tratado, o qual 

estipulava que o joven Alexandre seria reconhecido rei; a 

Grecia ficaria livre; Ptoloméu conservaria o Egypto ; Se

leuco, as províncias orientaes; e Antigono, o governo da 

Asia Menor, da Syria e da Palestina. Pouco satisfeito com 

esta convenção, tirou o regente Cassnudro a vida a Ro

xana e ao joven Alexandre, a~abando de!>te modo com a 

familia do conquistador da Asia. 

98) Divis ão d e finitiva. -Extincta a família do Grande 

Alexandre, recomeçaram as guerras, cujo resultado havia 

de ser a divisão definitiva do imperio. Pois Cassaudro, de

clarando-se senhor da Macedonia, tratou de conquistar a 

Grecia; Lysimaco assumiu o ti tulo de rei da Thracia, em

quanto Ptoloméu fazia outro tanto no Egypto, e A11tigono 

com Demetrio Poliorcete renovavam o projecto de tomar 

para si toda .:~ Asia. No mesmo tempo Demetrio Polior · 

u l t' occupava Athenas expulsando o Phaleréu, que se ret i· 

rava para o Egypto ; destruía a esquadra de Ptolomeu · to· 

mava a ilha de Chypre e tentava conquistar a de Rho:ies. 

Colligaram-se, por fim, contra elle todos os outros gene

ra~s .• ? errotando·o em Jpso (30 1 ), onde pereceu A ntigono. 

DIVtdtram, portanto, os vencedores entre si 0 imperio, fi· 



GREClA 61 

cando Cnssaudro conl a i\lacedonia e a Grecia; Lysimaco 
com a Thracia c p;ute da Asia Menor i St'leuco com a Sy

ria ; Ptolomàt com o Egypto, :1. Palestina c a Phenicia. 

99) Macedonia (301 - 148).- S~m tomar o titulo d~ 
rei, gove rnou Cassnudro a Maceclonm até morrer (298). De1· 
xou tres filhos, a saber : Pllilippe IV, Aulipnter e Ato:au· 
drc. Philippc logo falleceu ; Alexandre, disputando a coroa 

a seu irm:\o, invocou o auxilio do Poliorccte, que o assas
sinou. Era no mesmo tempo Antipatcr morto na Thracia 
por Lysim;~co, sob cuja protecção se collocára.- Família 
d e Antigono.- Subiu, portanto, ao throno da i\'lacedonia 

a familia de A ntigono, que deu os reis seguintes: - 1) De· 
metrio Poliorcele (294- 83), expul3o primeiro por Pyrrho, rei 
do Epiro, e posteriormente por Lysimaco, rei da Thracia, 
succumbiu afinal em conscquencia de seus excessos. Não 
tardou Lysimaco a perder a vida (282) na Phrygia com
batendo cont ra Seleuco N'icator. que occupou a Macedonia 

e foi, no anno seguinte, morto por Ptoloméu Cerauno, pri· 
mogenito de Ptoloméu I do Egypto. T ratou Ccrauno de 

repellir da Grecia Antigono Gonatas. e dentro em breve 
cahiu victima dos gaulezes, que, depois de saquear quasi 

to.da a Europa oriental, passar<~m para a Asia Menor, indo 
fixar-se no paiz que delles se chamou Galacia.- 2) Antigouo 
Gonalas (278-42), filho do Poliorcete, resistiu a Pyrrho, 
que, ao regressar da Itnlia, quiz occupar a Macedonia. Dessa 

epoca em cleante reinou em paz até a morte, deixando a 

reputação de um dos mais felizes e mais poderosos prillci· 

pes do seu tempo. Alliado da Liga Etolia contra a 

Aclu:aua, encontrou em Arato um valoroso defensor desta 

ultima.- 3) Demetrio 11 (242-32). filho de Gonatas, luctou 

constantemente contra a Liga Etolia e contra Alexandre li, 
successor de Pyrrho ; -4) Antigono Dosou (232- 21 ), irmao 

de Demetrio li, unindo-se com Arato. S tratége da Liga 
Acheana, e ganhando a batalha de Sellasia (21 ) , conseguiu 

a gloria de tomar Sparta, que nunca cahira em poder do 

inimigo. - Decadencia.-As) Pllilt"ppe V (21-178) inaugu· 
rou a decadencia da Macedonia auxiliando Carthago con-· 

tra o~ Romanos, a quem tentou expulsar da Illyria (2 t 7). 

Venc1do p~uco depois em Apollonia, na fóz do Aõus, pelo 

pretor Lev10o ( 214) foi obrigado a que i mar a sua frota e 
• d d I 1 I 

ma1s ta~ e, esbaratado por Attalo de Pergamo, teve de 

consentir na paz com Roma (205). Havendo pegado mais 
uma vez em armas contra a Republica, batido em Cyno· 

cephalos (197), evacuou a Grecia; entregou seus navios; 
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pagou as despczas da guerra, c deu em refcm Ocn11!trio, 
seu primogenilo. Acoimado posteriormente Oemetrio de 
conspiraçl\o, foi envenenado por seu proprio pae, indo mor· 
rer na [tal ia. -6) Prrsm ( 178-68), decl~u anelo guerra aos 
Romano!', perdeu a batalha de Pyclna ( 168), c, levado preso 
para a Cidade Eterna, matou-se a fome. Foi então a Ma
cedonia declarac!a livre; dividida em quat ro rcpublicas iudt·
pmdmtes <:ntre si. e postas sob a protecç:io do povo ro
mano. Tendo em fim um t:-al Andrisco que se dava por 
fi lho de Per~eu , assu mido o titulo de rei (52 - .~8), derrotou 
a principio os Romanos; esmagado, porém, na segundn ba 
talha de Pydna, ornou em Roma o triumpho do vencedor, 
emquanto a Macedonla era reduzida a província romana, 

(148). 
tOO) Grec ia (301- 146). -Sparla, desde longo temp•) a 

braços com a anarchia, recuperou alguma gloria sob Clco
mene IH (235- 21), que restaurou as leis de Lycurgo. Suc
cumbiu mais tarde Cleomenc aos golpes de Antigono Do· 
son. rei da Maccdonia e alliado da L iga Ach eana . A 
origem desta liga perde-se na obscuridade dos tempos. Os 
deputados e o presidente ou Stralége (general) eram elei
tos pelos habitantes das cidades que faziam parte della -
A Liga Etolia , formada no sec. 1II antes da éra chris
tHn e rival da Acheana, vinha a ser quasi a mesma cousa. 
Arato deu á Liga Acheana consic!eravel renlce conseguindo 
que entrassem nella Sicyão, sua patria, c muitas outras ci· 
dades, bem como resisitindo victoriosamente ás prctenções de 
Antigono Gonntas, alliado da Liga Etolia. Commetteu, to· 
davia, A rato o erro ele ligar-se (224) com Antigono Do
son, a quem pela batalha de Sdlasia abriu o caminho de 
Sparta. Morreu envenenado por Philippe V da "Iacedonia. 
-Philoppemm de Megalopolis, que lhe succedeu, denomi
nado o ultimo dos Gregos, derrubou Jllfacltant"das (206) e 
Naóis ( 19l), ul timos tyrannos de Sparta; aboliu as leis de 
Lycurgo (188}, e trahalhou com muita energia por manter 
entre seus patrícios a união que Roma procurava destruir 

a todo o t ranse. Preso e obrigado a beber a cicuta ( 183}, 
vingou-o Lycortas, seu successor e pae do historiador :Poly
bio. Comtudo os Romanos assenhorearam-se pouco a pouco 
da Grecia toda que em 146 reduziram a província com o 
nome de Achaia. · 

IOI) Thracia-(Jor-46 p. 0.).- Abrangia o reino ·da 
T hracia quasi toda a Grecia e metade da Asia Menor. Ly
simaco, seu primeiro rei, tornou-se por um momento se-
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nhor da Macedonia expulsando o Poliorcete; não tardou, 
porém, a ser morto por Seleuco Nicator (282), que se ~po· 
derou da l\lacedonia e da Thracia. Passou no anno segUinte 
este paiz para Pto!omiu Cenumo, cujos successores f~ra~ 

reis indígenas muito obscuros. Claudio o declarou prov;ncra 
romana no anno 46 da éra christan. 

SYR!A (311- 64) 

102) Os Seleucidas- foram os seguintes:- 1) Se!mco 
1, Nicator (31 1 - 281 ), fundou Seleucia sobre o Tigr·e e An
tioehia sobre o Oronte; dominou desde o Indo ;1 té o 
Tauro; conquistou a Thracia c a Maccdonia, morrendo 
em fim assassinado por Ptoloméu Cera uno.- z) Antioclto I, 
Sott'ro (281 - 62), cedeu a Macedonia a Cerauno, e foi der· 
rotado por Ptoloméu Philadelphio e por Eu menes de Per· 
gamo. - 3) Autioclto 11, Tluos (262-47), perdeu a Parthia 
e a flactriana . Excitou esta á revolta o governador Tluo· 
doto; aquella, o governador Arsace, que fundou o reino dos 
P· rthos. Afim de ct~sar-se com Beremú, irman de Ptolo
méu 11 [ do Egypto, repudiou Laodiu, que, tornando den
tro em bre-ve a occupar o throno, envenenou o rei, seu ir
mão, e tirou cruelmente a vida á sua rival.-4} Sdmco 11, 
Callt'ut'co (247-27), desbaratado por Ptoloméu Ill, que ma· 
tou Laodice e occupou grande parte da Syria, foi afinal 
preso e morto no carcere pelo rei dos Parthos.- 5) Selmco 
111, Cermmo (227-24), foi envenenado por dois de seus 
officiaes na occasião de marchar contra a Asia Menor que 
se insurgira. -6) A111t'oclto III, o Grande (24-I87), vencido 
(216) na batalha de Raphia por Ptoloméu Philopator. per
deu a Palestina e parte da Syria. Tirando diversas provin· 
cias ao rei dos Parthos, submettendo a Asia Menor, recupe
rando a Palestina e percorrendo a Asia até o Indo, já con· 
quistára immensa gloria, quando cahiu no erro de fazer 
guena isoladamente aos Romanos e de entrar na Grecia a 
pedido da Liga Etolia . Derrotado nas Thermopylas ( 191) 
e em Magnesia ( 190), teve de abandonar o que possuía 
áquem do Tauro. Tentando por fim despojar um rico tem· 
pio de Persepolis, acabou ás mãos do povo dessa cidade. 
- D ecadenc ia.-7) Seleuco IV, Pltilopator, ( 187- 7 S) foi 
envenenado por seu ministro Heliodoro, o mesmo que elle 
mandára ( '7?) saquear o templo de Jerusalém.-8) A11tio· 
cito I V, Ejnpllanio ( 174- 64), impio e eiTeminado, derrubou 

5 
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Heliodoro, que usurpára a coroa. Ia penetrar, victorioso, 
no Egypto, quando <> consul Popilio Lrena o obrigou a re
tirar·se; perseguiu üS Machabéus, c morreu de uma horrivcl 
doença.-9) A Antioclto V, Eupator ( 164- 62), tirou a vida 
na edade de apenas onze annos, Demdrio Sotero, seu pri· 
mo (162-50), que, usurpando o throno, per:;eguiu cruel
mente os Judéus e conquistou a Cappadocia (1). 

103) E s t ados seoundarios.-As ruinas do reino dn Syria dérnm 

origem ou augmento nos estndos seguintes: I O reino de Per~:nmo 

(283-1:19), fundado por Pllil/t/rç, que governa"" este pn•~ em nome de 

Lysimaco, rei d:. Thracia. O seu primeiro rei foi Allui<J f (24 1- 197), que 

fez. alliançn com os Romanos e formou a bibliotheca de Pcrgnmo, n\•al 

da de Alexandria. Continha 200,000 volumes. De se us successores, sito no

~veis-Eumwu // (197- 57). n quem se nnríbde a invenç:lo o u aperfei· 

çoamento do pergaminho, pugamma dta!la; e , /l/alo 1/1 ( 137 - 33>, que 

legou o seu reino nos Rom:mos - 11 A Bithynin sacudiu o jugt• da ;\lace

donia sob Nicomedc I (278- 49), o fimdador de Nicomcdin, que cedeu n 

Galacin aos gaule~cs. Dcstacnm·se emrc seus success<>rcs Prurins 11 ( 192 

-48) que ten tou entregar aos Romnnos Annibal, seu hospede; c Nitomtdc I!/ 

(90-75), que deixou o reino ao povo romano - 111 O Ponto tornou-se 

independente da Persia no tempo de Alexandre Magno, e manteve a sua 

au1onomin resistindo aos ScleuciciM Sobresaem entre ~cus monar.:has :-I } 

Jllithridatu Evergtle ( 157- 23), que recebeu u:nn pnrtc dn Phrygia cm 

premio do apoio prestndo nos Romanos durante n 111 guerra punic .. ; 

-2) O seu filho Jllithricla/es VI/ Euputorou tJ Cromü (123- 63) guerreou 

tolla a sua vida os Romanos, e, derrotndo finalmente por Sylla ~m Chc

ronéa e Orchumena (86), nssignou um tratado muito oneros.>. Apoz a s1111 

morte, o seu reino foi rcdu1.ido a província romnnn.- 3) Plwrmu:c, seu f•· 

lho. tcndo·se insurgido contm a Republica, foi por Cesar nnn•quilndo em 

Ztlda, hoje Zildt1 sobre o Scylax, no Ponto occidcntal (47) Escreveu Ce

sar n~sta <•ccnsllo no senndo o famoso : Vtni, vitli, vtd-vim. vi, venci. 

IV O reino da Arme nin é un• elo' mais antigos do mundo. Esteve 

por longo tempo, no todo ou em parte, sob o clominio dos Assyrios, dos 

Persas, dos Parthos c de Alexandre ;'l!.,gno. Seus monarchns mnis disti nctos 

fornm:-1) Tigraue 1/ ( 119-95), que da Anncnia fel'. um reino grande c 

poderoso;- 2) . Tig-rane 111 (95- 6o). que a principio dilatou as frontei· 

ras, mas vcnctdo por Lucullo c por Pompêu, perdeu todas as suas con

quistas. Cac, cntllo. n Armenia em grande obscurid11dc, sendo mais tarde 

reduz1d:1 ~ província roma011. Comtudo, nos primeiros scculos dot éra vul· 

gar, adqu• re ~o,•n glori~ por s.cu _heroismo christ:to. De todos os paizcs 

do . ~undo, fo1 n Armem a o 1H1me1ro que professou o Christianismo como 

rehg1~0 do estado. Déram a S. Crtgorio. npostolo da Armenia, o titulo de 

lllummador.- V O reino dos Parthos, que prov:wclmcnlc sll'o de ori· 

gcm scytba ou persiana, foi, em 255 antes da éra christian, fundado :1 

(') Tornn•sc a histeria dos Seleucidas dest• d•t• c- 1 • 
d · 1 d" ' " " " '" <cante uma scne 

c cruncs tilo 1e 1ondos c de desordens l"o vergo 1 ' h 
· ' d . " n 1osas, que ac amos 

ma1s a\IS:l. o nlo refcr1l-n lnd1caremos apcna d · d 
d R · . • s os nomes os re1s e os 

usurpa ores- C I$: DemelriO li e li I; Amiocho vn Vlll IX X XI. Se· 
!cuco V e VI.- Umrpadoru · Heli d AI ' · • ' > ' • 

filho de Hl\la; Tryphon Alc.xandrc 
0 c~~0• R d ex~ndre Bãla; . Antioeho V!, 

nos n Syri:~ a pro\•incia' no •mno 64• an;c ed U~lram P.or ulumo os Romn· 
5 a era clmstan. 
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eustn d11 Syrin por Anna I. De seus reis nomcar~mos só tres, a saber:~ 
1) Jllilhrirlnlts I ou i liSare f/1 (164-36) que realizou numerosas conquts· 

tas e aprisionou Dcmctrio li da Syria ;- 2) PhrMrle 11(1J6-27), que perdeu 

quasi todas as conquistas de seu pae ;-3) O rodes (54- 36), cujo genenl, 

Surcnn venceu e matuu Crasso.- O c;ovorno dos Pnnhos ern monnrchico· 

hcrcdil~ rio · a sua religi:lo, n de Zoronstro. Ernm os Pnrtbos famigerados 

por sua ligei reza na gucrrn, combatendo sempre a cavallo. Vcnccrnm di· 
vers:.s vezes nos Romanos, pelo~ quncs nuncn forant dcrrot~tl~:;. No :.nno 

226 da era christnn, transformou·se essa ntonarchi:. no réino dos Sossani· 

das da Pcrsia, 

EGYPTO· (323-30) 

104) Os L agi das-do Egypto foram :-1) Pto/oméu _1, 
So/tr() (32i3-284), filho de Lag us, que protegeu o commerc10, 
as sciencias, as artes; fortificou Alexandria, para onde trans· 
fl!riu o corpo embalsamado de Alexandre Magno; enrique
ceu a sua bibliotheca que chegou a possuir 700.000 volumes; 
levan~ou o Serapeu; deu principio éÍ. torre de Pharos 
(pharol) para ílluminar o porto. e fundou o museu, do 
qual tirou origem a sa bia escola da capital do Egypto. 
Assenho1 eou-sc da Cyrcnaica e dn ilna de Chypre, e abdicou 
em favor do seu segundo fi lho com detri mento elo primo· 
genilo, Ptoloméu Cerauno, que se indemnizou indo conquis
tar a nlacedonia. - 2) Ptoloméu /f, Philadelplúo (284-46), 
.acabou a torre c.le Pha ro~ ; mandou por 72 judéus faze r uma 
traducção g rega c.la Sagrada Escriptura, t~o conht!cida com 
o nome c.lt! Versão dos St!lenla; abriu um canal entre o 
Mediterraneo c o Erythréu; hospedou Demctrio Phnle1 éu, 
expulso de A thenas por Demetrio Poliorcete; protegeu o 
.commc,cio, as artes, as lettras, c, alliando-se com os Romanos, 
conseg uiu que á bandeira do seu paiz se tributasse grande 
respeito em toda a parte.- 3) Pto/oméu 111, l:.vergt'le (246 
-2 1 ), vingou sua írman Berenice, morta por Laodice, irman 
e mulher c.le Antiocho 11 da Syria; levou suas armas victo
riosas até a 13actriana; ligou-se com A rato. Stratége da 
Liga Acheana; C! acolheu Cleomene, rei de Sparta, deposto 
por Antigono Doson da i\laccdonia. -4) Ptolométt IV, Plti· 
iopnfor (221-4), bem que vencedor em Raphia (2 16) contra 
Antlocho o Grande, inaugur0\1 a decadencia política e 
moral do Egypto. Além de perseguir injustamente os Judéus, 
matou o rei Cleomene, seu pae, sua mae, seu irmao e sua 
·mulhe.r, vindo p0r fim a morrer prematuramente em conse· 
~uenc1~ da sua devassidãO.-$) Pto/Qmétt V, Epipltanio (204-
.S t ). fo1 por seus tu te res posto sob a protecção de Roma, que 
deste modo se tornou arbitra do Egypto, cuja historia, desta 
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epoca em deante, é apenas uma serie de crimes e de revo
luções.-6) Ptoloméu VI, Pltilomeler (181 - 44), obrigado 
pelos Romanos, dividiu o reino com seu irmão. Ptolomiu VII. 
Evergete ( 164); casou a sua fil ha Cleopatra com Demetrio 
Sotero, e dentro em pouco lha tirou afim de concedel-a a 
Alexandre Bâla (149). Atraiçoando (149) ao proprio Bâla, 
entregou Cleopatra a Demetrio Nicator.- 7) Ptoloméu VII, 
Evergete ou Pltyscon (144- 1 17), contrahindo enlace matri· 
monial com a viuva do seu irmão e assassinando·lhc o filho. 
tornou-se odioso a tal ponto, que teve de retirar-se da capital~ 
-8) Ptolombt VIII, Sotero (t 17-7), foi expulso do throno 
por sua propria mãe, a qual elevou o seu !icgunào filho, 
Ptoloméu IX, Alexa1td1·e ( 107- 88). Este logo se desfez da 
mãe; attrahiu sobre si o odio de todos, e pereceu com ba
tendo contra Sotero, que ainda reinou por sete annos (88-81 ). 
-9) Ptoloméu X, Alexaudre, forçado a abandonar o valle 
do Nilo (So), transferiu por algum tempo a sua residencia 
para Tyro. 

Extinguindo-se com elle a posteridade legitima de Ptoloméu 
Lagus, apresentaram-se os Romanos como herdeiros em vir
tude de um testamento apocrypho.-10) Ptolomeu _,.'{I, Aulete 
(tocador de flauta), deposto pelo povo e reintegrado por 
Gabinio, logar·tenente de Pompêu, tornou-se mais odioso 
do que nenhum de -.eus predecessores (52). - t IJ Pto/oméu 
XII, Diouysius, casou-se com sua innan Cleopatra, que em 
breve repudiou. Consentiu no assassinato de Pompêu (48), 
e sendo desfeito por· Cesar, afogou-se no Nilo emquanto 
fugia. Concedeu então Cesar o throno a Ptoloméu XIII, o 
JYlenino (44), dando-o dentro em pouco a Ct•saritio, filho seu, 
que tomou o nome de Ptolomiu XIV e que depois da morte 
de Cüopatra, mãe delle, foi privado da vida por Augusto, 
o vencedor de Accio (3 1 antes da éra christan). 

CIVILIZAÇÃO DOS GREGOS 

lOS) A b~s~oria. da. Uttera.tura.grega. -pódc compendiar-se em <tua
Lro pontos prmctp:~es, a saber:- 1 Litteratura. propri:tmcntedita;11 Sc ien· 

cia..s;-~11 Artea;:-IVPbilosop~in.-A lilltrntura ahr:mge a poesia, 

a ~tstortn c ~ orator!n.-PC?eeia De!xando de pane os amiquissimo~ poetas 
lyrtcos Orp!eo1 ;lftum e LtM, qu~ vt':ernm antes dn guerra de Troin, c per· 
lencem tni\IS n f?hula. do c:ue :\ htslor~n, temos na remota :mtiguitlade dois 

grandes . poe~as! tsto e, 1/~me~·o e ffu!otfo tfe Cu mo. O primeiro cnntou a 
guerra ele ~rota e as pertpectas de ülysses. o segundo illustrou a agricul

tura. Dalu em deame ndo encontramos por largo tempo sinão nomes de 
pouca fnmn, taes como, 7i:rpam/ro, de Lesbos; Tyrdo, de Athcnns; C<1/-

c. 

I 
p 



lwt>, de l::phcso ; rflmuw, de s~rdc~, c Stukltou, d:. Sicili:. : todos do VI/ 
ur.: porem no ser I'/ npp:uecerarn H if/'""n..-. de Ephcso; Arduloro, de 
Pnros c Tluspis, o uwcntor <In trngcdin. Viviam nc5sc mcsnw tempo em 
Lcsh~~ os clois poctns lyrocos, rllr.I11 c Saplto. Esta foi denominndn n de· 
cimn nn1sn - N o eco. V nu de l'criclcs norcsccrnm t>S lyri(os: Anacrcontc, 
de T cos, na Jonia; Simonidcs, de Ccos; c Pindnro. de Thchns ;"7 t>S Ira· 

gitt>s: Eschylo, Sophoclc~ c l~uripidcs : todos de Athcnas ; os rt~mtrt>s: Eu· 
1>olos1 Cr:llinu~ c Anstoph:~nes. athcnicn•es - No s oe. 111 deparamos com 
o c(lmtr~> i\lenandro, t> R)'IIIIIDC'"f'"' Cnllimaco, us /1 tut>licos, Thcocrito e 
i\loschus. de Syracusa: B1on, de ~myrnn. c Amtus, da Cilicia, que C.'\ntou 
a astronnmia.-No soo. 11 apenas citamos rlpollo11io, de Rhode~, ntltor 
de um pocnH\ sobre os Argonautas- Orn d or oN Entre os nurnero,os 
c gmndcs or•dorcs qnc fl orcccram nn Grccia, dcstacam·sc Eultim> c De· 
m osllttnrs: ambos athcnicnscs, mas, um rinll do lllltro, sendo o prunciro 
fn •·omvcl, o segundo Cll lllrnrio no partido •naccdonio que levou n patrin :\ 
ulluna rumn (1) 

1 06) S ci cn cia s. -C<lln qunnlo o ~loriO>O nome de sdmda, ante~ de 
tudo c no senudo m:ti~ proprio. pcrtenç.'\ :\ phiMMpltin c:\ tluologia, comllldo 
em nossos dms honram gcr~hnente com e~tc titulo ns 11111/ltonntkns, n Çtt>· 
gmpltio c n mabána. Nllo fnlnremos, porlnnto, aqui sinão dos nutorcs que 
se distmgltirnm nestes Ires ramos do S.'\bcr hu1nnno São os seguintes:
N I\ goom et rin.-EudillfS (lV scc.), que ensinou em Alexandria ; -Ardti
mufn ( lll scc.) de Syrncusn; - lferon (li scc.), de Alcx:~ndria, que fez :nnomn· 
tns, clcpsydras , moinhos de vento, c um chafnrir. ~uc lhe conscr"n o nome. 
- N n n.s t.r onomin.-'l'hn/u, de i\lilcto (V I ~<'C. ). snbin prever os cclipes ; 
- Anaximu11dr1J (Vl scc.) in\'Cntou n csphcr.,, o 1.0diaco e as carlns gco· 
gnph1cas: Ana.rimwo (VI scc.) passa pelo in"cntor dos quadrantes solares.(') 
E' o unico autor nntigo, conhecido por nós, que negava " redondeza 
dn tcrrn.-llle/b/1 (V scc.), o inventor do mlmtro nu no:- Aristarro (li 
scc ) tentou medir o duuuNro do sol, c conjecturou o mo,•imento dn 
tcrrn.-Era/Nihellts (IT sec.), nntural de Cyréne, determinou a obliquidadc 
da eclíptica, c mccllu com not:wcl cxnctidito (3) o di:unetro d" terra ;
llippano (sec. li n. Chr.) construiu taboas bnstnntc cxactas a respeito do 
mo,•imcmo do sol: - Ptoloméu, de Ptolcmnidn no l!:gypto (sec. TI dn éra 
chr) coordenou ftS clcscobcrtns de seus predecessores, e ensinou o systcma 
Ct(lt'tllllito, commummcntc ndoptado :~té Copernico.- N o. geogro.phta, 
Strn!J,1o (I sec n. Chr,) o gcogrnpho. natural dn C:tppndocia.- N a m e d icina. 
-1/ippocrntu e Gnlwt>. l!ippocratcs, o pac da medicina scientific;~, pres· 
tou relevantes scn·iços na occasiilo da peste de Athenns. Nasceu em Cos 
no . anno de 460, ,·i vendo 95 annos, ou, como outros q1tcrcm, cem ou ainda 
m:us -Claudio Gnlmo ou Gal/iano nnsceu em Pergamo no anno I J 1 da éra 
christan, c fallcceu em Roma pelos fins do s-:c. 11- Artes.- Nn. esoul
pturn. dcstacam·se: Phit!ins (scc V), o príncipe dos esc11lptorcs gregos ; 
SfofJns (scc. V), que por ordem da rninha A1·1t11tisin trabalhou no monu
mento scpulchrnl levnnt11do em · 1-Inlicnrnasso a Jl!ausolt (mausoléo), rei dn 

(') Os historiadores j:\ roram indicados com o titulo de Fontes ltisloricas . 

. <'>. Consta hoje com certeza que ''a rias das dcscobcrt:1s e invenções at· 
tnbUidi\S aos Gregos, já estavam no domínio da sciencia largo tempo antes 
dclles .. Os Hcbréus e os Chaldéos, por ex., conheciam muito nnteriormcntc 
o r.ochaco, os quadr;~ntes solares. etc. 

t ') Dii:o hoje á circumferencin da terra qunren•n mi lhões de metros. No 
ver de Eratosthenes clln teria trinta e 110\'C milhões, duzentos e setenta c 
tres mil metros. 
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Chari:a; Jlfynm (sec. V), not:aYcl por sua habilidade em c~cnlp1r animaes; 
Polyd~lo, de Argos (sec. V), illustrc por uma cstatun em que rcprescnt:{ra 
com tanta perfeiç:to :a fórma humana, que foi denominad:1 Conon; Pro.A·itele 
(sec. 111). fundador de uma escol:t algum I :In to sensnalistn ; Lysippo (sec. 
lV) juntamente com Pirgotclt c Aptllcs teve a priYnth•a de reproduzir as 
feições de Alexandre; C!tnres (scc. IH) construiu o fnmoso colosso de 
Rhodcs; Agesomlro, Pof)•doro c AtltmodDrt>, de Rhodes (cp. inc.), autores 
do grupo do Laocõontc nchndo em 1505 nas thermns de Tito con Romn. 
Conserva se hoje no museu do Vntic.,no. Os csculptores, por vin da regra, 
eram lambem architcetos. Silo bem conhecidas as Ires ordens de nrchitectur:t 
g rega, isto é, a jonia. n dorica c a corinthia. - Nn p ln t n .-n. sobrcsnhirnm 
Polvgnoto, de T!tosos (sec. V); Ztn.A"'s, de Heraclén lscc V) ; Ptwrhnsio, de 
Ephcso (sec. V), c Aptllu, de Cos (sec. IV)- A musicn. e ra lambem cul
tivada pelos Gregos, que distinguiam trcs tons: - o donto, m:~gestnso; o 
jonin, alegre; c o tolito, pnthctico. Os instrumentos de rnusicn mais em 
voga emm a jloulo1 a f)nt, n 9 11hnro e a lrom6eltt. O aceto do theatro prin
cipal de Athenas, chamado Odtoll c erguido por Pcriclcs, assent:wa 50brc 
mastros de navios tirados aos Persas . Fal:n·am·sena G recin quatro dialectos: 
-o ollko, o jonio, o dotico c o tolito. 

107) Philoeophi a .- As escolas philosophicns de m:uor supposição na 
Antiga Grecia foram Ires, isto é, a jouin fundada por Thnles de l\l ilclo 
(640·548), possuin 111n:1 tcndencin nl~um tanto materialista, r, mnis 11\rde, 
seguiu Epicuro; n itnlico, cujo fundador, Pythn~ora s, de Samos (569-
470), instituiu em Crotona, nn Magna Grecin, uma espccic de congregação 
asceticn; a dinlico, creadn em Elén · nn Baixn ltnlin, por Xcnophancs, de 
Colophon (62o - 520'. ensino.u o pnnthcismo, i. é., a confusão do Crcador 
e da creatura.-Sablos. Depois dos philosophos \•icrnm os sobios. O chefe 
dclles foi Socrntes :1theniense (469-400), um dos restnurndorcs da boa 
philosophia. Seus principacs discípulos foram : Ant!tisteuts (422- 350), fun
dador da escola cynica, que se dispensava de todas as con"eniencias so
eiaes; .Diogmes, de Sinope I •1'4- 324), conhecido por suas extra,·:~gancias; 
Epicuro (34 t -27o), que po>. a felicidade no prazer, professou a hypo· 
these absurda dos atomos eternos, hypotbese excogitada por Democrito 
no V sec.; Plo1<1o (430- 347), que ensinou uma doulrin:1 mais digna do 
homem.-A c ademi a e L7oéu . O fundador da Academi:~ foi Platão. En· 
sinn"n ellc no jardim de um tal Acodtmo ; seus discípulos, por i~to, tomnram 
o nome de Acode mitos, c a sun escola, o de Academia. Não tardou esta 
escola a dividir·se em dois rnmos, conserYando um a doulrinn do fundador 
na sua ir.tegridade, c modificnndo-n algum tanto o outro. Como Arüloltlts, 
de Stagyra na Macedonia (384- 22), désse suas licçôes passeando em um lo· 
gar chamado LJeÍu, a escola delle re,·ebeuo nome dessa pnrngcm -Lydu-e 
o_s discipulos, o ~e pn·ij>nltlicos - ~mbulantes.- S oepticoe. A ~scola scep· 
ttca, que prelendln dever.sl! duv1dar de tudo, foi no IV sec. inaugurada 
por .Pyrrhllo, e a sua doutri~a r~duzida de. algum modo a systema pelo 
mcd1co grego Stxl~ Empynco, que viveu no li ou Ill scc. da éra christan. 
- A eecola ee~ioa, fundad~ por Zenon~ de Cithium (358- 26o), pro· 
fess~va que o una.co be!". ~ a VIrtude; o untco mal, o vicio; mas confundia 
a v~rtu~e com a tn~~nstbl.h~~de. E' notnvel, nesta escola, por seu saber e 
pac1enc1a ou notes 1nscnstb1hdade, um tal Epitltlo natural da Phrygia Foi 
escr~vo em Roma, ensi.nou no Epiro e gosou da 'amizade dos imperadores 
Adriano e Marco Aureho.-Oe 1ete sabto1 philo 1 d 
VI, notavcis por algum dictame tomado com -0 d1·v1•5~

0'!. 10s gregtos. ,C:.,5~.ecs. 
d. · • ., . • q• •oram es es. .ttla,, 

que 1z1a • H osce lt ~mm~onhecc-te a ti mcsm ::"l So~ · d' · · 
111 Ollmilm s ' 't6us l'tsj>ite Jirntiii= em'" lod:i'Sã'S _.o ' Ol~d' CUJn ~VISa Be~n . 
de p~·l11t na J · . cousas const era o '' "'; Jos, 

1 
' 

0 0111
' que repetia: Omllia muum porto-levo tudo commigo, 

\ . 
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c ensinava o seguinte: •Ama o teu amigo como quem pode algum dia vir 
n ser teu inimigo; c odein o teu inimigo como aquclle qtte poderá no fu
turo passar a ser teu amigo», C/,ihm, do:: Lacedemo'li:t, que, ao ver o seu 
filho coroado nos jogos olympicos, morreu de alegria: C/eo/mlo, rei de Rho· 
des, que ensinava: 1Vc quitf 11Í111is-cm tudo é mist~r moderação, ~-:-F~zei 
bem a vossos amigos pnra ganhai-os sempre mms, e a vossos tmmtgos 
:tlim de convcrtel-os em nmij?os, l'iflo(o1 de Mityléne, e Pu•iom/ro, tyrnnno 
de Corintho.-Aiguns accrcscent:un ;lfysnu,lavrndor dn Laconia; Auocharsis, 
philosopho scytha, amigo de Solon, bem como Est>pn, escravo da Phrygia, 
contempornnco de Crcso c celebre por sua deformidade e suas f:>IJulas. 

10 8) Conclu sõ.o.-N:to hn duvidar tcrcm·se os Gregos assaz distin· 
guido na .:ullura intellcctual, pnrticul&rmcnte nn liueratura, na~ arte~ e 
nas sciencias. Quanto :\ philosophia é certo que a estudaram m111to, c re· 
velaram algumas verdades de grande alcance; porém é la~timoso ver como 
procediam :ls apalpadcllas até quando se trata de verdades qui' podiam 
facilmente conhecer E' :~inda mais deplornvel que cnhissem em erros t:lo 
grosseiros a respeito ele Deus, do homem, do mundo c dn Sociedade . . O 
proprio Plat:lo condemn'l n virgindade, admilte a communidade das mu 
lhcrcs, c consente que os donos matem n seus escravos; os paes, a seus 
filhos, caso estes sejam feios I O mesmo com pouca 011 nenhuma differença 
pode di?.cr-sc de Aristotclcs " dos outros phílosophos grcgos.-E' facil 
deduzir de tudo :sto que n revel:\çno era mora/mmtt neeessnria ao homem, 
porque lhe era muito difficil (mor:tlmentc impossível) atinar com a verdnde 
até mesmo na ordem natural . Pois. si gcnios dos quif'ltes de Plat:lo e de 
Aristotclcs erraram em cousns nli:\s vulgares, o que serin da generalidade 
dos homens~ Entrct:~n to todo~ os homens, para serem felizes, tinham ne
cessidade indispensa,·el dessa~ verdades fundamentaes \1). 

109) U sos, Costum es, etc.- Costumavam os Gregos ter um nome 
só, que, commummentc era o do avô, ao qual ás ver.es 11niam o do pae: 
v. g Jl{i/ciatfu

1 
filho de Cimon; Cimon

1 
filho de Mileiades O vestido em 

geral ern muito simples, constando de uma tuniea, um manto e um cal
çado grossei ro. Esta simplicid(ldc primitiva foi, comtudo, decahindo :i me· 
dida que se introduziu o luxo, de sorte que a t<Jiletle veiu dentro em pouco 
a ser objecto de gr:~nde importancia com especialidade entre as mulheres. 
Occupnvnm-se estas cuidadosamente com os dentes, o cabello, os brincos, 
etc. Entre os hQmens, o uso variava segundo ns diversas cidades e seitas. 
Os Athcnicnses, v. g., levavam o cabello algum tanto comprido e eriçado, 
emqunnlo os Laconios o deix:tvam crescer de todo. Os Est<>icos e os Cyni· 
cos rapavam a cabeça. Até o tempo de Alexandre, tndos traziam a barba 
comprida, costume eslc conservndo, dessa epoca em dennte, Apenas pelos 
philosophos.-A s ca sas grandes dividiam-se em duas partes: uma, cha· 
madn nndronylitfo1 ern para os homens; outra, mais retirada, denominav:~·se 
gyn~etu, e servia para as mulheres.-Tomavam o~ Gregos tres refeições 
po~ di~: o ariston ou almoço, de manhnn cêdo; o dipnon ou jantar, pelo 
meto d1a; o tforj>no11 ou cêa, que era a principal , pouco antes do pôr-se do 
soL-NaaciDlento, casaDle uto e funeral. O recém-nascido era de
posto aos pés de seu pae, que decidia da sua vida ou morte.-0 casammlo 
cel.cbraYR·se com fest:1 estrondosa, e com a bençam sacerdotal, dada aos 
noJvos em um templo. O corpo da pessoa fallecida vestin·se de roupa fina; 
expunha-se na entrada da casa com um bôlo de farinha e mel nas mitos; 
e, no amanhecer, era com luzes e musica lo:vado a queimar em uma fo. 

(l) Vide Feller-art. P latão, Aristoteles, Solon, etc. 
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gueira fóra d:1 cidade. Recolhiam então as c:mzas, gunnlanclo·as em um 
sepulc:hro. A cc:r imonia nt:lblwa por uma festa funebre em que se pro· 
nunciava o elc gio do defulllo. 

110) Vista. retroapcotiva..-Valc a pena observar de relance n 
unidade c:otistcntc na hi storin grega. Diversas guerras internas, bem como 
o excesso dt~ população que nilo cabe em pni:r. tão hmitndo; nconsclhnm 
nos Gregos n fundação de numerosas colonins 11<1 As in, nas ilhas c na Itn· 
lin. O desejo de ver ns colonins da Asia, livres do j ugo dos Persas, mo tiva 
as guerras medns, que produ:r.em n supremacin de Athcnas, cujo org ulho e 
ambição cnusn n guerrn civil do Peloponeso, durante n qual, Spnrtn, para 
não succumbir, invoca o npoio da Pcrs ia, c particularmen te de Cyro o )o· 
\'CO, entll'o governador da Asin Menor. E' deste apoio que tira origem a 
expediçlto dos /)r:-Jllil, autorisada e promovida por Sp:1r1:1 em favor de 
Cyro contra Arta:otcrxes Mnemon Dnhi n guerm entre :\!nc:mon e Sparta, 
qu~. complicando·se por culpa de Athenas, produ~ o tratado de 1\ 111nlcidns. 
O zelo exaggcrado c interessei ro de Sparta para obter (lue esse tr:H:1do 
seja observndo á r isca, é n causa dn guerra de Thcbas comra a Laconia, 
cujo effeito é o enfrn<1uccimento da Grecia- enfraquecunento que provoca 
a cobiça do rei da ~laec:doni:l Alnx:tndre, adoptnndo os costumes da Per
sia e introdu~indo nn Grecia o luxo e :1 corrupçilo o riental, acaba de per· 
verter as virtudes dos Gregos, que j:i nifo dcscj11m sinão prnzcres e di· 
vertimcntos. Além disso, esse heróe da ~laccdonin, conquistando c não 
assimilando t llo numerosos po vos, occa.sionn as guerras d e seus succcs
sores e a ruinn finnl dn Grccin todn. Em rrs umo: n ruína dn G rccin, co· 
mo 11 de todas :ts outms nações, foi n conscqucncia das rivnlidndes inte r· 
nns, fructo do orgulho c da in\'eja, não menos que do abandono dns vir· 
tudcs austeras. 

HISTORIA ROMANA 

111) A s fontes dtreota.a-dn historia rorn:1na s:to :- 1) Tito Livio, 
que fnllcceu no anno 17 d:t éra christan, c nos dc:i:otou a historin romana, 
grande parte dn qunl pereceu; 2) ')'ulio Cuc.r, que em seus commentnrios 
descreve n~ suas gucrr11s; 3) Salluslit~, nntural de Emiterno, na Sabina, 
falleccu no anno 36 ~ntes d11 érn vulgar j deu a historin da ~;ucrrn de Ju· 
gurtha e a dn consp1raçllo de Catilina; 4) Comtlio Ntjlos: Vidas etc.; 
S) Floro :-Compc~dio da historia romana desde Romulo até pouc~ 11ntcs 
da ba_talha de Acc1o; 6) Vtlltio Paltrmlo:-Historin romnnn c dos povos 
que . uvera~ rc:laçao c~m Roma; 7) Sudonio: - Vida dos doze Ccsnres; 8) 
Tanto:- V1da de Agncola, c os Annaes desde " morte de Augusto :ttê a 
de .Nero; 9) Ammi~no l>farullim• :-Historia do imperio romano desde 
os unperad?rcs .Fiav1os ate Vnlente; 10 ) Eutropio: - llistor ia romana desde 
Romulo ate J.ov1ano.-:-A • fontes indirectAa silo os oradores, rhetori
cos, g ramrnaucos, plulosophos, poetas, naturalistas, as inscripções moedas, 
medalhas, obras de arte, ele. ' 

112) D~Tial.o.-Dividc-se naturnlmcnte a historia romana em tres 
grandes penoclos.-0 I VR~ ~tê a abolição da rc:alc:zn; O 11, :~~é 0 fim da 
Republicnj o 111, .ntê 11 diVIS~O .do impcrio, cn·ectuada por Theodosio 
em 395 da ér~ chnstnn. O I jltnotfo póde nbrnngcr duas cpocas, a sa· 
ber: r) a ltaha nntcs da fundnçl!o de Romn; 2) os rcis.-0 11 /Jtriorlo 
subdivide-se em quntro cpocas, isto é, 1) prodal!urçt1o ria Rcpublira; 2 ) ~1111_ 

·•sta ria /la/ia; 3) &DIIquisla rio mun do; 4) ~olluqumriar.-0 111 j>triotfo 
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pódc suhdh•idir·se nas cinco cpocas seguintes: 1) os Cesa!ts; 2) os Flo

vitJr e os An/cniJtiJS; 3) dujJIJ/ismiJ c nn:uchia militar ; 4) era dos martyres; 

5) triumpho do Christinnismo. 

PERlODO I.- EPOCA 1 

A ltnlin a.utes tln. f umlnção (le Romn. 

I I3} A Italia-longa península .da Europa meridional, 

atravessada de norte a sul pela cadêa dos Apcnninos, é li

mitada ao N. pelos Alpes, c cercada a L . S. e O. pelos 

mares Adriatico, Jonio c T yrrheno. Pertencem á Italia a 

Sicília, a Sardenha, a Corsega e muitas outras ilhas de menor 

tamanho. Costuma-se dividir a Italia em Alta, Central e 

Baixa ou Meridional. Seus paizes mais notaveis antigamente 

eram a Venccia, a Gallia Cisalpina, a Etruria, a Umbria, o 

Lacio, o Samnio, a Campania e a Magna Grecia. 

I 14) Os primei ros habitantes da Italia- foram os 

lbéros, C('ltas, Pelasgios e Etruscos, de cuja historia primi

tiva temos bem pouca certeza. Na epoca da fundaç:to de 

Roma. já em toda a parte desapparecera a reale1.a, e domi

nava uma aristocracia descendente dos antigos conquistado

res do paiz. Vê-se, pon!m, claro que a base da autoridade 

política era a família: pois os chefes do povo chamavam-se 

patres; a nobreza, patriciado; os nobres, patricios; a pro· 

priedade, patrimouium.-A religião da ltalia Antiga era 

um fetichismo grosseiro ou culto da natureza: cada confe. 

deração, cidade, casa, fonte, etc., tinha seu deus particular. 

Algumas divindades, todavia, eram mais geralmente adora

das: v. g . Jmzo, ora deus com o nome de Djauus, o sol; 

ora àeusa sob o nome de Djaua, a lua: tinha duas caras; 

presidia á abertura do anno (Januarius), e á das portas 

(]anua). Satumo, o deus da agricultura e do tempo (kronos); 

Beliona, irman ~e iVlarte, o deus da guerra; Jupitn·, filho 

de Saturno e rei dos outros deuses; Ytmo Sospita (a pro

tectora), mae de Marte, irman e mulher de Jupiter. Acre· 

dit~vam os Italianos, como todos os mais povos · da anti- ~ 

gu•dade, em uma vida futura, feliz para os bons, infeliz 

para os máus.-Os Etruscos eram o povo mais civilizado 

da Italia_ Antiga. A sua lingua difTeria egualmente do grego 

e. do lattn:l; r:screvia-se da direita para a esquerda como 

diversas lmguas do Oriente. O seu governo era a um tempo 

fmdal e federal. Distinguiam-se, na Sociedade, tres classes 
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' 
de pessoas, a saber: os nobres ou lucumous, O$ clr.à tles ou 
pobres, e os escravos, sempre tratado!' como animaes. Di
rigiam os destinos do paiz o rei (Lars), o senado e o pov<'. 
O legislador dos Etruscos foi um tal Tagés. As crenças dos 
sacerdotes lembravam a historiado Genesis; o povo, porém, 
professava o polytheismo. Existiam na Et ruria ausj>iccs. 
aruspius, aug ures, etc., dignidades estas adopt:~das mais 
tarde em Roma. Estavam tambem os Etruscos sufficientt>
mente adeantados nas a rtes. nas mathematicas, na medicina 
e na astronomia. No commercio eram rivacs de Tyro e 

de Carthago. 

EJlOCn II.-OR reis 

I 15) Fundação de Roma, 753.-Scgundo as antigas 
lendas, Remo e Romulo descendiam de Ascanio. filho de 
Enéas, que passou á Italia em consequencia dÓ incendio 
de Troia. Filhos da vcstal Rhéa Silvia. expostos na,- mar
gens do Tibrc. e crcados por uma lôba, reintegraram no 
throno de Alba-Longa seu avô, Numitor, derrubado por 
Amulio. irma:o delle, e déram pri ncipio á fu ndaça:o de Roma 
no logar em que tinham s ido expostos. Depois de tirar a 
vida a seu irmlio, de abrir um asylo para os criminosos e 
de raptar as mulheres sabinas, sacrificou Romulo os pri· 
meiros (I) des/JfJjos ·7/Jimos. porque matára ao rei Acron; 
partilhou o poder com Tacio, rei dos sabinos de Cures, e, 
des:tpparecendo no meio de uma tempestade, recebeu hon· 
ras divinas sob o nome de Quirinus, 715 . - Instituições 
prim itiv as. Romulo dividiu o povo em E!& tribus que 
subdividiu em dez curias ; e estas. em decurias, compostas 
de gmtes. Instituiu uma guarda de trezentos cavalleiros 
(celeres), e um senado. composto dos chefes de cada cu
ria. O numero dos senadores a principio foi de um, logo de 
tresmtos e poster iormente de seiscmtos.-F ormação da 
n obreza. Os primeiros senadores e seus descendentes fo

ram honrados com o titulo de patricios, e gosavam de mui
tos privilegias. Só e!les tinham direitos politicos e religio· · 
sos. Houve tres creaç15es de patrícios :-a I quando se fun· 

dou a cidade ;-a JI quando foram admittidos os Sabinos; 

- a III na occasião de serem os Albanos transferidos para 
Roma. 0.;; patrícios da I e da II categoria se denominavam 

(I) OA'erecia.m·se aos deuses. os dtsj~os opimos, isto é1 ricos, abundante~, 
quando um ret com sua proprta miro ttrava na guerra a vida a outro ret. 
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palres major-um gentium; os da III . patres 1m'uorum gcn· :i 
tium. Os plebéus eram os filhos do povo e os extrangeiros ~ 
que tinham adquirido o Llireito ele cidadãos romanos. O pa-
trício que amparava um ou mais plebéus, chamava-se jJa· 1 
/rono.-Cliente era um plebéu que, precisando de apeio, se ~ 
punha sob a protecção de algum patrício. Clientela é a re- ! 
)ação existente er.tre patrono e cliente. Q uando os clientes ~ 
adoptavam o nome e os ritos religiosos do seu pat•·ono. fi . <f 
cavam·lhe pertencendo, e formavam parte da gms. Pois a ~ 
gcns constava de todas as pessoas sujeitas á autoridade do d 
patet·, quer como filhos ou parentes, quer como escravos, ..: 
quer como clientes. A familia era uma subdivisão da gms. ~ 

n 6) Successores de Romulo. - Decorrido o inter
regno de um anno, a Romulo succederam :- r) O sabino 
Numa Pompt'lio (7 14-72), que, dando todos os seus cuidados 
ao governo interior, rez uma especie de mistura da relig-ião 
dos tres povos que então formavam o povo romano(t); instituiu 
o collegio dos pontiftces, chefes do culto; o dos flamt'nios, (2) 

sacerdotes consagrados a Jupiter e a Romulo; o dos augures, 
auspices e aruspices, (3) interpretes da vontade divina ; o 
dos fcciaes, que declaravam a guerra e raziam com que o 
direito das nações fosse respeitado; o dos (-1) salios, guar
das dos doze escudos sagrados; o das (&) vestaes, sacerdo· 
ti zas incumbidas de conservar o fogo sagrado no altar de . 
Vesta. Além disto, Numa cunhou a primeira moeda; re
formou o calend_ario; determinou os dias fastos e nefastos; 
ergueu um templo á Boa Fé, outro a Yauo, que se con· 

( 1) Eram os snbinos, latinos e h\ceres: eolonin, estes ultimos, etrusc'l. ·dc 
Lllccrum. 

(t) Cobri'l.m n cnbeça com 1110 véo côr de fogo - llnmen. 
(a) Os au!uru e os au.spieu investigavam n vontade divina e prediziam 

o futur,o observando o vôo, o canto, o modo de comer, etc. dos passaros. 
Os arus/>ias faziam isto mesmo peln inspecção das entranh'I.S da victima 
collocada sobre o nltar. E' de notar que a etymologin da pnlavra anupices 
é muito incerta • 
. <'l Salii a salienclo- saltar. Diziam que um dos doze eseudos cahira do 

ceo, c era o protcctor de Romn, como o Palladio ou estatua de Pnllns ern 
o de Troin. 

(~) As v~s~aes, e bem assim os sacerdotes, eseolhiam·se sempre entre as pri· 
me1ms fam1has; _consagrnvam·se á deusa desde a infancia; eram obrigadas 
n gua~dar a castldad~ todo o tempo do seu ministerio, que durava trinta 
nnnos, enterravam v1va a que violasse o seu voto, ou deixasse apagar o 
foll'o sagrado. Em ~ompensaçi'lo, gosavnm de privilegios muito notaveis ; 
P"ls, sobre serem Isentas da autoridade paterna, podi;~,m salvar a vida 
do condemnado que encontrnssem no caminho. O proprio rei as tinha em 
alta venernçi'lo. 
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servava aberto durante a guerra, fechado no tempo de paz. 
-2) Tu/lo Hostilio (672-40), latino de origem, destruiu 
Alba depois que um dos tres Horacios venceu os Curiacios; 
submetteu os Veieos.es e os ,Fidenates, e mandou esquar· 

. . . ,\• ~ 0.\l.~t . .. ~... . . 
teJar Mecto Suffecto~m consequenc1a do seu procedunento 
equivoco.-3) Anco JWarcio (640-16), neto de Numa e ven· 
cedor dos Latinos, construiu o porto de Ostia, o carcere 
mamertino e a primeira ponte de madeira sobre o T ibre. 
-4) Tarquinio Priscfl (616-78), outrora aio dos fil hos de 
Anco, intrnduziu em Roma os usos etruscos , a saber: a 
jmrpura, a toga pretcxtn, as cadeh·ns curúes e o triumplto; 
aformoseou a cidade ; seccou o fôro ; encetou a construcção 
do Capitolio; aplanou o circo; cavou os ca nos de exgotto 
que ainda hoje Roma conserva, e morreu assassinado por 
emissarios dos filhos de Anco. Protegidos por T anaquil, 
mulher de Tarquinio, adquiriram neste tempo os augures 
immenso poder.- 5) Senna Tullio (578- 34), filho de uma 
escrava, tendo usurpado o throno mediante a astucia de 
Tanaquil , sua sog ra, dividiu o povo em seis classes e em 
193 centurias dando á classe dos nobres 98 votos, e apenas 
95 a todas as outras reunidas. Cahiu Servio, em pleno senado, 
victima de seu genro Tarquinio, marido dessa execravel 
Tullia que mandou passar o carro sobre o cadaver do seu 
pae.-6) Tm·quinio o Soberbo (534-9), comprou, por conse
lho dos augures, os tres livros sybillinos que, conservados 
até o fim do IV sec. da éra christan, se consultavam nos 
casos de maior emergencia. Eram a principio guardados por 
tres, e mais tarde por quinze homens. Tornando-se Tarquinio 
tyranno, foi expulso pelo povo, açulado por Bruto e Tarquinio 
Collatino, quando Lucrecia, mulher deste ultimo, se suicidou 
-em consequencia do crime praticado com clla pelo proprio 
filho do rei. 

J . <l .> 

PERIODO II.- A REPOBLICA 

Epoen I. - Primeiras guerrns 

II7). P.roclam.ação da Republica, 509. A expulsão 
dos re1s ~o aprovettc:>u . a~s nobres; pois · o supremo poder 
c~m quast todas as mstgmas da realeza passou a dois ma
~~s~rados annuaes debaixo do titulo de consules, que. embora 
ele•tc:>s.pclo povo nos comidos ccnturiados, deviam ser sempre 
pntrtctos. 0 ,; consules coinmandavam o exercito· convo
cavam e presidiam o senado, bem como a asse~bléa do 
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povo (comitia) , c se faziam preceder por doze lictores ar· 
mados de feixes de varas com machadinhas.-Primeiros 
a contecimentos. Logo no principio os primeiros consules, 
<.funio Bruto c Tarquinio Collntino (•) puniram de morte 
seus proprios p;~rcntes , e sustentaram uma gue• ra cc.ntra os 
Veienses, Volscos, Latinos e Porsenna, rei de Clusium, ar
marlos por Tarquinio que tentava recuperar o throno. Assi· 
gnalaram-se nesta g ua ra Horacio Cocles. iY!ucio Sct.Wola e 
a joven patricia C/1'/ia. Feriram·se duas batalhas : uma, na 
Aorcsta de Arsia (503) em que pereceram Bruto e Aruns, 
filho do rei expulso; outra, junto elo lago Regi! (496), na 
qual foram para sempre anniquiladas as forças de Tarquinio, 
que então se retirou para Cmna, onde passou o resto de seus 
dias na obscuridade. Aulus Posrlmmius. que nesta conjunctura 
exercia o cargo de dictador, recebeu o nome de Reg illensis. 
- A dictadura, instituída pelos patrícios. porque o povo 
recusava pegar em armas. era uma grande magistratura ex
traordinaria, de poder illimitado c in ;~ppellavel. mas durava 
apenas seis mezcs. O dictador, eleito pelos consules nas occa· 
siOes de extremo perigo, nomeava um logar-tencnte para 
commandar a cavallaria, c o precediam vinte e quntro lic · 
tores. Durante a dictadu ra, todos os outr.os magbtrados, 
excepto os tribunos elo povo, fi cav:tm suspensos. O primC' iro 
dictador foi Ti/(1 Larcio F/mJo, que em 499 obtivéra a ap· 
provação desta lei. Os dictadores mais illustres foram: Cin· 
cinuato, Cami/lo, Papirio, Sylla e Ccsar.-Tribunato.
Crearam os patrícios esta magist ratura popular para garantia 
do:; plebéus quando o povo, não podendo mais com as vio· 
lencias dos credores, se retirou para o Monte Sagrado, e, 
apesar do apologo de Menenio Agrippa, chefe da commiss:to· 
do senado, recusou voltar emquanto não se lhe concedeu o 
tribunato. Os tribunos eram chefes annuaes do povo que 
protegiam os interesses da plebe, já repellindo leis a elles 
contrarias, já propondo outras que lhes fossem favoravei~. 

O numero dos tribunos foi vario. Nns primeiros annos as 
decisões deviam ser unanimes; n·ais tarde jul~ou-se sufficiente 
a simples maioria, c lá pelos fins da Republica bastava o voto 
de um só tribuno para qualquer decisão. U m pouco depois 

à> Existindo, tod:w_ia, alguma ~uvida a seu respeito, foi C:ollntino obri· 
g~ f 3 dar 11 su:. dc:m•ss<lo e a sah1r de Romn. Succedeu·lhe Valerio, o qual 
:1\ 11 ou f povo com fortuna tal, que recebeu o nome de Pu/1/irola. Os pa· 
r?ntcs tos consulcs, réus de conspirar em favor do rei expulso e denun· 
~1!Mios. ~elo escr:wo Vimft:r, ernm um filho de 13ruto e um sobrinho de 

nrqum10. 
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da creação do tribunato occorreu o facto de Caio JWarcio 
Coriolano (491), o qual, sendo desterrado pel0 povo, cercou 
Roma com •1m exercito de Volscos, e apenas cedeu ás sup
plicas de Vt·turia, sua mãe, e de Volumnia, sua mulher. 

II8) Luctas intestinas.- Não cessára a lucta entre 
patrícios e plebéus, causando grave c.lamno a Roma, que 
ero. tomada pelo sabino Hardonio (459), e ameaçada de 
extermínio por todos os povos circumvizinhos. Nomeou, 
portanto, a Republica um novo dictador na pessoa de Tito 
Quütcio Ciuciwmto, que em dezeseis dias, batendo os Equos 
e salvando o exercito, abdicou a dictaclura (428).- As 
causas principaes desta lucta foram:- •) as dividas, con
trahidas sobretudo durante as guerras. e a de:: humanidade 
dos credores, que!, prendendo os pobres incapazes de:: pagar, 
os m·altratavam e até vendiam como escravos;- :!) a f alta 
de uma lei escripta que garantisse a integridade dos juizes; 
-3) a aspiraçlto do povo á egualdadc civil, política e reli· 
giosa ;-4) a qm·stão ng rnria a 1 espeito do dominio publico 
(ager publicus} já em g rande parte usurpado pelos patrícios. 
Fôra a principio o territorio dividido entre todos os cidadãos, 
reservanJo o estado para si os pastos c as fiort:stas, que 
em breve se dilataram muito po:- meio das novas conq uis· 
tas. Arrendànclo os patricios estes bens nacionaes, chegaram 
a pouco c pouco a considerai-os como proprios. O primeiro 
que propoz a /â ngraria para dividir o age r publicus entre 
os plebéus, foi o consul Spurio Cassio, que o senado pos· 
teriormentc accusou de ambição, e o povo condemnou a 
perder a cabeça. 

II9) Decemviros, 450.-Como a plebe se:: alvorotasse 
a cada momento para obter alguma concessão e os patrícios 
resistissem a todo o transe, a lucta se ia tor:1ando inevita
velm~:nte fatal. O povo fugiu diversas vezes e até se deixou 
bate~ pelos inimigos. Teve, pois, o senado Je dar-se por 
venctdo ~m t?dos os pontos. O primeiro assumpto em que 
c~deu_. fot a let escripta, porém só depois Je resistir com ener· 
gta otto longos annos, e mandar á Grecia uma commissão 
com o p~etexto de procurar optimas leis. Conferiu-se, por 
~m . o mtster de redigir um codigo a dez patrícios. inves· 
ttdos, durante esse tempo, de poder supremo c inappellavel. 
O seu govern? agradou tanto, que puderam continuar ainda 
no anno ~egumte; mas foram em breve den ubados e ex· 
puls<;>s. pelo povo, que attribuia a esses legisladores icléas 
ambtct.osas. Deu azo a esta nova revolta o facto de Appio 
Clauàto, Utll dos dez, que reclamava, como sua escrava, Vir-
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ainia, já desposada ao ex-tribuno Icilio, e logo feita em 
postas pelo centurião Virginio, pae della. - Lei das D oze 
Taboas. A lei dos Decemviros recebeu o nome de Lei 
das Doze Taboas, porque a gravaram em doze taboas de 
bronze expostas no fôro. E mbora conceda ao povo a cguat
dade civil, deixa essa lei subsistir todo o germen da dis
cordia, e é assaz barbara; pois concede ao credor prender, 
maltratar e até matar ou vender o pobre incapaz de pagar; 
admitte a pena do talião e a compensação pelo dinheiro; 
decreta a pena de morte para quem fizesse reuniões noc
turnas. e quem escrevesse ou cantasse versos infamantes 
contra alguma pessoa particular; ordena que o pae tire im
mcdiatamente a vida á creança que nasc<!r deforme, e per
mittc-lhe matar, vender e desherdar seus filhos legítimos; 
confere ao marido poder quasi illimitado sobre a mulher, 
etc., etc. ( 1) 

1 20) Egualdade poli ti c a e religiosa.-~ão muito 
depois da lei dos Decemviros, alcançaram os plebéus outras 
medidas favoraveis, como, por exemplo. a inviolabilidade 
dos tribunos, promovida pelos consulcs Valui'o c 1-/oracio, 
que, a despeito da opposição do ~enado, receberam as hon
ras do triumpho. Dentro em pouco, retirando-se o povo 
armado para o Monte Janiculo, foi mister conceder- lhe a 
abolição da lei que vedava os casamentos entre as duas 
ordens. D1r·:.c·ia agora que a paz estava feita, mas, pedindo 
a plebe a egualdade política e religios;~, a lucta se tornou 
mais viva que nunca.-Novas dignidades. Foi durante 
estas rivalidades que os patrícios. com o intuito de resistir 
dissimuladamente :~os plebéus, crearam diversas outras di· 
gnidades, a s<tber.-a censura, a tpustura, a pretura e o:.• 
tribunos mililat·es.- 1) Os trilmuos militares, quasi sempre 
em numero de seis, substituíam os consules e podiam ser 
tambem plebéus.-2) O questor, que devia ser sempre um 
patrício, fiscalizava o thesouro publico e a arrecadação dos 
tributos; fornecia o dinheiro aos generaes e tomava cuidado 
da subsistencia do exercito.-3) Os cmsore.i, sempre dois 
P.atricios, ficavam no officio por dezoito mezes; faziam, de 
cmco em cinco annos, o recenseamento; e vigia,·am os 
costumes dos cidadãos com autoridade de infligir penas 
q~er . mediante notas iqfamantes, quer pela privação ou di~ 
m1mu~o dos direitos politicos.-4) Os pretort•s administra· 

('J Vide Lc Bas-1/istoire Romaine, ._ C. Cnntú, lfist. Univ. , li v. III, 
~np. XXIX. 
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vam a juo;tiça em lugar dos consules. Todavia os plebéus, 
insurgindo-se c tornando-se necessarios, obtiveram o con· 
sulado em 366, a dictadura em 3 S 5, a censura em 3 so, a 
pretura em 337, o pr·oconsulado em 326, a dignidade de 
augures em 302. Em summa: os plebéus conseguiram a 
egualdade política e religiosa durante a segu nda parte do 
seculo IV, epoca da guerra do Samnio. 

121) Primeiras gue rras.-Até o tempo dos Decem
viros. Roma havia feito a guerra para sua propr ia existen · 
cia; dessa érn em dcante começou a combater para con· 
quistar e dominar. A sabia medida (406) de armar, susten· 
tar e pagar os soldados, a tornou capaz de cmprehender 
expedições longinqu::~s, conservando o exercito todo o armo 
sob as armas. Os Sabinos (448). os Volscos (406), os Veien
ses (396), os Capenates e os Faliscos (394), foram succes
sivamente subjugados. Distinguiu-se ncstns guerr<~s Camillo, 
que, desterrado pelo povo, se retirou para Ardea.-Inva
são dos G a ulezes - I (390.). Havendo tres deputados 
romanos intimado altivamente a uma horda de gaulczes 
que abandonassem o cêrco de Clusium, os barbaro~ mar· 
charam fu ribundos sobre Roma, e, depois de fa1.er, no Allia, 
em postas o exercito romano, entregaram ao saque e ás 
cham mas a Cidade Eterna, já desamparada por ~eus habi
tantes. Salvou-se apenas o Capitolio, g raças aos ganços sa· 
grados que despertaram a guarnição, com mandada pelo con· 
sul Manlio ('). Comtudo, informados os bnrbaros de terem 
os Venctes invlldido a sua p:~ tria, consentir:~m em capitular, 
mediante a quantia de mil libras de ouro, mas foram 
acossados por Camillo, que, investido C:e poder dictatorial 

·apesar do seu desterro, não tardou em receber o titulo de 
segmzdo_fundador de Roma.-11 invasão (367-57).-Pas
sados vmte annos, tornaram os Gaulezes a entrar no paiz, 
e! b7m que desbaratad~s, permaneceram dez annos no ter
ntono romano, sendo favorecidos por medonhos terremotos 
e ~or uma pe~te que levou Ca millo (2). Foi então neces· 
sano vencer dtversos povos circumvizinhos, levantados em· 
9uanto a Republica andava a braços com os barbaros.- I II 
Invasão. Em 349 apresentaram-se mais uma vez os Gau· 

(b'~~" Déram a Mau/i~ o ti tulo de Copitoliuo • accus:mdo-o J)Orém de 
am r,.:.o o condem · • ' ' 

(") Referem naram mats tarde a ser atirndo peln rochn T:rrpéa. 

que se abriu no q~~o n~tc tempo (~6o) .1/o~t'o Curtio se atirou a tlnlQ (end:t 
proporções gigante ' ~h qu~ Luno ,J/anltt~, tendo matado um gaulez de 

dcnominnrnm Torq:,~~::s. c tirou 0 collar de ouro (torqucs), pelo que ó 
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fezes e os repelliu o joven Valerio, ao qual applicaram o epi· 
thet; de Corvo, porque contou que em um combate singu· 
lar fôra auxiliado por um passaro desse nome. Apoderan
do-:St; Roma pouco mais tarde da cidade de Sóra na Cam· 
pania, dilatou seus limites até a frontei ra do Samnio. A 
guerra do Samnio, por conseguinte, não podia deixar de 
atear-se logo na primeira occasião. 

E1•oca II. - Conquista ela lt:tli:t 
'k}IJ< A /lcrDt.LtA 

122} Guerra do Samnio (J-13-290).- I guerra {343--
41).- Como os Samnitas assediassem Sedici no, e mostras
sem querer conquistar toda a Campania, Capua recorreu á 
protecção de Roma, c n guerra começou. Uma primeira 
campanha terminou com vantagem da Republica, que con
servou Capua. - Guer ra contra os Latinos (340 -
38). Sendo os Latinos tratados mais como subditos do 
que como alliado:;, pediram para si todos os direitos polí
ticos dos Romanos, e apoiaram este pedido com as armas. 
T ravou -se, portanto, urna nova lucta em que os Campa· 
nos pelejaram em favor dos Latinos, e o~ Samnitas ao 
lado dos Romanos. Tornaram-se notaveis nesta guerra os 
dois consules J11aulio Torqua/o e Decio J11us : aquelle, por 
ter punido de morte seu proprio filho, que, contra suas or
dens, viera as mãos com o inimigo; este, porque na bata 
lha do Vt·suvio sal vou o exercito c assegurou a victoria 
sacrificando·st: aos maues infernaes. Outra grande derrota 
levada perto de Miutumo, acabou de desalentar os Latinos, 
que. submettenclo-se juntamt:ntc com os Campanos, recebe
ram o titulo de cidadãos romanos.- II guerra (327- 5). 
Uma aggr~ssão dcs habitantes de Napoles contra os roma
nos estabelecidos na Campania, deu causa ou pretexto á 
segunda guerra do Samnio. Apoz diversos annos de victo
rias, os consules Postumio e ~~t.'t'lpr~sos pelo general 
Poncio em um desfiladeiro, roram obrigados a jurar que 
nunca mais levariam as armas contra os Samnitas. t: a su
jeitar-se á humilhante cerimonia do jugo nas Forcas Caudi· 
nas (321 ). Recusa, porém, o senado ratifiC<lr o tratado, e os 
novos c?nsules, Publius P/tilo e Papirius Cursor, invadem 
0 Samnto com grantle exercito · derrotam os Samnitas ao 
pé. de> Ca~daum e perto de Luc~ria, onde prendem ao !)rO· 
prto r OllCIO, constrangendo-o a P.assar sob o jugo. Conse
guelll en~ão vs Samnit<ls attrahir ao seu partido os Etruscus, 
os Umbnos, os Hernios e outros povos. Desbaratando ,toda· 

ll 
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via, rapidamente a todos, a Republica obriga os Samnitas a 
pagarem pesado tributo annuo e a cederem larga parte de 

territorio.- 111 Guerra (Joo- go). Como os Romanos cer
cassem Narnia, levantou-se contra elles quasi toda a Italia 
por inst•gação do general samnita Gl'llio .lgnacio, e a lucta 
recomeçou com dobrado furor. Media nte o sacrificio de 

D ecio Mus. filho , ganharam o,; Romanos a primei ra bata
lha. ferida perto de Smtimem. Ap~:sar da morlt: de Gdlio 
Ignacio (295) que prvdu?.iu a dissolução da liga, reforçou 
Poncio os restos do exercito fazendo jurar aos Samnitas que 
nunca se entregariam, ainda qut: tivessem dt: perecer todos. 
Trinta mil delles dedicam-se aos deuses infernaes com jura· 

mentos medonhos. Sendo, porém, batidos pelo consul Cu· 
rio Dentado, obtiveram a p<tz com a condição de dcpcn· 

der dos Romanos como alliados. 

123) Guerra tarentina. - Ao ver-se ameaçada pelo 
poderio sempre mais crescente de Roma. instigou Tarento 

os Etruscos, os Gaulezes e os Lucanios a formarem uma 
nova colligação contra a perigosa Republica; foram, porém, 

os Gaulezes esmagados (284) na Etruria pelo consul Curio 
Dentado, c os Etruscos por Publio Cvrneho IJolabella (282), 

que alongou a fronteira romana até o Rubicon. Os Luca
nios, portanto, depuzeram as armas.-Pyrrho. Um insulto 
feito pelos Tarentinos a um navio em que ia:n diversos em
baixadores romanos, moveu então a Republica a declarar dire· 
ctamente guerra a T arento, que chamou em seu auxilio 
Pyrrho, rei do Epiro. Obrigou este aventureiro os Tarenti. 

nos a pegarem em armas, e, por meio de seus elcphantes, 
ainda nl\o conhecidos pelos Romanos, ganhou a batalha de 

H eracléa (28o). Comtudo, em vista de suas perdas graves 

mandou o seu ministro Cinéas pedir a paz ao senado, qu~ 
a recu!oou por conselho de Appio Claudio o Cégo. A g uerra, 
pois, recomeçou, c o consul Duro lW'us sacrificou-se como 

seu pac e avô, no combate de Asculum que ficou i~deciso 
(279). Ma!S_hand? _e?tão..-P..y.r.~o-até .-ás-por-tas-de-R-1:1ma, 
ob1c~m a~nust1c1o,-e partiu para- a Sicilra~ Perdeu, na 

volta, o ,e~erc1to no recontr? de Benevento(275); retirou-.se 
para o Ep1ro, e nunca ma1s appareceu na [talia. Roma, 

portanto, . occupou Tarento: arrasou-lhe as fortificações e 

1mp?z tnbuto aos Tarentmos t272): . Distinguiram-se na 
guetra. de Tarento os consules l•abrwo e Cttrio Dmtado: 
este tnun•p~ou ern u~ carro puxado por elephantes; aquelle 

moslrou-~e mc~rrupt1vel revelando a Pyrrho a traição tio 
seu med1co d1sposto · ' · 

' a envenenar o re1 do Ep1ro, seu 
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amo. Foi durante a guerra do Samnio que se completou a 
constituição romana. Todos os empregos politicos e reli
gi<lsos tornaram-se acces.-;iveis aos plebéus, e os plebiscitos 
adquiriram valor egual aos senatus-consultos. 

124) N ovo p a rtid o p opular .-Ia-se no mesmo tempo 
formando u11 novo e perigoso nucleo de descontentes, com
posto de libertos, de extrangciros domiciliados c de cida
dãos privados elos direitos polí ticos. T odos estes eram in
feriores no antigo povo romano dos Quirites; constituindo, 
porém, dentro em breve um grande part ido, CéHtsaram novas 
e funestas revoluções. Appio Claudio o Cégo, o mesmo que 
princip iou a Via Appia, acabada mais tarde por Augusto, 
favoreceu muito este novo partido pelo odio que votava ao 
antigo povo romano, sempre detestado pela sua familil. 

125) Regim e MunicipaL - Roma assimilava pouco a 
pouco os povos vencidos. concedendo-lhes diversos privile
gios c introduzindo-lhes os seus costumes. Afim de inte
ressar a todos na sua grandeza, a R epublica concentrava na 
capital a política, deixando a ad ministração aos povos. Cada 
cidade tinha o seu f omm, suas assembléas do povo, seus 
magistrados electivos, seus consules annuaes, dmnm' t.ri, e o 
seu senad0, dccurion: em uma palavra. cada cidade formava 
uma pequena republica á semelhança da de Roma. Estas 
cidades chamava m-se municipios. Existiam tn::s especies de 
municípios, segundo os d iverso-; direitos de cada um.- A f 
dasu era dos municípios oplimo jure. Seus habitantes go· 
savam, em Roma, de todos os direitos de cidadãos roma
nos. Os membros dos municípios da /f classe eram obri 
gados ao serviço mili tar.-A' !!! classe pertenciam as ci· 
dades que t inham recebido as leis civis de Roma, e não se 
enu merava m entre o povo romano.- O utras cidades, gover
nadas por um magistrado romano, formavam uma p rifet·
l ura i out•·as eram li vres, e tinham guarnição romana; ou· 
t ras levavam simplesmente o titul o de alliadas. Dist ingu iam
se duas categorias de al/iados: á primeira pertenciam os 
alliados do direito lati11o i á segunda, os do direito italico. 
Aquelles podiam concorrer á~ eleições na Cidade Eterna, a 
estes não era licito dar o seu voto na capital. Em resumo : 
a gr~nde_ machina da política romana consistia em conce
der as d•versas cidades direitos e privilegias deseguaes para 
q ue deste modo estivessem em perpetua rivalidade entre si, 
e nunca se unissem contra a Republica. 

Colonias.-Além disto mandava Roma, para as cidades 
conquistadas., seus veteran~s como colonos, que conserva-

I 



-, ' 

HISTORIA ANTIGA 

vam a o rganização militar e a dependencia da metropole. 
Os antigos habitantes tornavam·:;e clif:ntcs destes colonos, 
que: formavan' uma guarnição, pdrte civil, parte militar. 
E xistiam tambem colonias lat inas, cujas propriedades, com 
pequena differença, vinham a ser as mesmas. 

126) Organização militar. - 0.; cidadãos romanos 
constituíam o exercito propriamente dito; ú S alliados, os 
corpos auxiliares. Competia ao general em chefe exercer, 
durante a guerra, o direito de vida e de morte. O exercito 
compunha-se de leg-iões, àivididas em coltortt?S; estas subdi· 
vidiam·se em mamj)l(/os; os manipulos, em Cl'JI/urias. A 
principio cada legião constava de quatro mil infantes t: de 
trezentos soldados de cavallo; elevaram, porém. mais tarde 
aquelles a seis mil ; estes, a seisccnto . O campo militar 

foi simples ~té a éra de Pyrrho, de quem os Romanos ap· 
prenderam a construir o campo cntrinc/u:irado, semelhante 
a uma verdadeira fortaleza. Eram soldados todos os cida· 
dãos, fóra os proletarios. O alistamento chamava-se ddectus 
nos tempos regulares quando se escolhiam os cidadãos des· 
de o decimo sexto até o quadragesimo anno de edadc ; 
em occasiões extraordinarias, cienominava-se tmnultus. e fazia 
se em massa. Quem não se apresenta!'se, era vendido como 
escravo ou condemnado a perder o dedo pollegar. 

-L E llOCil ID.- Conquista do mumlo 

127). As g uerras - que déram a Roma o domínio do 
mundo. for:un :- as puuicas, as m·itwlaes, as da Hespmdta. 
e os das Gallias.- Guerras punic a s .- Denominam-se pu· 
1ÚCflS trt!S grandeS guerras qut: no Jf[ e li secuJo antes da 
éra christan se atearam entre Roma e Carthano e que to· 

• b b I ' 

das JUntas, a rangem um período de r 18 annos. Á I durou 
vinte e tres annos; a 11, dezesele; a UI, tres. 

128). I guer~a (264- 41 ). Occasionou a primeira g uer· 
ra pumca o conv1te dos Mamertinos assediados em Messina 
pelos Cartha~inezes, e por Hierão d~ Syracusa. Provinham 
esses Mamcrtmos de um corpo de mercer.arios, alistados 
em Mamerte, no Brucio. Depois de servirem Aaathocles t! 

seus successor7s. começaram a combater por co~la propria, 

e ag?ra se tmham apoderado aleivosamcnle de Messina. 
A.ccl!ltou, prcl'surosa, a Republica o convite e o consul Ap· 
JHo Clatttf1° Caudex libertou Mcssina desba~atando Hierão, 
a quem 1mpoz a 11· c 

• • c a. 1ança com Roma. Derrot11ndo pouco de· 
P015• aos Carthaglllezes, assenhorcam-sc o:> R~manos de 

t 
: 
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numerosas cidades, c ganham (26o) a primeira batalha na· 
vai mediante um estratagema novo. Conshtiu este em col· 
locar na prôa dos navios uma pequena machina da fórma 
de um corvo, a qual, movida por um mechanismo e afer~ 
rando o navio inimigo, permittia combater corpo a corpo. 
Esta victoria valeu ao consul Duillio o triutnpho naval e 
uma columna rostral. Como os Carthaginczes, victoriosos 
em diversos logares, recuperassem quasi tudo o que tinham 
perdido na Sicilia, o consul JWarco ALtilio Regulo Serrano 
levou a guerra ás portas de Carthago, onde cégo de or· 
gulho, se deixou (25 5) surprehendcr c derrotar pelo lacedc
monio Xantippo. f-cito prisioneiro c mandado a Roma como 
embaixador, deu um exemplo raro de patriotismo e de 
fidelidade aconselhando ao senado que não concedesse a paz, 
nem trocasse os prisioneiros. Remindo, porém, generosa· 
mente a palavra empenhada, regressou de prompto para o 
seu carcere. 

A guerra, no entretanto, continuava na Sicilia com cgual 
furor de parte a parte. Hamilcar Barca defendia-se habil
mente em Lilybéo emquanto os Romanos perdiam duas 
frotas: uma perto de Drepano, outra no alto mar (249). 
Tendo afinal o consul Lutacio Cátulo obtido uma grande 
victoria ao pé das ilhas Egátes (242), os Romanos tomaram 
Lilybéo, e dictaram a paz com a condição de que Carthago 
pagaria em dez annos tres mil c duzentos talentos (perto 
de cinco mil contos de réis), e ·consentiria na troca dos pri
sioneiros. Em virtude deste tratado a Republica se tornou 
senhora da Sicilia, e adquiriu a preponderancia no Mediter· 
raneo. 

t2g) Intervallo.-Roma. Mal assignára Roma esse' t ra
tado, quando alguns soldados Carthaginezes da Sardenha 
mataram seus chefes, e, passando para a Italia, invocaram 
a protecção da Republica. Invadindo, portanto, os Romanos 
a Ilha, impuzeram novo tributo a Carthago, e exigiram que 
se lhes entregasse tambem a Corscga. O consul Pomponio 
~athos trabalhou sete annos (238-31) em subjugar os in
dtgenas desta ultima ilha, que resistiram com heroico valor. 
Amea~ando neste ínterim os Gaulezes a Republica com uma 
nova mvas~o, Marcello, a Espada de Roma, os anniquilou 
pert? de_ Pts~, e, passando o Pó, tornou tributaria toda a 
Galha Ctsalpma (332 - 22). Foi em uma destas guerms que 
Marcello, matando com sua propria mão o rei Viridomar, 
recebeu as honras dos despojos opimos. Além disto, a pre
texto de acabar com os piratas do Adriatíco, reduziram 
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nesta epoca os Romanos a provinda a Ist ria e parte da 11 -
lyria (229-19).-Carthag o . Guerra b u.l.:fJÍ twci. Ter:do Ca r
thago feito a proposta t.lc pagar a seus mercenarios só a 
metade do soldo promettido. estes, capitaneados pelo cam
pano Spendio c pelo a fricano Jlifntllos, revoltaram-se pondo 
a capital em extremo perigo ; esmagaram-nos, porém, sem 
demora Hamilcar e Hannon, que nutriram animaes bra
vios com os corpos dos revoltos0s. Foi, pois, com boa ra
zão que esta guerra se denominou iue~·pinvd.-Mandou, 
todavia, Carthago neste mesmo tempo conqui~tar a Hes
panha por seus generaes Hami!cnr Barca e Asdmb,· I. Aquel
le fundou Bárci1zo, hoje Barcellona, e pereceu em uma ba
talha (236- 27) ; este prometteu aos Romanos de jamais 
transpor o Ebro, e respeitar a independencra de Sagunto, 
colonia g rega, posta sob a protecçã1l de Roma ; fundou Car
thagena, e foi morto por um doe; vin te mil escravos que 
occupava na exploração das minas (221 ). 

130) li guerra (219- 201 ).-Successor de Asdrubal, 
seu cunhado, A nnibal, que jurárn odio eterno contra Roma , 
encetou a li guerra punica apoderando-se de Sagunto ; pas
sando o Ebro (219) ; atravessando os Pyrenéos e os Alpes 
apesar de infinitos e quasi insuperaveis ob:.taculos. Bateu os 
consules P. C. Scipião no Tessiuo, e Sempronio Longo no 
Trebia (218) ; recebeu a submissão espontanea da Gallia 
Cisalpina; matou o consul Flaminio no Trnsimmo (2 17), e, 
bem que tivesse perdido um dos olhos nos charcos do A rno, 
e fosse por Fabio Cunctator, o E scudo de Roma, fechado 
em um desfil :~deiro de Minturno, derrotou em Cmmes (216) 
os consules Varrão e Paulo Emilio. Remetteu então a Car
thago t res alqueires de anneis de ouro, recolhidos no cam
po, e, sem perda de tempo. t r'atou de marchar sobre a Ci
d_ade Eterna i detew-o, porém, a falta de recursos que soli
citara de toda a parte. Pois Carthago recusou mandar·lhe 
reforços; Asdrubal, seu irmão, que vinha da Hespanha pelos 
Alp~s, perdeu a vida na beira do Metauro (207) ; o pretor 
Levmo d~sfez e entregou ás chammas na foz do Aous uma 
frota, env1ada por Philippe V da Macedonia (214), emquan
to Mar~ello tomava e punia severamente Syracusa e Capua, 
que se tmham levantado (212 - 211 ), infligindo tambem, per
to de Nola, duas grandes derrotas ao general carthagine?. 
(21 6, 21 5). Roma, no entretanto não esmorecia· arma
va novas _legiões i invadia a Hespanha ; levava a ' guerra 

até á Afnca ;_ des~aratava Annibal (201 ) nas planícies de 
Zama e constrangia Carthago a acceitar uma paz muito one-
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rosa. Prohibiu-lhe fa7,er guerra, sem licença Jo seMdo. até 

mesmo na Africn; obrigou-a a reconhecer Massinissa como 

alliado da Republica, a entregar todos os seus navios, menos 

dez. e a pagar de7. mil talentos em cincoenta annos. Coube a 

Scipião. o hcróe de Zama. o mais b ri lhante triu mpho; dé

ram-lhe o sobrenome de Africano, e offerecer::~m-lhe o con

sulado e a rlictadura perpetua. Foi elle, todavia, mais tarde, 

desterrado, fall eccnclo em 184 obscu ramente na sua quinta 

de Liternc na Campania.--Annibal, que se re fugiara em 

Hadrumetum, regressou dentro em breve a Carthago. Sen

do, ao depois, banido, passou a Syria e dalli á 13ithynia, 

onde :-e envenen<>u para evitar de ser entregue aos Roma· 

nos ( 183). 

13 1) III guerra (149 - 46). - Havendo Carthago apre

sent:tdo <i Republica queixas relativamente a uma usurpaçao 

de 1\lassinissa. mandou-lhe Roma embaixadores afim de exa

minar a qu~stão; longe, porém, de: fazer-lhe justiça, resolveu 

arrasar a sua rival que resurgia florescente e forte . E' bem 

conhecido o Ddmda esl Cm·tlmgo, com que Catao rema

tava todos os seus discursos pronunciados no senado. Nao 

tardou a dar-se azada conjunctura; pois, tendo Carthago re· 

pcllitlo pelas armas um novo ataque de Massiniss:~, os Ro

manos declararam que " p ;nr. estava acabada; apresenta ram-se 

deante da sua rival exigindo a entrega de todas as armas, 

da frota e de trezentos refens. Intimaram, por ultimo, a seus 

inimigos que, abnndonanclo i\ cidade, fossem fundar outra 

no interior a quatro leguas d0 mar. A este annuncio. loucos 

pelo desespero. juram os Carthaginezes que hão de resistir 

a todo o transe, fabricam novos in~trumentos bellicos ; ar

mam-se todos, e, por tres anoos, opp(5em aos invasores uma 

resistencia se111 exemplo. Entra finalmente Publio Cornelio 

Scipiao á viva força na cidade i entrega á rapiM dos sol

d~dos suas ruínas fumegantes e declara o territorio cartha

glll.e7.. província romana. sob a denominação de Africa. A 

ultima peleja , no alto da cidade, durou seis dias e seis noites 

sem interrupção.- p . C. Sei pião Emiliatzo, que recebeu o 

nome de Africano 11, e mais tarde o de Numantino, era 

~Ih~ adoptivo de Publio Cornelio Scipião, fil ho do vencedor 

e ZCama ; era filho legitimo de Paulo Emílio, que pereceu 

em I ~nnes, e irm:to de Paulo Emilio, o vencedor de Perseu 
na atalha de Pydna. 

á 132) Guerras Orientaes.-Pela II guerra punica tor

n Í~-~~ Roma p_otencia de primeira ordem. Conquistára toda 

a a ta e sua:; tlhas com quasi toda a lllyria e a Hespanha. 

\ 
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Massinissa e Siphax, reis da Numidia, eram seus all iados ; 
Ptoloméu Epiphanio do Egypto e Attalo de Pcrgamo, seus 
protegidos. Chegara, portanto, o tempo de dirig ir a mira 
para o Oriente.-Syria. Antes de tudo acommetteram os 
Romano!- Antiocho lil da Syria, outrora alliado de Philippe 
V da Macedonia, e actualmente proteclor de A1111ibal e da 
Liga Etolia. Vencido tres vezes, cedeu Ar.tiocho a Asia 
Menor até o Tauro, entregou a frota, e pagou todas as des

pesas da guerra (190). O heróe des ta campanha foi Lucio 
Cornelio Scipião, o Asiatico I , irmão do vencedor de Zama, 
que lhe serviu de logar-tenente.-Macedonia. Nem se es
queceram os Romanos de punir Phili ppe V da Macedonia, 
que durante a Il guerra punica, apoiára A nnibal e se ligára 

com Antiocho 111 da Syria contra Ptoloméu Epiflhanio, pro
tegido de Roma. Marchando, pois, contra ellc, o consul T ito 

Quincio Flaminio derrotou-o em Cynocepltalos ( 197). e o 
obrigou a entregar Demetrio, seu filho mais velho. Des

baratou, passr~dos annos, Paulo Emilio na 1 batalha de 
Pydna (168) ,. conduziu para a Cidade E terna Perseu, irmão 
de Demetrio, que, subindo ao throno. ti,·era a imprudencia 

de declarar guerra á poderosa Republica. Dividiram então 

os Romanos a Macedonia em quatro pequenas rt>publicas, e, 
aproveitando dahi a pouco o ensejo offerecidu pelo aventu
reiro Andn'sco, que pegara em armas, reduziram a Mace

donia a provinda romana (148). O heróe desta ultima cam
panha foi Quinto Cecilio Metello, que, como Paulo Emílio, 
recebeu o appellido ele Macedonio.- Grecia. Logo depois 

de vencerem em Cynoupllalos {197), annunciaram os Ro· 
manos nos jogos isthmicos que restituíam á Grecia a liber
dade e o uso de suas leis. Espalhavam, no entretanto, M· 

tutamente por toda a parte sementes de discordia · dissol
viam a Liga Etolia; levavam para Roma mil achéos 'das pri

meiras familias, e dec_laravam guerra aberta á Liga Ac/ua1za, 
contra a qual proteg1am Sparta (1 47). Derrotando, no anno 

seguinte, o consul Lucio Mummio aos Gregos perto de L eo
copetra e incendiando Corintho, infundiu tanto terror em 

todas as outras cidades, que nenhuma ousou mais resi~tir e 

os Roma~os reduzira~ a Grecia toda a província sob o no~e 
de Acha1a. _ Mmmm_o, que transportou para a capital do 

mundo prec:osos obJec~os de arte, as riquezas, os co~tumes 
e a corrupçao da Grecm. recebeu as honras do triumpho e 
o titulo de Acltaico (146). 

1~3) Hespanha.-Os tru Sczpiões.- Durante a 11 guerra 
pumca, mandou Roma para a Hespanha os irmãos Publio 
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Scipião c Cncu Scipião, que, vencido,; por Asdrubal depois de 
conquistarl! m a maior parte da Peninsula, succumbiram com· 
batendo (2 1 2). Então o joven Publio Sei pião. o futuro heróe 
de Zama que no T essino salvára a vida a Publio Scipião, 
seu pae, 'quiz aco mmetter a empresa de vingar a patria e 
a sua família (2 1 1 ) . Partiu com o titulo de pretor; tomou 
Carthagena c.: Cadi?., e subjugou toda a Hespanha, g rangeando 
por sua generosidade, justiça e nffabi lidacle, a sympathia 
geral. Passando á Africa e ligando-se com Massinissa e 
Siphax. preparou o seu tri umpho sobre Annibai.- Viriatho. 
-Os irmãos Fabio Servi/i mo e Servilio Ccpião (153- .fO) . 
-Comtudo out ros governadores romanos vexaram em se-
guida cruelmente os Hespanhóes. Sulpicio Galba, por exem
plo, t irou em um só dia a vida a trinta mil luzitanos. Por
tanto ViriatllO, notavel pastor, caçador, e chefe de saltea
dores, levantando seus patricios, desbaratou successivamentc 
q uatro pretores, e dictou a Fabio Serviliauo um t ratado 
de paz mui vergonhoso (141). F oi, todavia, no anno seguinte, 
Viriatho cobardcmente morto <í traição por dois de seus 
officiaes, vendidos a Servib'o Cepião, successor de Serviliano. 
- Numancia. S ubmettera m-se então os Luzitanos, porém 
os habitantes de Numancia, cidade principal elos Celtibéros, 
resistiram ainda longo tempo aos Romanos, que por fi m 
desalentaram. Nesta difficil conjunctura chegou Scipião Emi· 
liano, o A fl'icano /1, que restaurou (134) a disciplina sujei· 
tando os so ldado~ a du ros trabalhos. Cingiu no mesmo 
tempo Numancia com uma linha de circumvallação, e re
duzindo os Numantinos a uma horrenda fome, tomou á esc~la 
vis ta a cidade, que destruiu até aos alicerces. Seus habitantes 
foram vendidos como escravos, á excepção de cincoenta, 
reservados para o triumpho do vencedor, a que-m déram 
tambem o sobrenome de N mnanliuo ( 133). ---/.... 

Epoca IV.-Conseqnoucins da conquista do mundo 

134) Catão.-A conquista do munuo foi ex tremamente 
pen.li:io~a á Republica, não só por ficar deste modo privada 
de mumgos exteriores e cahir na g uerra civil; mas sobre
tudo, porque, depois dessa conquista, entraram em Roma o 
luxo, a molleza e toda essll vida oriental que transformou 
e perdeu o povo dos Quirites. Marco Porc!o Catão o Censor 
tr,abalhou debalde com afinco para impedir a transformação. 
Ja n~o era, com effeito, um homem qualquer que pudesse 
acuu1r aos males da Sociedade. 
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135) Os Gracchos (133 - 21).- Os irmãos Tiberio e 
Caio Graccho, educados com grande esmero por sua mae 
Cornelia, {1) emprehenderam inutilmente pôr um dique aos 
~offrimentos dos pobres. Tióerio, elevado ao tribunato, fez 
propostas neste sentido, mas deparou com a. opposição do 
tribuno Octavio, creatura do senado, e , no tempo das novas 
eleições, pereceu ás mãos dos partidarios da nobre1.a, açu
lados por Scipião Nasica Serapião, bisneto de Cneu, tio do 
Africano I. Tendo-se declarado abertamente contra as pre· 
tenções da plebe, Scipião Emiliano, o Africano IJ, foi 
achado morto na cama ( 129).-Caio Gmcclto, eleito tribuno 
seis annos depois, grangeou tanta popularidade, que conse· 
guiu ser eleito de novo no anno seguinte; porém não tardou 
em ser assassinado, e a sua cabeça foi paga pelo consul a peso 
de ouro.-0 motivo principal das queixas do povo era a 
tei agraria, isto é, a questão relativa ás terras nacionaes, já 
usurpadas em grande parte pelos nobres. Conseguiu Tiberio· 
que passasse a famosa Lei Sempronia, a qual limitava a qui· 
nheritas geiras as porções de terra nacional que podiam 
possuir os patricio,:'i, e accrescentava um quinhão para cada 
filho. Obteve, de mais a mais, Tiberio que se repartissem entre 
os cidadãos pobres os bens deixados ao povo romano por 
Attalo, rei de Pergamo.-Caio quiz effectuar reformas ainda 
maiores. Alcançou que fossem adoptadas a lei agraria e a 
lei fnmuntaria, A primeira mandava que todos os annos se 
distribuíssem terras aos cidadãos pobres ; a segunda, que 
todos os mezes se vendessem cereaes a preço ínfimo. Con· 
cebera tambem o plano de reformar o senado, transferir aos 
cavalleiros o poder judiciario, extender a todos os italianos 
o direito de cidadãos romanos, bem como reerguer Capuci, 
Tan:nto e Carthago. 

136) _Guerra servil ( 1 39-32).- Durante o assedio de 
Num~~c.ra, .um tal Emms, captivo da Syria, collocando-se 
na Stctlta a testa de sessenta mil escravos assenhoreou-se 
de ~nna; sitiou Messina; tomou o titulo de ~ei, e resistiu sue· 
ce~sJVament: a tres consules. Derrotado afinal perto de E nna, 
fot esquarteJado com cêrca de vinte mil tios seus.- Uma 
segun~a rev<":lta de escravos realizou-se na Sicília e na 
Campama pouco antes da guerra social, Pereceram neste 
segund)o ~vantamento para mais de um milhão desses infelizes. 

137 uerras exteriores. - Continuando no mesmo 

(') Filha de &:iplito Africano I, era casada com o or·ador T'•ber·lo 
Scmpronio Graccho, 
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tempo a trabalhar em suas guerras exteriores, occupava 
R oma o reino de Pergamo; entrava na Gallia transalpina a 
convite de Marselha, conquistando tambem a Provença. as Ba· 
léares e novo territOI'io na Oalmacia- Gue r ra jugurthina 
( r1 8 - I04).-]ugurtha, neto de Massinissa , educado na côrte 
de Micipsa, seu tio, depois de distinguir-se no assedio de 
Numancia, usurpou o throno da Numidia (rr8) com damno 
de seus pri mos Hicmpsal, queprivou da vida, e Adlurúal, 
a quem perseguiu. Como este se col\ocassc sob a protec· 
ção do senado ( 1 r2), prometteu Jugurtha dividir com elle o 
throno. Matou·o, porém, o usurpador, e com seu ouro su· 
borno u uma deputaç:to romana, mandada para pedir·lhe 
conta do se\1 procede r ( 1 1 1 ). Chamado a Roma, t udo con· 
seguiu pelo ouro, chegando até a assassinar seu primQ, 
Massiva ( 1 10), que ali i estava reclamando para si o throno 
da Numidia. Teve, portanto, de s;.hir da Cidade Eterna, e 
sustentar uma guerra em que obrigou os Romanos a passar 
sob o jugo. Vencido, afinal, por Cecilio Jl1úello (109), perdeu 
quasi todo o seu territorio, e, acolhendo.se á Mauritania, 
Boccho, seu sogro, o cnta egou a Sylla, questor de Mario, 
que ne:.te comenos s uccedera a Metello (ro6). Levado para 
Roma, morreu a fome no Tulliano (1 04) emquanto a Nu· 
mídia era reunida á província da Africa. 

138) Cimbros e Teutões (11 3- lo t).- Em conse
quencia de uma inundação do Baltico partiram os Cimbros 
da sua patria, e, unindo-se aos Teutões, invadiram a Gallia 
com toda a Península Iberica, assolando o paiz e espalhan
do o t error por toda a parte. Seis exercitos romanos ha
viam sido vencidos com g ravíssimas perdas, quando Mario, 
posto que ausente, foi , apesar das leis, nomeado consul pela 
segunda vez. Emquanto os barbaros devastavam a Hespa
nha, disciplinou Mario os seus recrutas; marchou a encon
t rai-os até o Rhodano, c, na grande batalha de Aix na 
Provença, anniqui:ou os Teutões (1 o2). Os Cimbros, que ti
nham seguido outro caminho m'ais ao norte, apesar de seu 
grande valor, pereceram todos no proximo anno em Ve1'· 
celli. Mario, quP. nesta occasião recebeu o titulo de Terceiro 
fmzdador de Roma, foi em vista das circumstancias, eleito con
sul tres annos consecutivos, caso que até entllo nunca se déra. 

139} Guer~a s o cial (go- 88).-A causa propriamente 
d~ guerra soctal foi a aspiração dos Italianos ao direito de 
c1dadâos romanos, e bem assim a resistencia do senado, 
q~e chegou a assassina r os tribunos Saturm'1zo ( 1 oo} e Li
v to Dmso (91), f~vorecedores desses desejos. Irritados os 
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nnimos por esta perfidia, o marso Pompcdio Silo e o sam
nita Papio Mótulus, á frente de quasi todos os povos da 
ltalia Meridional, organizaram uma vasta confederação. cu
ja capital foi Corfiuio. Batendo dc.is consulcs e invadindo 
a Campania, marcharam sobre Roma consternada. Sylla, 
porém, os desconcertou fazendo a proposta de outorgar o 
direito de cidadãos romanos aos Latinos, Etru.:;cos, Umbrios 
e Gaulezes, alliados que tinham permanecido fieis. p, ivados 
cio esperado apoio de tantos povos, desalentaram os insur
gentes, e Roma .poude, no anno immcdiato, tomar a o ffen
siva em toda à parte; occupou Asculum, Corfinio c Nola, 
conseguindo dentro em pouco a sub missão de todos os re
beldes, a quem concl!deu o direito de cidadãos romanos, mas 
com tantas restricções, que o reduziu a quasi nada. O he
róe da guerra social foi Sylla. 

1 140) I Guerra civil (88-8o). - Caio JWario, obscuro 
cidadão de Arpino, tornou-se notavel no assedio de Nu
maneia, na guerra de J\•g urtha e na invasão dos Cimbros ; 
teve, porém, um proceder equivoco du: ante a guerra so
ciai.-Sylla, descendente da nobre família cornelia, foi 
questor de Mario na g uerra jugurthina, e adquiriu tão gran
de gloria pela guerra social, que logrou ser nomeado con
sul. Compellido por Mario a fugir, reuniu seus veteranos 
da Campania; voltou com elles; expulsou o seu rival, e 
obteve do povo o commando da guerr:1 contra Mithrida
tes, rei do Ponto. Entao Mario, que se refugiára nas la
gôas de Minturno, e de lá passara ás ruínas de Carthago, 
regressando a Roma, fez barbaramente morrer a todos os seus 
inimigos (87), perecendo elle mesmo no anno seguinte, vic· 
ti ma de seus excessos. Continuaram a sua política Cinna; 
o Joven Mario, seu filho adoptivo; Sertorio e Papirio Car
bao.- No entretanto Sylla, derrotando Mithridates em 
Cheronéa c: em Orchomena (86), d ictava-lhe a paz com a 
condição de entregar todos os seus navios, larga parte do 
thesouro e todas as conquistas.-Desbaratava tambem a 
Fímbria, general mandado· a esta guerra por Mario. Diri
gindo-se então (83) para a Italia, s~duziu o exercito do 
consul Sei pião que ia combatel-o; infligiu duas derrotas ao 
Jovc::n Mario, que se: suicidou; obrigou Sertorio a fugir; 
desfez nas portas de Roma um exercito de Samnitas (82); 
obteve a dictadura perpetua; abdicou e succumbiu a uma 
horrivel enfermidade, consequencia da sua devassid:io (78). O 
seu c:pitaphio, dictado por elle mesmo, dizia: cNinguem fez 
tanto bem a seus amigos, nem tanto mal a seus inimigos.» 

: 
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141) Sertorio (78- 72).- Recomeçaram, por murtt: de 
Sylla, as perturbações. Cátulo e Pompêu, apoiando o sena
do, vencera m Lepido, adepto do partido popular. ~ .con
strangeram Perpenna a fugtr para a Hespanha, onde Ja dG
minava o general Scrtorio. Proscripto por Syll<• e chamado 
da Africa pelos Luzitanos, Sertorio armou , organizo\t ~ àis· 
ciplinou á ro mana os seus soldados, e não se esqueceu 
de, por todos os modos, converter a Hcspa nha em uma 
imagem do Lacio. E bora foi feita capital da Luzitania; Os
ca , hoje Tlu~sca, da Ccltiberia. Um senado, compo~to de 
trezentos senadores, todos romanos, representava o senado 
de Ro ma. Osca ficou sendo o centro da reforma intelle. 
ctual, como c bora o era da civil c política . Na capital dos 
Ccltibéros se estabeleceu uma como universidade, onde as 
littcratura-; grega e lati na eram ensinadac; por mestres des. 
sas duas n<.ções. Destroçou Sertorio numeros;~s vezes as 
tropas do senado, e pereceu afinal pela traição de Perpen
na, que $e vendera a seus inimigos, e no anno subsequen
te deixou a vida na batalha do Tejo combatendo contra 
Pompêu (72). 

142) Gla diadores (73 - 70). - Fugindo da escola dos 
gladiadores de Capua juntamente com sessenta de seus col
lcga!', e vcndo·se incontinenti cercado ele cem mil e ,;cravos, 
assolou Spartaco a Campania; venceu um pretor e tres con
sules. e estava a ponto de realizar o seu intento que con
sis tia em abrir-st: um caminho para a Thr acia, sua terra 
natal, quando assentott ret roceder afim de saquear a Cidade 
E terna. Esta resolução o perdeu; pois fo i pouco depois es
magado e morto na beira do S ilaro (71 ) pelo consul Licinio 
Crasso. T odo o merito .dessa victoria coube a Pompêu. qlte, 
ao voltar da Hespanha. acabou nos Alpes com os ultimos 
restos dos gladiadores. 

143) Catilina- joven patrício, devasso. c sobrecarre
gado de dividas, adquiriu celebridade por meio de uma 
conspiração que tramou contra o senado, e foi desde o prin· 
cipio energicamente atalhada pdo consul Cícero. Morreu 
na batalha de Pistoia pelejando contra as tropas do senado . 

. 144) O I triumvirato (60- 44) consistiu em uma al
han~ secreta entre Crasso, Pompht e Julio Ct·sar, que se 
obngaram a prestar-se mutuo auxilio com o fim de dominar na 

Re~~blica.-Crasso conqui-stára celebridade reprimindo are
b:lhao de Spartaco, e por suas riquezas devidas ás c?nfisca
çocs de Sylla, mas estava mal com o senado, que o deixara sem 
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influencia política. Nomeado mais tarde governador da Sy

ria, e incumbido da guerra contra os Parthos, roubou, de 

passagem, os thesomos de Jerusalém. Vencedor a principio, 

já ia occupar B<~bylonia e Seleucia, quando o desfez e matou 

em Carrhes, Surena. general do rei Orodes (5 3).-Pompê u, 

cavalleiro de rara felicidade , consl!guiu as honrns do triumpho 

sendo ainda muito moço, por ter prestado a Syll a util apoio. 

Logo recebeu o t1tulo de Grande~, que justificou anniqui

lando na Hespanha as relíquias do partido de Mari o. e do 

exercito de Sputaco que encontrou nos A lpcs; extermi

nando os piratas da Cilicia e concl uindo nHlito v?.ntajosa

mente a guerra contra Mithridates. Agora. todavia, estava 

de máu humor, porque o senado recusava approvar o que 

fizera na Asia.-Julio Cesar, da nobre família Julia, cêdo 

se tornou popular por sua eloquencia, suas liberalidades e 

suas maneiras encantadoras. Era, porém, impio, ambicioso, 

devasso. Obteve por cinco annos o governo das Gallias e 

da Illyria; repelliu uma invasão de Helvecios e de Suevos, 

a quem perseguiu até além do Rheno (58); passou duas 

vezes á Gran-Bretanha, e domou com muita energia (55) 

duas insurreições dos Gaulezes. 

145) Guerra civiL-No entretanto Pomph t em Roma, 

ao ver que Cesar ganhava cada vez mais a opiniào do 

povo e do exercito, exigiu delle que licenciao;se as tropas 

e se demittisse do govemo das Gallias - Cesar po1 seu 

lado quiz obrigar Pompêu a rcnunci~r os governos da Hes

panha e da Africa, que exercia por meio de seus Jogar-te

nentes. Transpondo finalmente o Rubicon, Cesar conquistou 

toda a Italia em sessenta dia~, e, entrando em Roma, apos

sou-se do thesouro publico; voou .á Hespanha, fa7.endo-se, 

na volta, nomear dictador e consul. Dirig iu-se então á Thes

salia; bateu Pompêu em Pharsalia, e, segui ndo-o p:lra o 

Egypto, puniu os qut lá o haviam ass<~ssinado. Deu o throno 

a Cleopatr·a, e sopeou a revolta de Alexandria. Dahi mar

chou. contra Pharnacc, que se insurgira, dcrrota ndO·O em 

Zeleza, no Ponto Occidental com tanta rapidez, que poude 

escrever ao ~enado: Vi11l, vi, ?Jt'nci. Regressando emfim a 

Roma, e de lá pa.:sando á Africa, acabou em Thapso (46) 

com os Pompeianos, capitaneados por Scipião e Catão. 

Quando entrou, ainda uma vez1 victorioso, na Cidade Eter

na. recebeu do senad1> todos os poderes e dignidades do 

Estado; teve o mais glo.rioso triumpho; proclamaram- no 

Pac e Salvador da Patna, e collocaram a imt~gem delle 

entre as e.;tatuas dos deuses no templo de Marte . 

I 
~ 
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Cuar usou da victoria t;om moderação: perdoou a seuc; ini
migos; enviou muitos cidadãos pobres para as colonias; re
ergueu numerosas cidades; reformou o calendario; protegeu 
as lettras, e tencionava realizar um sem numero de pla
nos utcis, quando, a r 5 de Março de 44, o assassinaram em 
pleno senado Cassio e Junio Bruto, genro de Catao. 

~ I. 146) II triumvir ato (43- 30). - A noticia da morte 
de Cesar commovcu o povo romano, que perseguiu os con
spiradores obrigando-os a fugir. Formou-se então um se
gtmdo trimnvirafo, composto de Jl!farco Antonio, Lepido e 
Octavio, sobrinho de Ccsar. Immolararn estes triumviros 
muitos de seus amigos c inimigos, c, dirigi ndo-se parél o 
O riente, derrotaram Bruto e Cassio nas planícies de Philippc 
na Macedonia (42). Antonio e Octavio dividiram então entre 
si o imperio, deixando apenas a Africa para Lepido. An
tonio no Oriente, depois de lascinaJo por Cleopatra, em
prehendeu a guerra contra os Parthos. Octavio tornou-se 
dentro em pouco senhor da Italia vencendo a Lepido c a 
Sexto Pompêu. Vieram, por ultimo, ás mãos os dois rivaes. 
Antonio, mal succedido na batalha de Accio (31), fugiu 
para o Egypto, onde se suicidou. Cleopat ra, presa por 
Octavio, fez com que fosse mordida por um áspide afim de 
esquivar-se á vergonha de ornar o triumpho do vencedor. 

PERlODO lll--0 IMPERIO 

Epocn I . - Os Cosares 

147) Aug u s t o. - Tanto que Octavio se viu livre de 
seus competidores, occupou-se em dar uma organizaçao 
regular ao novo governo. Conservando de nome quasi to· 
das as fórmas exteriores da Republica, reuniu em si mesmo 
todos os poderes de Roma. Tomou o titulo de impuador 
P~'·petuo, e o de Augusto que até então só se dava aos 
deuses.-A.ugusto, pois, instituiu a guarda pretoriana; afor
moseou a cidade,- mn.ndou faze r o recenseamento ; multi
plicou os espectaculos, e, protegendo as lettras e as ar tes, 
herdou o seu nome ao seculo aureo da litteratura latina . 

.- No armo trinta do seu reinado, achava-se todo o mundo 
em paz, quando se realizou o maior dos acontecimentos da 
historia. a saber: o Nas cimepto de N . S . Jesus Chris to. 
-Enluct?u-lhe seus ult imos dias a derrota que Varo, seu 
general, a testa de t res legiões levou na Germania o nono 
anno da éra christan. ' f . 11 J. t,l: /;, 

rj(c ~ tw tCM.r. A (Í(II.f ~ JIJ~ (J t!-"' 1/z,.,~ (/J. " 
1111 ~-

To~ i ,;,_,_~ r,,~ Jvc.c dJ. )tiP W"<'j/w,';,, 
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148) O s successores - de Aug usto formam essa triste 
serie de monstros coroados que desceram ao ultimo ponto 
de degradação a que póde chegar o homem.- Tiócrio (14 

- 37) deu cabo da velha aristocracia romana; e tirou a 
vida, clizem, a seu sobrinho Germanico, illustre por tantas 
façanhas na Germania e na Asia, bem como ao fa moso 
Elio SeJauo. pouco antes principal instrumento de suas 
crueldade!'. F0i emfim T iberio asphy xiado sob os t raves

seiros por Macroute, prefejto de suas guardas. - Caligulaa, 

(37- 41 ), comparado por Tiberio a uma serpente c a\'> Phae- ~ I 
thonte da fabula, desejava que o povo romano tivesse uma fi.,. I 
só cabeça para decepai-a com um unico golpe. Fez innu- ' 

meraveis victimas, e q uiz loucamente tri uniphar. assumir o 

nome de Britannico, elevar o seu cavallo lncitatus á digni
dade consular, e passar por Jupiter arremessando raios do 
alto de uma torre. Morreu finalmente assassinado por 

Cheréas, t ribuno dos pretorianos. D urante o reinado de 
Calig ula, Ponci'o Pila/os, já deposto e chamado a Roma 

por Tiberio, foi banido para Vienna das Gallias, onde rna.s 
tarde se suicidou. F oi, neste mesmo tempo, degradadlo 

para Lyão Herodes Antipas, o incestuoso carnifice d~ S. 

João Baptista. - Claudio (41-54). fazendo a cada soldado 
presente de quinze g randes sestercios (uns 140$000). deu 
origem a esse donativo que havia de causar tantos males. 

E xpulsou de Roma os Judéus, e deixou -se governar por 
seus libertos : Palias, Narciso e Polybi(l, a:;sim corno por suas 

mulheres, Messalina que por fim executou, e Agrip pi na 

que o mandou envenenar pela celebre Locusta.- Nero (54-
68), sob a disciplina de seus preceptores, Seneca e Burrho, 

começou bem, mas entregou-s~ dentro em breve a todos 

os vicios que déram a seu nome tão horrenda fama. Bri
tannico, filho de Claudio; Octavia , esposa; e Ag ri ppina, 

mãe deste monstro; Seneca, Burrho e c general Corbu lon, 

foram as victi mas mais ill ustres. Decretou cont ra os Chris

taos a I perseguição accusando·os do incendio de Roma , 

cujo autor fôra elle mesmo. Começa ndo afinal a revolu-

ção que11\elevou Galba, fugiu Nero transido de susto , e 

matou-se exclamando: Que artista v fw o uumdo p erda! ( 1) 

( 1) Au,t[usto era sobrinho de Juho Ccsnr ; Ti/Jlrio em fi lho :u.loptivo de 

Augusto c mnrido de Julin, filh a do primeiro impcrndor. Ctrmauim c rn 

sobrinho c filho ndoptivo de T ibcrio, c murido de Agrippinn, " ani(e, 

netn de :\ ugu.sto. (.iJiig-ula crn filho ndopth•o de T iberio, legitimo de Ger

mnnico c de Agrippinn a m:lc. Claudio crn fi lho de Druso o irmão de 

Tibcrlo. Ntt·•• era f11h~ de Em1bntlw e de A~trippinn. n ti lha, quinln mu-

lher de Clnl).dio ~ filh:l tfh: Ccrmnnic,?· {-;, "··-r;J:I P>oe:{ /M-0-T(JI\.-~ 
t c;;.\f-óU...\.1.0.~ /lfWT> (A""" C. ll( ~-

,'l.t""w~" O{~ tftrl ~ ~ I!J fi'~ 
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149) Galba , O thão, Vitellio.- Como os Romanos es. 
tivessem cançados d<' soffrer as loucuras de Nero, os pre
torianos acclamara m Galba, a quem tiraram a vida, decor
ridos apenas s<: te m~zes, porque recusou o donativo q\•e 
promettera. Foi então elevado ao throno, e pelo senado 
reconhecido, Otltrio, que sem demora marchou contra Vi
te/fio, proclamado na Germania pelas legiões do Rheno. 

Victorioso trcs vezes na Alta Italia, suicidou-se Othão de
pois de derrotado na batalha de Bcdriacum entre V erona 
e Cremona.- Vitellio, monstro cruel, e de voracidade 
brutal. permittindo tudo aos soldados, só se occupou de 

'-.] mandar buscar em remotos paizes raras e dispendiosas co· 

~ midas. No entretanto as legiões do Oriente saudaram im

~ . perador a Vespasiano, entretido neste comenos em ca!>ti

~~:~ ~ gar os J udéus levantados. Enviou Vespasiano á Italia um 
...,. ~ seu logar.tenente, que bateu os inimigos junto a Verona. 

~ Soffria no mesmo tempo Vitellio horríveis affrontas em 

{ t Roma; era morto e atirado ao }ibre pelo po'm (20 de 

J~ Dez. de 69). v,- h/lo cl'Y' (Á r.· ..... ~v !A. IM"< <~:1-j o cL RofM DI . 

~ Co tPW..( - ~vi.V(J 

Etloc:t II.- Fin.vios o Antoninos --~ 
~~ 

.r .J 150) O s Flavios -foram Vespasiano, Tito e Domiciano. 

-~ t - 1) Vespasiano (69- 79), incumbindo seu filho Tito de 

~ -~ continuar a guerra contra os Judéus, dirigiu-se a Roma, 

.~'ir-~ onde foi recebido em triumpho. Ad ministrador economico 

~ 5 e algum tanto avarento, soube restaurar a ordem e afas. 

~ -i ta r os perigos de fóra. Reedificou o templo de J upiter; 

~ ~ lançou os alicerces do Coliséu; levantou o elegante arco de 

.jJ.o Tito; reprimiu com severidade uma insurreição dos Bata· 

· A.YfXS e perseguiu cruelmente os Druidas.-2) Tito (79-81). 

. w:ticias do gmao /mmano, tomou Jerusalém (70), acabou 

• - o Coliséu, e morreu do veneno que, segundo dizem, lhe 

~deu Domicianv, seu irmão. O seu reinado assignalou·se 

por grandes calamidades publicas: um incendio devorou 

parte de. Roma, e a primeira erupção do Vesuvio sepul· 

j ;( to~ _as ctdades de Herculanum, Pompeia e Stabia. - 3) Do· 
• ._ ~ 1mcmno (8 1-93), louco e cruel, como Nero e Caligula, de

R cret?u a li perseguição contra os Christãos ; comprou aos 

~ D~c1os uma paz vergonhosa; fez morrer Agricola, que con· 

qutstara toda a . ~retanha (85); expulsou de Roma os phi: 

losophos; prohtbtu aos Bretóes a cultura da vinha, e f01 
envenenado por sua mulher Oomida Longina. 

7 
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151) Os Antoninos-s~rie de imperaJores adoptivos, 
foram os seguintes:-1) Nervo \gó-98), velho consul:~r, 

não tendo alcançado conter a guarda pretoriana, abdicou 
em favor do hespanhol (Jlpi'o Trajm1o, seu filho adoptivo. 
-2) Trajauo, (98- 1 1 7) construiu os portos de Civitavcc
chia e de Ancona; decretou a UI perseguição; 1 eduziu a 
província romana a Dacia, a Armenia, a Mcsopotamia, a 
Asc;yria, e falleceu em Selinonte na Cilicia. Cckbrou Tra· 
jano suas victorias com jogos que duraram 123 dias, pere· 
cendo nelles dez mil gladiadores! Consultado por Plínio o 
Moço, governador da Bithyni:1, a respeito dos Christãos 
que eram muitos e innocentes, respondeu que os não pro
curasse, mas, si fossem denunciados e permancces<>em fir· 
mes em sua religião, os mandasse matar I-3) Adriano (1 17 
-38) dupl!cou o do11ativo aos soldados, perseguiu os Chris· 
tãos, declarou guerra implacavcl aos Judéus. que se tinham 
insurgido de novo, arrasou Jerusalém, erguendo em seu lo· 
gar Elia Capitolina, visitou pessoalmente todas as provi n· 
cias, recolheu no Edicto Perjulllfl os princip:~es decretos 
e decisões da jurisprudencia romanil c denegriu o :>eu 
nome tributando honras divinas ao escravo Antinoo. - 4) 
A11tomi1o Pio ( 138- 61 ), Pac do gmero humano, mandou 
cessar a perseguição contra os Christaos e solemnizou o 
IX centenario da fundação de· Roma. - S) Jlf'arco Am·elio 

(16t-8o), philosopho da seita dos Estoicos, dividiu o go· 
verno com L11cio Vero, seu genro; sopeou diversas insur· 
reiçOes; repelliu numerosos barbaros, e decretou a IV per· 
seguiçllo. Achando-se na Germania cercado por um g rande 
numero de Marcomanos, ficou livre <:'rn virtlldc de uma 
chuva (1) milagrosa, que valendo o nome de Fuhmitmtle á 
legiao Jl!feliti'na, salvando o exercito e assegurando a victo· 
r ia, fez com que a perseguição fosse interrompida por 
um momento.- 6) Commodo ( 1 80-92), monstro cruel e de· 
v:1sso ainda mais do que Nero e Domiciano, adquiriu o 
nome de Hercules Romano, combatendo na arena gigan· 

( 1) Occupavana t~s Marcom:~nos as duas margens do Elba, nos mon· 

tcs llercinios. Além de Dion Cassio, Xiphilino, Julio Capitolino, Clt1U· 

diano. Suidas c Thcmistio, contam .:ste facto S. Irineu, S. Apollin11rio, 

Tertulliano, Eusebio, S. Jerooymo, S. Gregorio Nysseno e Orosio. Todos o 

relatam como portentoso. porém os pagllos, conforme era de suppor, ou 

negam o milagre ou o attribuem a seus deuses. A memoria delle foi 

perpetuada com um monumento, que ainda existe em Roma n11 columna 

antonina.-Jl1tlili11a de Métiléne ou Méliténe, hoje Mededni ou l.\'lacia na 

confluencia do Melas com o Euphrates. 
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tes imaginanos; offereceu sacrificios humanos; mudou o 
nome de Roma pelo de Colonia Commodiana e foi assas
sinado por JV!arcia, sua concubina. 

Epocn. III.- Dcspotismo e anarchia militar 

152) A purpura em leilão.-Pcrtz'nax, successor de 
Commodo, pereceu dentro em pouco ás mãos daquelles 
mesmos pretorianos ( 193) que lhe haviam offerecido o 
throno. Sendo então a purpu:-a posta em leilão, Didio 
Yuliano a comprou por uma immensa qua ntia. A' esta 
vergonhosa noticia, as legiões das províncias acclamam 
diversos imperado1·es encetando essa grande anarchia que 
vae ser causa de tantos males. Como a sua historia não 
mereça muita attenção, indicaremos apenas os imperado· 
res principaes, que foram os seguintes:-1) Septimo Severo 
(93 -21 1 ), que proscreveu cruelmente seus inimigos; decretou 
a V perseguição e falleccu em York, na Bretanha, dizendo: 
Tudo fui e vi que uada va/e. -2) Caracalla, o animal fe· 
roz (21 1- 18), concedeu o direito de cidadãos romanos 
a todos os habitantes do imperio que fossem livres por 
nasci mento; derram ou por toda a parte rios de sangue; ten
tára assassi nar seu pae; matou Geta, seu irmão, nos braços 
ela miie, e pereceu ás m<ios de Jllfacri?lo, prefeito do preto
rio.-3) Heliognbalo (2 18- 22). outrora sacerdote do sol 
na Syria, cruel. devasso, louco mais do que nenhum dos 
seus predecessores, foi a,;sassinado pelos pretorianos.- 4) 
Alexand1·e Severo (222-35), educado com o maior cuidado 
por Jlfamméa, sua mãe, governava recta e sabiamente, 
quando morreu ent uma revolta de seus soldados.-5) Jl1a
x imiuo (235 -38). g igante da Thracia e tyranno muito cruel, 
cahiu victima da sua soldadesca depois dl! decretar a VI 
perseguição.-6) P!tilippe (244 -49), arabe de nação, q~..oe usur
pou a purpura matando ao pequeno (t) Gordiano 11 I, ce
lebrou as festas seculares pelo X centenario da fundação 
de Roma.-7) D ecio (249-51), depois de decretar a VII 
perseguição, pereceu na Mesia emquanto tratava de repellir 
lima grande invasão de godos.-8) Gallo (25 1-53) foi ac· 

(') Cordiano /-era proconsul na Africa quando as legiões, muito a 
seu pesar, o sau~aram imperador em 237. Suicidou-se, nesse mesmo anno, 
no rcceb.tr a noucia de que seu filho, j:í associado ao throno com o nome 
d~ ~ord1ano 1.1, succumbira combatendo contra Capditio, general de Ma· 
xtmmo.- C<>rdmno 11/ (238- -44) foi na edade de treze :mnos acclamado 
pelos Romanns, que recu~vam acceitar Mnximino. 
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clamado e logo morto por seus soldados, que déram a pur
pura ao general Emt"lio Emiliano, o qual na:o tardou em 
ter a mesma sorte.-9) Valeriano (253-6o) decretou a VIII 
perseguição; viu o imperio inundado de barbaros, e, preso 
pelos Persas, foi esfolado vivo depois de soCTrer as maiores 
affrontas.- to) Gallim1o (26o-68), associado ao throno por 
Valeriano, seu pae, nada tentou para o libert::tr ou vingar. 

153) Epoca dos 30 tyrannos.-Chegou neste tempo 
a ponto tal a anarchia, que. durante 18 ou 20 annos, houve 
simultaneamente de 20 a 30 imperólntes ou usmpadorcs. 
Tal o motivo porque déram a este perioclo o titulo de 
Epoca dos 30 tyrmmos. No meio de tantas desorden , a in
vasão dos barbaros vae-se tornando cada vez mais assus
tadora. Os Francos, os Godos, os Herulos, os Alamanos, 
os Saxonios, os Pictos, os Scotos e tantos outros, apresen
tam-se em todas as fronteiras. que não raras vezes trans
põem com damno incakulavel do paiz e de seus habitantes. 

154) Os imperadores illyrios-restauraram a or
dem dando cabo dos usurpadores e repellindo os barbaros. 
Com effeito :-1) Claudio 11 (268-70), a quem a peste ma
tou na Pannonia, mereceu o titulo de Gothico rechassando 
da Mesia os Godos;-2) Aurelia11o (270-75) resistiu a di-
versos barbaros que estavam invadindo a Italia; arrasou 
Palmyra; permittiu que os Godos fizessem assento na Da-
da de T rajano; decretou a IX perseguição, e quando mar-
chava contra os Persas Sassanidas, cahiu, perto de Byzan-
cio, victima de uma conspiração tramada por seu secreta-
rio;-3) Tacito (27 5-76), que foi morto por seus solda-
dos, repelliu os Alanos;-4) Probo (276-82), afim de op-
por uma barreira ás invasões dos Alamanos, construiu uma 
grande muralha desde o Danubio até o Necker. Morreu ás 
mãos da sua soldadesca.-s) Caro (282-83}, tendo asso-
ciado ao throno seus filhos Cart11o e 1Vumeri'tmo, fez uma 
expedição gloriosa no Oriente, mas foi, junto de Oésipltontt, 
assassinado por Aptr, prefeito do pretorio, que em seguida 
tirou a vida tambem a Numerimto. Então o soldado Dio-
clis (Diocleciano) matou Aper e dirigiu-se contra Cariuo, 

que na Pannonia acabou pelo ferro de um dos seus solda- l 
dos. t 

Epoea IV.-É1·n. dos mn.rtyres 

ISS} Tetrarchia. -Dotando o imperio de uma organi
zação nova e oriental, apagou Dioeleein.uo (284-305) os 

• 
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ultimos vest•g•os da republica e da anarchia militar. Asso
ciou ao throno J11a:r:imia?to Hercules, que encarregou de 
pacificar o Occidente, emquanto elle vigiava o Oriente resi
dindo em Nicomedia. Adoptou, com o titulo de Cesar, 

Cousltmcz·o Clt/oro e 111á%z.miauo Galerio, e estabeleceu qua
tro capitaes. a saber : Nicomedia para os negocios da Asia ; 
Sirmio para os da lllyria c da Pannon ia ; Milito para os 
da Italia; T1·cvt.Tis para os ela B•·etanha , das Gallias e da 

Hespanha. E' a esta divisão de poderes que se dá o nome 
de letra r e/tia; pois telrarclta significa principe suJeito a 

ttm soberano. 

Maximiano H ercules (86-305) no Occidente sopeou 
um levantamento dos Bretões e outro dos Gaulezes ; per· 
seguiu os Christaos e induziu Diocleciano a publicar o edi· 

cto da X perseguição (303). Depois de conquistarem diver
sa~ victorias, celebraram em Roma, os dois Augustos, um 
grande triumpho blasonando de ter acabado com o nome 

christão,-Citnslia1lo 11omziu deleto .- Cêdo, porém, foram por 
Galerio compell idos a abdicar.- Diocleciano retirou-se para 
Salona, sua patria, onde cuspi u a lingua, roída pelos ver· 
mes e se deixou morrer a fome (t). 

Hercules, havendo duas vezes tentado privar da vida 
Constantino, seu genro, foi por este constrangido a enforcar-se 

com suas proprias mãos.-Constancio Ch lor o (92-3o6} 
reçusou molestar os Christaos e transmittiu a purpura a 

Constantino, seu fil ho.- M a x en cio (306- 12) assumiu o 
titulo de Augusto quando Maximiano Hercules, seu pae, 

renunciou a purpura ; perseguiu os Christaos e toda a gente 

honesta ; matou Severo, e1 a pretexto de vingar seu pae, 

declarou guerra a Constantino. Afogou-se, porém, no Tibre 

em seguida á batalha da Ponte Milvia.- S evero (305-7), 

illyrio de naç.a:o, nomeado Cesar por Diocleciano quan8o se 

retirou, e posteriormente (6) Augusto por Galerio, recebeu 

o governo da Italia e da Afdca. Marchando contra Maxen

cio, foi preso em Ravenna e obrigado a deixar-se abrir as 

veias.;-~alerio (92- 31 1) que deu a purpura a Sro~ro, a 

Maxmuno Daia e a Liânio, perseguiu os Christ:los, viu o 

seu corpo, apodrecido, cahir aos pedaços e morreu de con

sump~:lo (1).-M a x im ino Da ia (305- 313) empregou a 
perfi?ta. contra o Christianismo ; partilhou com Licinio as 

provmc1as de Galerio ; alliou-se com Maxencio, e, sendo 

( 
1
) Vide S. Jeronymo e Lactancio. De mqrÍe persuufqrum. 

(
1
) Ladanaq,-De morte persecutorum. · 
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mai~ tnrde batido por Licinio, succumbiu a hnrr iwis dõre.;, 
cnu~adas pelo veneno que tomára. - Licinio (7- 324). as
sociado ao throno por Gnlcrio . recebeu o govcm o da llly ri~ 

e da Rhecia. Ligando-se com Constantino cont• a i\1:• :-.: .:ndo 
e desfazendo-se de varioc; competidor..::-. tornou-se i111pe• ado r 
do Oriente em 31 z. Inimigo cruel dos ChrHàos. c!errota<io 
por Constantino, obteve a paz em 314. Declarando guerra 
uma segunda vez, foi vencido, c! pt e..,1, cm Theo;~alonica, 
onde afinal pereceu enforcado. 

f. 'I Epocn. Y.-Triumpho do Chl'i~tia tt i mo 

./ ' 
I 56) Constantino ~306-37) - natural de :\la "isso, na Me-

si a Supc!rior, educado em Nicotnedia, c jéi dlustt c por :- u<~s 

façanhas , foi na morte de seu pae, s«udado imperado•· pelas 
legiões. Governou sa bia mente a Bretanha e a GaJJi.,; repelliu 
um sem numero de bub;~ros; fez alliança com L icinio, e 
marchou contra Maxcncio. a quem, ch:pois da prodigiosa 
apparição da cruz, dc!!'baratou na l'ontc MJivia perto de 
Roma. Então, sem perseguir os Pagl\os, decla rou se aberta- . 
mente protector tio Christianisnto. Reconh~:ceu aos Clw->tãos 
o direito de profes,arem !Jubhcnm~ntc- a sua rdig•ào: à Egre
ja. o de possuir bens immoveis, e de n1anter seus t ribunaes; 
alliviou a sorte dos escravos f;~ci lita ndo a Mta alfl•rria e prO· 
hibi ndo o supplicio da cruz, bem como os comball:s dos 
gladiadores ; dc:t rotou duas ve?.es Lici nio, t irando· lhe por 
ultimo a vida i amparou n Eg reja contra os A ríCinos i cun· 
correu muito para a reuniao do concilio de Nicéa (325); 
acabo~ de organizar o imperio, cuja capital transferiu para 
Byzancio, hoje Constantinopla, e falleceu em Nicomedia com 
sentimentos de grande piedade. Lastima.se que, illudido por 
intrigas de côrte. tenha. em seus ultimas annos, protegido 
o Arianismo, desterrado S. Athanas io e vertido o sangue 
de seu filho Crispo, e bem assim o de Fausta, sua segunda 
mulher. 

157) Successores de Constantino.-A Constantino 
succederam :- 1) seus tres filhos, Co11stmztt"no li, que teve 
a c; Gallias; Constante I, que recebeu a I ta lia e a Illyria i e 
Consla1lcÚJ que governou o Oriente. Tendo Constantino li 
aggredido Constante, perdeu a vida em Aquiléa (340).
Constante foi morto ao pé dos Pyrenéos (3 so) quílndo se 
rebellara~ as legiões da Bretanha acclamando o general 
Magnencto. - Constancio, tõrnando·se unico senhor do 
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imperio, abafou a revolta de Magnencio; favoreceu os Aria

nos; perseguiu os Catholicos e morreu na Cilicia quando 

ia combater a usurpaçao de Juliano.-2) Julian o Apost a ta 

(360 -63), sobrinho de Constantino, depois de servir como 

acolyto na ~::grcja de Nicomedia , pas:'ou a c::studar em Athenas, 

onde, iniciando-se na sei ta dos m)rstcrios de Eleu:'is, adquiriu 

granci.:: ~!ieicão ao Paganismo Enviado ás Gallias, derrotou 

os AlamanM em S~7~S~~!~~"; rep~!!:~: úS Francos: aformo· 

seou Lutccia. c grangcou de tal modo a estima dos soldadC>s, 

que estes o saudaram imperador. Vendo-se por isto e pela 

morte de Consta ncio, nrbitro elo imperio, arrojou a mascara 

dando-se com todo o ardor a executar um systema novo 

para restabelecer a religião pagan e acabar com o Christia

nislllo. Astucia. hypocrisia, dinheiro, protccção, escriptos, 

mansidão· simulada. crueldade: tud() tentou, porém nada 

ccm!'eguiu . Vedou aos Christàos o e tudo dos autores clas

sicos e da philosophia; tratou de reergucr o templo de 

Jerusalém, e pereceu na expedição contra os Persas bradando: 

Vmuste, Galiléu! Era o nome com q ue por desprezo cha

mava a N. S. Jesus Christo.-3)Joviano (363-64), que se 

mostrou favoravel aos Catholicos, salvou o t:xercito assen

tando pazes con• os Persas, a quem cedeu duas províncias. 

-4) V alentinian o I (364-75) abandonou a Valente, seu 
irmão, as províncias orientaes, c, a principio, governou com 

muito tino; porém, depois de uma doença que lhe pertur· 

bou o jui:t.o, tornou-se tyranno. e protegeu os Ari anos. Suc

cumbiu a um accesso de cólera na occa:.iao de responder 

a uma deputação de barbaros que tinham violado a fron· 

teira.-s) Graciano e Vale ntiniano II . seus filhos, mos

traram sufficientc habilidade. O primeiro, todavia, tendo re

cusado o titulo de Pontiftce JV!axt·mo, perdeu a vida na re· 

volta do general Ma:rimo, que fixou a sua residencia em 

T1·eve1 is (83); o segundo, havendo rejeitado o pedido de 

reerguer o altar da Victoria, foi morto pelo seu minist ro 

Arbogasto (92).- 6) Valente (364-78). Entregava-se, no 

entreta_nto, Valente em Constantinopla ás dis"putas religiosas; 

protegta os Arianos, e perseguia os Catholicos. Comtudo, 

sendo pela invasao dos Hu11os na Europa, e dos W isigodos 

na Mesia (76), obrigado a pegar em armas, pereceu na ba· 

talha de And1·ütop/a (78). ü s barbaros, portanto, triumpha

vam, e Constantinopla se achava em extremo perigo, quando 

Graciano chamou T heodosio dando-lhe a prefeitura do 

Oriente com o t itulo de Aug~1sto, e incumbindo-o de res

taurar a ordem. Era Theodosio filho de um general hes· 
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panhol do mesmo nome, morto (76} por Valente em con
sequencia de algumas suspeitas infundadas. 

158) Divisão do imperio em 395.-Tluodosi'o (379 
- 95) submetteu os barbaros, aos quaes cedeu a Mesia; 
reabriu em Constantinopla as egrejas cathdicas, fechadas 
por Valente; desbaratou na Pannonia e matou em Aquiléa 
(88) o falso imperador Maximo, e. na batalha do Amnis 
Frigüius (94), batendo-o, privou da vida o usurpador Eugenio, 
creatura de Arbogasto, o algoz de Valentiniano II. Com tudo 
a maior e mais be!la de suas glorias consiste no perdão 
generosamente outorgado á cidade de Antiochia, que se 
revoltara. e aos christaos de Callinico. réus de terem des
truido uma synagoga, b ;m como em acceitar com nobre 
resignação a penitencia publica que. em satisfacção pela 
matança de Thessa\onica. (1) lhe impoz S. Ambrosio, bispo 
de Milão. Antes de lallecer, Janeiro de 95, dividiu o im
perio entre seus filhos: Arcadio, de dezenove annos; e 
Honorio, de onze. · Ao primeiro deixou o Oriente sob a di· 
recçao do gaulez Rufino; ao segundo, o Occidente sob a 
tutela do vandalo Stilicon. Esta divisão foi a ruina do im
perio, que já pela ineptidão de seus imperantes, jci. em con
sequencia da rivalidade de seus ministros e favoritos , vae 
logo ser miseravel presa dos barbaros que o invadem de 
todos os lados. 

CIVfLIZAÇÃO ROMANA 

Litteratura, seiencins, bellas nrtcs, etc. 

169) Litteratura..--Cos•··ma-sc dividir n historin da liueratura latina 
em cinco grandes periodos.-~o I periodo, que se chama uladt bnrbam 

e vae até o fim da I guerra punica, apenas deparamos el)m alguns trechos 
de cantos dos Pontifices c dos Arvaes, umas inscripções e o texto da L~i 
das Do~e Taboas.- No II periodo, denominado edadt de 6romt, que se 
cxtcnde até 11 morte de Sylla (78 antes da éra ch.), temos os comicos 
P/aulo, de Sarcina, na Umbria (254- 184,; e Termd", natural de Cnrthngo 
(194---158). Encontramos lambem os autores seguintes, dos quaes restam 
só alguns fragmentos: Lroio Amironito (III sec.), escravo tarentino, que 
traduziu a Odisséa; Nroio (270-202)1 co mico, que verteu a lliadc, e 
teceu um poema sobre a l guerra punica; Ennio (239 - 169), amigo do 
erande Scipillo e autor de um poema intitulado Am111u : Fabitts Pittor (lU 
sec.), o mais antigo historiador de Roma.-A tlogumrin era cgunlmcnte 
cultivada, e a representavam os Gracchos, Cat;'lo o Censor, Licinio Crasso, 

( 1) Ha.,endo Theodosio mandado reprimir uma insurreição do povo 
dessa cidade, oa seus soldados tinham feito um morticinio gemi sem per· 
doar nem a sexo nem a edade. 
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e ~lnrco t\ monio, avô do tnunw1ro. Destes. porém, nndn c:tistc, n n:lo 
ser o tratado- D~ 1t 1 uslito de C:u:to.-No III }loriotlo,-~datl~ tlt ••mo
que chcg" até ~ morte rlc Augusto, refulgem os nomes ;nais i!lustrcs da 
lineratura lntinn.-JYII pouia destucnm·Se LucrCCIO, Vlrg•lio, HorACIO, fJhcd ro, 
Q,•idio, Tibullo. Cntullo c Propercio i na liisiDI-in, Julio Cesnr, Sl\llustio, 
T ito Livio, Corncho Ncpos. Trogo Pompêu. etc.; na d oqumcia, Julio Ccsar, 
Hortensio, Cícero, Sencca o rhctoric:o, c outros. - No IV p oriodo
tdtuft dt j>rntn que termina c:om n epocn dos Antoninos, encontmmos : 
na pvuilf Lucnno, Juvennl c ;\lnrcinl. 1111 liisloria , l':uerculo, Quinto Curc:io, 
Suctonio, Tncito, Vloro, Valcrio i\ln:timo c 1\ulo·Gcllio, bem como Srnecn, 
poeta c philosopho moralista; Quintilinno, rhctorico ; Plínio o Amigo, na· 
turnlistn; e Pli1110 o Joven, cst:tdistn, urador c hi ~torindor .-No V p criodo 
- tdudt dt duntftnciu - ~>ppllrecom só Eutropio ; Sulp1cio Severo, o Sal
lustio christ.lo, Vcgccio, Ausonio, Kemcsinno, Clnudu\110, Rutilio Numan· 
ciano, etc : •tuas• todos do 1 V scc. Bollas nrtcs: Os Ro1m.nos pro te· 
ger:un muito ns bcllas artes. c levaram para Romn obras preciosns dos 
povos vencidos; julgnrnm, porém. 1ndigno dos con4uistndores do mundo cu I· 
tivnl ·ns (1). Isto mesmo se pode di1.er dn philosophin1 dns mnthcmnticns, etc. 

160) R c Ugtil.o.-Do mesmo modo que nn r:rccin, c1n RouHI tudo 
era deus. men.>~ o proprio Deus Nn verd:.dc os Romanos admminm todas 
as religiões, excepto n Christ:~n c ::1 dos Druidas. Attribuiam :\ d1vindade 
::1 fórm::1 hurnnnl\· com todos os defeitos c vieios do homem. Os deuses, 
solcmnemente reconhecidos c adorados em todo o imperio. dividiam-se em 
qunl1 o ~murfts categorias, a snbcr : os m::~iores. os menores, os semi-deuses 
c os cxtrnngei ros. Os mnitwe.r eram os vinte seguintes: Jupiter, Vcst::1, Mi
nerva, Cére~, Dinnn, Mcrcurio, Neptuno, Apollo, Venus, Marte, Vulcnno, 
J ano, Saturno, Rhéa. o Genio do povo romano, Plut:ro, Baccho, o sol e 
a lua, que muitas vezes se distinguiam do, Apollo c de Oi;ma. Os doze 
primeiros formn,•am, por assim d1zer, o senado do céo.-Os muu,·u ou 
nacionaes eram quMro, isto é, Qu1rino. Nerculcs, Castor c Pollux.-Os 
umt·rftusu cmm innmnerave1s. Contavam-se entre ellcs as tres Parcos, as 
trcs Graras, ns nove Jlfusas, Pau, Fauno, Sylvnno, Flora, Pomona, Termo c 
todos os imperadores, que, ao morrercnl se tornrwam semi·deuses por decreto 
do senado (11jJotluou). Entre os tx lraugtirlls occupavnm o Ioga r priucipal 
os qrypcianos, v. g., !si~ Os1ris, Scrapis, Anubis, etc. Parn o culto de t:lo 
grande multid11o de deuses existiam em Roma 97 templos de segunda 
classe, 91 de primeira; 300 saccllos ou ediculns,. 30 altares publicos, e 14 
bosques sagrados. Celebravam· se nnnualmcntc de 40 a 50 festa~ clamorosas. 
Algumas dellns duravam cinco, sete c mais dins, prnticnndo-sc publica· 
mente, em honra dos deu5cs, hediondos excessos. Nem se deixnvnm desejar 
os jogos, os combates de gladiadores e as representações theat raes.-Dis
tinguiam·se os dias futtts, profulos, inl~nisos, faslos, ntj..tSIIIS e ftriau.-Os 
dias futos eram consagrados exclusivamente ao culto; nos dias proftstos se 
podiam tratar os negocios publicos c privados; os inltrrislls se considera
vam sagrados só até meio dia. Tanto os tribunaes. como a curia funccio
navam nos dias faslos,. nunca, porém, n<>s nefastos. 

161) Uaoa, coatumea, etc. Nomea.-Levavam, por via de regra, 
os Romnnos tres ou mais nomes, a saber : o nome da família, nomen ; o 
nome proprio do individuo que se collocava no primeiro logar, prt~nomm; 
o sobrenome, tognom~n, que se punha depois do n11mt Assumiam nilo raras 

(I) Vide Virg. Eneida, liv. VI, verso 846, Exmdmt alii .. et dt6tllare 
sujler!Jos, 
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vezes um segundo ou te rceiro sobrenome, que lembrnva alguma grande 
façanha, a adopçito em alguma familia Oll algum defeito n:uural. Até a 
epoça de Constantino nãO' existiu em Romn ncnhnm titulo, sah·o o de 
emprego que alguem occupavn ; porém, durante <'S$C reinndo, npparcccrnm 
os doris.rimi, os 11obiliuimi, <>s condu, duquer, etc - O s vestidos eram 
sempre de lan, c consis tiam no imlmium ou cnmisn. na liwira c nn toga. 
Sendo esta ultima bastante incommodn, cahiu em desuso no:: : ~c o1po uc A ug1·~~;:- . 
As senhoras, em lognt• dn toga, trnjn,·nm n!:: vestido longo de vMins côres, 
stola; n•. o::~:::..;.iio uc sa turem de casa, occupnvam lambem uma csp'ccie 
de manto, palio, c cobriam " cabeça com mn ,·co amarcllo Os meninos 
nobres levnvam uma bolinha de onro pendurada no pe$COÇO. c uma veste 
chamada t11gn j>rot/e.xta, que na cdade de 17 annos troc:\\'am pela togoviril. 
-0 distmctivo dos sennrlous ernm a to,t;a lntidmm •lu proctc.t·ta, loordada 
com uma larga banda de purpura; c uns calçados que chegavam até :i me
tade da perna. Al~m do annel de ouro, distinguin tiS ~nvfllltin>s uma prn.!
ü .,·ta, cuja purpura era menos larga do que n dos senadores Na guerra , 
depondo a toga, vestiam o casaco ou rhlamirk. O saio ou fard a crn o ha
bito da infanteria. Para se defenderem contra a chuva, cobriam n cabeça 
e os ltornbros com um enpucho. cuculllu.-Os calçados eram sandali:ts, bo
tinas e borzeguins ou cothurnos. Fnziam os Romanos mui co uso de banhos, 
que a principio toml!vnm no Tibre, e mai s carde em cst:~bclccimentos pu
blicos, que dentro em pouco se to rnaram o rcnrlt:-vous dos ociosos, bem 
como novo manancial de molleza e de corrupç:lo. 

162) Mora.dn s.-Roma tomou a physionomia de ··id;ulc apenas na 
epoca dos Tarquinios. Construída com maior regulnridade depois de in
CPndiada pelo~ Cnulezes, foi calçndn no fim dn TI guerra pumcn. Cobriu
se de monumentos. durante o reinado de Augusto· e o de seus sucCe$SOres . 
Nas casas dos particulares, logo apoz a entrada, dep~travn-se com um pnteo, 
alrium, cercado por um portico que assentava sobre columnas.- R efei9ões. 
Tomavam os Romanos tres refeições diarins, denominadas jtnloCiflmn, al
moço; pmnrlium. jantar; (ttena, cl:n, que e ra a pr,incipal. Os comilões to
mavam de noite uma quarta refeição, chamada tommeuotio. A principio 
comiam em pé, porém n:lo se demoraram em adoptnr o uso orieoHnl dos 
leitos. As mesas ernm de madeira preciosa, redondas e sustentadas por um 
unico pé de marfim. Nos banquetes ha,•ia muito luxo, musica, representa
ções e até combates de gladiadores. Dir·se-ia qtl e muitos romanos viviam 
unicamente para comer e beber. Os mais famosos gastrOclomos e g lutõeor 
conhecidos foram o comico Esopo, Apiçio, Lucullo e o imperador Vitellio, 
que em cada banquete gastavam quantias fabulosns.- Ca.s amentos. Dis
tinguiam os Romanos tres especies de casamentos. No I, proprin dos ple
béus e denominada eotmptio, o noivo comprava a noiva, que se tornava 
realmente escrava. Celebrnvn-se por meio de umn cerimonin annloga ao 
rapto das snbinas - A 11, propria dos ricos, chamava-se tnnfnrrentio. por
que os noivos comiam juntos um bolo ele farro,fitt·.-A /11, :\ qual davam 
o nome de ~o/wóilolio, realizava-se pelo simples facto de, os noivos, mo· 
ra~em juntos, durante um anno e um dia. O divorcio ern extremamente fa
cil; e, por isto, muito frequente. 

163) P r iaione iroe e esora~os .-Os prisioneiros de guerra, quando 
nilo eram mortos ou trocados, vcno\onm-se como escravos. Dahi vein o exis
ti rem na rcpublica romaou tantos escravos, que, segundo dizem estavam 
na proporçlo de duzento~ par~ c~da homem livre ; tratavant•nos 'como ani
mae.s, e forral-os era muno dtffic1 l, até quando o dono o desejava. O pae 
pod•a. vender, como e5cravo, o se~ filho, nem este lograva isentar-se da 
antor•dade pt.terna emquanto nilo se tivesse remido tres vezes.- Funera ee, 

. . . . . ., . 
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() mnis pro, imo pnrente fccltn''" os olhos no defmllo. O corpo ern em 
bnlsnmndo, ,·cstitlo rtcamentc c c~posto em umn cama nobre com o rosto 
descoberto Passados oi ro dias cclcbrn\':t ·sc o funcrnl com gr:.nde pompn, 
rnusicn c r>ra ntcnclcirM nssnln rindas. Nos pr imei ros tempos o corpo cnrerrn· 
''a-se simplesmente : ndtlptou-~c, porém, mais tnrdc o costume g rego cln 
cremaç11o, que durou até o H scc. da é ra \'u lgar. 

164.) E s tad o mornl do mnndo .-Podcrnos afli rmnr que no tempo 
de Augusto c de seus succcssorcs até Trnjnno ou Marco Aurelio. Roma 

r' reprcse ntn\•a o mundo mtetro, porque ava~sallnv:t quasi tod:~ a Europa c 
largn parte dn As in c da A frtcn. O seu estndo, sob o respeito dn n<ruc~a, 

dos prn1cres c de nlgumn civllrzaç11o m:ttcrrnl, e ra csplcndido. Est radas 
excellcntcs, pqJacios ~111npt11osos c commodos, nqucductos, banhos, cspc· 
ttfttulos, littcra tum, c tudo o mais que pódc agradar aos sentidos, acha· 
"n-sc em mnrn"ilhosn nhunc!•nc in. Porém o seu cstndo moral crn ho rrível. 
Umn pC•JUCrla parte da Soei ednúc dominava a l(rnndc mnio r ia, trntnndo-n 
de tal modo, 'V'~l$'1 si fo•sc tlln bando de animnes. Nas classes eleva· 
du n11n ~c encont r:\\'a nem crcnç.~, nem hoa lé , nem humanidade, nem 
sent imento de honrn, porém o mais absurdo ~ceptictSI':''>. o orgulho. 11 
rnolle~a, a vennliclade e um11 d estned.idn nmbtç!lo A família i:l :: -!•••'>!· • _J... \l'ltÍ-";il 
' '4:nclo, c o suicidto em a umca consolaçi'ío ele quem deparava com clifli· - ~~r,).l•~ 
culdndcs na vtd'l As classes inferio res não pediam sin11o pan~m d riramu r"d 
rnost rando.se sempre dispos tns n perpetrar qnnlqucr cr ime pa ra conseguil· os. ' 
Ensinavam os philo•ophos doutrrnns absu rdas : n littcmturn, o thcatro c ' n 
proprin rcl igi:to crnm fócos de hcdiond:1 immornlidndc. {1) 

HISTORIA DO CHRISTIANISMO 

Per iodo I -( t- -at2). - Oc .rcsu. Chl'i to a Constantino 

LllCTA CO~I O JUDAI5;\IO 1:: O PAliANISi\10 

166) J esu s Chr isto.- Segundo (2) a êm christan Jesus Çhristo nnsccu 
no anno trinta do reinado de Augusto, 753 de Rotna. Baptizndo por S. 
J o11o Baptista, encetou a s ua divina prégaçi'lo no XV anno de Tiberio, 
con tando uns t r inta annos de cdade. Morreu, resuscitou c subiu ao céo no 
XVlll anno do mesmo imperador, XXXlll da sua edade.Jesus Christo de· 
monst rou :1 di,•indade da sua missi'ío por innumeravcis milagres e bem 
assim por sua vida e doutrina santn. Insistiu muito em provar a sua hu
m:midadc e divindade; ensinou a Unidade e a Trindade de Deus, a eterni· 

e) Vide S . Paulo, ep. nd Romanos, I , 24 j S . Agostinho-De Civitnte 
.Dti; todn a bistoria dos imperadores romanos e muitos autores latinos e 
gregos, que preferimos nlto cit11r em particul11r. - Vide lambem Cesar Cantú. 
- Historia Universal, epoca VI. livro \'[, cap. XV. 

(
1

) Sabe-se que a ira d1ristan ou vulgar foi introduzida por Dionysio 
o Pequeno, fallecido em 540, monge de origem scytba, que a fixou no 

anno 753 de Roma. Pnrece, porém, que neste calculo se insinuou um pe
queno erro. e que o nascimento de N. ~. J. C. se tenha de collocar, pelo 
menos. no anno 7 49 ou 7 48 de Roma ; pois de um lado é certo pelo 
Evangelho que J •. C. veiu ao mundo dois ou tres annos antes da morte de 
Herodes I o Grande i por outro lado a historia nssevera que Herodes 1 
falleceu em Março do 11nno . 750 de Roma. 
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dade dn \'idn futur:1, o amor de Deus e do pro:druo, n humildade, u •Hor
tilicação da cnrne, u pobreza ajfediva ou de espírito c a cas tidade, como 
obrigação' ; a pobreza ~lfietiva c a virgindade, como conselho, e tc. Ele,•ou 
n sacramento o matrimonio, que declarou indissoluvel por sua natureza; 
instituiu o sacerdocio e o episcopado, etc. Ao mandar os Apostolos pré
~ar em todo o mundo, confcriu·lhes o poder de perdoar os peccndos 
(poder das cha,·es), c lhes promeueu a sua assistcncia perpetua . Em fi m 
collocou S . Pedro :i testa da sun Egrejn contra :1 qun l jwtae injtri 11011 

prna•altbunf. 

166) Os Apostolos- depois de receberem o divino Espírito Santo, 
fuodnram a cgrcjn de Jerusalém, celcbrnndo (50) all i mesmo o primeiro 
concilio. Dividindo então entre si todo o mundo c inaugurando os primeiros 
bispados. scllaram a sua fê com o proprio s:~nguc. S. Pedro pnssou a An· 
tiochia, e. mais tarde, a Roma, onde derrotou Simão ~la gico, c recebeu 
a coroa do martyrio (67) juntamente com S. Paulo, que tinha prégado na 
Asia l\•lcnor, nn Greci:1, na ilha de Chyprc, c, talvez, tamhcm nas Gnl· 
lias, na Hcspanha e na Grau-Bretanha. (') - Propngação rapicla. Ter-se 
o Christianismo propagado com admiravel rapidez consta pcl:~ c:~rta de 
Plínio a Trajano e peln do procnnsul Gr3niano a Adriano, os quacs no 
principio do 11 sec. affirmamm que na Asia bavi:~ cid:~des inteiras de chris· 
tilos. Pelos fins do mesmo sec. U, Tcrtull i;~no, S. Irinéu c S. j ustino em 
escriptos apologeticos puderam asseverar que os Christiios j:í tinham pene· 
trado por toda a parte, de sorte que, si fossem des terrados, muitas cidades 
c províncias ficariam desertas . Nem se d iga que só se convertiam os po• 
brcs c os ignorantes; porque achamos. ent re ellcs, phi losophos. liucratos, 
senadores, proconsules, generacs c :lté proximos parentes do imperador. 
-Os meios que de algum modo facilitaram esta propagação, cifran.-se 
na unidade do impcrio romano ; na dilfusil:o da lingua grega, na civilizaçllo 
material e intellectunl soffrivclmcnte adeantada, bem como em uma certa 
espectação vaga de um reparador. 

167) Obstaouloe.-Cumpre, todavia, confessar que estes meios nilo 
eram por nenhum modo proporcionados ao fim que se conseguiu, e aos 
obstaculos que foi mister superar; pois o mundo naquelle tempo estava 
abysmndo na mais hedionda corrupção, e dominado por um orgulho sata• 
nico. A propria religião favorecia c amparava todos os vlcios c toda~ as 
paixões. Os Apostolos, pelo contrario, prégavam a mort ificação da carne, a 
pureza dos costumes, a humildade, a caridade, c dogmas superiores á 
intclligencia humana. Na:o era, porém, só isto. Apresentavam como autor 
dessa doutrina um 7udiu1 crucificado qual reu de levantar o povo contra 
os Cesares. (2) Elles mesmos eram judéus obscuros, ignorantes, timidos, 

( 1) A viagem de S Pedro a Roma torna•sc manifcsta:-1) pela existcncin 
do episcop11do catholico e da supremacia do Papa; -z) pelo testemunho de 
numerosos autores latinos, gregos, syriacos, armenos, etc., dos primeiros 
secu\os, quasi todos inin:igos da cgrcja romana; - 3) pela autoridade de 
vinte e sele esrriptorcs dos mais clistinctos entre os protestantes. Deixa· 
mos de citai-os em particular unicamente p•>r brevidade; - 4) por todos 
os argumentos e testemunhos que demonstram a supremacia do bispo de 
Roma, visto como lodos elles affirmam~ou suppõem n viagem de S. Pedro 
para a Cidade Eterna, o seu episcopado, martyrio, etc. 

(1) Afim de comprebender cabalmente o alcance destas expressões, cum· 
pre nllo esquecer os factos seguintes: - 1) emm os Romanos extremamente 
ciosos da sua dominaçilo;- z) para cllcs jud!u e cht·istií(' era a mesma 
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desprovidos, numn pnlnvrn, ele t<>dns os dotes c nuxilios humanos.- P or
ae.:uivões. Obstnculos nin<la maiores provinhl\m dn parte dos proprio~ 
Jucléus, elos impcrndorcs, dos phi losoJ'hos, e dos hereges de toda a sorte. 
Oa J u d ón s desde o principio perseguiram o Christinnismo mntnndo S. 
Estcvnm c S Thingo, o illnior c o Menor, :uuhos bispos de J erusalém: 
prendendo S. Pedro, nccu~nodo S. Paulo, c privnndo da ,·ida numerosos 
christ:tos que recusaram pegar em nrmns conlm os Romnnos. - Qnonto 
aos i mperadores, observaremos que ellcs, em trcs scculos, rcpctir:\ln o 
usnlto n1to menos de dez vezes, sempre com m11íor furia c maior cruel· 
dndc j porem, "pesar do seu gmndc poder, foram nfinnl vencidos; que, 
durnnlc os primearos secuJo,, n pcrseguiç:to foi, n hem dizer, continua e 
sempre geral, c que o odio contrn os Christ1tos crn grnnde, por serem 
con fundidos com os Judéus, em consequcncin do cscandalo dado pelos 
hereges c dns calumnins cspnlhndns pelos philosophos, bem como porque 
o~ Christllos cclchrnvnan clnndcstinnmentc suus reuniões, gunrdnndo pro
fun do segredo a respeito ele seus mystcrios JJt tfurml saJJr/::1 raJJilms; por
que recusavam jurnr pelo gcnio do imperador, tornnr parte nos sacrificios 
pagnos oiTcrecidos pnrn a pntria, etc. Eram, port:~nto, os Christ:tos consi
dcrndos não ~ó como nnlipolriolos, mas nté como wimigM puóliro.< e Af!adau 
tia palría, ímpios, tJ/kjtls, etc. 

168) A s heres ias ·-podem dividi r-se em duns clnsses.- .rl' I perten· 
cem ns que derivam dircctnm .. ntc do Jud:usmo, e fornm ensinadn ~ por Cc
rintho, pelos Ebionitns c pelos Na~:trcno~. Estes defendiam a necessidade 
dn lei mosaicn; alegavam n divindnde de J. C .. c n virgindade de Noss:~ 

Scnhorn.- A 11 classe é clns heresias que dimnnnm do P:agnnismo. Seus 
chefes foram Nicolnu, i\lcnnndro, llymcnéo, Philcto c varios outros, que 
assumidm o titulo de gnoslit<•r, ou sabios. A sua doutrin:~, mescln indigesta 
du opiniões philosophaca ~ elo Egypto, da lndin c da Pcrsia, referia-se 
sobretudo á creaçllo da ma teria c :i e:ocistcncín do anal Rccllsando n soluç'lo 
dada pela Egrcja c pretendendo guiar-se exclusivamente pela raz::llo natural, 
cnhirnm nos maiores absurdos - No 11 seo. appnreccrnm :-1) Valentim, 
Marci:to c Cerd!lo, que, rc,•cstindo o Gnosticismo com uma côr de rcli
gi1!o christan, o tornnrnm nindn mais perigoso Foi deste novo Gnosticismo 
que nnscernm heresias e hercsinrchns sem numero. Todos ensinavam erros 
altamente grosseiros; admittiam a doutrina dos dois princípios: prnticnvnm 
grande immoralidndc, c mOStravam salanico orgulho blnsonnndo de sabios. 
-2) Jlfonlano te,•e a prctcnç:to tle limitar o poder dn~ chnvcs;-3) Pra.réos 
negou a distincç."io das trcs pessoas divinas; - 4) os ,1/illmarios diziam que 
no fim do mundo os justos ficariam ainda por um milheiro de :.nnos ne&ln 
terra a gosar toda :1 sorte de prazeres. E' de ouservar que o Millenarismo, 
ensinado por dois ou trcs dos SS. PP. e condemnndo pelo pnpa S. Damaso. 
era muito diverso do dos hereges, proscrip111 immcdiatamente no 11 scc. 
Os ~S: PP. excluinm dcllc lodo o g<>so sensual, que, no entretanto, era 
ndmmado pelos hereges. Errn, pois, ou mente Drnpcr quando sem distinc. 
ç!'(o nlguma nllribúc nos SS. PP. n doutrina do Millennrismo - No 111 aeo. 
entre muitos outros deparamos com Paulo tf~ Samosalo, uispo de Antiochia, 
e . c~m os M11nichéos. Paulo ensinou haver em J. C. duas pessons: uma 
dw•.nn, outra h~mnna: deposto pelos bispos, foi pelo imperador Aureliano 
obngado a sah1r dn palacio episcopal que recusnvn deiur. Os Jllanitkios 

cousn :- 3) nutriam um odio implacnvcl contrn os Judéus, porque c~les 
lcntnvam a cnda passo ucudir o jugo romano, e nns duas grandes revo
luções. que fizeram, umn no tempo de Néro, outrn 5ob Trajano e Adriano,. 
nssnssmaram com refin•d11 crueldade a milhares e milhares de romanos. 
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profcssavnm a doutrina dos dois princípios junt:unente com uma infinidnde 
de oUtros erros. Perseguiàos nn Persin, onde Jl/auts, seu chefe, morreu 
esfolado vivo, mvadiram a Europa pelo méado do sec. 111, pcrpctunndo·se, 
sob diversos nomes, :llé os nossos dias.- Todo> es;es hereges c:\Us:w:~m 

.g ra,•issimos mnles :i Egrejn. porque corromp•nm seus dogmas fundnmcntacs, 
e porque, n!!o sabendo os l' agilos distinguir entre christilo c chnstão, im
putavam a tod••s as infnmias dos <'ltcommung:ulos Dnhi o odio c a persc
guiçito nté dos infieis bem intencionados 

169) Philosophoa.-Outro obstaculo nllo menos formitlnvel encon
trou n Egrcjn nos philoSOJ, hos pagilos, que combntcrnm o Chnstinnismo 
com seus cscroptos. Pnrn fa lnrmos t:lo sómcnte elos mn•s conhecidos, citare· 
mos npcnns estes :- •) CdsfJ, philosopho epicuré11 do tcn•J>O de ~ l nrco i\11 -
rcl io, - 2~ Luauno (se c [[) snmosateno, cylllco c scC'puco, que "cnmcucu 
o Christiani>rnn com n satyrn; - 3 P(llf/i;•• i~ (111 scc) que trabalhou 40 
nnnos escrevenclo nm sern numero de obras contra os Chri'tolos; -4) .1/a:rimo, 
mestre t'c ;113rcu Aurclio ;- s ) Plotino, Jamplico, e11: Emfim , o, Christilos, 
e os dngmas e ntus d:>. sua rcligi:lo eram ~cnl rcpou>O rlllic~tlari•.ados nos 
theatros, nos cspectacul()s, nos jogos, em toda ~ parte c por todos u~ modos. 
Com tudo o Chrtstinnismo não só se consct\·a, mas ntc se prupaga com pasmosa 
rapidez, c, no fim de Ires seculos da lucta mais renhida e s:111grenta, vcnc~ 
e triumphn 1 Como explicar este facto sem ndmitu r um nul:tgrc ou antes 
uma larga seric de milagres ? 

J 70) Soienoil\8 e 1\rt os.-A Egrcja t..::uholicn (leve necessariamente 
e sem descanço promover toda a sorte de scicncias c de artes, visto como 
tem mister tlcllns, jl\ para desen,•oh·cr, ensinar c propagar seus dogrnns ; 
j:i para o seu culto, c rnra defender-se dos contínuos ntaqucs de seus ini
migos. A Egrcja Catholica, pQr conseguinte, é umn sociedade eumdnlmwte 
sabia e d vilhadora . nllo só no sentido de ch•ihzaç:to moml, mas mmbetn no 
de civilizaçllo intcllcctunl c material. Foi por isto que a Egrcja Cntholica 
desde o tempo dos Aposto lo~, seguindo o r.onsclho de S . Pedro l I Petri 
li I, 1 5) e de S. Paulo (ll Tim , 11, z) csta!Jeleccu as escolas eptscopaes, 
que foram os melhores fócos de sciencin, de nrtcs e de ci,·iliznçi!o verda
deira. Por seu Indo os simples fieis ni\o tardaram em tomar o exemplo da 
Egrcja escrevendo desde o l scc. o PasiOJ' de 1/ermts e os Rttonhaimutlos 
Clcmwtim•s Com o mesmo tntuito fundaram no I I scc. as cscolns philoso
phicas de i\ lc:ocandria, de Carthngo c de Roma, Em Roma cnsinn\'a S. Justino 
•nnrtyr; em Carthngo, Tertulliano, S. C:•jjriano c out ros. 1\ escola de Ale
xandrin que começou propriamente com S. Marcos. fo • illustradn pnr Pnn
thcno, Clemente Alcxhndrino, Origcnes, Didyono o Cé~:o, Dcmctrio c mui
tos outros, n um tempo philosophos, thcologos c omdorcs distinctos. Além 
destes grnndes doutores, temos nos primeiros scculos :~vultado numero tle 
sabios que dei.umos de mencionar unicamente pua n:lo sermos prolixo.
T erem os Christ:tos dos primeiros scculos cuhivndo tamhem as bella.s artes 
deprehendc·sc dos trabalhus que se acham nas catacumbas c nas primeiras 
egrcjas. 

171) Summo Pon tUI.oe. -Dcsdc S. Pedro até Lc:lo Xlll teem go
vernado a Elll'Sia 26o Papas. Oitenta destes foram elevados :is honras do 
altar com o thilo de santos; quatro, com o de bcmaventurndos. No I sec. 
houve oito ; JtD 11, ont e ; Jto 111, quinr.c: todos Cllnonizados, e, com a unica 
cltccpçllo de S. D ionysio, todos receberam u palma do martyrio. - A 
•:npremo.ola do Papn nos primeiros scculos provn·sc com toda a cviclen
cta:-1) pelo recurso dll egrcjn de Corintho 1\ S. Sé. {1 scc.);-1) pela qucs
lllo da ~nsch611 entre os papas S . Aniccto c !;. Victor de um lado; S . Poly
carpo, h1spo de Smyrna, c Polycrates, bis~o de Ephcso, do outro (li sec.) : 
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pois estes não ncgn"nm poder o Papa intcr"ir nos ncgocivz dn st~n dio· 
cese, emborn rc.:usnssem obedecer nppellnndo para o uso; - 3) _ pe•~ 'l";: 
se deu nn perseguição de Decio, entre Romn e Carthngo. Em pnmc1ro lo
gar foi S Cyprinno, bispo dessn cidndc, nccusndo em Romn de ter nbnn· 
donado o seu rcbnnho. Pouco depois, recusando ~- Cypriano reconciliar 
os npostntns que pcdinm tumultunrlnmente fossem retebidos nn n:grejn, ~stes 
recorrerntn no pnpn S. Cornclio. Em ambos o~ cnsos, o S. Btspn, longe 
de negnr n supremncin do Summo Pontífice, justificou pcrnnte ellc o seu 
proccder.-4) Peln questão clu hnptismo dos hereges entre o mesmo S. 
Cyprinno e o papn S. Este,•nm J. Emborn S Cyprin~10 sustentasse,_ durnnlc 
algum tempo, que o bnptismo, clodo_ pelos_ hereges, c nullo ; todn"m nunen 
recusou n nutoridotle do Pnpn. :1 .:uJn dcc1si!o por lion se submctteu. - 5) 
Pelo q ue houve nn octn~iilo dt• scismn de Novncinno, que foi nntipnpn e 
ne 011 o pode r dns chnvcs. Tendo o pnpn S. Cornclio deposto tres bispos 
IJUe tinhnm sngrndo o nntipapn, fui nppl:mdido por tod:t :t Egrcjn·- 6) 
Pelo facto de ter o pnpn S. Dionysiu t hnmndo n l{omn, S. l)ionysio, pn· 
trinrchn de Alexnndrin, que, ntcusn<io de ncgnr n SSuon. Trindnde, n:lo re· 
CU$OU ubed4.'cer no llispo de l{o mn, em cujn prcsençn se justifitolo.-Entre 
os numerosos tc>temunhos do~ primeiros seculos em favor dn supremntin 
do S1111Hno Po ntífice é t> •ccu>SO o de Tcrtullinno, o qunl, posto que j:\ 
npostntn , disse que o Papn i 11 /lirpo rios /Jisp11s. 

172) A dis oiplina- dn p~nitcn cin publicn é cousa bem diver!\n do 
sacramento dn penilencin. Tinhn por fim rcpnrnr o cscnndnlo, c tonsequen
Lcmente só se impunhn por pçccndos publi<:vs e e~cnndnlosos. A nbsolviçao 
sncrnmentnl pochn d:tr·se c, ns vcr.cs. dnvn·se de fntto no peccndor arreJ>Cn · 
dido; sendo-lhe defeso, porém, receber n SS. Euchnriotin :unes de nenbnr a 
pcnitcncia publícn. Dis1ingui:un-se <Junt ro cl:~sscs tl e peni tentes; n snher : 
dtorllu1 omtinlu, prostnufos c slnnles ou que estnvnm em pé. Os dtiiJ'íJU 
lica\'nm na portn da egrcjn; os ouvintes podiam cntrnr c ouvir ler n S. Es· 
tripturn, mns devinm snhir antes de começar n oração commum ; nos 
proslrod11s e rn licito ir nté no pulpito c assistir :í!' ornçõcs, nito no sncrificio; 
permittin·se nos que estnvnnt em pé chegnr nté o nhnr e 1omnr pnrtc no 
sncrificio; ern•lhrs, porém, vedndo fn?er oblnçõcs c receber a Euchnristin. 
- Impor, regular, prolongnr, n(rO\l~'lr, e tc .. n peni•cncin publ ica pertencin 
no bispo, que n principio fntin tudo isto pcssonlmente, c no depois S••h· 
stituin n si um <.>u tni\is sncerd•>tcs.- Em v1stn de nlgumn bon obrn <'Spccinl , 
perdonvn-sc totnl nu parcialmente n penitcncin publita. Chamnvn·se isto 
inrfulgenda. Dnhi n nomenclnturn tle indulgentin plmadn, parcial, rlc lnnlos 
otmos, lanlns quonnllnns, etc. Quem tivesse pnrn com n Egrejn merecimen
tos distinctos, como (t ) os mnrtyus c o.r ~oJ'.ftssores. podin obte r cstn in
dulgcncin tnmbem pnr:t o utros.- A disciplinn desta penitencin publica, innu
guqda desde o tempo dos Apostolos, esteve em todo o seu vigor nos 
primei ros quatro ~eculos ; decl in:l no V, c dc$nppnrece qunsi de todo nos 
seculos VU e V IH. Em 390 o pntrinrehn N ectnrio nboliu e m Constnnti
nopln o officio de pcnitcncinrio. 

1~7) S~. PP. e don t ores d n. Egrej a..-Pnrn que algum eseriptor 
tonsaga o titulo de S. Pnd,·e da Egrejn, é neccssnrio: - 1) que sejn nntigo; 
- 2) que seus es_criptos sejnm de grnnclc alcance qunnto no .desenvolvimento 
c defezn dn trndtçito npostolicn ;- 3) que tenha levndo uma ·•vidn santn 

(I)' Applicavn se o t•tulo de confessor aos que tinham confessndn a fê 
pernntc os tr ibunnes ; o de marfJ11", nos que haviam padecido a lgumn cousa 
por ella. 
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permanecendo sempre nn communhão da Egrejn Catholica ApostolictL 
Romana ; - 4) que haja a npprovnção dn Egreja, a qual nunca fnh:1, si 
existirem as notas precedentes. Pnrn o titnl<> de doutor, n saber: que cn· 
sina á propria Egreja docwle ou qu.: é echo fiel e seguro da pal:tvrn di
vina, nlém d:IS notns precedentes, menos n :lntiguidnde, exige-se uma ex
cellencia e :~mplitlão mnior de doutrln:1. E' por istu que :~l gu ns santos 
tra1.cm o titulo de doitfor sem o de podre, emqunnto outros que já gosnvnm 
do titulo de padn, fornm honrados tnmbem com o de doutor.- Os SS. PP. 
Jeronymo, Ambrosio, Agostinho e Gregorio I ; Athnnasio, Bnsil io, Gre
gorio N:l7.ian7.enn c Chrys<>stomo, possuem desde tempo immemorial o ti· 
tulo tl e L>ou/or 1lfo.w'mo. Os quatro primeiros pcrtenc•·m :1 Egreja Latina, 
os mais :1 Egreja Grega. Outros foram mais tarde decorados simplesmente 
com o titulo de doutor. Denomina-se u n ·ij>tor rtdtsiostito quem trntn de 
assumptos rclntivos á Egrejn sem reunir em si todos os dotes de doutor 
ou de padre. Tacs sito: v. g. Tertulliano, Origir:cs , Eusebio e muitos omros .. 
-A edade dos SS. P?. é aquella em que a dottlrina christan foi desen
volvida, proposta e defendida ; porém, como nunca se pocle dizer acabada 
a explicação e defcza da doutrina christil , a edadc dos PP. n1fo é bem 
determinada, nem todos lhe marcnm os mes1nos limites. Suppõe-se geral
mente que o ultimo dos PP. é S. Bernardo. 

17 4) C on cilio&.- Celebrnram·se neste primeiro periodo trinta con
cil ios p:uticulares.- Cond/ic> é 11ma rcuniilo 'de pessoa~ ecclesinsticns, con
vocadas pela legi tima autoridade com o fim de tratarem de questões re
ligiosas. Si :t reuniilo n:To fôr legitimn, recebe o nome de coudlitllmlo. O· 
concilio póde ser geral ou tcu!lunko e porliwlnr. Convocar, presidir c 
confirmar o concilio gemi cabe unicamente ao Papa ou por si mesmo ou 
por meio de seus representantes. O concilio particular póde ser nodonol,. 
prtnJi11cial ou dioasono, que mais propriamente se chama synotlo. O con
cilio nacional é presidido pelo p,·imn: ; o provincial, pelo arcebispo; o 
diocesano, pelo bispo. O concilio geral fn~ leis para toda a Egreja j <> 
nacional, para a nação; o provincial , para a província ; o diocesano, para 
a diocese -Tem sido até .hoje celebrado um grande numer<> de concílios. 
particulares, e 19 geraes, que se pódem facilnicnte conservar na mente
por meio da formula seguinte: Ni. Co. E . CJ,ol. Co. Co, Ní. Co. L o. La. 
Ln. La. Lu. Lu. Vi Fio. Lo. Tri. V a., isto é, niceno, constantinopoli · 
tano, cphesino, chalcedonense, latcrnncnsc, lugdunense, vienne~, florentino. 
tridentino, vaticano. Faltam o de Sordica, que se considera como appen
dicc no de Nicéa; o de Coustau;a, por ser confirmado só em parte j e o 
de Basilio, que dcjtenerou em conciliabulo revoltando-se contra a legitima. 
nutoridade ecclesinstica. 

176) Concl u s il.o.-Tal, em resumo, é a historia da Egreja, durante
os Ires primeiros scculoa. Os factos são innegaveis, c auestndos por todos. 
os autores. E' falso, portanto, o que affirmnm alguns protestnn tes, a sa
ber : que nos primeiros seculos não havia nem Papa, nem bispos, nem• 
concílios, nem jernrehia inteiramente constituída ; que o Christianismo era. 
uma simples associação livre de crenças ; que a sua propagaçilo foi untu
ralmmle facil ; que o mundo enlilo tendia no monotheismo ; que os mar
tyres foram pouco numerosos; que os primeiros christãos eram todos po
bres, ignor:mtes c de bnixn condição; que era livre crer na divindade de
J. C .. na SS. Trindade, etc. etc. 

Pel'ioclo II.--De Constantino a. Carlos ~I. 
Lrutn rom o jlaganísmo, os gramlts l~truios, os óar/Ja,·os t o ,·esoritmo óy~anlino _ 

Seonlo IV -A historin elo. Egreja no sec. IV resume-se nus perse
guições, nn vida monastica, nos concílios e nos Summos Pontífices. 

I 
I 

I 
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176) P ersegnições.- 1) A perso:guoç:lo. inaugurada por Diocleciano 
em 303, continuou no Oriente sob Gnlerio, :.ra~imino D<~io. e l.ic:i01o ~té 
o nnn'l de 324

1 
dnndu numerosos martyrcs :\ Egrejn A de D:.ia distinguou 

se pelo emprego dn perfídia ensmnndu .. o: n:ts c~c<olns uma vida imaginaria 
de J. C, o: umas netas forjadas de l'olnws ·2) ,\ pcrstgui(tio pogau fo i 
renovada '"' cpoca de Juloann, c tamhcm neste tconpv .:oo rreu muito sangue 
chri so ~o - 3) Sap"r 11, rco <In Per~ in decretou n pN5cguiç:to, tirando a 
vHb cuno rcfina <l·< crucl<l.ulc a tnolhJrc~ de fieis. porqut', sohrc ,, palavra 
de al~:uns judéus, :tcrcdotou que os Chriso~os crnm ,,.,;,(ores, c cuon pli<:cs 
dos Romanos c1uc cnti\o fa?.iam t:ucrrn :\ Pcrsia. Dnrou esta persoguiçllo 
desde 3 17 até 369.- .J ) Os Arianos. que IICI(:tV(\ 111 a uiv indadc do Verbo c, 
por consel(uintc, n tlc J. C., npoindos por Constnntino, Constancio c V a· 
leme, pcr.CI(uinm t:\nto a Egrcjn Cntholicn. que a derrub:~ri:un, si Ell:t 
pudetosc perecer. Kccorrcrnon a tudo a surte <lc c:oluonnins c <lc :ortes, sem 
ominircm a crucld~dc, m~s furam e;:uahncntc vcnci•los.- 5) Os Dtllloli. ltt$ 
fizeram nu sec I 11 um grande scisma n.t ''(roca, c, :opes:tr de condcmnô\· 
dos em di••er-o\ concolio•, perturh.uaon ;:ra•·eoncntc <· por lungo tempo n 
Egreja. assun11ndo po r fim o nome tlc tuLnmdllli>u c praticando e~cessos 
sem exemplo. A estas perseguições oppoz a Egreja :-1) a virtude heroica 
de innumemveis filhos seus, que sellnr:<on :1 sua fé com o mnrtyrio;- 2) :t 
snbedori11 de numerosos doutores, que defenderam a domrina catholica coon 
11 pennn;- 3) as escolas, quer episcopnes, que r n:lo cpiscopncs, que, du · 
rante o sec. l V c seguintes, floresceram mnr:\\'ilhos:unente. 

A vhl l\ solittu •i n.- c religiosa de pessoas que se apnrta,•am do mundo 
afim de praticarem os conselhos cvnngclicos, s i ni'lo começou no I t>/f 11 
ur., como querem alguns :tutores, principiou com certcz:>. 111> 111, c desen
''olvcu·sc exubernntl'mcnte nos sec. TV, V c VI. Os solitarios mais conhe· 
eidos deste IV scc. foram S. Paulo, o primeiro cremitn; S. Pncomio, o 
legislador dos monges; S. llilorit1o, que prop:ogou n \'ida munastica na 
Pnlcstinn, lduméa, ~lcsopotnoni:~, etc.; S. Ammou, que po .. oou de monges 
o deserto de Nitria. 

1771 C oncilios - Celebraram-se, dur:u:te o 1 V scc. , dois concílios 
~craes, 70 particulares e 12 concolinbulos. -Os dois geraes foram o de 
Ntda em 325, e o de Constoutinoplo em 38 1. O de Nicéa cxcommungou 
Ario; ordenou que a Paschóa fosse em loda a Egrejn solemnizadn no 
primeiro domingo depois de plcnilunio de Março; moderou o rigor da 
penitencin publica, etc. Foi, em nome do pnpn S. Sil\'estre1 presidido por 
dois prcsbyteros e por Osio, bispo de Cordo,•a. O de Constantinopla, que, 
era particular, c se tornou geral pcln npprovação do papa S. Damnso, 
con<lemnou Mnccdonio, que neg:ovn n divind:~dc do Espírito Sant<>.-Entrc 
os particulares, sobrcsae o de Snnlira (347), que determinou o modo de 
aprJellar para a S. Sé-Dos rondlinóulos assignalnmos tres:-(o de Sartlica 
(347). celebrado pelos Arianos com o fim de enganar os ignorantes;-z) o 
de 'l)•ro (335) em que S. i\tlmnnsio respondeu victoriosaonente tis cnh!.mnias 
~ropnlndas pelos Arinnos;-3) o de Rimini l359 '.onde alguns bispt)s catho
hcos, engnnados, nssignaram um formul:~r:o de fé em que se •llnittira :t pn· 
lavra tonsubstomiolis, c se dizia nm1tlttmn a <JUCm affirmassc q11e J. C. é rt'itl· 
furo tomo as .outros. P apas. Occup:oram. no sec.IV. n sé pontificia onze Papas, 
todo~ cnnomzndos: Destncnm se entre el\e~:-1) S Silvulrc (3l4-31), que 
bnpuzou Constnnuno;- 2) S . Lil,trit> (352 - 66), illust re por sua firmeza em 
defender n fe ~atholic:~ contrn os Arinnos, npc!nr do desterro " que foi c<>n· 
demn~~<lo pelo Imperador Con$tnncio. E' falso que nssigMsse :~lgum lormu· 
lario de fé ariana ou consentisse na condcmnnçi\o de S Athanasio, o quul 
nunca foi condcmnndo, excepto pelos hereges e pagãos. Do contrario n:lo 

s 
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scri~ S. Liberio honrado, corno o foi, por S. Ambrosio, S. Basilio, S. Epi· 
ph3nio, e muitos outros, com o titulo cle-Pontijire de santo mmuuio e elo· 

rioso otltlcta da ji;- 3) S. D11moso (366-84). nntural, segundo alguns, de 
Guimarifes; segundo outros, de Roml\, mns oriundo de Ponug:d, c notavcl 
por seu saber, suas poesias c seus trabalhos nas catacumbas. Accusndo de 
adulterio por um nn11pnpa, defendeu- se juridicn c troumph:llrncntc perante 

o impemdor. Foi por o rdem do papn S. D:unnso que S. Jeronymo fe~ a 
\'trsli:o da Bibli:t, conhecida cnm o nome de Vn(l(olu. 

HISTORIA DA EDADE MEDIA 

178) Divisilo . - D"·idimos " historia do Et!urlt Jlltdin em qnntro pe

riodos.-0 I periodo vac cicsde a morte do Gr:tnde Thcodosio (3?5) até 
o fim cio rein:1do de C:~ rios l\lngno (S 14l. Temos ncite pcrioclo as ""'nsües, 
o impcrio g rego, o Tslami ~mo, os ll lcro\·ingios e os r>rlnleiros C:lriO\'ongios. 
- 0 li prolong:l·SC até o concilio de Latr:lo ( 11 23), em que se pn1 termo 
:\ quest:lo da• onvestiduras. Nclle assiste o leitor:\ quédn dos Cnrlo,·ingios, 
:i form:1ção do impcrio romnno-allcmll:o, :i dec:tdcm:in do unper10 grego, 
:\s novas Ílwnsões, ao Feudalismo c :i I crtt7.:tdn.- O III acaba com a 
morte cc Donifacio \'I li (1303). Rcnloznm se neste pcroodo ns ontms cru
zadas, form am-se as nações modernas, npparcccm ~~~ t\lbogcnscs, progride 

a ci,•iliz~ç<lo; s~o crendas no\'ns Ordens rc l igios<~s c prc~enc1a·sc o primeiro 
renascimento dns scicncin~. !curas c arte> - 0 IV p eriodo cxt~ndc·se 

ntê a quétln de ConstantinoJ>la em 1453· Apresenta·nos este pcr~odo o 
triste cspectaculo da dccndcnci:o, da guerra dos cem nnnos, do gmnde 

scisona do Occodcnte, da Invasão dos Turcos c do rena~cimento do l'a· 
gnmsmo.- A s fontes hiatoricn.s cln Ednde Media s:lo muito difficcis de 
indic:lr1 quer por serem ella~ ns•az numerosas, quer porque nqui é miste r 
~eguirmos mnos a ordem chronologica do que n cthno~raphic.'\ , Limitar·nos· 

cmos, portanto, n cliter que estas fontes sli:o de clun• especies, a ~nhcr: 
dirulo$ e inrlirulns. As rlirulns são :ts ohrn> dos hostoroadores c do<t chro· 

nistns; as inrlirutos, as obras dos o r:tdorcs, rhetoricos, philosopho~, thco

logos. etc.; documentos de compra c de venda. scllos, bulias, dccrctnes, 
testamentos, onvcntnrios, c:utas pnrt icularcs c publicas, actns do: parlamentos, 
socicdacles, etc. 

179) Mundo romano.-Entre os ministros de Ho no
rio e de Arcadío, quatro reclamam neste Jogar a attenção 
do historiador. São Stilicon, Rutino, Ga'inas e Eutropio. 
Stilicon, tutor e sogro de Honorio, tinha a pretenção de 
governar ambos os imperadores.- Rufino , que dominára 
ao proprio Theodosio, ardia em desejos de dar a sua filha 
a Arcadio e de ser associado ao throno.- Eutropio, outrora 
escravo e eunucho de baixa condição, logrou supplantar 
l<.ufino conseguindo que Arcadio se casasse com Eudo~ia, 
filha do conde Bauton, que elle recebera como orphan e 
educára C'Om o maior cuidado. E ntão, por ordem secreta 
de Ruti1zo que buscava tornar-se necessario. os vVisigodos, 
capit:meados por Alarico, saquearam toda a península dos 
Balkanos, emquanto os Hunos pela mesma ra1.ão invadiam 
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e assolavam a Asia Menor até Antiochia e Jerusalém (Ju · 
lho de 395). Estes, todaviR , dentro em pouco recuaram por 
ordem publica c ameaçadora do mesmo Rufino_. a quem Ar
cadio, assustado, fez grandes promessas conferindo-l he o 
titulo e as honras de Snlvndor da Pntria. 

No entretanto Stilicou, informado secretamente por Eu
lropi(l , marchava contra Alnrico, e estava a ponto de lhe 
dar batalha ao pé do monte 0/.ympo, quando recebeu de 
Arcndio ordem peremptorin de retirar-se deixando tranquil
los os \~isigodos e restituindo a Constantinopla as tropas 
do imperio que ainda permaneciam no Occidente. Envia-lhe 
Stilicon essas tropas por meio do gaulez Ga'inas, a quem 
incumbe de aproveitar o primei ro ensejo para tirar a vida 
a Ru.fino. E', porta;tto, este b:1rbaramente assa.ssinado por 
Gni'nns e torna·se alvo de selvagens insultos na occasião de 
uma grande revista em que ia ser associado ao throno. Sue
cedendo-lhe no ministerio, e adopt:tndo a mesma política, 
Eutropio afastou do governo seus antigos protectores ; aboliu 
o direito ele asylo nas eg rejas (97) ; rebellou a Africa con· 
tra Stilicon ; conferiu a Ga'inas o titulo de mestre da mili · 
<- ia imperial para os godos auxiliares, c mandou Alarico 
invadir mais uma vez a Grecia. Nesta conjunctura Arcadio 
enviou a Stilicon, que no Peloponeso ia t ravar batalha com 
os \Nisigodos, ordem terminante ele evacuar o territorio 
g rego, c a Alanco os litulos elo patricio e de gt'uanlissimo 
1m 1/lyrin (•}. Stdicon , portanto, depois ele pacificar a Africa 
(98) levantou contra Eutropio uma tribu de ostrogodos 
que eslanciavnm nn Phrygia (99). Instrumento secreto de S ti
licon , Ga'inas, mandado contra os rebeldes, evitou comba· 
tcl-os, representou-os invencíveis e suggeriu-lhes que pedis. 
sem como premio da sua subn•issão a cabeça do ministro. 
E_ste no mesmo tempo, irritando a imperatriz Eudoxia, per
dm a graça do imperador e refugiava-se na cathedral, onde 
S. J<:ã;.o Chrysostomo o protegeu contra o furor do povo e 
da co~te (399). Tendo posteriormente fugido, foi p reso e 
decapttado em Chalcedonia . 

• Unia-se. neste interim Ga'ina-> aos barbaros e t~meaçava 
por a capttal " ferro e fogo, si não se lhe entregassem as 
cabeças de tres grandes da côrte. Esses infeli?.es, postos 

(') O fJnlririo era superior a todos 051 grandes funccionnrios dn coroa, 

c tinha cntrnda livre junto no imperador todos os dias c n todn R ho~. 
Ao titulo de cell(rnlirsimo, além da nutoridadc, corrcspondia um ordena 0 

assa~:. considcrnvcl. 
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postos á dic;posição do gaulez, foram salvos por S. João 
Chrysostomo, que os acompanhou, mas desterrados (400) por 
Ga'inas, o qual, depois de extorquir uma q'.lantia f:~bulos:~, 

ainda exigiu que o proprio imperador fosse ttr com elle em 
Chalcedonia. Consentindo afinal em regressar pacificamente a 
Constantinopla, insultou, por diversas vezes, em publico, 
a relig ião catholica. e, expulso pelo povo enfurecido, reu

niu na Thracia um grosso exercito, espalhando com elte 
o terror na capital. Annuiu, comtudo, á proposta de uma 
dilação, sendo por ultimo derrotado e morto pelo general 
godo Fravita (3 de 401).-Eudo~ia, que no entreta nto re
cebera o titulo de Augusta, desaveiu·se co m S . joilo Chry· 

sostomo, n quem fez desterrar pelo imperador (404) . Dentro 
em breve a impcr:\triz morria de parto (404) ; e Arc:Hlio, em 
consequenc:a de seus vícios (408), ficando no mesmo tempo 

Constn ntinc-pla vietima de medonha<; calamidades. 

180) M undo barbaro.- Applicavam os Ro m:!nos o 
epithcto de óaróaro a todos os povos que não faziam p:1r te 

do impcrio romano, como os Gregos davam outrora este 

mesmo titulo a qualquer povo que não fosse de r:~ça helle

nica. Dahi é que na historia da Edade Jltft-din com n nome 
de barbaros se com prehendem ora os po,·os que derruba· 

ram o imperio, ora aquelles que mais tarde assolaram os 
reinos fundados scbre as ruínas do antigo mundo romano. 

Dividem·se estes povos em ·cinco raças principaes, a saber: 

celtica,germa11ica, slava, scytltica, araóe.- A' raça celtica 
pertencem os Pictos e os Scotos ou Escassezes. - A ' raça 

germanica, os Francos, os Alamanos ou Allemães, os 

Saxonios, os Anglos, os Longobardos ou Lombardos, os 

Burgundios ou Burguinhões, os Vandalos, os Godos e os 
Hérulos.- A ' raça slava, os Russos, os P<•lacos, o,; Bc

russos (Prussianos), os Bohemios, os L ithuanios e os Livo

nio~.-A' raça scythica, os Hunos, os Turcos, os Mongo· 

les, os Tartaros, os Avaros, os Madgyares ou Hungaros, 

os Búlgaros c os Finnezes.-A' raça arabe, os Arabes, 

que tambem se chamam Mahometanos, Sarracenos, Musul

manos, Mouros e Agarenos.-Relativamente á 1·digiiío, al
guns desses povos, quando invadiram o imperio, já eram 

christãos, mas arianos; outros professavam o Paganismo 
adorando Odim e outros deuses que com pouca differença 

correspondem aos deuses da Grecia e de Roma. Quanto aos 
coitunus. eram, por via de regra, nomades, muito ·dados á 
caça c á gul!rra, pouco á agricultura, nada ao estudo das 
lettras, sciencias e arte~. 

' r 
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181) Invasões.-A ~rande invasão dos povos do norte 

costuma dividir-se em dois perioclo:>. No I apresentam -se 

os barbnros que destróem tudo e quasi nada estabelecem 

de duradouro. No 11 apparecem os que funuam reinos 

mais estaveis. O I pcriodo vae pouco além da primeira 

metade do sec. V, o 1/ occupa a segunda parte desse mesmo 

seculo com quasi todo o VI. - Os povos que invadem .o 

imperio durante o 1 perindo, fórmam tres bandos, que .são 

os \\'isigodo;;, capitaneados por Alarico; os Vandalos JUn

tamente com os Burgunclios, Alanos e Suevos, cujos chefes 

mais conhecidos foram Genserico c Radagasio ; os Hunos, 

á cuja frente estava Att.la.-N o H periodo o imperio é 

invadido pelos Saxonios, Anglo<>, Frat:cos, Ostrogodos e 

Lombardos ou Longobardos. 

PERIODO I 

182) Os W isigodos - ou Godos do occidente eram 

apenas uma fracc;ão da grande família dos Godos. que, par

t indo da Scandi navia, se tinham em tempos antigos esta

belecido ao noroéste do mar Negro. Em 376 recuaram pe· 

rante :1 invaslio dos llunos, e transpuzeram o Danubio com 

li cença do imperador Valente, « quem, dois annos depois, 

mataram na batalh« de Andrinopla. Capitaneados posterior· 

mente por Alarico, da nobre família dos Baltes (atrevidos), 

devastaram t•>da a Grecia (397) e pa-;saram á Italia ; po

t ém. batidos por Stilicon em Verona (402) e em Pollencia 

(403), retiraram-se para a lllyria. 1-louorio, que nesta occa

sião transferiu a sua residencia de Milão para a cidade de 

RavP.nna, recebeu em Roma as honras do triumpho, per

mittindo pela ultima vez os combates dos gladiadores, nos 

quacs cahiu assassinado o eremita Tclemaco. 

183) Os Vandalos-que vinham das costas do Baltico, 

invadiram a Gcrmania e a Italia juntamente com os Bur· 

g undios, Ala11os e Suevos. Derrotados por Stilicon nos ro· 

chedos de Fiesole (4o6), onde pereceu Radagasio, chefe 

d?s Burgundios, retrocederam, dirigindo-se para a Gallia. 

Ftxaram-se, por ultimo, os Burgundios na bacia do Rhodano 

(4tO-:-S34); os Vandalos na antiga Betica (409), hoje An· 

daluzta. {Vandaluzia); os Alanos na Luzitania, e os Suevos 

na G~llrza. Os Ala!los desappareceram logo depois de serem 

venc1dos por vVallta em 418. Os Sttcvos tiveram um momento 

d~ grandeza, ·~as foram em breve subjugados por Leovi

grldo (585), rer dos Wisigodos. Os Vaudalos, passando para 
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a A frica (429) e assenhoreando-se de todo o pn i?. outrora 
romano, vier;~m a :.er o terror elo i\lcditerraneo. l'c: rseguindo 
mais tarde os; Catholicos, déram avu ltado numero tle mar

tyres ;\ Egreja . 
184) Saque d e Roma por Alarico. 4 10. - T endo 

Honorio mandado assas.5inar Stilicon que se tornara sus
P!!ito. Al;~rico invadiu outra vez a ltal!a sob o pretexto de 
vingai-o (408). Afastado pelos Rolllanos á força ele ouro, e 
de promessas que nao foram cumpridas, voltou no anno 
seguinte ainua mais embravecido ; deu a purpura ao senador 
At talo que não tardou em depor ; segu iu para a cidade de 
l~aven na; tratou com Honorio por intermedio do papa ln
nocencio 1; chegou a um ajuste, e tt~do parecia pacifica

mente acabado, quando, sendo uma noite aggredido por 
alguns salte:1dores, suspeitou que fosse traição secreta do 
imperador. Dirigiu-se, portanto, furioso sob•·e Roma que 

abandonou i\O saque, c p<~ssou a fio de espnda a populaçao 
poupando apenas quem se rdugiava nas egrejas de S Pedro 
e de S Paulo. Morreu tempos depois na Calabria, e foi 

enterrado no leito de um riacho ao pé de Coscnza. 
185) R ein o dos Wisigodos . - Casou-se ent :lo Ataulfo, 

cunhado e successor de Alarico, com Placidia, irman de 
Hooorio, e, pondo-se ao serviço do imperador. emprehendeu 

libertar a Gallia de: tres usurpadores que haviam tomado a 
purpura, e a Hespanha de tres povo:; que a tinham inva

dido . Em paga destes serviços recebeu \~all ia, successor e 
cunhado de Ataulfo, a Segunda Aq uitania, onde fundou o 

reino dos vVisigodos, que dentro em breve se extendeu a 
quasi toda a Península Iberica pela conquista dos reinos 

dos Alanos (4 18). dos Vandalos (428) e dos Suevos (585). 

A sua capital foi T olosa, e posteriormente Toledo. 
186) Seus reis mais illustres- foram- Tluodorico f 

(419- 51), que succu mbiu na batalha de Chàlons, a qual 

repelliu Atti la para além do Rheno. Em·t'co (466- 85) do 

minou sobre quasi todo o paiz comprehendido ent re o 

Loira e Gibraltar. Alarico 11 (485-507) publicou o cocligo 
chamado Brcviarium Alaricianum ou Lex Romana, e pere

ceu na batalha de Vouil/é combatendo contra o rei dos 
Francos (• ). Passando a coroa, por morte de Amalalico\ 

(' ) Como Alm~co 11 fosse çenr~ de Theodorico, rei dos Ostrogodos1 

este, posto que unsdo em matnmom? com A lflojlttln (llôr brnncn), irmnn 

de Clovis, intcrvei~ 111\ luct~, _e, obn gando o monarchrl franco ~ paz, to· 

mou o titulo de res dos '' 151~odos (507- 26). A111n/nlito cnsou·se mais 
tarde (526) com Clotilde, filha de Clovis. 

r 
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filho c successor de Alarico II, a ser totalmente ~kctiva , 

os reis suc.:-ederam se com rapidez até Alltnnagi/df) (5 ).!-67). 
Este protegeu os Catholicos, c casou ~uas filhn:;, Brune

childa c C:nL;uintha, com os dois reis francos. Sig..:berto e 

Chilncrico. L~ovigi!dn (572-86) pda conquista do reino 
dos ·suevos elevou a monarchia a uma grande gloria, mas 

pcrst'g-uiu os Catholicos, e fez morrer Hermenegildo. seu 

filho , porque abraçára o Catholicis n1o. R,•carulo o Catlto!ico 

i sÇ)6-6ot ). irmão menor de S. I Iermcncgildo, converteu o 

seu pOVI.) ao Catholicismo, (;: resistiu aos Francos que tra· 

tavam de occupar a Septimania. S isdut (612- 20) repelhu 

os Gregos da Retica e dn Luzitania. S uinlila (620- 31 ), 

talvez filho de Recaredo o Catholico, reformou as lei:;; pro· 

tcgeu o povo contra a oppressão dos grandes, e expulsou 

definitivamcnt..: O!' Gregos da Península toda (624). .égi:Ja 
(687-701) rc::inou com g loria, porém Villt'::a (70 1 - 10). seu 

filho, tornou se odioso por suas cxtravagancias e deso rdens. 

Rodrig'O (710- 1 1 ), filho de um conde de Cordova, elevado 

ao throno por uma revolução, perdeu a vida na batalha de 

• \'énfs de la Fronléra C) quando tratava de oppor·se a<>S 

Sa rracenos que invadiam a Hespanha. Dizem que haviam 

si,Jo convidados por alguns judéus. e pelo conde Juliano, 

cu nhado do deposto Vittiza. Os Mouros, capitaneados pelo 

general Tarik, e mais tarde por JV!usa, asscnhoreando·se da 

Península, ga lgaram os Pyrenéos c ten taram occu par toda 

a Europa . 

187) Os Hunos- eram barbaros que dos confins ela 

China vieram cstabelecer·SC ao norte do Danubio (376), fun· 

dando nesse paiz immenso e poderoso imperio. E ntre seus 

chefes ou imperadores destaca-se Attila, que se intitulava 

a si mesmo o jlngello di! Dms e se gabava de que nunca 

mais havia de crescer a relva onde o seu cavallo tive:;se 

pisado. Depois de assa:;sinar Bléda, seu irmào, de impor 

vergonhoso tributo a Theodosio li e de recuat· per:-.nte a 

fi.rmeza de Marciano, invadiu a Europa a pedido de Gense· 

nco; . atravessou a Gcrmania e a Gallia, devastando tudo 

até Orléans, que foi salva por S. Aniano, seu bispo. (2) Re. 

(') Antiga .r/Jitt Rtgio a 50 kil. X. E. de Cadiz, na margem do rio 

Chr!ssus, .hoje Guadnletc. 
(·) Pnr1~: deveu a sun snlvaçi'lo ás orações de S. Genovc,•n; Troyes, :\ 

co~agem de S. Lobo, seu bispo, que, sahindo ao encontro do bnrbnro, lhe 

or enou da p:lrte de Deus deixasse socegndo o seu povo.- Foi nesta reti · 

rndn de Altl!n que se realizou em Colonia o mnrtyrio de S. l,;r~uln e de 

suns onze nul companheiras. \ ' icle o~ Bollnndlstns, Thicrry, Dnrras, etc. 
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chassado por Aecio á f•·ente dos Fra-ncos. Wisigod"s c Gal
lo-romanos, e derrotado em Chà!ons sobre o Marna (451 ), 
tornou a passar o Rheno. Atira-se no anno seguinte c.mlra 
a lt;dia e destróe todas as cidadt:s ao nvrdéstc da Pen:n
S'-!Ia; contido, porém, pelo papa S. Leão, rectm, indo mor
rer na P;umonia. O seu imperio dc~appareceu C•Jm elle (1). 

188) Genserico em Roma, 455.-Trcs anno:> depois 
desta invasão de Attila, Roma ficou victima dos Vandalos 
da A f rica; pois Genr;erico, seu rei, chamado pela impe rati' iz 
Eudo.~:ia contra Pdronio 1llfaximo que acab<tva t!e assassin:~ r 
Va!twtim{mo 11[, saqueou Roma, e só por intercessão do 
papa S. Leão deix< u de incendiai-a. Levou pa.-a :\ Afnca 
immcnsas riquezas e sessenta mil prisioneiros juntamente 
com a imperatriz Eudoxia (~) e suas duas filhas. P.tssa~los 

sete annos, •l imperador Leão [ o T hracio rcsgatüu, me
diante uma quantia fabulosa, :\ imperatriz e sua filha Pla
cidia. Recusára esta ultima com heroica firl1leza un r se e;:m 
matrimonio ao segundo filho de Genserico. Outra filha, do 
mesmo nome que a mãe, não poudc.: csquivar-St: a c .. >ntrahir 
enlace matrimonial com o príncipe Hunerico, que a lrat•HI 
como escrava, e foi só dezeseis annos àepois que logrou 
fugir a seu salvo para Jerusalém. 

189) Fim do imperio do Occidente, 476. - A Ho-
1/orio, fallecido <'m 423, suco..edeu Valmliniauo 111 (423-55) 
sob a tutela de Placiclia, sua mãe, que se casára em segundas 
nupcia; com o general Constancio. Por morte delle e de 
Petronio Maximo, dirigiram os destinos do impelio:- 1) A11i/o 
(45 S~S6), que da h i a pouco foi deposto pelo general Rici
mcro, filho de um príncipe sucvo da Hespanha, neto de 
Walli:t por sua mãe, outfora discipul.. de Accio na arte 
mil itar e actualm~nte illustre por sua.:; façanhas. --2) Jl!fajo-
1'1tl/IO (456-61) elevado ao throno pelo general Ricimero, que 
mais tarde mandou assassinar, reformou toda a adminis
tração; repelliu os Vandalos da lt<t lia e os Wisigodos da 
Gallia. Preparou contra a A frica uma grande expedição, 
que não deu resultado algum por se terem, no porto de 
Carthagena, vendido ao inimigo os primeiros officiaes da 
frota, a qual ficou presa das chammas.-3) Vibius Severus 
(4~1-65) foi nomeado pelo general Ricimcro, que pouco de
pois o envenenou e, durante dois annos, impediu a el~ição 

(') E' desta cpoca que dnta a primcirn origem de Veneta. 
(') Es1n Eudoxin (Licinia) crn lilhn tlc Thcodosio li. Tentnndo Pctronio 

Mnximo fugir, foi despcdnçndo pelo povo em furor. 
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de um novo impcrador.-4) Antlumio (67--72), esf\>rçado e 
nobre general grego, cedido ao Occidente pelo imperador 
Leno I, tentou ganhar a affeição de Ricimero casando com 
cllc a sua filha , c a opinião publica to111ando p .. ~se com 
pompa extraord inaria. A sua grande esquad ra, reunida á dos 
Gre.,.os rcchassou os Vandalos de todas <lS ilhas d11 Medi· 
terr~ne~. e estava já a apoderar-se de Cartha!{o, quando foi 
incendiada pelo inimigo, mediante a traiçã'l de Ricimero e 
do almirante grego Basilisco. Tcndo·sc o imperador irritado 
bastante, Ricimero. além de lhe crcar inimigos por toda a 
par te, deu a purpura ao grego Olybrio ; saqueou Roma e 
matou ao proprio A nthemio; porém dentro em bn:ve elle 
mesmo succumbiu a medonhas convulsõcs.--5) 0/ybrio (72) 
tomou posse e morreu repentinamcntc.-6} Glycerio (7 3) foi 
reconhecido no Occidente, mas Lcno L mandou contra elle 
'Ju/ius Ncpos, principe de Salona.- 7) Este (474-75) prendeu 
Glycerio, e conseguiu fazel-o sagrar bispo de Salona; sendo, 
porém, expulso pelo general Oresll!s, outrora secretario de 
Attila, voltou para a sua terra natal, onde:: foi recebido com 
demonstr:tções de jubilo pelo povo c por seu bispo Gly
caio.- 8) Romulo Auguslu/o (75-76), nomeado imperador 
por Orestes, seu pac, foi deposto pelo hérulo Odoacro, que 
<lSSumiu o titulo de rei dos Hérulos, e teve posteriormente:: 
de ceder o logar a Theodorico. 

Pol'ioclo 11 tlas inra. ões 

190) Os Saxonios-estanciavam nas margens do Wc· 
ser e do Elba quando passaram para a Bretanha a pedido 
dos Bretões, qui!, desamparados pelos Romanos (41 1 ), se 
viam expostos ás pilhagens dos Pictos e dos Scotos. Seus 
chefes principaes foram ( 1) :-1) os dois irmãos Hmgisto e 
Horsa, que, depois de rec~berem a ilha de Thanet em premio 
de seus relevantes serviços, invadiram de novo o paiz fun· 
dando o reino de Kent, capital Cantuaria (Kanterbury, 
455) ;- 2) /Ella deu principio ao reino de Sussex (saxonios 
d~ sul), capital Clu'clustt:r (49·1) ;-3) Ccrdic, o fundador do 
remo de Wcsu~· (saxonios do néste). capital TtVincleesln' 

(I) Conservára . a l!rtlanha, sob os Romanos, lrcs po,•os distinctos, a 
saber_: os 'Çamlmos ou Culle:u no oésle que pareciam indomnveis; os Cn· 
l~domos (P•clo~ c Sc~tos), que ernm ainda independentes; os Locrios . no 
leste C no su!, que llnhruu ndoplado a civiliznçtlo romana, e que, no reura· 
rem -se ns leg•õcs romaMs, começaram n soffrcr ns invnsiles dos oulros povos. 
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(516): - 4) 1:.1-kt•uw iu creou o reino ele Erst•x (:o:a:-i onios do 

léste). capital Londres (526). Comquarllo um chefe bretão, 

chamado At·t/mr ou Artus. re~istisse aos Saxonio:; derro

tando·OJ; por cliversns vezes, a indcpendencia ela Bretanha 

perec-eu com elle em 542. 

19 1) Os Anglos --chegaram mais tarde, c , sob a clirecção 

de seus chefes ldda., Offn c Cida, lançaram os a licerces elos 

reinos de N ortlmmlurlnnd (547). capital ) 'orl: ;de Est-rlng lin 

{?71 ), capital Norwiclt : e d~ JV!crcin (584), capital L iucolu 
Completada deste modo a Hrptm·cltia ou confedPr·aç;io de 

sete reinos, os Anglo·saxonio:; mudaram o nome de Bre tanha 

pelo de Inglaterra, c perseguiram os antigos habitantes, que 

fugiram, parte para as montanhas do oéste. parte para a 

Annorica, que por isto se chamou Bretanlta J1fcnor.- O 

facto mais notavel da H eptétrchia é a conversão da Inglaterra 

por S. Agostinho. que, m<~ndadl) por S. Gregorio :\1agno 

á frente de quarenta benedtctinos. converteu (597) o reino 

de Kent juntamente com 17-'t/u /berlo, seu re i (S6o- 6 t G), c , 

fundando a sé metropolitana de Cantuaria, propagou o Chris

tianismo enr quasi todo o resto da Ilha. E m consequencia 

de guerras civis e do perigo de novas invtlsõcs, Eg berto, 

rei de Wesscx, eleito Bretunlda ou general c!m chefe de 

toda a confederação. reuniu a Heptarchia sob o mesmo 

sceptro e tomou o titulo de rei da Inglaterra em 827. 

192) Os Francos- cujo es forço era desde longo tempC'I 

conhecido em todo o imperio, moravam nas margens do 

Rheno quando red<tmaram o J;eu quinhão na Galli <1 Ro

mana, já tão fraccionada por tantos barbaro:-; e usurpadores. 

Como c'5tivessem divididos em diversas tribus, pouco nos 

conta <1 h isto ria a respeito de seus che fes antigos . De Pita· 

rmmmdo e de Clodion, mal nos transmittiu os nomes ; de 

Mrrovm (448- 58), sabemos que concorreu para :• derrota 

de Attila, e legou o seu nome á primeira dynastia franca. 

Cltilderico (458- 81 ), expulso por devasso (464), voltou e, 

procedendo com acerto, mereceu deixar o throno a seu fi. 
lho, o rei mais illustre da primeira dynastia.- Clovis ou Clo

dovlu (81-511) est:tbeleceu, consolidou e dilatou o poder 

dos Francos na G:..llia. No principio do seu reinado, seis 

povos occupavam esse paiz dividindo-o entre s i. Os Francos, 

ao norte; os Romanos, no centro; os Bretões ou Armori

canos, no o és te; os Ala manos ou A li e mães, <lo nordéste ; 

os Burgundios, no léste; os Wisigodos, no sul. Estes dois 

eram ariano:>; os Romanos e os Bretões, catholico!'; os 

f 
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Francos e os A llemàel', pagfto.s. !Ia vendo C/(Y"(Jis obtido elo 
imperador Zenon o titulo de 11/tSire da milícia romana nas 

Gallias. aggrcdiu, venceu e matou. Syagrio,. que gove~nava 
os Romanos. Casou-se com Cloltlde, sobnnha do re1 dos 
Bu rgundios, (I) ao qual mais tarde declarou guerra para 
vingar a mort e do seu sogro (500) ; tirou aos \Vis igodos 
o paiz comprehendido en tre o Loira c o Garonna; fixou 
a sua capital em Pariz (sc6). c resistiu a uma invasão de 

Alam anos, yue esmagou em Tolóinc, hroje Zuipick, em 495· 
Est<wa m os Francos a ponto de voltar costas. quando con
seguiram uma gloriosa victoria fazendo o seu rei voto de 
adorar o Deus ele Clotilde. Abr:tçN•, portanto, este o Chris
tiani!'mo, e foi baptizado por S. Remi gio, bispo ele R eims 

(496). Como nesta epoca todos os 1 hronos do mundo fossem 
occupados por príncipes pagãos ou heretico!<, e~la conversão 

aleg!'ou summamcntc todos o-. Cat holicos. e valeu á França 
o helio titul o de Fillm Primogenila da Eg reja. 

193) Os Ostrogodos -ou Gados do oriente submct· 
teram-se nos llunoc; (376). e con~ervaram-sc nlém do Da
nubio, emqua nto os \Vi:;igodo:; invad1am a Europa occidental 

e se fixavam nã Hespanh a. Recuperando a liberdade em seguida 
á mo• te de Attila, fizeram assento na P;tnnonia, e devasta· 

ran1 por diversas vezes a península dos Balcanos. Theodo
rico, seu rei, apoiou o imperador Zenon contra os seus com
peti dare~, e foi remunerado com a investidura da Italia . 

Entrando, pois. na Península e derrotando duas ve1.es a 

Odoacro, de rru baram os Ostrogodos a monarcl.ia dos Hérulos 

e fundaram urn poderoso reino fixanJo a ca pital em Ravenna. 

Tllcodorico (488- 526) matou em um banquete a Otloacro, que 
despira as armas com a condição de ter parte no governo; con

seguiu por via de casamento:; e allianças uma especie de su

premacia entre os o utros reis barbaros; ext~ndeu a sua 

protecçao até a I-lespanha, a lllyria e ~ Pannonia; cer

cou-se de sabios catholicos como Boifcio, S;nmnaco e Cas
siodoro: deu impulso á agricultura, ás artes, ao commer

cio; introduziu, entre seus barbaros, os costumes romanos 

c governou com moàeração. Respeitou por algum tempo o 

Catholicismo; porém, tornando-se, no fim da vida, violento 

e ~.e':seguidor , fez morrer cruelmente o papa S. Joao I, 
Boec1o, Symmaco e varios outros. 

--
(•). Es~e rei dns Burgundios era Condt/laud que assnssin:lrn Gondemar 

c Chllpertco, seus irmãos bem como n rninhn mulher deste uhin\o e mlle 

?c Clotil~le. Em seguida ~irou egunlmente a vida n Godegisile, seu terceiro 

•rmito. V1de Greg. tur. , liv. u, n. 32, 33. 
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194) Seus successores- foram Atlt-J!arico (526 - 34), 
seu neto, que reinou sob a tutela de Amalasuulluz, {t) sua 
mãe; teve por ministro Cassiodoro, e pereceu victima da 
sua iiH~mperança.- Tltcodato (534- 36), assassinando Amala
sunthn, sua prima e mulher, que o elevára no throno, of(c· 

receu a Justiniano um plausível pretexto para mandar inva
dir a Península pelo general Helisario.- Vitiges (36-39), 
acclamado rei pelo exercito que acabava de depor Theodato, 
foi vencido por Belisario e levado a Constantinopla, onde 
passou na obscuridacl"e o resto de seusdias.- Tóti/a (54 1-52). 
eleit'o depois do curto reinado de 1/dióaldo e de Ararico, 
combatendo heroicamente contra Relisario, reconq uistou toda 
a Itnlia; vencido, porém, pelo general Narsés em (g) Tagina 
(52): succumbiu ás feridns que recebera no combate.-Téia 
morreu na batalha de Nocera (3) (553), e com elle acabou para 
sempre o reino dos Ostrogodos. Irritado, comtudo, por um 
insulto grosseiro da imperatriz Sophia, perdeu pouco mais 
tarde (70) Narsés o fructo das suas victorias convidando os 
Lombm·dos para a Península. (4) Os Gregos conservaram apenas 
a Baixa ltalia, o ducado de Roma, e o territorio de Ravcnna 
com o nome de Exarcado. 

195) Os L o mbardos-que tinham outrora sabido das 
costas do Baltico e actualmente estanciavam na Pnnllcllia, 
responderam pressurosos ao convite de NnrsÇs passando á 
Italia e fundando um reino, cuja capital foi Pavia. Seu 
governo era feudal; seus reis, electivos. Os mais distinctos 
delles foram estes:- 1) Alboiuo (570-7 3) conquistou grande 
parte da Peninsula, que dividiu em 36 ducados, c pereceu 
assassinado por ordP.m de Rosamunda, sua mulher e filha 
do rei dos Gepidas, a quem elle matára.-2) Cüp!t (73·-75), 
cuja morte foi seguida por um interregno de dez annos. 
-3) Autharis (85-91) casou-se com Theodolinda, filha de 
Garibaldi, duque da Baviera, a qual converteu ao Cathplicismo 
os Lombardos, até então arianos, e fabricou a Coroa de Furo 
encerrando nella um cravo da Cruz de N. S. ). C. que 
recebera de S. Gregorio Magno.-4) Agilulj>ho (91-61 s), 

~1) • AmllidSIIII/ha (:1 virgem dos Amoles) , filhn de Theodorico, cason·se 

pramearo com Euthtrico, e depois com Theodato. Athalarico era fructo do 
primeiro casamento. 

('} Chamava·se tambem 1/ttsla gullt>rum, hoje lwtagio ou lltulia, n11 
Umbria 110 N. E. de Pcrusn. 

(•) A 14 k. N. O. de Salerno. 
( ') Remetteu·lhe n imperatriz um fuso e uma roca mandando·lhe dizer 

que en1 sun, milos estav;un melhor esses instrumentos do que a espadn, e 

que por isso \'Ohnssc a Constantinopla pnm nlli tomnr conta do gynecéu. 

I 
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duque de Turim, elevado ao throno por Theodolinda, com 
a qual se uniu em matrirnonio, abateu o orgulho dos 
nobrcs.-5) Adaloaldo (15-25), filho de Theo_dolinda, foi o 
pri:neiro que cingiu a Coroa de F erro. (')- 6) Arunvaldo (25-
36). genro de Theodolinda.- 7) Rotltaris (36- sz) protegeu os 
Arianos, tirou a Liguria aos Gregos, publicou o primeiro 
coclirro lombardo e forcejou para subtrahir o throno á elei
Ç<io d os duques.-8) Luilprando (712 - 44), eleito e reco
nhecido por todos apoz meio seculo de anarchia e de 
guerr"a civil, humilhou os nobres e assolou o territorio ro· 
mano, consentindo afinal em assentar pa zes com o papa 
S . Zacharias.-9) Rncltis (44-49). abclicand0, retirou-se para 
o Monte-Cnssino.- 10) .llstolpho (49- 55), tendo occupado o 
Exarcado e a Pmtnpole (~). estava trntando de tomar 
tambem Rolll il, quando PL'jJino o Breve o obrigou a res· 
t1tuir tudo (54).-11) Desidaio ou Didicr (755- 74). ha
vendo renovado a mesma tentativa, foi por Carlos Magno 
vencido, deposto e fechado em um mosteiro, conforme di· 
remos em outro logar. 

IMPERIO DO ORIENTE, 395- 640-

196) Os primeiros imperadores- do Oriente fo
ram :-t) Arcadio (395 -··8), inepto e vicioso, morreu na 
ecl<1de de 32 annos, alvo do o.lio c do désprczo geral.-2) 
Tluodosio 11, o Calligraplw ou o 'Joz,m (408-so), apesar 
dos sabios conselhos de Pulcheri::~ , sua innan. que dirigira 
os destinos elo paiz, durante a sua menoridade, abandonou 
o governo a seus ministros, Autlu:mio c CluJ'MPhio, que 
protegeram os heresiarchas Nestorio e Eutychio. Pagou ver· 
gonhoso. tributo aos Hunos, mas conseguiu a gloria de im
por aos Persac; a liberdade religiosa em beneficio dt•s Chris· 
tl\os; de promover o estudo das sciencias, lettras c artes, 
c de publicar o codigo th:;-odosiano, redigido pelo juriscon
sulto ~ntiocho. E' o primeiro codjgo official conhecido --3) 
1Vfaretauo e S. Pulcluria (4SC- S6) arredaram com sua 
firmeza os barbaros, c rc:;tituiram a paz ao imperio con
correndo efficazmentc para a reunião do ·concilio de Chal-

(') Theotl.olin<l.a rc~i.tia em ,lfom;a, omle :~inda se conserv:1 a Curoa de 
Fo·ro, que c. muno nca, mM levn este nome em ,-isla dv crnvo que cn
ccrm. Tem s1do sempre· a cor(HI do rei dn h~lin. 

(') A l'ent:~polc comprchcndin Rimini, Pés:~ro, F:~no, Scnl'gnglia c An
cona. 
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ccdonia (51) que co1~demnou a heresia de Eutychio.-4) Lt-ão I 

o Grtmdc (457-74.), natural da Thracin, eleito pelo senado, 
foi o primeiro imperador que se fez sagrar. Deu dois im· 
peradores ao Occidente e sua tilh2 Arianna a %cnon, chefe 
de salteadores na lsauria; excluiu dos empregos publicos 
todos os acatholicos ; remiu a im perat riz Eudoxia, e legou 
o throno a Leão H, seu neto, que dentro em breve fallc· 
c..:u, talvez, por culpa de Zenon, seu pae.-s) Zclloll o lsrw· 
rico (474-91), auxiliado por Theodorico, a quem cedeu a 
I ta lia, derrotou diversos competiJorcs. Favorecendo os 
Monophysitas t:: o scisma de Acacio, acabou detestado por 
toçlos. Parece ter sido enterrado vivo por ~ua mulher Arianna, 
que logo depois contrahiu matrimonio com o silenciaria 
Annslncio (91- Stl:!}.-6) Este, apoiando os hereges c a 
facção dos A sucs contra a dos Vades (1), bem como ten· 
tando mudar a disciplina ecclcsiastica e reformar o Ev:~n

gelho, causou sanguinolentac; desordens na capital e nas 
províncias. Pereceu vict1 ma de um raio em um subtcrraneo 
do seu palacio.-7) 7ustino o Vcllto ( 51 8- zt}, outrora 
pastor na Thracia, não sabia nem ler, nem escrever, mas 
possuía grande t ino para os negocios c a escolha de seus 
ministros. Como fervoroso catholico, poz termo ao scisma ele 
Acncio; hospedou dignamente em Constantinopla o papa 
S. João I, e renovou contra os acatholicos as leis publica
das por Theodosio Il e Leão I. 

197) justiniano I (527- 65)- já associado ao throno 
por Justino, seu tio, era dotndo de vasto e profundo saber, 
mas falto de energia. Corntudo adquiriu Justiniano glona 
immorredourn, graças a seus bravos gencracs e sabios ju
risconsultos. Mandou Beli~ario contra os Vandalos da Africa 

que em 534 foram vencidos na batnlha de Tricameron ( 2
); 

c contra os Ostrogodos da ltalia, subjugados posteriormente 
por Narsés. - Belisario foi ainda util na revolta Nika ou 

(I) Dois pnrtidos riv:u:s nos jogos do ci rco. 

(') A Genscrico, fallcci<lo em 477, succedern lluncrico, seu filho, cujo 

reinado foi umn scrie de crimes de toda n qualidade. Desterrou todos os 

bispos, c, ~cgundo dizem, ti rou " vidn n mn•~ de 40.000 cntholicos, mui1os 

dos quacs drportou pnm o interior dn Africn depois de nrrnncar·lhe~ n 

lingua. A Africn eslava mudada em um deserto, c os Vnndnlos hnvinm 

perdido 1oJo o seu esforço mili1nr, ttnnndo Cililm,.io derrubou do throno 

n 1/illftrito, nllindo de Ju,liniano e fnvornvel nos C:\tholicos. Apresenlon-se, 

portanto, Bclisnrio como libcrlador. 13Mcndo duns vezes n Gilimerio c cer

enndo-o no monte Pnpuns, na Numidia , obrigou-o pcln fome n r.nlrcgnr-se. 
T ,-itamtt·ou, nn Uy~ccnn, a J:l k. S. O. d.: Carlhngo. 
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sedição dos A::ues e dos Vades, que, incendiando larga 
parte de Constantinopla, estiveram a ponto de derrubar do 
throno o imperador.-Contra os Persas sustentou Justiniano 
tres guerras, q ue exigiram grand~s sacrifici0s, e não déram 
em resultado vantagem alg uma. Pois ua f g uerra(29-3 1), 
Belisario, desbaratado em Cnlli11ico, na Mesopotamia, mal 
poude conservar a Syria e obter uma t regua de nove annos. 
- Net 11 guara (540 - 45), Chosróes o Grande, embora re· 
pellido de Antiochia, que acabava de reduzir em cinzas, lo
grou occupar E óessn e im po r ao imperio avultada contri
buição de guem \.- Na JJJ (549- 62), .renovando Chosróes as 
hostilidades antes do prazo ajustado c derrotando por mui. 
tas vezes os Romanos, dictou-lhes em fi m um tratado pelo 
qual, c~dendo a Colchid;~, obrigou-os a pagar um vergo
nhoso tributo annual (1 ). 

No inte rior, o reinado de Justiniano tornou-se notavel 
por diver:.as reforma:. uteis, por grandes trãbalhos legisla 
ti vos, por sumptuosos monumentos levantados na capital e 
pela protccção concedida ao commercio, ás lettras e ás 
beiJas artes. Deshonrou-se, porém, J ustiniano cedendo á in· 
fluencia de Theodora, sua mulher, favorecendo os hereges 
e opprimindo a Egreja, cujo ministerio usurpou. T eve a 
pretenção de decidir a controversia dos Trcs Capitulos, de 
dominar o concilio V (553), de depor o papa S. Silverio, e 
o papa V igilio a quem por sete annos teve preso em Con· 
stantinopla. 

198) Sob os successores de Justiniano- cahiu de 
novo o imperio na obscuridade e desordem. Com efftito 
Justino 11 (565- 78), seu sobrinho, vicioso e ment~capto, 

perdeu a Italia (70) e pagou tributo aos Avaros. Quelll go· 
vt:rnou o paiz em nome dellc, foi a orgulhosa imperatriz 
Sophia, sobrinha de Theodora . Os Persas assolaram neste 
mesmo tempo as provincias orientaes.-Tibcrio I! (578-82) 
e Mauricio. (82-6o2) luctaram sem vantagem contra os 
Per~as o os Avaros.- P/wcns (6o2- ro), elevado por uma 
sed1ção militar, executou Mauticio com toda a sua familia , 
e t~abalhou só em satisfazer suas paixões, emquanto o im· 
peno ~ra devorado pela anarchia e invadido pelos barbaros. 
Assassmou-o por fim Heraclio, filho do exarca da Africa, 
que se proclamou a si mesmo imperador. Entregando-se 

(I) F oi duranle esta ultima guerrn que alguns missionarios Lro~xeram, 
dentro de uma bengala, da China pnm n Grecia a semente do b1cho da 
seda. ' 
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Hcradio (610-40) á molleza e á dissipação, o iu1perio foi 

ameaçado da ultima ruína pelos Persas. que cheguam até 

Chalcedonia, e pelos Av;~ros, que talar:un o paiz até os 

muros da capital. Tendo finalmente cobrado animo, mar

chou contra os Persas, e, levando-os de vencida em tres 

campanhas consecutivil~, obrigou-os " rec; tituir todil s as· suas 

conquistas juntamente com a varlndeirn crus. O seu es

forço , todavia. pouco durou. Quiz occupar-se de que:;tões 

religiosas, c, depois de ::er derrotado pelos Arabes na Syria, 

C(lntrllhiu um<~ grave doença mental que o ntonncntou quasi 

todo o resto de seus ·dias. Apagou-se c.:om Heraclio o ul

timo vi~lumbrc d:J ~loria do imperio grego. que desln dnta 

em deantt: recebe o 1i1ulo de JJni.ro l111paio. 

}"rancos (õll - 752) 

199) Successores de Clovis.- Ao grande Clovis ou 

Clodovéu, que falleceu em 51 I , succedcram seus quatro fi. 

lhos: Thiary I, rei de Metz; Clodomiro, rei de Orléans; Cltil· 
dt óerto, rei de Parit:; Clotnrio f, rei de Soi<;sons. Emquanto 

Tltiary I se entretinha em conquistar a Thu• ingia alongando 

seus domínios até á fronteira da Bohemia (530), os outros 

tres levavam as armas contra os Burgundios, a quem sub

metteram de todo em 534. Como nesta guerra perecesse 

C!odomiro, os outros dois assassinaram os filhos delle á ex

cepça:o de C!odon/do, que se salvou fugindo para um mos

teiro. Então Childeberto e Clotario J dividiram entre si os 

estados de Clodomiro. Clotloaldo (S. Clmw) foi mais tarde 

elevado ás honras dos altares. Reuniu dentro em breve 

(558) Clotm·io I sob o mesmo sceptro toda a monarehia 

franca por ter falhado a descendencia masc~rlina de ~cus ir

mãos; havendo, porém, tirado a vida a Cltrmmur, seu filho, 

que se re\oltára, nt:abou elle mesmo ralado de remorsos. 

200) Os filhos de Clotario I (561 -93)-ue~membm

ram novamente a França: Cnribcrtn (6t--6í) reinou em 

Pari1.; Gontrnu (61-93), em Orlé<~~1S e na Borgc,nha: Gltil

pcrico I (61-84). em Soisson~. capita l da Neuslria ou p;~i z 

do oéstc; Sigl'óerto (61-75). em Met7., cabeça da Austrnsia 
0~1 paiz dn léste. Tendo Cnriól'rlo fallecido sem posteridade, 

seus estados foram repartidos ent• e seus tres irm:tos, que se 

dilacera• am em crua e longa guerr-a fratricida. E' nesta lueta 

que sobresõlem por sun ri' alidade c seus crimes Brtolt'-
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childn, mulher de Sigeberto, e Fn·degouda, favorita e logo 
mulher de Chilperico. Pois querendo Bruneddldn, vingar a 
morte de Gnlsuintltn, sua irmã e mulher de Chilperico, 
assassinada provavelmente por F redegoudn, impell iu Sige
berto a declarar·lhe g uerra. Estava esta :-. concluir-se com 
a victoria de Brunechilda e da Alfstrnsin, quando Sigeberto 
foi morto (75) por emissarios de F'redegonda, infame m\1· 
lher, q\1e matou tambem seus enteados c ao proprio Chil
perico (84) afim de assegurar o throno ao seu filho Cio
ta~ io. 

20 1) P refeitos d o P ala cio.- A Sigeberto succedia, no 
entretanto, na Austrasia Cltildeóe1·to f f (7 5-96), seu filho , 
sob a tutela de Brunechi lda e de um dos gr;~ nc\es senho
res, que tomou o titulo de Mordomo (major domus) ou Pn· 
feito do Pnlncio. Pelo tratado de Ande/o/ (87) permittiu Cltil
deócrto ff ern favor dos leudas que os feudos se tornassem 
vilnlicios, e obteve que a her:tnça de Gontrnn, seu tio, fi. 
casse para elle, si este morresse sem filhos varões, como 
aconteceu de facto . D eixou o reino a seus filhos : Tluodtóerto f f 
(96 - 613) e Tltierry ff (96-613), que o quinhoaram entre 
si; porém Brunechilda dirigiu os destinos da Austrasia em 
nome de seus netos. como Frcdegonda, emquanto viveu. 
governára a Neustria em loga1· de Clotario li, seu filho 
(84-628). Esmerava-se Enmcclulda, em promover a civili
zação romana e proteger a religião, mas era detestada pelos 
leud:ts, á cuja arrogancia se oppunha com aspereza. Ní\ 
occasião, portanto, de uma gue;ra contra a Neustria, os 
leudas apoiara m Clotario n, que, victorioso, reuniu sob u 
seu sceptro toda a monarchia franca , e fez barbaramenk 
morrer Brmucldlda, ligando-a á cauda de um cavallo feroz. 

Reconhec~u, todavia, Clotario1 no anno seguinte, os privi
legies dos leudas, e a inamovibilidade do cargo de prefei
to do palacio, acceitando no mes1no tempo o que se cha· 
mou Constitlfiçrío Pcrpt•tua de Pari&. Esta convenção que 

assegurava o triumpho da aristocracia sobre a realeza, mar

cou o primeiro passo á decadencia da I dynastia. 

202) Apo g é u .- No reinado de Dngobato I (628-38), 
filho e successor de Clotario H, attingiram os Merovingios 
o apogéu da gloria. Pois Dagoberto 110 exterior arredou as 

incursões dos Wendes, Slavos e Bulgaro~, que assolavam 
a Baviera, a Thuringia e a Bohemia. No i1ltat'or dominou 

em quasi toda a Gallia, recebendo a submissão dos Bascos, 

e a homena.gem de Judicnd, duque da Bretanha. Protegeu 
9 
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o commercio, as lettras e as artes i fundou a abbadia de 
S Diniz, e cercou-se de ministros tão fieis, como Pepino de 
Landen o Velho, mordomo d:~ Austrasia; S. Cu niberto, 
bispo de Colonin; (•) S. Arnaldo, bispo cie M~tz; S. Oucn, 
ma1s tarde bispo de Ru:Io; S. Eloy, habil ourives e poste
riormente bispo t.le Noyon. 

203) Decadencia. - Reis indolentes (6;8- 752). ·-Os 
successores de Dagoberto I formam essa triste ser ie de reis 
indolentes, cuja historia não merece a honra de se contar. 
Durante esta epoca de clccadencia. o~ prefeitos do palacio, 
que a principio eram apenas mordomos da casn. real e 
s imples tutores do rei em sua menoridade, adquirirn.m tão 
grande poder, que para serem monarchas só lhes faltava o 
nome. Os mais conhecidos del\es foram EbroYno, Pepino tlc 
Heris tal, Carlos Martello e Pepino o Breve.- E órolno, sendo 
mordomo da Neustria, teve serias desavenças com S. Le
ger, bisbo de Autun, a quem atormentou por mil modos bar· 
baros prendendo-o, vasando-lhe o<; olhos, cortando-lhe: a 
língua e decepando-lhe, por fim, a cabeça. Tirou a vida a 
diversos senhores e ao proprio rei Dagoberto H, acabando 
elle mesmo assassinado em 681. Os autores contcmpora· 
neos o compararam a Nero, a D<:cio e a Oioclecian•l (v).- Pc!· 
pino de Heristal, duque da Austrasia, ganhando sobre a 
Ncustria a victoria decisiva de Tcstry (687), governou de~de 
essa data os dois paizes com o titulo de prefeito do pala
cio. Venceu os duques da Bretanha, da F risia e da Germa
nia, e legou o seu posto a Carlos Marldlo, seu filho. Este 
conquistou gloria immorredoura 11a batalha de Poitiers (732), 
onde anniquilou os Mahometanos. Esta victoria que valeu 
a Carlos o sobrenome de Marte/lo, salvou a Europa e abriu 
a estrada para, ao depois, rechassar esses barbaros tambem 
da Provença e da Septimania. - Pepino o Bt·roe, filho ::e 
Carlos Martello, foi no começo prefeito da Nmstria, em
quanto Car!omano, seu irmão, o era da Atts/rasia ; porém, 
retirando se este para o Monte-Cassino (7 47), Pepino tornou-se 

(1) S. Amnldo que falleceu em 7401 foi bispo de Metr. desde 6r I nté 
626. Antes de entrn.r na vida ecclesinslic:a era casado com uma tnl [)otft, 

qu~ se reti~ou parn um mosteiro. F?i pac de A_nsi,rist, prefeito do pa.· 
lac1? sob S1ge~erto li~ o Joven, re1 da Auslrasrn (83z-s6l: foi a.v6 de 
Pepmo (\e Her11ta\; b1savo de Cnr/01 Jlfnrltllo; terceiro a.vô de Pepino o 
Breve e qunrto 1wô de Carlos Mngno. 

(') Vide D. Pitrn:-Historin de S. Leger ou Leodegarius. 

I 
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o unico arbitro da França. Havendo então consultndo o 
papa S. Zacharias (75?.)1 relatiyament~ á. sua po~ição, e fe
-chado Childerico III, ultimo ret merovmg1o, em um mostetro, 
tomou o titulo de rei e foi sagrado por S. 13onifacio, apos
tolo da Gem1ania. 

MAHOMET - 570-632 

204) Invasão arabe.- Mal haviam as invasões do 
Norte e do Oriente consentido algum repouso á Europa, 
quando apparcceu outra raça de barbaros que puzeram 
em ~xtremo perigo a civilização christan, e para os repellir 
fomm necessarios longos seculos de gravíssimos sacrificios. 
A Arabia-é uma vasta península banhada pelo golpho 
Persico c pelo nutl' Vermelho. O seu clima é geralmente 
.ardente; suas prod~1cções, variadas e preciosas. Seus habi· 
ta.n te:; dividiam·se antigamente em mestiços e puros: estes 
d escendiam de tres filhos tlc Hebcr; aquelle:; de Abra/tifo 
por fsmai.'l, Céthura e Esat~. Antes do apparecimento de 
Mahomet, as cidatles principaes da Península eram Jl1úa 
e Yatreb. Rival da primeira, fo i mais tarde Yatreb honra
<la com o titulo de Jlifedina-al-Nabi ou cidade d0 propheta. 
Existia em Meca um templo, chamado Caaba, que encerra
va uma pedra preta, cahida., tliziam, do céo e objecto de 
g rande veneração. A religião dos arabes no seculo VIl 
e ram o Sabeismo ou culto dos astros, o Judaismo e o 
Cltristitmismo, que penelrára no paiz desde o seculo pre· 
-cedente. 

205) Mahomet-o fundador do Islamismo e do impe
rio dos Arabes, nasceu em Meca pelos annos de 570. Po· 
bie, e orph·.m desde a edade de cinco annos, foi successi · 
vamente conductor de caravanas, negociante e militar. 
Tendo-se tornado rico por meio de um casamento, quiz 
tambem distinguir-se propagando pela espada uma religião 
nova de sua propria invenção. Começou prégando em se
gredo, recorrendo a diver"sas imposturas, e a apparições ex
tranhas do a.rchanjo S. Gabriel. Seus primeiros proselytos 
fo ram /(/uzdidja, sua mulher; Ali, seu primo de onze an· 
nos, a quem prometteu nomeai-o seu successor; e Zeide, 
seu escravo, ao qual concedett a liberdade. Afim de fur· 
tar-se ao odio do povo que tratava de matai-o, em 622 
fugiu para Yatreb, Otlde adquiriu numeroso partido, falle· 
-c:ndo alli mesmo ~m 632, depois de occupar toda_ a Ara
bta e de fazer mu1tos preparativos para a conqu1sta da 
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Syria.-Korão ou Alkorão. Dizia Mahomet que o ar
chanjo S. Gabriel lhe mostrára o Alkorão ou livro por 
excellencia que se conserva no céo, e que o mesmo ar
chanjo lhe trazia aos pedaços, conforme a exigcncia das 
circumstancias. Contém, pois, o Alkorão a doutrina de 
Mahomet, mistura indigesta de Snbei'smo, Judnismo e 
Cltristitmismo. Estabelece antes de tudo ·a excellencia de 
Mahomet sobre 'todo!' os prophetas sem exceptuar o pro
prio J. C. ; um paraizo todo sensual; um inferno, eterno 
só parn o,;; infies, e uma predestinação céga ; fnz Deus 
autor do mal moral e de todas as paixões humanas; or
dena a oração cinco vezes por dia, o jejum de um mez 
cada anno ; uma romagem á Meca uma vez na vida, e a 
guerra contra os infieis. Prohibe a virgindade, a carne de 
porco, o jogo e a musica; toléra o infanticídio, a polyga, 
mia e a escravidão. 

206) As conquistas dos Arabes-são notavcis por 
seu numero, e pela celeridade com que foram realizadas. 
No correr de apenas um seculo conquistaram a Srria, a 
Palestina, <: Persia e o Egypto com todo o resto da Africa 
romana. Passando para a Hespanha e galgando os Pyre
néos. occupariam a Europa toda, a não ser a victoria de 
Poitiers. ganha em 732 pelo grande Carlos Martello. A 
propria Constantinopla foi muitas vezes acol!lmettida, de· 
vendo o ter-se salvado á preciosa invenção do fogo (•) 
grego. E', comtudo, de observar que essas conquistas foram 
alcançadas sob•·e povos desde longo tempo em decadencia, 
e que, por conseguinte, são muito menos admiraveis do 
que, a primeira vista, parecem. 

207) O s successor es d e M ahomet-podem reduzir
se :; tres categorias diversas. A' I pertencem os successo· 
res dircctos ou electivos que residiram em Meca até 664; 
á li, os successorcs lureditm·ios ou os Ommindas. Estes 
transferiram ;t capital para Dmnasco, onde dominaram até 
7 so. Passando dentro em breve para a Hespanha, senho· 
rearam a Península até 1031, época do desmembramento 
do califado de Cordova.-A III categoria é dos Abbassi
das, que reinaram em Bngdad até 1258, quando cederam 
o Jogar aos Mongoles.-Os Califas electivos foram qua· 

(
1

) Calliniro, architccto nnturnl de Ucliopolis no Egypto, deu n inven· 
ç:to do ftJgo l~'~lll ~ Constantino Pogonl\lo, que por meio dclle incendiou 
(673) :1 fr.otn dos Sarr~cenos em Cyzico. O segredo dest11 invcnç:lo pcr
dcu·sc. D1zem que Lutt XV, comprt~ndo·o, o occultou. 
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pois, começa essa scissão religiosa que 11a cte produzir o 
desmembramento do vasto imperio dos Arabes. Os partida· 
rios dos Ommiadas tomaram o nome de sznmitas (de smma, 
tradição), os de Ali receber:1m a alcunha de sclty itas, que 
significa separatista. Estes reconhecem como legítimos 
unicamente Ali e se11s onze successore:; ; aquelles, tambem 
os tres califas precedentes. 

208) Califado hereditario (661-750).-I) iWoltavialt 
(61-80) levou a capital para Damasco, e luctou constante· 
mente contra os partidarios de Ali. A sua frota foi repel· 
lida de Constanti nopla por meio do fogo grego.-2) Yesid 
f (8o-85}. Jl1oltauialt 11 e Merwau f não fizeram mais 
que assistir <ÍS meJonhas scc:nas da guerra civil, cujo fru· 
cto foi a usurpação de Abdallah, proclamado califa em 
Meca. - 3} Abd-ei-Mnlrck (85 - 705}, filho de Merwan I, 
restabeleceu a unidade do califado tomando Carthago e 
subjugando os Berbéres.-4} Walid I (705-lS), posto que 
indolente, teve um reinado brilhante, graças a seus gene
raes Tariclt e Músa, que conquistaram a Hespanha (7ll). 

( 1) Tendo Dmulrio Poliorrtlt doado suas machinas :\ cidade de RhLod~5,1' · b de M"' esta ergueu o famoso colosso, todo de bronze mnsstço, o ra . enns 
c de Chora de Lindo. Derrubado por um terremoto, este~e em pe ap tos 
56 nnnos: tinlu1 33 m de nlturn. Fornm neccssnrios sctscentos cameder 
pnrn transportar esse, restos que um judéu, comprando-os, levou a ven 
na Asin. Oouillf'l. 
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.f (43) foi sem detença assassi
.rimo. Morrendo este de peste_, 

1111, seu irmão, que não tardou a 
. ser derruoaou por JV/er1tla1l li. - 10) Jlllerzr•all (44 - 5~), 

bem que dotado de grandes qualidades, não conseguiu 
impedir o desmembramento do califado, porque as nume
rosas nações, vencidas e não assimiladas, começaram a re· 
clamar cada uma a sua independencia. F inalmente Abul· 

Abbás, bisneto de Abbás, tio de Mahomet, collocou-se na 
Persia á frente de uma grande revolta assumindo em Cuja 
o titulo de califa com a côr preta por emblema afi m de 
oppor-se aos Ommiadas, que tinham a bra11ca. Merwan, 
derrÇ>tado perto de Mossul (749) e na batalha do Nilo, foi 
morto em uma mesquita (7 50). 

209) O s Abbassidas - foram:- 1) Abui-Abbás (750- 54), 
que recebeu o nome de smzguiuario ( al-sajfalt} , inaugurou 
a dynastia dos Abbassidas matando noventa ommiadas. 
Salvou-se, fugindo, só o pequeno Abde1"atJze, que fundou o 
c~lifado de Cordova- 2} Abu-Gia.lfat··ai-Ma11sor (o Vicio· 

rzoso, 54- 75)-transferiu a capital para Bagdad, que fundou 
sobre o Tigre (62}, nos arrabaldes da antiga Seleucia.-3) 
1-(armz-ai-Rasc/zid (86-809}-cujo reinado foi o mais glo· 
noso dos Abbassidas, subiu ao throno depois de tres ca• 
lifas obscuros. Cruel para com seus competidores, grande 
e generoso em tudo o mais, enviou a Carlos Magno um 
elephante e as chaves do S. Sepulchro i promoveu a litte· 
ratura i conquistou a Asia Menor, c reprimiu diversos le
vantamentos.- 4) AI-Jli!mmm (8 13-33), filho e successor de 

I 
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Harun·al· Raschid, tirou C reta aos Gregos e imitou seu pae 
na protecção outorgada aos estudos (1)- 5) Af.jltfntassem 
(33-4 2) destruiu Amonum. patria de M1"g11eL o Gago, pae 
elo imperador TheojJ/tilo (841 ). Luctou com as numerosas 
seita<; musulmanas que app<~receram no seu tempo, e, to
mando an seu sa viço so.ooo turcos, excitou tanto a indi· 
g naçãn publica , que foi ob rigado a retirar-se para Sumara, 
sobre o T l!-{1 c. No entre tanto os Turcos, tornando-se sem
pre mais prepotentes, e levnmlo e depondo a seu bcl-pra1.er 
os c <~ lifa :: , causavam o desmembrt11JUIIIO dl'ji11ilivo do ca
lifado. Pois os Musulmanos da H espmzha haviam des
de 7 ; 6 proclamado a sua independencia chamando o 
ommiada Abdcrnme que fundou o califado de Cordova. 
Um pouco m<~ is tarde tornaram-se tll mbem independentes, 
lncerando-se entre si em guerras civis, os Agln/!itas em 
Carthago (800- 9 19}; os J:.(h·issilns na Mauritania (785-
919) e o:; Fntimitas no Egypto (900-1 1 71). 

210) Civilização arabe.-Comquanto JV!a/to;;;et sega
b,,s:.e de não saber nem ler, nem escrever, dizendo que só 
por milagre lia os trechos trazidos pelo archanjo S. Ga
briel, e bem que seus primeiros successores, fieis aos pre
ceitos do Alkorão, mostrassem não pequena antipathia ás 
sciencias c ás lettras; comtudo, quando os Arabes se tor
naram senhores de tantos povos civili7.ados. sentiram pejo 
da sua ignorancia, e receberam de seus vencidos o gosto 
para o estudo e a civilização. Isto mesmo se havia dado 
outrora co m os Romanos a respeito dos Gregos. e com os 
barbaros do norte relativamente aos povos civili1.ados da 
Europa. De facto os Arabes não tiveram nenhum autor 
rcspeitavel, nem fundaram collegio~ ou ncademias si n:lo de· 
pois de suas conquistas, e de travarem relações com os 
Christãos. E', portanto, do Christianismo, não elo Alkorão, 
que deriva toda a gloria da civili1.açao arabe. Nao ha, po
rém, duvidar que, durante o período ela sua g randeza, elles 
sobresaem particularmente em Cordovcz e em Bagdad. 
Cumpre tambem observar que a esta supremacia da civili
zação arabe dá grande realce a sombra, fructo das invasões 
dos barbaros, em que nesse mesmo periodo estava abys-

(
1
) Favor.eceu com particulnr predilecç:lo n medicina bolnnicn, c!:im:;::,. 

C astronom1n. Mandou lrad\17.!~ am grande numero de nutorc:s gregos, 

rever ~s !aLoas <~c. Ptoloméu, medir de novo a obliquidnde da ccliptic~ e 
"!'I grau do mcrtd1:1no ; fundou diversos collcgios ; possui a em seus Jar· 
dms arvo!CS de ouro c de prata. No seu palncio assistiam 700 porteiros. 
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mada a Europa (•}. 0.; principaes autores dos Arabes são 
os seguintes : Alkindi ou Alki11dius, medico do secu o IX ; 
A(farabi, philosopho do seculo X ; Albufi'da e Edrissi, 
geographos, que no seculo XI viveram na côrt~:: de Roge
rio, rei da Sicilia ; Averroif, philosopho do seculo Xlll ; . 

Avicnma, philosopho e medico persa do seculo X ; llbdal· 
lalif, medico e historiador arabe do seculo XIIf, muito es· 
timado, residia em Damasco, visitou o Egypto e foi pro 
tegido pelo grande Saladino. Os califas, notaveis pela pro· 
tecção outorgada ás lettras e ás artes, foram: Abu-Giaf
al-Mansor, Harun-ai-Raschid e Al-Mamum em Bagdad; 

AI-Hakm I e Il, Abderame Il e JII em Cordova. Quanto 

ás artes, os Arabes adquiriram immet~sa gloria pot· sua ar
chitectu ra e agricul tura, pelo fabrico das armas, da seda, 

lan, etc. 

CARLOVINGIOS (752- 937) 

211 ) P e pino o B reve (752- 68) -pae de Cal'los Ma· 
gno, foi o primeiro rei da srgunda dynastia franca.- Suas 

jaçmzhas principaes, depois de subir ao throno, cifram-se 

em diversas expedições contra os barbaros ela Germania, 
na expulsão dos Musulmanos da Sc:ptimania (59), numa 

guerra sanguinolenta de nove annos contra o duque da 
Aquitania, que por ser da dynastia precedente, lhe recusa
va a homenagem. e em duas expedições contra os Lom· 

bard<..s. Pois os Lombardos capitaneados por Astolpho, 
seu rei, t ratavam de occupar a Cidade Eterna c o resto da 

l talia Portanto o papa Estevam 11 ou 111 (2) , depois de 
reclamar inutilmente o auxilio de Consltmli11o Copro11 J'IIIO e 

de ir em pessoa ter com Astolpho em Pavia. recorreu a 
Pepino, que, vencedor em duas campanhas, t irou aos Lom· 

1
. 

bardos o Exarcado e a Pentapole doando tudo a S. Pedro, 

conforme promet t~:ra na assembléa de Kiersy (53). 

212) Carlos Magno (68-814). -Pepino ddx-ou o rei· l 
no a seus filhos Carlos t" CarlomaJlo. Fallecendo este den· 

tr? em ~reve, seus fil hos, depostos pelos leudas da Neus-
tn_a, rettraram-se para Pnvia. Começou então o g lorioso 

retnado de Carlos, a quem a posteridade conferiu o titulo 

de Jl1nguo. por suas façanhas, por sua fé profunda, por seu 

t') ~ide c; rios Lenormanl-Qunlilts hislorirns: Strlllos v - IX. 
(') omo slevam 11 fallecesse antes de ser cnnsngrndo, alguns n:to o 

eEollocnm lelm re 0

11
5

1 
Papas Pnra ev•tarnws, pois, a difficuldndt

1 
di remos : 

•slevnm ou 1 etc. 
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vasto genio e por ser o primeir o imperauor do novo impe
rio do Occidente--As principaes empt·esas milrtares 
de Carlos l\lag no foram clizcot•Jzla e lrt'S cmnptwltas, em 
que sahiu sempre vencedor quanoo commandou ~lll pes
soa. Resu mem-se, esta;; campanhas. nas tres g uerras seguin
tes: - f contra os Lomóardos (73) ;-li contra os Saxonios 
(72-803) ;-l/1 coutra os Sarracmos da Hcspanlza (78). 

A guerra da H espanha- te,·e origem nn an imosidade 
de alguns walis do nordéste contra o cntir de Cordova. 
Carlos fez atravessar as montanhas por dois exercitus, um 
dos q uaes ellc proprio capitaneava. Depois de occupar 
Pamplona, foi obrigado a retirar-se não tanto por um le
vantamento geral dos Sarracenos, como em consequencia 
de uma nova invasão dos Saxonios no territorio fr:mco. E' 
celebre nesta retirada n destruição total da t'c!taguarda, com
mandada pelo paladino Rolaudo, sobrinho de Cnrlos. Os 
assaltantes foram os Vnsconios, montanhe1.es selvagens des
cenden tes dos antigos Ibéro!', que, soltando rochedos do 
cimo dos ba rrocaes sobre os F rancos, fi?.er<~m nellcs horri· 
vel matança. Deu se este des<~strc nos desfiladeiros de 
Ron,;rsvalles. 

Provocaram a Guerra contré\ os Saxonios as cor
reria<; c pilhagens dcstes no territorio frnnco. T omaram
lhes na primei ra campanha a fortaleza de Eltresóurgo, onde 
deram cabo do idolo colossal lrmmm l; como, porém, os 
Saxonios, capitaneados por l Villikin~ recusassem submct· 
ter-.>c violando por muitas vezes suas p romes:;as c assassi
nando numerosos missionarios; Carlos invadiu lhes o terri
torio todo. transferiu parte de suas tribus para o interior do 
imperio, castigou outros com severidade exemplél r c: por 

fim os subjugou a todos em 80 2 (t). A guerra contra 
os Lombardos- ateou-se, porque o rei Dcsidcrio, preten
dt:ndo imitar Astolpho, seu predecessor, ameaçava Roma c 

o mais d<l ltalia. Galgando, pois, os Alpes, a pedido do 
papa Adrimzo I, occupando Pavin, c fechando Ocsiderio em 
um m0steiro, Carlos tomou a Coroa di! Ft'1'YO c renovou a 
doação feita por Pepino á S. Sé. 

213) C. Magno, imperador.- A gl0ria c grandeza de 
C<1rlos parecia já tocar o zenith, quando o papa S. Le:lo 
lll a el~vou ain.la mais na noite de Natal de 8oo; pois, 

( 
1
) E' verdade que C. 111. decretou a penn de morte contm quem 

profes~nssc a idolatria; mns! admoestndo pelo Papa, nnnullou, como bom 

cathohco, esse decreto q~e na verdade serin _injusto c até cruel. 
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havendo-o convidado a Roma para punir alguns salteadores 
que pouco antes o tinham privado da língua e dos olhos, 
deu-lhe a coro<t; de ouro e o titulo de imperador com sum
mo jubilo de todo o mundo christào. Cumpre, porém, 
observar que e!'te titulo de imperador nao conferia direito 
algum civil ou religioso sobre Roma, nem sobre a Egreja; 
porque seu valor cifrava-se tiío sómeute e11t constituir quem 
o recebia protector armado de Roma, de seus estado.:; e da 
Egreja em g~ral; Sauctm Romanm Eccksia: ,·nsi's clipms· 
que, como se assignava Carlos Magno. Tal é a interpreta· 
çao apresentada pelo proprio S. Leão em uma bulia expe· 
dida naquelle mesmo dia; e tal é outrosim a idéa que 
desle novo imperio romano formaram todos os succes
sores de S. Leão III, aos quaes pertencia exclusivamente de
clarar qual fosse o valor de um titulo Hvremen/e crcado c con· 
cedido p<;>r dles. Com effeito C. M., em virtude ti esse novo titulo, 
na:o augmentou seus domínios; pelo contrario, confirmou mais 
uma vez a doação feita por Pepino. E' verdade que o 
imperador muitas vezes exercia em Roma o poder judicia
rio e que os Romanos lhe prestavam juramento de fideli· 
dade, mas é egualmente verdade que tudo isto se fazia 
por ordem do Papa, e que a formula do juramento ao im· 
perador acabava sempre com estas palavras: Salva, ta
mm, fide debita Domino Papm, salva a fidelidade devida 
ao Papa (1). 

DECADENCIA DO IMPERIO DE C. MAGNO 

214) Luiz o Piedoso (814- 40). A decadmcia do 
imperio frmzco-romano- começou logo depois da morte 
de C. Magno, que occorreu em Aquisgrana ou Aix-la· 
Chapelle em 814. septuagesinto segundo anno da sua 
edade. Como L uiz o Piedoso, seu successor, carecesse das 
prenda~ ~ecessarias para tão alta posição, o seu imperio 
ficou v1ct1ma de grandes desordens no interior, e dos bar
baros no exterior. O erro fundamental de Luiz consistiu 
em divirlir (817) seus dominios entre sP.us filhos. Lothario 
Pcpi11o_ e Luiz o Germat~ico, de modo, que nada reservo~ 
para SI. Tratando mais tarde de modificar esta primeira 
divisão para ~ar uma parte a Carlos, fructo de um novo 
casamento, fo1 por seus filhos rebeldes vencido, preso, e fe· 
chado em um rr.osteiro. A dieta de Nimcga restituiu-lhe 

(') Vide Druncngo-Le oJigini rldln sov/'nnilá ltmpornle dei Pnpi. 
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o thron0, porém seus desnaturados filh o.:; pegaram em nr

ma-. ainda duas vezes, fazendo morrer de amargura seu 

velho pae (t ). 
215) D esm e mbramento.- 1\•lal fall cccra o bom rei 

Luiz. quando Loll10rio (1-0-55). não satisfeito com o titulo 
de imperador que recebera do seu pae. pretendeu impor a 
seus irmãos uma suzcrania effectiva. Tr:wou-se. portanto, 
uma gucr ra em que. sendo Lothario batido por Ca rlos e por 
Luiz em F on ten<ty (~) (23 de Junlw 84 1), foi deposto 
na dieta de Aquisgrtllta. Recuperou, todavia. Lothar io o 

titulo de imper adM na paz de Vadun (43). que con:oagrou 
a divisão do im per io crenndo os quatro reinos seguintes: 
-0 Reino Orimtal ou Allrmanha, ao norte da ltalb e a 
lé te do Rheno; o Occidental ou Franca, comprehendido 
entre a Mancha. o Atlantico, o Ebro, o Rhodano. o Saôna e o 
Mosn; o Ccnlrnl, composto dos paizes situados entre a 
França e n A llemanha; o da /ta/ia que abraugia toda a 

Penin~ula, fóra o que ainda era occupado pelos Grego~. 

-Carlos o Calvo conservou a França sem reinar na Bre
tanlw . onde 1Vomcnoé, já se tornára indcpenclent(', nem na 
Aquitania em que ' P~piuo !I succedera a Pepino I, seu pae, 

fallecido em 1>38.-A Luis o Germanico coube a Allemanha; 
a Lotltario. o Reino Central e a halia. Lotltario abdicou 

(855) em fa vor de seu-; filhos:- Luiz, q ue recebeu a ltalia 
com o titulo de im perador; Carlos, que tomou a Provença; 

e Lothariu fi, que ficou com a parte norte do Reino Central. 

E' o paiz que desta data em deanle se chamou Lotltariugia 
e mais tarde Lonna. 

Luiz li (855-75) rest<~urou a ordem na ft alia desalo

jando de Bari os Sa• racenos e subjugando os ducados de 

Benevento, de S;~lerno e de Capua. Carlos o Calvo (875 
- 77) coroado imperador pelo papa João V III, deixou que 

os grandes senhores se tornassem quas i independentes ('), 

(
1
) O primeiro n rc,•olt~tr·S·: foi Bernardo. neto de C. M. e rei da ltalin. 

Feito prisioneiro (8 18)1 foi condcmnado á morte; mas Lui:, seu tio, rnu· 

dou esta pena pela de tl'r os olhos vnsados. 

('} Foullnay ou Fonlantl, na Borgonha, a 28 kms. S. O. de Auxerre . 

. (~) Havendo Carlos o Calvo, nntes de cingir n coroa imperi:~l, pelo cn

pnul:~r de Pistu (64), como rei da Fr11nça, ordenado a dcmoliçilo dos cns
tellos que os nobres erguinm em toda a parte com o pretexto de se defenderem 

contra os Normandos, ninguen. lhe obedeceu. ~lnis tarde o mesmo Carlos 

o Calvo pelo c~tpitular de Kiersy-sur-Oise (77) declarou hercditarios os 111-

ttt/dos ou feudos, bem como os carg,;; de gv-v·::·.w:dor ri! /ll'Windas ! t!is
lrutos. 
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e a França fosse invadiJa pelos Normandos contra os quaes, 

no entretanto, combatia heroicamente Robet·to o Forte, conde 

de Pariz --Carlos o Gordo (88 I -87).-Depois de uma 

vaga de quatro annos, deu o papa João VIU a coroa im· 

perial a Carlos o Gordo, filho de Luiz o Germanico, que 

restabeleceu a unidade do imperio de C. Magno reunindo 

~) sob o seu sceptro a Alie manha, a Ita lia e a França. 

~t:ndo elle, todavia, deposto na dieta de Trilmr (887), o 

imperio desmembrou-se definitivamente nos reinos da Ger

mania, da França, e das duas Borgonhas, transjurana e cis

jurana (d'além e d'áquem do monte Jura).-A Bretanha, a 

Aquitania e a Navarra já tinham nesse tempo conquistado 

a sua independencia. Alguns annos depois tornaram-se in

dependentes tambem a Lorena e a Borgonha Cisjurana ou 

Provença, chamada mais tarde Re1ieo de Arfes. O rganizou-se 

nesta mesma epoca o reino da /ta/ia ou antes da Lombardia, 

cuja coroa disputaram por largo tempo juntamente com a 

coroa imperial Guido e Lamber/o de Spoleto, Bermgario 

(Berenger} do Friule e os reis da Borgonha e da Provença 

ou de A1·lcs. 

INVASÕES DOS SECU LOS IX E X 

216) Slavos e H u n gar o s - Durante os seculos IX e X 

invadiram a Eurnpa os Slavos, os Huugaros ou J11adgyarcs, 

os Sm·racenos e os Normandos. - O s S lavos for:.m 

contidos sem muito custo na Germania, onde fundaram 

diversos reinos, t:\os quacs diremos alguma cousa em outro 

logar.-O s Hun g a r os. que vinham dos monte!' Uracs 

estanciavam na Dacia (889) quando os chamou o imperador 

Anmlpleo afim de oppol-os aos lvloravios. Assolaram toda 

a Germania e parte da França, chegando até á Provença, 

dondt! os rechassou o rei Raul. Penetraram tambcm por 

varias vezes na Italia avançando até ás portas de Roma c 

deixando profundos vestígios da sua passagem. Obrigaram

nos por ultimo He1trique o Passaràehriro e Otltão o Grnnde 

a fazerem assento na Pauuonia que desde então se ficou 

chamando Huugria. Abraçaram mais tarde o Christianismo, 

e S. Estevam, seu duque, 1·ecebeu do papa Silvestre li, no 

anno mil, v titulo de rei e de apostolo da Hungria. 

(') O faclo desla reuni!lo deu-se por morte de Lui; /11 (882) e de Car

' '""""" (84), filhos c succcssores de Luit; o Cago que occup:ím o lhrono 

dn Frnnça como rei desde 77 nlé 79
. ' 
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217) O s Sarracenos--da Siczlia e da Hcsptmha in · 
vadiam neste mesmo tempo bem frequentemente o sul da 
França e quasi toda a Italia, pondo a ferro e fogo o paiz, 
e lev<~ndo captivos a qu<~ntos habitantes conseguiam prender. 
N~ Italia haviam chegado até os arrabaldes de Roma, oc
cupado varios pontos principacs, erguido diversas fortalezas, 
e já tratavam de conquistar a Península inteira. Em conjun
cturas tão arriscadt~s, os Papas, armando-se e rcpellindo a 
pou~o e pouco os invasores, salvaram do extremo perigo 
a Italia e a Ch ristandade. 

218) O s Normandos-ou homens do Norte, eram bar· 
baros da Jutlandia . q ue, sahindo do Baltico em frageis barcas, 
espalhavam o terror, havia já tempos, pelas praias da In
glaterra e da França. Subindo pelos rios visitavam com 
estragos, roubos e mortes os povos ribeirinhos fazendo saltos 
em terra e saqueando os logares abertos. fugiam então de 
subito com velocidadl! incrível, levando presos a quantos lo· 
gravam apanhar. O seu numero éra incalculavel. A 1-Iollanda, 
a Belgica, a Inglaterra, a França e parte da Hespanha foram 
por elles devastadas do modo mais completo. Em 886 
sitiaram, durante treze mezes, a cidade de Pariz, defendida 
com heroico valor pelos 111onges, por Goslin. seu bispo, e 
por Hudcs, filho de Roberto o forte. Foi neste lance dif
fi cil que o imperador Carlos o Gordo, em logar de esmagar 
esses barbaros, concedeu-lhes a Borgonha para seus quartei .;; 
de inverno, sendo por isto deposto na dieta de Trilmr em 

887.-0 rei Carlos o Simplt-s em 91 1 tratou com um dos 
chefes, chamado Rol/ou i casou com elle a sua propria filha 
Giséla, e cedeu-lhe aquella p::trle da Nmsfria que se chamou 
Normandia. Rollon, primeiro duque desse paiz, recebeu no 
baptismo ·o nome de Roberto. 

PPio méado do St'CIIIo XI alguns normandos, tendo á 
sua frente Roberto Guiscardo e emigrando para o sul da 

ltalia, fundaram o reino das Duas·Sit:ilias. Outros, na mesma 
epoca, ás ordens do seu duque Guillurme, conquistaram a 
Inglaterra, onde inauguraram uma nova dynastia . 

. 219) Consequencias.-As invasões do IX e X seculo 
h_veram consequcnci:.s muito funestas para a Europa. A' 

VIsta. do gravíssimo perigo, creado por ellas, todo o paiz 
cobrtu-se de castellos e de fortalezas· as cidades ficaram . . . , 
quas1 mten·amente desertas o commercio· tornou-se irnpos-
sivel, e pegaram em armas' todos, até os presbyteros, os 

monges e os bispos. Dahi o abandono dos estudos, a de-
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cadencia da disciplina, o desenvolvimento do feudalismo e 
mil outras desordens: em uma palavra, as t revas tão decan· 
tadas do seculo X- trevas que com summa inj ustiça alg uns 

pretendem attribuir a toda a Edade Med:a. ao clero e á 
religillo. 

220) Inglaterra (827 - 1066).-Entrára apenas a Ingia. 
terra no goso da paz que Egberto lhe procurára em 827, 
quando se viu exposta aos ataques dos Normandos, conhe· 
cidos na Ilha pelo nome de D1itamarqucses. - l:.t l!clw u(fo 

(36- 58), filho e successor de Eg berto, os repell iu duas vezes, 
porém não poude i_mpedir que elles saqueassem Cantuaria 
e Londres, bem como um grande numero de egrejas e de mos· 
teiros. A Ethelwulfo succederam rl.!gularmente seu c; fi lhos : 

Ethelbaldo (58--60), Etlu lberto (6o- 66), Etltclredo (66-71) 
e Alfredo o Gnmde (71-90 1 ). Foi durante o reinado de 
Etluh·edo que os dinamarquezes assolaram toda a Gran

Bretanha.- Alfredo o Grande, educado em Roma pelo papa 
• S. Lello I V, irritou a principio seus patrícios tentando in· 

troduzir no seu paiz a civilização romana. Derrotado com· 
pletamente pelos barbaros, tornou dentro em breve a re~•· 

nir .seus subditos; bateu os inimigos; resist iu a novos inva

sores, e, restaurando a paz, fixou a sua capital em Londres 

(894). Construiu em seguida diversas fortalezas; esquipou uma 
frota, e protegeu o commercio, as lettras e as artes. No 
sentir de alguns autores, a universidade de Oxf ord deve seu 

principio a Alfredo o Grande. 

Eduardo I o A~ttigo (901 - 25)-continuando a sabia po· 
titica do seu pae e predecessor, conservou a pa7. no inte· 

rior e afastou os perigos do exterior. Deu Ogiva, sua filha, 
a Carlos o Simples, rd da França, e fundou, dizem, a uni· 

versidade de Cambridge. Depois de Atlulstau (92 5 - 4 1 ), que 
submetteu os dinamarquezes dv Northumberland, os reis 

succederam·se rapidamente até S. Eduardo 11 o Jl{artyr 

(975-79), envenenado por sua madrasta que elevou ao 
throno o fraco Etlulrcdo 1!. Este pagou a principio tributo 
aos barbaros que logo mandou assas!linar ( 1 3 de Novembro 

de 1002). ~'oi con~equentemente a Inglaterra invadida por 
Suenon, re1 da Dmamarca, e conquistada por Canuto o 
Grande, apesar dos esforços heroicos de todo o povo. Du· 
rante algum tempo, Canuto governou como tyranno, porém 

não se demoro~ em_ tornar-se moderado, reinando dahi por 
deante com mu1to tmo. Casou-se com Ema viuva de Etlut

,·edo, e lego~ o throno a Haroldo, seu filh'o, a quem suc
cedeu Hardtcanuto, com o qual acabou a dy11astia dina-

t 

I 
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marqueza.-Eduardo I/1 o Confessor (1041 - 66), filho 
de Ethelredo e de Ema, mãe de Harc.licanuto, foi então 
elevado ao throno pela inAuencia do conde Godwin, seu 
sogro. Eduardo consolidou a paz, as leis e a religiao ; as
s ignalou·se por suas virtudt:s e pe la abolição do dm~egeld 

(dmg luld), imposto pago em consequencia das invasões 
dinamarquezas; comtudo não logrou restituir a antiga fórma 
á monarchia angJo.saxonia. F alleceu vent:rado por todos 
seus subditos. O papa Alexandre IH registrou o seu nome 

no catalogo dos santos. 

IMPERIO GREGO, 640-1118 

221) Os successores de H e raclio- foram-1 ) Cous· 
/autc 1/ (641-68), o qual, pela protecção concedida aos 
Monotheli tas, pelo veneno que deu a Theodosio, seu irmão, 

por ter deste rrado o papa S. Martinho e por suas numero
sas extravagancias, attrahiu tanto sobre s i o odio de seus 
subditos, que foi obrigado a abandonar a ca;:>ital. V is itou 
A thenas, Roma e a Sicília, onde morreu assassinat.lo-2) 

Couslantino Pogona/o ou o Barbudo (668-8 S) vingou a morte 
de seu pae i permitti\1 que os Bulgaros se estabelecessem 
entre o Danubio e o Hcmus ; repelliu os Arabes , e prote· 

geu a Egreja concorrendo para a celebração do concilio VI, 
que condemnou o Monothel ismo ( 68o).-3) ']usliniano 11 
R lliuotméte ou Nan'z cortado (8 S- i 1 1) - celebrou o concilio 
ill Trul/o (92); persegui u o papa St!rgio I , e não soube 

nem afas tar os perig ->s de fóra, nem tutelar a ordem no 

interior. Foi banido (95) pelo patrício Leoncio, que lhe cortou 

o nariz. Leoncio é egualmente deposto c fechado em um 

calabouço por Tibe ri o III (98), mas J ustiniano, voltando 

do desterro, decepa a cabeça aos dois, sendo afinal elle 

mesmo privado <.la vida por um tal Bardano Pltilippico, que 

se faz proclamar imperador. Este é dent ro em breve (71 3) 
deposto e substi tuído por Auastact'o 11. que se re tira em 

consequencia de uma nova revolução, a qual dá a purpura 
a Tluodosio 111 (7 16). 

222) Dynastia da Isauria (717-8o2).-1) Lei1o 111 o 
!saunco ( 17- 41) depois de derrubar Theodosio e de repel

hr o~ A rabes, bem como outros barbaros
1 

inaugurou a per

seguu; ão contra <~s santas imagens (726), apesar das recla

n~ações do povo e do patri<trcha S. Germano. -2) Consta11· 

Imo Co)t'o1z~vmo (741-75), um dos mai~ assanhados perse· 
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guiadores da Egreja, verteu rios de sangue christão; aban· 
donou a Italia, e povoou de slavos a Macedonia e a Grecia. 
-3) L~llo IV e Kasáro (775-'80) venceu os Arabes na Asia 
Menor e falleceu quando ia renovar os decretos contra o 
culto das santas imagens.- 4) ft'mc (8o-8oz), governando 
em nome de Constantino VI, seu filho, restituiu a paz á 
Egreja, concorreu efficazmente para a reuni:to do segundo 
concilio de Nicéa (86), que proscreveu a heresia dos Icono-. 
clastas, vasou os olhos a seu filho (90), foi vencida por 
Harun al-Raschid, fez alliança com C. Magno. c perdeu o 
throno em consequencia de uma insurreição. A sua dynastia 
desappareceu com ella. 

Subindo então ao throno Nicephoro I (~02 - 11 ), comprou 
a paz de Harun (6). perdeu Veneza que se tornou indepen· 
dente, favoreceu os Iconoclastas, e morreu em uma expe
dição contra os bulgaros que devastavam a T hracia. Stau· 
roce, seu filho , foi, seis mezes depois, derrubado por uma 
revolta que elevou Migud f Curopalata ou JJ!Iordomr- mór 

do palacio. Este recuou perante uma sedição militar que 
deu o throno a Lello o A rmeno (813 - 20), o qual foi da 
mesma sorte rleposto por Jllfigucl I! o Gago. Jl!figuel (20- 29), 
perfido, avarento e cruel, perseguiu os Catholicos e sue· 
cumbiu a uma violenta inflammação de entranhas. Tluopltilo 
(829-42) protegeu a~ lettras e as artes (t). Ganhando algu· 
mas victorias sob; e os Musulmanos, destruiu So::ópttYa, 
patria do califa Al.Matassem. Comquanto tivesse perseguido 
muito cruelmente o culto das santas imagens, converteu:se 
antes de morrer. 

Mig uel III o B eberrão (842-67)- succedeu a seu pae 
sob a tutela de Tlu:odora, sua mãe, que tratou seriamente 
de dar remedio aos males causados pela perseguição ; man
dou missionarios a Bogoris, rei dos Bulgaros, e dirigiu com 
muito acerto os destinos do imperio. Foi, todavia, obrigada 
pelas intrigas de Bardas, seu irmão, a retirar-se e a passar o 
resto de seus dias fechada em um mosteiro (54). Abandonou
se .então Jltfig-uei a vicios muito g rosseiros; depoz e perse
gmu o patriarcha S. Ignacio · elevou Phocio, ainda leigo, á 
sé patrinrchal .e tentou enga,;ar o Papa a este respeito. Foi 
em fim nssassmado por Basilio, que associára ao throno. 

(' ) . Promoveu principalmente n musica1 
n pinturn1 a esculptura e a 

m~chnmca. ·M~ndou executar diversas obras curiosns neste gencro : v. g • 

do1s leões. de ouro que ruginm ; umn ar vore de ouro mnssiço, em cujos 

ramos v:mo~ passarinhos do mesmo metnl fnziam, mcdinntc um mcehanismo 

occulto, ouv1r um canto hannonioso. 
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223) Dynastia da Macedonia (867- 1056). Basilio 
(67-86) desterrou Phocio restituindo a S. Ignacio a sé 
patriarchal ; facilitou a reunião do Concilio VIII (69); acabou 
com os ultimos restos dos Manichéos, e combateu vantajo· 
samente contra os Sarracenos. Tornou. comtudo, a pôr 
Phocio na Sé de Constantinopla e pereceu em uma caçada. 
Let1o VI o P!Lilosopllo (86 - 91 1)- filho de Basilio, deu cabo 
do scisma, mas, entregando-se excessivamente ao estudo, 
tolerou que os Bulgaros e os Russos, renovando suas cor
rerias, chegassem até ás portas da capital. - Coustautino VI/ 
Porpll)'J iog-meto (9 r 2-59), succcdendo a Alexandre, seu 
irm<lo c tutor, começou a reinar sob a tutela de Zoe, sua 
mae, que pagou tributo a Simcão, rei dos Bulgaros, e 
dentro em pouco foi encarcerada em um mosteiro pelo 
almirante Romauo Lecapéno. Este, associado ao throno jun· 

tamente com Christoforo, seu filho (919), concluiu uma paz 
honrosa com os Bulgaros; pagou t ributo aos Hungaros e 
repelliu os Russos, sendo por fim mandado para um mos
teiro pelo imperador, seu sogro. Abandonou-se então Con

stantino aos conselhos de sua mulher, e morreu envenenado, 
talve7., por seu filho Romano e por Theophania, sua nora. 

Romano !I (59-63) não tardou a perecer do veneno que 
lhe deu T heophania, sua mulher. NicejJitoro Plwcas (963- 66) 
-general, que as victorias sobre os H ungaros c os Musul

manos haviam tornado illustre, elevado ao throno por Theo

phania, tirou aos A rabes Tarso e Antiochia (66); recusou 
Theophania, sua enteada, a Othào o Grande, e foi morto 

por Zemisces, seu general.- João Zmusces {966- 76) baniu 
os cumplices de seu crime; encerrou em um mosteiro a 

vi uva Theophania; repelliu os Russos; recuperou a Palestina; 

alliou-se com Othllo o Grande, a quem concedeu a princeza 

Theophania (t), e foi envenenado por seu primeiro ministro. 

- Basilio fie Coustanttito Vlll(í6 ·· 1028), filhos de Romauo/1, 
acclamados pelo pcwo, luctaram contra diversos competidores, 

e cont~a os Normandos na Baixa Italia (lO 1 8); conquistaram 

a Medra e o reino dos Bulgaros, e déram Anna, sua irman, 

a Wladimiro, rei dos Russos, que, convertendo-se, propagou 

o C!uisti~nismo (988).-Romano Argyro, Migu~l o Papltla· 
gomo, Mtguel o Calapltatc e Constantiuo X/- JJ!fonomaco 
(gla~hador)-apenas assistiram ás desordens causadas pelas 

mtngas das imperatrizes Zoe e Tluodora, com as quaes 

(') Esta Thto}ltonin era filha de Romnno Il e da outm Theophania, 

que .se casárn, em segundas nupcins, com Nicephoro Phocas. Era, por con· 

segllmte, enteada deste ultimo. 
10 
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terminou a dymnastia da Macedonia, que déra aos Gregos 
sete imperadores e duas imperatrizes. No meio desta anar· 
chia o patriarcha Migut!l Cc,.ulario renovou o scismn, causa 

principal da ruína dos Gregos. 

224) Os Ducas e os Comné nos.-Estas duas pode . 
rosas famílias disputavam nesta cpoca entre si a influencia 

em Constantinopla.-/sr.ac Comnéllo (1057- 59), elevado ao 
throno, restaurou a ordem, e, abdicando, entregou o poder 
a Constautiuo Ducas. o qual não poude impedir que os 

Turcos se assenhoreassem da Mesopotamia e da Armcnia. 
il1iguet VII (r o67-78)- implorou cotltra os Turcos o au
xilio do Occidente, e foi dentro em breve preso em um 

mosteiro por Nicep!toro Botouiate (77}.- A idxo Couméuo ( 1081 
- 1118}, clemente e habil administrador, combateu t1c\ Gre· 
cia contra Roberto Guiscardo (85); derrotou por diversas ve· 

zes os Turcos, e obteve do papa Urbano li uma cruzada, 
mas o seu proceder relativamente aos soldados da Cruz 

foi muito equivoco. 

HISTORIA DA LITTERATURA 

225 ) S eoulo V .-EO"cctuou-sc no scculo V uma vcrdadcirtt re,•oluçilo 

nas letlras e n~s scicncins. A litterntura pngn11 de~pp~rcccu ; :t christan, 

posto que enfraquecida pt'la im•as:lo dos barbaros, conservou bastante ,·ida 

para mais tnrdc mostrnr-se de no,·o rica c viçosa. Temos, pois, os png11os: 

Proclo, philosopho neoplntonico; Hypnthiu (1), filhn do mnthcmatico C/conll, 

a qual se distinguiu na Esc:olll de Alex:tndria; Cloudinno c Rulilio N umnu

dnn~, poetas que escreviam epignmmas.- Entrc os cbristllos sobrc:sahiram 

na poeain , Prudenc:io; S. Paulino, bispo de Noln, natural de llordéos; 

S. Prospero, da Aquitanin; S. Sidonio Apollinario; c S. Avito, bispo de 

VienM nu. Galliu. cujo Pm·niso Putlilfo, segundo Guixot, tem muita ana

logia com o de Milton. A htstorin - era c:ultinda por Sulpicio Sc,•cro, 

S. Euc:herio, ~ozomenes, Socrates, Paulo Orosio, Rufino, Palladio, Theo

doreto, ~1oys~s de Khoréne; Victor, bispo de Vitc; Zozimo c Eunnpio. 

Estes do1s ultnnos silo pagllos muito hostis ao Christinnismo.-A lttte· 

ratur~ eagrnda e'lr~queceu·sc das obras de S. Jeronymo, S. Agostinho, 

S. Cynllo de Alexandna, S. jollo Chrysostomo S. E1>iphanio Cassiano 
SI . s .,. d , ' ' 

a v1ano, • . '1c:ente c Lerins, S. Euc:hcrio, S. Leito I. c de muitos outros. 

- No aeo. "?'I .deparamos com o codigo de Justininno redigido em latim 

pelo fa~oso JUrtsc:onsuho 7;i&miant>; S Fulgcudo, notavc:l por suas obras 

thcolog1c~s; Arntor, poeta medíocre; .DioiiJ'IÍo o Pequwo, celebre pela 

É ra C."!'IJitm e por uma collecçilo de c:nnones; Vwmuio Forllmnto, bispo 

ele Po111crs, poeta, etc.; S. Enuodio, bispo de Pl\via, autor da vidll de S. 

(
1
) ll)'jJnlhi~ foi .barbaramente assassiOilda pela populaçó\ que 1\ culpóiVó\ 

da. des.hnrmo~ln cx1stcnte e.ntrc S. Cyrillo e Orestes, governador de Alexlln· 

drta. Send~;1 questllo venlllada na capital, os réus receberam um easti~:o 
exemp~n.d B fals~ que S. Cyrillo tivesse algum:~ parte nesse crime horro

roso. 1 c aro mo no anno 416, t. V, pag. 298, c tambcm os Bollandistns. 
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Epiphnnio, seu predecessor ; de varias poesias, sermões, etc. Deparamos 
tambem com o illustrc Cnssiorloro, o philo,opho Boldo; S. Gngorio, bispo 
de Tours c historiador dos Francos ; S. Crsn~io, de Artes; Jl!arin, bispo 
d' Autun c autor de uma chronica ; Joruaurlis, monge e bispo de R;wenna : 
-Dt Gtltlntm sivt GoloJ/1111 origine el •·dws .f(Uiis ,· Evagrio, que escreveu 
un1a historan ecelesiasucn deJde 43 t até 594 j S. Gn gorio o Graurlt, hem 
conhecido por suas carta,, homilias c canto·ch:to. Por fim mencionaremos 
Prçtopio, secretario de Belisario e n1uito ndul:~do r de Justiniano-Historin 
elo seu tempo.-No sce. VII ~cnte·sC nincl11 mais a dccadcncin. A lille · 
raturn profana produz apenas I'OIIUIIIUS, n ltistol'ia torna·sc uma chronica 
nrida ; os mosteiros, copaanclo as obras dos antigos, as conserv:~m, mas d:lo 
só '·idas de s:unos e algum trabalho de ascetica, como é, por exemplo, 
n &r.trln trsp1ritual de :;, jo:lo Climaco c o Prctrlo• Espoitual de Jo:io 
Moschu~. Com tudo os noancs seguintes sito respeitaveis: S. fsirloro dt Se· 
vilhn, que, :.lém cle suas numerosas ohrns theologicas e liucrarias, deixou 
umn rhro11ita durle Arh7o t1t.! o sm tempo: S Brou/io, bispo de Saragossa ; 
S. 1/drfom~t, de Toledo; S. Dcda, o Vencr:wel, etc. 

2 26) No s cc. Vlii-nppueceu um primeiro rmouimmlo, devido " 
C . .lia~""• qul' se cercou de sabios, t:tes como P((/ro de Piso,· Paulo Dia
~ollo (Warnefride), o historiRdor dos Lombudos; e A/mino, discipulo de 
Deda c alma do movimeroto liucrario do seeulo. Sobre o modelo da 
cscoln 1egia ou palmino, nbrt r:tm ·se perto tlns egrejas e dos mosteiros 
muitns out rns, que déram principio á celebridade litteraria das abbadias 
de Flwry sobre o Loim, de Cor/Jin, de Fonlemlle, de S. Riquier, etc. etc. , 
c principalmente da de Tours, fundada pelo proprio Alcuino. - A s sei e u oiaa 
e as nrtos dividiam·se nesta epoc:• em lrivium c r;uatrivium. O pri· 
mciro nbrangia a grammtllica, a rhctnncn e a dialectic.'; o segundo con· 
tinha a arithmctica, n gcoonetraa n musica c a n1lr->nomín. A mnsicn con· 
sen•:wn·se no culto, sendo favorecida pela tnvenç:to do orgnm; a pintura, 
a esculplltra c a architcctura inm decahindo. A theologia, scicncia snperior, 
estmlava·S(· com afinco. Nella, entre outr<'S, sobrcsac neste seculo S. Jr>t1o 
i)ttmosallo,-A ngrlooltnrlL, a ial'luslria e o eommcrcio f->rnm \)ro mo· 
,·ido> com muita nctividndc por C. ~11\gno. 0 3 monges comribuiram im· 
mensnmentc para toda a •orle de inclustria agricola e domesticA-E' neste 
seculo •1ue da corrnpçilo do latim c?meçam a form:~r-se R> linguRs ro111a· 
11ims, d<1s quíles a pouco e pouco nascean varias das linguas moderna •. É 
lambem nesta epoca que principia a introdu7.ir.se a architecturn chamada 
ro111n11a1 c bem assim n aral•e, a qual é uma imitação da que recebeu o nome 
de IJy:anlina. On mistura destes tres cstylos, surgiu, sob a in>p iraç!lo 
da Egrej a, a grande archi tcetura christan dn Edade Media, conht-cida pelo 
nome de arcbitcctura golln'~o ou <~givnl. 

22'7 J No se e. IX -citamos E:inhardo, que deu a vid:~. de C. ~Iagno e os 
An11alu •·egum frnllcorum; Ado11, arcebispo de Vienn:1 nns Gallias, :~.utor 

de um mnrtyrologio muito C$tim"ldo; Ro6a11 Jlfcmro, bispo de Mogu ncia, 
que escreveu varias obra~; All.lll,acio o Bi!Jiivt4uario, secro:tario de S. Le:to 
lV, not1we\ pela sua erndiçilo. Pl\~1\cou _o Lilur Polllifimlis ou vidas dos 
Pap~s, e verteu do grego o concilio VI([ c as obras de Dionysio o Areo
pagu:~.. !lmem:ll', Mcebispo de Reims, theologo, canonista distincto; Jot7tt 
s~~o Eritrtna, considerado como um dos fund:~dores da philosophia csco· 
l:uucn i Pltoâo, celebri! scism \li c.> e erudito grego, deixou diversos livros 
~~ entdiçtto;, Ratra1111111, monge de Corb\a, autor de variu obrAs theolo
gacas em latun pnro. N 0 seo. X -podemos mencionar apenas Flotfonrdc1, 

-conego da cgreja de R~im;, qu: contou a hi;toria dJJ Papa~ de;cle S. Pe· 
dro até l.'!:lo VH (939} i ;tM.Jil ti Curvo, m 1:1go:, qae escreveu um poema 
atino sob:e o c:!r.:> d! P . .rit p!l•l; N ,~.nttl u; o:Hr.> .(H.,,, :t hh:~.de de 
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Fleury; Ful~crl, bispo de Ch:mrcs; G~rb~rl ou Silvestre 11. famoso no 

seu tempo pelo conhecimento que possuin dns m:nhem:Hicas. etc.; Ror:vilha, 

nbb~dessn de Gondersheim. que nos legou poemas, dr:unas, etc., em latim 
soffrivel; Luitpramlo, bispo de Cremo na, dedicado ao portido nllem:to 

comr:1 o pnrtidv italiano, e por isto muito pnrcinl. Escreven unu historin 

ger:~l desde 888 até 948 . .lftlaphraslc (o traductor), gr:mdc chnnceller e 

protegido de Constantino VII. Traduziu mnis de 500 vidas de snmos, du 

quaes só licnm IZZ. As abbadins de Rtt'<hnau, de S. Colfn, de /Jbb/Jio e 

de CI" "J' eram nestn epocn os melhores fócos de sabedoria. 

228) No s e c. XI-começn o •·utnsâmwlo: escolus e homens illustrcs 

appa>·ecem de todos os lados. Os centros principaes das sciencias eram as 

abbadias ou escolas do Ou, na Normandia ; de Yumiigt , de Fimmp, de 

Frmlmclle, de Pnri::, de Fleury, de C!"")', de Taurs, de Rtims, c de Laou, 

na Françn. Snlerno, Bolonha e Po'llia, nn Ttnlin; o .,yord c Cam!Hidgc, na 

Inglaterra. No su X I começa n progredir de um mouo admira,•cl essa 

nova philosophia a que foi dado o nome de Esrolnslim, cujo fim é ap· 

plicar a dialetica :i thcologia e confi rmar com o raciocínio os dogmas da 

fé. Ella toma da philosophia pngan as formulas e os argumentos com o 

intento de fazcl-os servir no Christianismo. A Euolnslico :15sujcitn o homem 

n Deus e considera a philosophin como n ancilln dn theologin, nm:il/a t/uologiae. 

Entre os escolnsticos do seculo Xl destacam-se dois varões: ambos italianos, 

nm bos mon~cs c professores na abbadia do Bu, bem como arcebispos de 

Can/uaria. Um dellcs é 'S. Ause/mo (1033-1109), natural dn Aostn no 

Picmontc; o outro é Loufranro ( Ioos- Io89), outrora professor illustrc de 

jurisprudencia em Dolonh:t, Pnvin e Avrnnchcs. 

HISTORIA DA EGREJA.-SEC. V 
229) Peraeguiç iSea.-Aiéon dn invns!lo dos bnrbnros que tantos males 

causou 6. civilit:\ç!lo christan, perturbaram a Egrejn no scc. V os Vnndn· 

los nn Africa c nn Sicilin desde 437 at.é 499 sob Genserieo e Hune· 

rico, seu lilho.- O a h eregea- principacs deste seculo foram Pdo~io c 

Celcstio, que negnrnm o pcccndo originnl e n necessidade da graçn sobrt· 

unlui'OI. Condemnados estes por dois concílios dn Africa e pelos pnpas 

S. lnnocencio I e S. Zozimo (1), apparcceram os Semiptla~ionos, que foram 

proscriptos ~or S. Celestino 1 (431) e pelos concílios de Ornngc (529), 

e de Vnleneon (S3o). O defensor da Egreja contrn estn heresia foi S A~os

linlto, que por isto mereceu o titu lo de dGulor da ~t'Ofa.-Neatorio , ar· 

cebispo de Constantinopla. que, ensinando haver em Yems Cltt'islo duas 

j>csS>Jns unidos a~cidmlalmeul~, negou A divina mnfcrnidade de Nosso Senhora. 

O_ heróe ne~~a luctu foi S. Cyrillo, patriarchn de Alexandria, legado dn S. 

Se ~o concoho de Epbeso (3 1), que condemnou a beresin e o hcrcsinrcha 

obstmado.-Eut.,.chto, monge orgulhoso de Constantinopln, sonhou que 

em J. C. n nnturcza humana estava misturada de modo tal com n dh•inn , 

que formava uma só. Dnhi o nome de Jilonopltysila c Jilonophysismo. Avi

sndo debalde por seus amigos e por S. Flnvinno seu bispo foi obrigndo 
a comparecer perante ·1· d ' ' 
'. . . o conct 10 c Epheso (49) que ns intrigas do bcrc· 
soarcha c do monos~r? C/,rysnphio mudaram no c~ncilinbulo conhecido com 
o nome de Latr11muo áe E"lt E . . . 

r eso.- '"'4.SI o conctho de Chnlcedomn, com· 

(
1
) É falso o que dit Ora . • . . 

Celestio. o que ellc f f . per, 1• e' que S. Zoztmo nbsolvcu relagto e 

com cuidado . informnrez 0 1 l1!do sóoncnlc ou vil-os com bondade, cxamiunl-os 
• ·se pru ente d d · d 

descoberto pelo que er mente a outnna dclles, c, ten o-os 
am deveras, condemnnl-os. 
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posto de 520 bispos e presidido por cinco lcgndos do papn S. Leão f, 
proscreveu n l1ercsia c puniu os culpndos.- Divcrsos bispos orientaes fize. 
rnm n~stn occasião uma segunda tentativa (a primeira fôm feitn em 381) 
pnrn que :{ Sé de Constantinopla se concedesse o primeiro lognr de honra 
depois d:l de Rom:l. Comqu:l•Ho o pedido fosse npoi:ldo pelo proprio im
perndor i\1:\rciano, o Pnp:1 respondeu m.trotivomcnü.-A egreja oriental foi 
neste mesmo seculo perturbada tnmbem pelo scisma de Acocio, arcebispo 
de Constantinopln (482 -5 18.) 

230) P n p as.-Governnrnm n Egrcja neste seculo onze summos pon· 
tifices, todos canoniudos. Os mnis nolavtis (1) for:un :-S. Ltiio I o G1·a11át 
(440 -·61 ), que d:sterrou os Manichéos que se haviam acolhido em Roma; con· 
dcmnou de no,·o os Prcscillianistas da Hespanha c das Gallias; salvou por 
duas vetes do titror dos barbaros a Cidade Etern:~, c foi o primeiro Pnpa 
que com o titulo de opocrisiario :Jcreditou um seu representante na côrte de 
Constantinopla E' deste facto que d;~ta n origem dos mmâos, etc, O gnu· 
le1. Vi~tor do Aquilam'o fixou, por ordem de S. Leão I, :~s regras do ca· 
lcndnrio ccclcsinstico resumindo tod;~ n serie d:~s lunações desde o prin
cipio do mundo. O seu cyclo, adopt;~do pela Egrej;~ Latinn em 4s7, tem 
servido de base n todos os trabalhos feitos depois com relação a este 
assumpto-S. Hilnrio (46 1-67), outrorn legndo pontificio no Lalrocinio de 
Ephcso, confirmou os concílios gemes precedentes; estabeleceu duas biblio· 
thcc;~s no pnl;~cio de Lntrão c excommungou de novo todos os hcreges.
S. Ctlnsio (492-96)-expulsou de Romn os i\'lanichéos queimnndo·lhes os 
livros i compoz um sacrnmentnrio; confirmou os concílios ccumcnicos; pro
hibiu sob pcnn de excornmunhão que os Christãos tomnssem parte nó\ festa 
pagao c obscena dos LupeN:ots; redigiu um canon dos livros da Escripturn 
Sngrnd:1 c publicou um cntalogo de livros que distribuiu em tres catego
rias: eollocou 11n I ns obras dos SS, PP., que rccommcndou ; na 11, ns 
obras de varios autores que permittiu sob a condição de serem lidos com 
cnutcla i 110 111, as obras, cuja leitura vedou aúsolulomenlt. E' o principio 
do imlitt dJs livros jlrohióiáos. Sesscntn C.'\nones de S. Gelasio nchnm-se no 
Corpus juris. Foram ne~te scculo celebrados scsunla concílios particulares 
e deis gcraes. Estes foram o de Eplus<> c o de Chaladouia. 

Soculo YI 

231) P a p as-A historia da Egrejn, dumntc o secttlo VI, cifra-se nn 
vidn dos Papns seguintcs:-S. Sym11:aco (98-Sr4)"- teve de luctar com um 
antipapa c um scisma cxcit;~do pelo senador Futo, que promettern no im
perador Auaslaeio <>btcr que fosse eleito um Papa qpal elle o desejava. 
Symmnco foi apoiado por Theodorico: como, porém, os scismaticos per· 
sistisscm em suas pretcnções accusando o Pnpn de varios cr!mes e appcl
lando pnra uma suppost;~ Lei de OdMtro (2), reuniram-se sucecssivamen~~ 

(I) Por este qunlifientÍ\•O não P.:llendemos propriamente indicar es Papns 
que s~ distinguiram por sun snnti~acie, seu saber ou suas obras; mas aqaellcs 
que ll\•eram mnis rcln-<ib com a historia profana que vamos narrnndo. !"ois 
todo este resumo c!a historin ccclesin~ticn é destinado n completar ó\ expli · 
Cllç;to dos f~ctos que referimos lnconicamente em outro lognr. 

(2) A supposta Lei de OtfoorrD er:t n primeira tentntiva do poder civil 
P,a~~ inten·ir n:t eleição do Papn, facto este que se dér~ nn ele.iç.i!o de. ~· 
Fc.:x HI (483), successor immedinto de S. Simplido. Pots o palrtcto Bns~ho, 
p refeito do pr<!torio c lognr·tenentr: de Odoncro, a!>resen~o\t·se repentmn· 
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em Rom:1 fJttDirn rtmrilios, que resolvemm rnd ic:~lmentc est:1 melinrlro~:1 qucs
tlt:o. O Pnp:1 justificou-se, o nntip:1p:1 reconheceu n HH\ f:th:t, e o' sc•sm:t· 
ticos que recusnr:un o perd:lo oiTerecido, foram cxcommuog:~dos.-S Fdi.>: 
I V (ç26-3o) foi eleito rc~;ulnrmentc, mns a pedido de Theodorico.-h'o· 
11ijt1do /1 (530- 32), considernndo o perigo que n E~:reja corri:1 nn clciç:lo 
do seu chefe, decretou que dnhi por dc:tntc c:1dn Pnp:t nomC:t$$1' o seu 
successor. Elle mesmo nomeou o dincono Viplio; porém, sendo msto muito 
dcsnpprovado por toda :1 Egreja, nnnullou c que1mou pouco depois esse 
decreto.-7otio 11 (SJ2-JS), hnvendo feito suns quc>JCas 5 côrte de Rn
vcnnn :t respei to dn~ discordins que cll:: eostumn,•n eJCcitnr na clciç:to do 
Summo Pontifiec, recebeu em resposta umn cnrtn, nssignndn pelo rei Atha
lorirt>, em que se nrfi rm:wn, embora condemnnndo-se no mesmo tempo n 
cnbnln, o suppoSio direito da côrtc de i1Hervir >HI eleição do Pnpn e dos 
bispos, bem como o de confirmnl-n me(liante umn qunntin bnst:mtc :wultndn. 
Estn usurpnç11o que dos Ostrogodo• logo passou nos Gregos e m:ds t:.rdc 
no novo imperio do Occidente, cnusou tnntos males ti E~rcjn, que nlt:o he· 
sitnmos em qu:.lificnl-n com o Bnronio C•lmO " ptit>r tias pusrplir•'ts.-S. 
Agapilo I (535-36) foi, n pedido "do rei Throtlato, nté Constnntinopl:1 tmtnr 
com Justininn<.o l, que tcncionnvn irwndi r n ltnlin, Co•no o impcrndM ti· 
vcsse collocndo nn sé patrinrchnl, Anlltimo, herege eutychi:mo, c procurnsse 
extorquir do Summo Pontifice n nppro,•aç.'To deste seu neto , esqueceu-se 
tnnto em um:1 confcr~ncin, que chegou n :uneaç.u S. Ag:~pito com um de
gredo pnm n Crimén. Commovido, todnvi:~, peln resposta firme deste, re· 
tractou•se nnnnindo n que fosse numcndo J1/uma em lognr de Anthimo.-:
S . Silverio (536-38) foi impo~to por Theodnto, que jurou cortnrin n cnbeça 
n quem oppuzesse a minimn rcsistencin; porém, essn imposição foi regu· 
larmente lcgitimnd:t pelos eleitores. Comtudo, tendo pouco depois Belisnrio 
occupado Roma, prendeu Silverio deport:.ndo o pnrn n ilhn Pondo c logo pnra 
n Lycio, onde o fez npunbaln r em segredo. - Vigilio (SJ8- SS), jn ' 'cndido 
n imperntriz Thtotlora, foi entlt:o posto no throno pontificio pelo lnexorn
vel llclis:>.rio Todavia, no serem os eleitores informndos de que Silverio 
tinhn perecido, legitimnrnm essn usurpnção dnndo seus votos a Vigilio. Sen
tindo-se ent!lo este totnlmcntc mudndo, escreveu n 7'heorlora que nilo po
din nem queria rcb:~bilitar Anthimo, cmborn o tivesse outrorn promct
tido. Prendernm-no, por conseguinte, c lcvnrnm-no pnrn Const:~ntinopln, 

onde o impcrndor o maltrntou bnrbnramente chegando até ao excesso 
ridículo de excommungal·o. illnndn,•a no mesmo tempo Justiniano para 
ns mina$ n quantos ficavam fieis no Papn, c f.'zin correr no Occidente o 
bo:.to de que Vigilio reprovnra o concilio de Chalcedonin · convocnva 
ellc _mesmo um C?nci_lio nn _cnpitnl, impondo-lhe n proscripç:lo 

1

dos (1) Tt·u 
Capttulos com o Intuito de 111fnmnr o concilio IV. Publicou finnlmcntc o 
chefe dn Egrcjn .uma encyclicn pcln qua l, condemnnndo os Tres Capitulas 
c n pesson de 71uolforn, txcomlllllllg'ava a 911011 dissesse 9111 isto involvia u 

r~prtr.~O(Õo do rondlio 1ft Cltok~dt>llia.-S. Grrgorio Jllagno (90-601), outrora 

mcn.tc na eleiç!lo. dizendo que f6rn pcl<> Papa fallccido encarrego do de in· 
tcrYir nfim de. evitar qunlqucr desordem: • Tanto mais, nccrescentou, 'l"e 
11ntln st deverta jazer u m mim, 1 

(I) Ode TT..~08 C4pltuloa-eram ns obr;~ de Thtodot·t> bispo de 1\lop· 
sueste· e motlortlo bisp d C 1 · ' 
li leso 'otamin. 0 con '- . 0 e yrr 1us ; e de 16as, b1spo de Edessn, na 
(allec~rn hávia m 't Clho IV recus!{rn proscrevel·ns, quer porque Theodoro 
mettido 'e' porqueUI 0 tempo, quer _porque os outros dois j:i se tinham sub-

, os erros conudos e 1 d ' · 
N'estorio, cstnvnm ·n r ' . . _ n ssns o >rns, sen o •nvornvc1s n 
sinrchn. Agorn poJ ó eproEdos 1!nphclt:~mente nn condemnnçilo do here· 

' r m, os 'utyclunnos, afim de inlnmnr o concilio de Chnl-

I 



lllSTORIA DA EGR I!JA 153 

rilhnno. Entõ\'o Alber ico se procl~tmn dictador i dooniM os proprios pnpns: 
7o,io XI, seu irm;To i Lt.To V fi, Estrvam IX, .llarinho 11 e A~apito 11, 
que procederam bem como Summos Pontífices c como particulares, mas 
careceram da lihcrd:~tle neccs~nria ao chefe d~t Eg rej~t. E st:wa, no entre· 
tanto, n I talin abysm~tdn e m temerosa nn:trchin por culpa de llll.ffO c de 
/Jerwgm·io : ambos tyrnnnos, c 11m rivnl do 011t ro Finalmente, fcchnndo 
este ultimo em um cnlnbouço / ldtlaiile, que rccu~&rn n milo no fi lho dcllc, 
occnsionou n intct\·ençito ele Othito I, rei d:t Ccrmani:~ (951). Tomo11 Othilo 
n Corco:1 de Ferro cns:111do·sc com Adcl:údc, viuvn de Lothario 11, rei dn 
ltalia , c filha de Roclolpho 11, rei clns Duas 13~~rgonhns. N:io poudc ir n 
Roma, onde ainda dominnva t\lbcroco, que succumhin pouco de1>nis -7oilo 
XII (955-64), Le.io VIII (963- 6 5), Gmlt> 1'(64).-Antes ele morrer obri· 
gou 1\lbcrico os Romnno• a jurarem que, fnllcccnclo :\gapito, elcvnri:un no 
thro no pontificio Octnvinno, seu filho, menino de rS :.unos ele edndc. Este 
ton1ou o nome de Jo:to X II c coroou ionpcrnclor Oth:lo I (96z). Tendo, 
porém, dentro em breve ch:unndo Btrtlf.!(tlrio, Oth:'to voltou furibundo, e, 
depondo )oito, deu a l.o:trn n Lci'ío VIII, que sem dctcnçn conduziu pnro. 
Spolcto. O l)npa legitimo, que. ~o chcg:~ r de Othão se rctir:ir:~ parn n 
Campnnia, voltando pune com se,•cridadc os rebeldes e morre repentina· 
mente. Elegem, portanto, os Romanos outro Papn nn pessoa de /Jmto V. 
E ste é, mezes depois. desterrado para Hamburgo por Othão, que ent rando 
de novo n:1 Cidaclc Etcrua, coll<>ca prepotcntconentc o antipnpn no throno 
pontificto. -7o,/o XIII (965- 72). Sendo este Pnp:t preso e trntado c ruel
men te pelo conde dn Cnmpanoa, Oth:to \'On mnis uma ' 'Cz n Roma, cn ~tign 
os rebeldes c assôcm ao throno imperial Oth:lo li, seu filho -/Jwlo V f, 
(72- 74) foi enfo rcado po r Ctntio (Crutmtio), fil ho de Tluot!orn, irmnn 
de Jlfaroca. fize rnm neste mesmo tempo os Italia nos um levnntnmcnto gc· 
ral contra os Aílcm:tcs, - /Jento VI/ (974- 83) foi de fendido contrn Ccncio 
pelo povo c por Othilo 11, que ·:ciu p unir os culpados.-J'ot7o XIV (83-
84), posto que optimo em tudo, foi preso e nss:>ssinado por cmissnrios gregos. 
-7oiio XVI (85-96), bom c grande Papa, serviu de alvo :10 furor do ty· 
ranno Ccncio.-Cre~o1it> V (983-99), hisnctn de Othõ\'o I , eleito rcgli lu
mcnte n pedido de Othilo 111. foi na nusencin do imperador, expulso de 
Roma por Cencio, Othito, portanto, voltou c infligtu o merecido cnstigo 
nos rebeldes. Crcgorio dec retou que o omperador fosse eleito pelos duques 
dn 1/usbia, da B aviera, <In Sa.fouia, c elo /Jrabnnlt, j untnmentc com os 
bispos de Colonin, de illo~llllcia e de Sn/1::/Jurgo (1).-Silvestre 11 (99-
1003), muito estimado por seu :1lto s:1bcr, out rora arcebispo de Reims c de 
R~vw11o, eleito regularmente n pedido de Oth:'to 111, seu nntigo discípulo, 
fot maltratndo pelo conde do Tusculo, que do partido imperinl pass:i ra 
parn o it:1liano. Concedeu Sih•estre a coron c o titulo de rei n S. Estroom, 
duque dn Hungria, a quem constituiu legado perpetuo da S. Sé; cstabe· 
teceu n commemornç:'to dos finados c o jubiléu. chamado nm1o santo. 

O seculo X viu celebrar 52 concílios particulares E' o unito scculo, em 
que nllo appnrcceu nenhuma heresia nova. 

Seculo XI 
2~9) Pa.p!Ls.- Durante o seculo X I governaram n Egreja 1 S summos 

ponlllices, entre os quacs merecem particular nttcnç1lo os seguintcs:- Su--

Ç) Vemos neste decreto o principio do que no ~eculo XIV decretou 
o lmJ>C rndor Carlos. IV pela fnmosn /Julio dt Onro.-Estc Cmrio que tnntns 
vezes apparece nqur, é sempre dn mesma fnmilin porém não e sempre o 
mesmo individuo. ' 
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gio /f/ (roo9- 12.). em cujo tempo corneçnrnm numerosas romarias a Jerusa
lém por terem os l\lusulmanos recrguido a egrejn do S. Scpulchro, incen· 
diada no Sl'c. VII e demolida de todo no fim do X. Occorreu lambem 
na França um grande morticínio de judéus, indig ilados como cumplices dos 
l\lusulmanos. Foram protegidos pelo clero. Bento VIII (1012-24)-·filho de 
Gregorio, conde do Tusculo, coroou S. I [cnrique; fixou ns insignins im· - ' 
pcriacs em um globo de ouro, dominado por uma cru1. c dividido em 
quatro partes por fileirns de pedras preciosas; reno,·ou as leis n respeito 
do celibato ecclesi:~stico e dn cleiç;Io do Pnpn -exdlfstlo dos ldgos e assis-
tenâa dos rommiua1'ios i11rj>eriau; rcpelliu uma invns:to de Sarracenos que 
derrotou no Gnrilhano e desalojou da Sardenhn. 7 o,io XX ( 1024-33)-irm:to 
( 1) de Bento VIII, cingiu a coron imperial a Conradn de Fn111conia, c foi 
bom papa, mas odiado porque favoreci:~ os Allemites. /Jurto IX \1033 - 46), 
Silves!t·e 111 (1045 - 46), Ct·egtJritJ VI (45 - 46). Bento IX, no \'cr de Dnrras, 
foi certamente :~ntipnpa, porque imposto prepotcntcmcnte por Alberico, seu 
pne c conde do Tusculo, nem foi reconhecido pcln Egrcja. Pois o Rtge.r-
llf/11 que se lhe auribuia , diz Darras, é de Bento VIU. Com cffcito, si 
aquelle Regcstum pertencesse n Bento !;{. ellc n:lo seria m:iu p:~pn. Con· 
tavn apenas dez ou doze annos de cdade, nunca recebeu ordens sacras, c 
procedeu de modo muito ccnsu r:~vcl . Retiro••-sc nlinnl pnrn o mosteiro de 
Grottaferrata, onde, depois de umn vida edificnntc1 morreu piamente.-De 
Silvtstn /11 snbcmos só que, deposto no concilio de Sutri, como intruso, 
consumiu o resto de seus dins nn obsct: ridadc de um mosteiro.-Grcgorio 
VI comprou a tiara afim de acabl\r com o escandalo de Bento IX; ab-
dicou no CCincilio de Sutri; acolheu-se n Cluny, c nlli mesmo entregou n 
nlma ao Creador com fama de santidade. Clmwri: /f ( 1046-4;) eleito n 
pedido de Hem·iqlft 1/1 o Negro, a quem concedeu :-. coroa imperial, bem 
como o direito de intcn·ir na elciç11o do Papa c na dos bispos feudntarios, 
condemnou a simonin c foi muito odiado por ser allen:lio. Alt.o:andn 1/ 
(to6t - 73) contint1a a obrll da reforma c lucta com o antipapa Cadalà'us, 
crendo pela r.ôrte da Germanin.· Os 96 concilios particulares, reunidos no 
seculo XI, mostram que a vida da Egreja n:to fôra de modo algum p:ua
lyzada pelns desordens da epoca. 

FEUDALISMO, TREGUA DE DEUS, CAVALLARIA 

240) Definição. - Chama-se fmdalismo uma fórma 
de gtrve1·1zo ugu11do a qual o mesmo propt·ittario e.wrci'a 
timiladammte a soberauia em terras q1te t•ecebera de algumt 
como presmll! ou retribuiçt1o. Esta nova fórma de governo 
que prevaleceu na Europa durante o I e o II período da 
Edaàe Media, tira a origem da fusão dos costumes barbaros 
com os costumes romanos. Pois quando os chefes barbaros -
fixavam a sua morada em algum paiz, distribuíam a seus 
soldados as terras que haviam tirado aos antigos habi
tantes. Os elementos, port;~nto, constitutivos do systema 

(d'~ E' 0 segundo dos dois casos que temos, de um irmito succeder im-
me tatamente a outro na Sé p0 t'fi · 0 · · 1 Vn! nas pessoas de S p 

1
• l n ' ctn. prtmcrro occorreu no secu o 

· au o e de Estc1•am II ou ITI . 
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feudal eram dois, a saber: - 1) que o feudntario ou do
natario do feudo fosse verdadeiro proprictan'o e S•Jberano 
del/e; - 2) que o feudo se recebesse de alguem, para com 
o qual o donatario contrahia certas obrigações. Quem 
doava o feudo denominava-se senflor SIIZt'1'mlo; quem o re
cebia, vassallo. - Diversas especies de feudos. Pode
mos distinguir tres especies de feudos, i. é., temporal/co, vi
talicz'o e /urcditario. O primeiro revertia ao Sll&erauo de
pois do prazo ajustado i o segundo, por morte elo donata
rio i o terceiro, na falta de descendentes directos mas
culinos. E' de observar que a principio quasi todos os 
feudos foram tempot aneos, tornando-se, ao depois, pouco 
a pouco, vitalícios e hercditarios. Collação.-Conferia-se 
um feudo pela inv~stidura , que o suzernno dava entregando 
ao vassallo algum objecto que representasse o poder con
cedido. Este objccto era já um g allto de ar1•orc, já um 
mói/to de relva, já um jJlm!tado de terra, o seeptro, a es
pada. etc. E', pois, iuvt·stidura a m trega do feudo pelo 
sm:ertmo ao vassallo. - Homenagem era um aclo ou Ju· 
ra11lcuto pelo quaL o vassflllo se ligava ao seu sust!rano. 
Era de duas cspecies, i. é., ligia e simp Lt's. Era simples 
q uando o vassallo de pé e armado confirmava a formula 
do juramento, lida pelo capellão ou chanceller : era ligz'a 
quando o vassallo de joelhos, de cabeça descoberta, sem 
boldrié, sem esporas e sem espada, jurava fé, Lealdade e soe· 
corro. O vassallo prestava a homenagem na occasião de 
receber a investidura. 

241) Obrigações e direitos. - 0 va~sallo devia, cada 
anno, offerecer ao suzerano alg uma cousa que denotasse a 
sua dependencia, fazer o serviço militar e contribuir, tanto 
para o resgate do seu senhor, como para o dote das filhas 
delle. Assistia-lhe, porém, o direito de ser julgado por seus 
pares ; de ser defendido, si atacado; de appellar de qual
quer. sentença para um combate singular com o seu accu
sador, _e de enfeudar seus domínios a outros, que então se 
denomtnavam vavassallos, i. é., vassallos de vassallo. - O 
suzcratzo por sua vez gosava de muitos direitos, entre os 
quae~ se mencionam o àe administrar a justiça com poder 
de v1da e de morte, de intervir na successão do feudo e 
o~tros semelhantes. J erarc h ia feudal.-A' frente de toda 
a dignidade feudal estavam o imperador e o rei. As primeiras 
dignidades, depois delles, eram a de- duqut• e a de mar· 
quez : em seguida vinhain gradualmente os condes viscondes 
e barões; o cavalldro, o castellão, o burguez, o' peão e o 
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servo ela gleba. Esta graduaçfio, todavia, era mais theo
rica do que pratica, porque acontecia as vezes que o mes-
mo individuo, rei em um paiz, era f~udalnrio em outro, ao , 
mesmo tempo suzerano e vassallo, etc. 

242) Tregua de Deus. -Chama-se treg-ua dr Deus 
a suspensão das ltõstilidades em certos dias da SPIIIalla con
sagrados de um modo particular á recordaç<\o de alg um 
mysterio da vida de Nosso Senhor Jesus Christo. E xten
dia-se a principio desde sabbado até segunda. feira. mas a 
pouco e pouco foi esta suspensão prolongada desde quarta 
até segunda. Em virtude àa mesma tregua nunca era li· 
cito aggredir sacerdotes, mong-es, mulheres ou crcanças ; 
nem se podiam saltear os inimigos nas eg rejas, nos cemi
terios e nos Jogares em que cresciam plantações uteis. 
Esta medida salutar tomou o clero, nos seculos X e XI, 
com o intento de suavizar os costumes da epoca. Inici;; da 
na França, cxtendeu-se gradualmente a quasi toda a Europa 
com grande proveito da religião, da paz e da civilização. 

243) Cavallaria.-Posto que a cava//aria derive dos 
costumes allemaes, a Egreja a reformou e quasi creou de. 
novo. E' certo que a cavallaria, emquanto não dc~enerou 

nos desvarios dos cava//úros andautu, foi uma dt~s me
lhores instituições da Edade Media, que, protegendo o frt~co 
contra o forte, atalhou innumeravcis desordens.- Quem ambi· 
cionava o titulo de cavalleiro devia antes de tudo passar pelos 
g ráus de do11Hel, de pagem e de l'Scudeiro. A cerimonia da 
recepção do gráu era comprida c uma das mais commove
dor:~s e religiosas. Depois de varios jejuns e outras peni· 
tencias, depois de confessar-se e commungar, o aspirante 
gastava em oração a noite que precedia essa ccr imonia. 
Tomava então um banho, vestia uma tunica brauca, outra 
vermel!ta e uma terceira preta. Collocado emfim ante o 
altar, JUrava honrar a Deus e á religião ; recebia dos pa· 
drinhos a armadura, as esporas c a espada benta. O se · 
nhor que o armava, dava-lhe um abraço e tres pancadas 
dizendo : -Em 11om e de Deus, de S. Jorf{e e de S . Jl1i
gud. m te armo cavalleiro: sê piedoso, leal e destt'lltido. 
Punha-se fim á cerimonia por um torneio em quc o gra
du~do mostrava a sua habilidade. Gosava o cavalleiro de 
vanos direitos, mas no mesmo tempo contr~hia por jura:· 
m~nto numerosas obrigações.- Enumera-se entre os d•; 
reltos 0 de ,Poder tomar parte nos torneios ; assentar-se a 
mesa do re1; trazer brazão e escudo de armas; levar certas 
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armas, prohibidas aos outros; ter o tratamento de sire; 
conferir a outros o gráu de cavalleiro, etc. As obrigações, 
em resumo, vinham a ser as seg\lintes:- combater com 
denodo em defe:r.a da fé e morrer antes que renunciar ao 
Christinnismo; servir fielmente ao seu senhor; apoiar o di· 
rei to rlos fracos i nunca offender pessoa alguma; evitar, nos 
combates, qualquer fraude i nunca servir-se, nos torneios, da 
ponta da espada, nem mata.- o cava li o do seu adversario; 
ser leal , etc. O cavnllciro que faltasse com suas obriga
ções, perdia o seu gráu, e, privado de todas as insígnias 
da cava llaria, era estigmatizado com os títulos de ft'llon, 
vil/tio, lraid01 c 111akn·ndo. 

IMPERIO ROMANO- ALLEMÃO. SUA LUCTA COM O 
SACERDOCIO. 911-1250 

244) Casa de Franconia . - Em 9 11 , por morte de 
Luiz IV o Menino, extinguiu·se na Germania a familia 
de Carlos Magno, passando a coroa a ser electiva. O pri
meiro monarcha electivc foi Courado, duque de Fnmconia 
(9 1 1- 19), que, ao fallccer, recommendou aos eleitores Hen
rique de Saxonia, seu rival.- Casa de Saxonia.- Hen· 
rique de facto foi eleito rei, e recebeu o appellido de Pas· 
sariu/u:iro (9 19-36), porque se entregava muito ao dkerti
mento da caça.- Otlião I (]6-73) , succedendo a Hen
rique, seu pac, desceu, pelo menos, duas vezes á Ita. 
lia, com o fim de reprimir a anarchia, que alli reinava (936) 
por culpa dos reis de Borgonha e dos grandes senhores. 
A primeira vez (95 1) tomou a Coroa de Ferro casando-se 
com S. Adela'ide que o chamára contra 13crengario, duque 
do Friule. A segunda vez foi coroado imperador (g62) pelo 
papa João XII que o convidára contra Berengario e os Sar. 
racenos; porém, vexando os Romanos e creando um anti· 
papa, causou immenso damno á Egreja. (t} Os successorcs 
de Othão I foram os seguintes :- 1 ) OdLão li (973-84), 
que tentou conquistar a Baixa Italia, dote da sua mulher 
T heophania. Vencido pelos Greo-os em Squillace (~) ou 
Basaniello (982), voltou para Rot~a, onde falleceu. - 2) 
Otltão IIJ (981--1002), educado pelo sabio Gerbert (Silvestre-

(') .01/uio I, filho do ~nssnrinheiro, foi pne de OtMo li e nv6 do 111. 

lfmmptt 11, o Santo, fo1 neto de Henrique o Queixoso, irmlto de Othil.o r. 
(~ Antiga Scylaâum na Cnlabria Ulterior 2.a a 24 kms. S.O. de C.· 

tanznro. 
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Il), posto que fosÍ>e de uma piedade singular, ficou sendo 
muito odiado pelo partido italiano que não podia soffrer os 
Allemães. Combateu contra os Gregos na Baixa ltalia ; so
peou em Roma a revolta de um tal Crescendo que man
dou executar; e elle mesmo ahi fall eceu santamente na edade 
de 22 annos. Foi durante o !'eu reinado que S . Estevam, 
duque da Hungria, recebeu do papa Silvestre II a coroa e 
o titulo de rei. - 3) I-/enrique 11 o Saulo (1 002- 24), ca
sado com S. Conegonda, passou diversas vezes á l talia para 
castigar as desordens de Arduino o Episcopicida, marq uez 
de Ivréa, e para combater os g regos da Calabria, que es
tava~r. tratando de recuperar o domínio da Península toda. 
E' o unico imper:- dor elevado ás honras dos altares. 

245) Casa de Franconia. - Por morte de S . Hen
rique, voltou a coroa imperial para a casa de F ranconia 
na pessoa de C01wado li o Snlico (1024-39) , que reu niu ao 
imperio as Duas 13orgonhas e, a seus estados hereditarios, 
a Suabia e a Baviera. H mrique (t} 111 o Negro (lOJ<)-56), 
seu successor, poz, no concilio de Sutri (46). cobro ao scisma 
cios tres Papas. Embora usurpasse o poder de eleger o 
Summo Pontífice, usou delle sabiamente e para o be m da 
Egreja. Ajustou o casamento de Henrique, seu filho de quatro 
annos, com Bertha, filha de Othão, marqucz de Suza, e falle
ceu na edade de apenas 39 annos. Logo depois da sua morte 
começou a lucta do imperio com o Sacerdocio - Divi
são. A historia desta lucta póde dividir·se em tres períodos 
bem distinctos - O I periodovaedesdeS.Le:toiX(1049- 54) 
até a. par. feita sob Calistc li em 1122. Neste I período 
a questão é rdigiosa, tratando-se apenas da reforma do 
clero e da liberdade da Egreja. O poder secular entra nella 
incidentemente por cau~a das investiduras.- O 11 periodo 
abrange só parte do remado de Frederico I Barba roxa desde 
1156 _até.á pa.z. de y~neza em 1177. Neste II período a 
questao e polttzco-relzgwsa, porque entra em discuss:lo a 
ind~pendencia da S. Sé e das republicas italianas. - O Ilf 
penodo ~x~ende-se desde a coroação de Henrique VI em 
I 191 a:e a morte de Frederico li em 1250. Tambem neste 

lli penodo a ~uestao é p~litico-rdigiosa, visto como se tra
balha para a mdependenc•a da Italin e da S. Sé contra um 
tyranno que, apesar de seus juramentos tenta opprimir uma 
e outra • 

(I) lft~m'qut In, li lho de Conr d n 
de Henr•que V, n o , Coi pne de Henrique IV e nvô 



H\IPERJO ROMANO - ALLEMÃO 159 

PERlODO I (1049·1122) 

246) Investiduras.- Como a lucta no primeiro periodo 
assume o nome de questão das investiduras, cumpre antes de 
tudo declarar em que ellas consistiam . A investidura de um 
bispado era a entrega da autoridade e dos bens episcopaes 
ao bispo eleito e confirmado. Dava-se de dois modos, a saber: 
--:-pelo sceptro, e pelo annel e bacul(): pelo pt·imei1·o modo 
se entregavam os bens do bispado exigindo·se do bispo a 
homenagem de vassallo; pelo seguudo conferia-se a autori· 
dade espiritual. Está claro que este segu11do modo per
tencia exclus iva c inalienavt>lmente ao Papa, como o pri
meiro tocava ao imperador todas as vezes que o bispo era 
seu vassa!lo feudal. Com tudo o imperador pretendia dar tam
bem o segundo, e por abuso já o dava de facto desde longo 
tempo. Havia um tal abuso produzido á E greja males tão 
grandes, que, si E lla pudesse perecer, bastariam de sobra 
para a derrubar. Entendeu, portanto, o Papa que lhe cum
pria desa rraigar este abuso já reclamado como direito pelo 
imperador. Dahi a grande questão e a lucta. E' falso que 
São Gregorio VII ou qualquer outro Papa pretendesse tirar 
ao poder civil ambos os modos de conferir a investidura; 
porém o p<~pa Paschoal II, para não ceder o segtmdo modo, 
queria antes renunciar aos bens temporaes, e fizera bem, 
si isto fôra possível. 

247) Reforma do clero.- Agora, entrando no assum
pto, cabe aqui referir que a reforma do clero já havia siC:o 
tentada por diversos Papas; sempre, porém, com pouco ou ne
nhum resultado em consequen·cia das difficuldades da epoca. 
Afinal S. Leão IX (I049-54) trabalhou energica e efficaz· 
mente para este fim fazendo tres vezes a viagem da Germania e 
presidindo em pessoa doze concilios em que renovou com se
veridade as antigas leis disciplinares contra a si1nonia e a cle
''oganu·a. Chegou até a prohibir que os fiei s communicassem 
t.'n sacris com os clerigos escandalosos. Além disto Nicoláu li 
( 1059- 61 ), que lhe succedeu depois do curto pontificado de 
Victqr ll(loSS- 57) e de Estt>Va?Jt X(t057-58), observando 
que todo o mal proceàia de serem as t'?zves#duras ecclesüuticas 
dada~ pelo~ leigos, vedou aos clerigos que recebessem delles 
essa mvesltdura. A côrte da Germania ficou tão altamente des
peitada por este decreto, que declarou deposto o papa Nicoláu 
li condemnando a sua memoria como infame e creando um 
antipapa. A!exaudre 11 (1061-73)-proseguiu no mesmo 

11 
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plano de reforma, e. em virtude de numerosas queix::.s dos 
príncipes allemães, citou perante o seu tribunal o rei Hen· 
rique IV para que respondesse a diversas accusações gra 
víssimas (1).-Consequencias. Do que acabamos de ver 
é facil inferir - que a lucta não foi provocada pela Egreja, 
a qual tratava tão sómente da reforma do clero. mas pela 
côrte, a qual pretendia dominar os bispos ;-que, quando 
Hildebrando subiu ao throno pontilicio1 a lucta já começára 
e estava bast<~nte adeantada;-que erram grosseiramente :ll
guns autores affirmando ter sido S. Gregorio VII o primeiro 
Papa que cond~:n1nou a simonia. impoz ao clero o celiba to 
e prohibiu as investiduras. 

248) H enrique IV ( 1056-t ro6)- foi na edade de cinco 
annos coroado rei da Germania sob a tutela de Tg ncz, ~ua 
mãe, assistida por um conselho de regencia. Como a sua 
educação fosse grandemente descuidada. elle teve um pessi
mo proceder desde a sua puerícia. entregando-se de modo 
tal á deva!.sidão, que não podemos, por decencia, relatar 
os factos em pormenores. Tanto que tomou as redêas do 
governo, entregou-se <~inda mais a toda a sorte de excessos; 
vendeu em hasta publica as dignidades ecclesiasticas, c tra
tou muito tyrannicamcntc a seus subditos. Pelo que os bis
pos e os grandes do reino dirigiram gravic;simas queixas 
ao papa Alexandre ll. que, afim de evitar conflictos mais 
lastimosos, citou Henrique IV perante o seu tribunal. Ha
vendo. todavia, Henrique busc:tdo pretextos pat':t differir, o 
Papa falleceu e a citação ficou sem effeito. 

249) S. Gregorio VII (I07J - 8S)·-Tal era a situação 
do imperio á frente ~a _Egrej_a q\•ando foi regularmente ele
vado ao throno pont11icto Hrláebrando, filho de um carpin
t~iro de Sôana (2), ?u~rora monge em Cluny, illus tre por 
dtvcrsas leg~ções e mttmo :onselheiro de seis Papas. Ape· 
sar d?s ped~dos ~m contrano de alguns bispos escandalosos, 
a ele1ção fo1_ rat1_ficada por Hmriqut• IV, 0 qual, vencido 
pelos Saxomos. tinha neste momento interesse em !-ltlll\tlar 
u_ma conversão. e ~ fez com tanta hypocrisia, que Grego· 
no cheg~u. :1 ,acre~1tal-o P?r . longo tempo. Pois a g ra:1de 
arte do 1 c1. teutontco consJst•a. em dar-se por convertido, 
qu~ndo se achava em lance dtfficil. e em saber inventar um 
me1o termo para mudar de rumo, logo que julgas-c favo ra-

(I) Bnronio nd nnnu111 1073 J) 

1 ") Nilo S11 vnnn 0 S ô ' nr.rns, o . C, Bruncngo- 1 destini tli Romn 
de Sien•. 

11 
n nn, mns S6nna, pequena tcrrn da T oscnnn perto 
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veis as conjuncturas.-São Gregorio, porém, tratando desde 
o principio de pôr em execuçiío o plano de reforma já tra 
çado por seus predecessores, publicou de novo os decretos 
contra a simonia c a clerogamia (73), evitando falar das in
vestiduras para não offendcr Henrique, a quem suppunha 
sinceramente convertido. Vendo-o, todavia, ir cada vez de 
mal a peior, depois de admoestai-o com c;everidade, reno 
vou (75) outrosim os decretos relativos a este assum pto. 
Arrojando então a mascara, fez Henrique com que o Papa 
fosse preso (25 de Dezembro de 1075) em Ro ma por al
gunc; salteadores. emquanto era deposto (principio de Jan. de 
í6) pel:-t dieta de 11Vormacia ou Worms. que lhe e~creveu 

uma carta cheia dos maiores insultos. Gregorio, portanto, 
a pedido de ~1m concilio reunido em Roma, excommungou 
solemnemente o rei da Germania. 

250) D ieta d e T rib ur.-Ao serem os erandes senho
res allemães informados da excommunha:o lançada pelo che
fe da Egreja contra o seu monarcha, reuniram-se em Tri
bur afim de eleger novo rei. Cedendo, todavia, ás repre 
sentações do-; legado~ pontificios. consentiram em de volve r 
a questão ao succes~or de S. Pedro para que a decid isse, 
de conformidade com a lei civil e canonica, e m uma dieta 
nacionnl que se reu niria em Augusta. Henrique, no entre 
tanto, devia ret irar-se para S!>ira, viver como privado e 
obter, dentro de um anno e um dia, a absoh.-ição das cen
suras que nttrahirn sobre si. 

251) A s tucia d o r~i.-Nêio duvidou o exco mmungado 
prometter com j uramento quanto o<> deputados de T;ibur 
exigiram; pnrém tratou com todo o esforço de impedir a 
reunião da dieta nacional, porque sabia q ue, si fosse julga
do segundo as leis elo paiz, havia de ser mfallivelmente con
·demnado e deposto para sempre. Foi com este intento que, 
f~gindo de Spira, s imulou ~m Canossa ( 1077) tanto arrepen
dtmento e, de sua propria vontade, fez tanta penitencia. F oi 
tambem com este intuito que tentou apoderar-se da pessoa 
do Papa. a quem recusou obstinadamente um passaporte 
para a Germania, etc .• etc. Conseguiu com effeito o seu 
fi m, mas não poude evitar a sentença final que o abateu. 

25,2) Dep~s~ção.-Como Henrique IV, depois do facto 
de Canosc;a, reJ.ettando qualquer accommodação, continuasse 
a tratar tyranntcamente os Saxonios, estes de accordo com 
muitos outros grandes senhores, eleaeram Rodolpho de Sua
.bia. Gregorio: porém, mostrando c: mo sempre a mais coo-



·~--~~---------~~~----------------------~~--~~~~~----~~ 

162 EDADE liiEDIA 

summada prudencia, recusou por longo tempo declarar-se 
para qualquer dos dois competidores; quiz ir pessoalmente 
á Germania afim de examinar a questão, mas, não podend'o 
obter um passaporte, voltou p;ua Roma; assentou pazes com 
Roberto Guiscardo, e, em diversos concílios, discutiu madura 
e profundamente este gravíssimo assumpto. Finalmente, de
pois de ouvir as duas partes e de convencer-se da perfidia 
do rei teutonico, excommungou, a pedido dos bispos, e de
poz para sempre Henrique IV da Germania. 

253) Furores do rei.-Recebida a nova da sentença 
definitiva, Henrique passou de novo á ltalia, creando um 
antipapa e occupando Roma em seguida a um assedio de 
quatro annos; informado, porém, da proxima vinda de Ro
berto Guiscardo, fugiu a toda a pressa. Roberto, de facto, 
entrando em Roma , libertou o Papa que se abrigara no 
Castello S. Angelo, levando-o para Salerno, onde a 2 5 de 
Maio de 1085 falleceu dizendo: «Amei a justiça e odiei a 
iuiqttidadc: eis porque morro uo c:t:ilio• . Fim do rei. 
Henrique foi ainda feliz durante algum tempo; nà.o tardou, 
todavia, em ser desamparado pela fortuna das armas. A sua 
primeira derrota realizou-se precisamente ao pé de Canossa 
e por m~o de Mathilde. Abandonado por sua segunda mu
lher e por seus filhos que revelaram cousas incríveis; ex
pulso do throno e feito alvo do desprezo e do odio de todos, 
succumbiu em Liége qual tlm miseravel em I 106. Temível 
exemplo para os perseguidores da Egreja ! 

254) Henrique V , o joven ( t ro6-25}-quc a princi
pio combateu o seu proprio pae e hngiu devoção para subir 
ao throno, logo mudou .instaurando a questão das investi
duras e vendendo as dignidades ecclesiasticas. Tendo ido 
receber a coroa de ouro na capital do mundo christllo, pren
deu o papa Paschoal li, _de quem , á força de violencias, 
obtev~ concessões excesstvas a respeito das investiduras e 
da eleição do Summo Pontífice. Como tudo isto excitasse 
grandemente a in.d.ignação da Egreja toda, Paschoal revo
g?u. em um conc.tlto essas concessões, aliás ?lu/las de pleno 
dtretto, _porque v!olentas. Comtudo Henrique conti nuou a 
persegutr a EgreJa creando um antipapa e forcejando per· 
fidamente para .Prender Gelasio 11, successor de Paschoal. 
Por fim as conJuncturas especiaes da Germania que estava 
cançada r da guerra, obrigaram o imperàdor a p' edir a paz 
que se ,ez em 1 d' ., 

C 1. ' !22 na teta de J1Vorms ou Wormacia sendo 
papa a rxto 11. O imperador renunciou á investidura pelo 

~~------------~--------------------
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annel e baculo, ficando-lhe a do sceptro ; á intervenção nas 
eleições dos bispos e ao pretendido direito de approvar a 
eleição do Summo Pontífice. O I concilia de Latrão confir
mou esta concordata no anno seguinte ( r 1 23).-0 resultado 
do pri meiro período da lucta não póde deixar de ser muito 
satisfactorio para a Egreja, que deste modo se viu livre da 
escravidão de Cesar e reformada radicalmente na sua dis
cipliní\. 

255) Cas a d e Suabia.- Voltava, no entretanto, a coroa 
impc• ia I para a casa de Saxonia na pessoa de Lotlta.rio fi 
( 1 12 5- 37}, passando por morte delle para a casa de Suaóia 
- que deu os quatro imperadores seguintcs:-Couradu 111 
( I 138-5 2 ), Frederico r Barbaro.~:a ( I I 52-90}, Henrique VI 
( 11 90-97) e Frederico // (t 213-50) (t) .-ConraiÚJ I/I tomou 
parte na segunda cruzada c falleceu quando se dispunha a 
ir receber em Roma a coroa imperial. Combateu o partido 
da castt de Baviera, cujo duque, .flmrique o Soberbo, seu 
competidor ao throno, lhe recusava a homenagem de vassallo. 

256) Guelfos e Gibe llinos.-F oi nesla guerra que ap
pareceram pela primeira vez os Gueifos e os Gibellinos: 
aquelles eram partidarios da casa de Baviera; estes, da de 
Suabia. Os Guelfos tiravam o nome de Hleifo ou Guelfo, 
tio J e I'lenrique o Soberbo; os Gibellinos, do castcllo ou 
feudo Hliólingm, pertencente a Conrado IH. Quando se re
novou a lucta entre o ponti ficado e o imperio, estes dois 
nomes foram applicados na Italia aos parciaes do Papa e 
do imperador. Os Gud.fos defendiam o papado, os Gibe//inos 
apoiavam o imperio. 

PERIODO II DA LUCTA (1156- 77) 

257) Frederico Barbaroxa- sendo coroado em Ro· 
ma pelo papa Adriano I V, mandou enforcar A m a/do de 
Brescia que, fingindo-se mongt:: vagabundo e revolucionando 
a citlade, expulsara o chefe da Egreja. Açulado, todavia, 
pelos Legistas da Península, pretendeu pouco depois susten· 
t~r princípios intoleravelmente despoticos publicando, na 
d1eta de Roncaglia, uma constituição que abolia o poder 
temporal da S. Sé e todos os privileaios das com1mmas ita
lianas. Não. lhe bastando crear succ;ssivamente dois anti 

(') F~edcri~o L, sobr i_nho de <.:onrndo Ut, foi pne de Henril1uc VI e 
avô de !orcdcn co 11, ass1m como bist~vô de Conrado IV . 
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papas e assediar mais de uma vez Roma, praticou na 
L ombardia crueldades incríveis, e reduziu em ci nzas Mil:'\o 
por se ter nobremente declarado em favo r do Papa legitimo 
(62}. Uniram-se, porém, os L ombardos sob a protecção de 
Akxaudre 111; ergueram Alo:audria ddle Paglie (das pa· 
Ih~); anniquila ram ( 1 1 76) em Legnano as forças ele Frederico, 
e obrigaram o imperador a acceitar a trcgua de Veneza 
( I I 77), bem como a confirmar pelo tratado ele Const<~ nça ( t 183) 
os privilegios das cidades lombardas. Tom;~ndo mais tarde 
Frederico parte na terceira r.rm:ada, afogou·sc no Selef ou 
antigo Calycadno, na Cilicia. 

258) Inaugurou o III p e r iodo d a lucta Henrique VI, 
que, logo depois de cingir em Roma a coroa imperial, com
metteu a conquista do reino de Napoles contra a prohibição 
expressa do Papa. Mostrou.sc tão cruel, que mereceu o ap. 
pellido de Cyclope; tentou tornar hereditaria, na sua f<~ milia, 
a coroa imperial, e, estando ainda sob o peso da excom
munh:io, morreu em Napolcs detestado por todos. 

259) Casa de Bruns w ick.- Disputaram então a coroa 
imperial Othão de Bnmswick e Pllilippe de Suabia, filho 
de Frederico I . O Papa favoreceu por longo tempo Oth:io, 
asseverando não querer um imperador da casa de Suabia. 
Deixou-se finalmente arrastar pa ra o partido de Philippe, 
que por isso ia triumphar, quando cahiu victima de uma 
vingança privada. Othão, pois, subiu ao throno, mas pro
cedeu tão mal, que dentro em pouco ( 1209-1 3) foi de· 
posto por Innocencio TIL 

260) Frederico li- logo depois de receber a coroa 
imperial, reconhecr.u pela bulia de ouro todas as prerogativas 
espirituaes da Santa Sé; obteve o reino da Sicilia para 
o seu filho e prometteu que faria uma cruzada; po rém, 
depois da morte de Innocencio l U (121 6), adoptou a política 
de seus antepassados, que aspiravam a tornar hereditaria, 
na sua família, a coroa imperial, e a formar uma grande mo· 
narchia pela união da Allemanha e da Italia. Perseguiu, 
além disto, a Egreja; protegeu os Sarracenos; causou o mal
logro de duas ou trez cruzadas, sendo afinal excommun
gado pelo papa Gregorio IX, porque violara o tratado de S. 
Germ~no (1225), on~e promettera passaria á Palestina dc:ntro 
de dots annos. Partmdo, por fim, escandalizou no Onente 
com s~u procede~ os proprios Musulmanos, com os quaes 
conclmu uma a/lumça offmsiva t' difeusiva de des mmos. 
Na volta alcançou a absolviçao fingindo·se convertido, 

l 
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porém não tardou a declarar nova guerra proclamando o sc::_u 
domínio absoluto sobre todas as couo;as temporaes e csp1· 
rituacs, bl.!m como appcllando elo Papa para um concilio 
geral. cuja reunião clle mesmo impediu. Nem se deu por 
sati:;fcito com a eleiçi\o de hmoct•ncio IV, já conhecido como 
gibellino c seu amigo pessoal; pelo contrario o perseguiu, 
e tratou de prendel ·o. Tendo, porta nto, Innocencio conse
guido fugir para Lyão, convocou utn concilio ecumenico, 
em que cxcom mungou c dcpo7. o perseguidor (1245), o qual, 
derrotauo pouco depois cm Parma, e feito alvo do odio de 
todos, foi tl10rrer ( 12 so) em seus estados napolitanos. 

CRUZADAS 

261) D efinição.-ChamanH>c cruzadas as diversas ex
pcd•ções militares, emprchendidas, na Edade Media, pelos 
Christãos da Europa contra os inficis do Oriente que occu
pavam os Santos Logares da Palestina (1) . Devem o seu 
nome á cru% vermelha que os cnt?.ados levavam no fato. 
Silvt:slre !I c S. Grcgorio VI! haviam desdt: o seu tempo 
formado este projecto, quer para ~alvaguardar a Christan
dadc contra a invasão musulmana, quer para proteger os 
romeiros que iant visitar Jerusalém. Finalmente U1·bauo 11, 
nos concílios de Placencia e de Clermont, impressionou pro· 
fundamente a multiJão, c Dms o qua fui o grito geral 
(1 095). Não obstante os esforço-; dos scismaticos da Ger· 
mania. excitou ·se um movimento indescriptivel, e o poder 
do Papa, eclipsado por um momento, refulgiu mais uma 
vez no mundo (~) . 

262) I Cr uzada (1095- 99).- 1\ primeira expedição, 
que constava quasi exclusivamente de romeiros desarmados, 
dirigidos por Ped1·o-o-Ermlita. partiu de Colonia em 

(
1
) Quando falamos destas expedições, dizemo:. simplesmente Cru:atlas. 

Quando, porém, queremos indicar outms expedições semelhantes,:\ pal:wra 
Crtteadu accrcscentamos sempre um epithcto dizendo: <rn<;<u/a hespnnlu•la, 
rru:adn f rnluc:n, etc. 

(') O Papn entendeu que, para umn expediçlo desta ordem, era indis· 
pensn~e~ nomc~r com plenos poderes um chefe espiritual c um tempornl. 
~ csp•~ltual fot Adhelmnr de :\lonteil, hispo tio Puy; o tempor:~l, Ladis
l~u, re• da Hungria. J'orêm, fnllecenclo este repentinamente quando se 
d.'spunh:~ n partir, a <:rutacla ficou sem chefe ou general. Pois era impos· 
Slvcl recorrer :~os reis da Cermanin, dn Frnnçn ou cln lnglntcrrn, c por 
outro Indo nllo se podia esperar que os barões nc:c:c-itassem por seu gencrnl 
em chefe pessoas nilo dotadas de g rande prestigio. Vide Darru, O. C. 
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Abril de 1096. Subindo pela beira do Rheno e do Meno até 
Nuremberg, descendo pelo Danubio, atravessando os Bal· 
canos e o Bosphoro. foram esperar em Ct"vziot ou 1-/elmopolis 
a cruzada militar. Estes romeiros tiveram que padecer muito 
na sua viagem, já pela insubordinação de alguns delles, já 
pela má disposição dos povos, e pela perfidia do imperador 
Aleixo Comnéno (t). 

- Falsos cruzados.- Appareceram neste mesmo tempo, 
na Germania, tres bandos de fanaticos, que, dando·se por 
soldados da cruz, praticaram numerosas c graves desordens, 
maxime perseguindo e assassinando por toda a parte os 
Judéus. Foram todos mortos ou dispersados na Germania e 
na Hungria. Cumpre. porém, observar que estes bandos, á 
cuja frente se achavam o conde Emicho c os padres rebeldes 
Godescalc c Folcmar, não eram cruzados e nunca pcrten· 
ceram á comitiva de Pedro-o- Eremtia; eram apenas 
alguns scismaticos reunidos com o fim de infamar os catho· 
licos que tinham recetido a cruz (2) . 

Cruzada militar.- Em Agosto do mesmo anno partiu 
a verdadeira cruzada, cujo hcróe principal foi Godofredo de 

Bom"llo1l, duque da baixa Lorcna. Constava ella de immenso 
exercito, que, de varios pontos da Europa e por diversos 
caminhos, foi reunir·se em Constantinopla. Seus chefes mais 
illustres foram Balduüzo e Eustaclzio, irmãos de Godofredo; 
Roberto, duque da Normandia; Hugo de Vermandois, irmão 
de Philippe I, rei da França; RaJmnmdo de S. Gt"l, conde 
de Tolosa ; assim como Boimundo e TmzcretúJ: aquelle filho, 
este sobrinho de Roberto Guiscardo. Havendo de pas· 
·sagem tomado Nicéa e Antiochia, sitiaram Jerusalém, que 
cahiu em poder Jelles a quinze de Julho de 1099 em uma 
sexta feira pelas tres horas da tarde. Offereceram a coroa 
real a Godofreclo. que, acceitando apenas o titulo de Ba· 
rõo ~ Difmsor do S. Sepulcltro, recusou collocar na sua fronte 
a coroa de ouro no logar em que Jesus Christo, rei dos reis. 
levara _a de cspinhos.-:-Ordens militares.- Para proteger 
os chnstãos da Palest111a contra os assaltos dos infieis a 
que ainda estavam expostos em diversos logares, fundar~m· 

(') O .chefe d:~ Egrcja, que desapprovou a ida destes romeiros, foi 

desntt~ndulo .. -Pedrll em acompanhado por trcs fidnlgos franCC7.CS n frente 

de Qlllll~C mtl _homens q~e ser,·a:tm para a vnnguard11 c pua manter a ordem. 
Perecernm muttos romeiros, porém nllo todos -VidA D 0 C 

(') T . f . · . ~ arras, . . 
tramos estu 10 ormnções do-ltlull11s IJUrllulimitouus - de Ekke11rd 

des~oberto ~or M. P~rtz . Oeprehcnde·se isto tambem de umn carta do 
anttpnp:~ CUtberto. Vtde Dnrras, O C. 
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se neste tempo duas O rdens Reh"g ioso-militares, a saber: 

a dos Cavalleiros de S . '7olio 011 Hospitalarios e a dos T em· 

plarios. O mesmo fi m se propoz a Ordem Teulonica , que 

os Allemãcs organizaram depois da lerct'ira cmsada ( 1 190). 

263) 11 Cruzada (11 47- 49).- Tendo Numdino, sultão 

da Syria, occupado Edessa (44), prégou S . Bernardo, pM 
ordem do papa Eug enio l/f, a segunda cruzada, cujos 

chefes foram Courado 11r. imperador da Germania; e Luiz 

VIl, rei da F ranç:t. Como os christrtos depositassem con

fiança extraordinaria nesses poderosos monarchas, todos 

tinham concebido grandes esperanças a respeito desta ex

pedição, que, todavia, não deu resultado nvtavel. Atrahi· 

çoados os heróes da cruz pelos Gregos, que os entrega

ram aos Turcos guiando-os por desfiladeiros e desertos, 

pereceram q uasi todos na Syria c na Asia Menor. Os 

poucos que sobreviveram a esses desastres, reg ressaram 

para a Europa depois de s itiar inutilmente Da masco- lU 

Cruzada ( II 8g - 93).- 0 facto de se ter Sa!adino, sultão 

do Egypto, assenhoreado de Jerusalém (Sí). fe7. com q ue na 

Europa se estabelecesse o dizimo saladino e se prégasse a 

terceira cruzada. Toma' a m a cruz o imperador Freden'co 

Barbaroxa, Ricardo Coração de Lelío c Philippe Augusto de 

França,· porém Frederico afogou-se no Sclef ( 1190) Philippe re

gressou para o seu reino depois de occupar S. João d' Acre 

(91), e R icardo, fi cando na Palesti na, assignalou-se por façanhas 

pasmosas. Apoderar-se-ia, talvez, de Jerusalém. s i o não obri

gasse a abrir mão da empresa 'João-um-Terra, seu irmão, 

que. por conselho de Philippe Augusto. lhe usurpara o throno. 

Concluiu com Saladino uma tregua, e, na volta, f:\zendo nau· 

fragio nas costas da Dalmacia, foi por Leopoldo, duque 

da Austria, entregue ao imperador Henrique VI, que du

rante onze mezes o conservou preso no fundo de uma 

torre, consenti ndo apenas em deixai-o livre mediante uma 

somma equivalente a onze mil contos dc:: réis. 

264) IV Cruzada (1202- 4).- Em consequencia de 

ter Jlfalcck Abdd violado a trcgua, que assignara Saladino, 

seu predecessor, o papa lm!Ocm cio 111 mandou prégar 

uma quarta cruzada, á cuja testa se collocaram Bo11ifacio 

11, marque1. de:: Monferrato, Simão de Montfort, e Bddui11o 

IX, conde de Flandres. Embarcaram os cru7.ados em Ve· 

neza, e desviaram-se infelizmente do seu unico fim, quer 

para reduzir Zara á Qbediencia dos Venezianos, quer para 

restituir o throno de Constantinopla a /sane o A1!fo der-
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rubado por A fúw !11, seu irmão. Tendo derrotado o usur
pador, estanciaram dois annos perto de Constantinopla a 
espera dà recompensa promettida pelo moní\rcha que haviam 
reintegrado no throno. Como neste ínterim. um. tal Ducas 
JJ!Iurtzujlt· expulsasse Isaac, resolveram tomar a cidade 
por conta propria, rechassando o novo usurpaclor e fundando 
o imperio latino. que durou apenas· 57 annos. Baldui11o 
foi eleito imperador- da Romania- nome dado ao territorio 
deste imperio latino; Bonifacio, rei de The!>salcnica e da 
Macedonia; Dando/o, o doge de Veneza, foi nomeado 
príncipe no Peloponeso, occupando os Venezianos o bairro 
de Constantinopla mais favoravel ao commercio (1). -
V CJ::}!Zada (t 2 13-2 r ).-Ma~1dot~, portanto, 1nuocmcio, 
!11 pregar a qumta crur.ada, cuja d•recção confiou a Aud1·e 
!1, rei da Hungria; a Gut'tlu:rme, conde da Hollanda; 
e a Fredaico o Glorioso, archiduque da Austria. Desba
ratando Maleck·Abdel, ma1charam os cruzados sobre o 
Egypto. onde occuparam Damiata (Damiette) (r 7). A des
harmonia veiu infelizmente annullar estes bons princípios ; 
pois, desejando :João de Briewu, rei titular de Jerusalém, 
negociar, e o legado do Papa, conquistar todo o Egypto, 
perderam nesta deliberação um tempo precioso, e dahi a 
pouco foram dizimados pelas doenças, aggrcdidos pelos 
inimigos e obrigados a capitular restituindo Damiata. 

265) VI Cruzada (1227- 29)-A sexta expedição não 
é propriamente uma cruzada; é apenas a ·viagem de Fre
derico !1, que ainda estava sob o pe!H? da cxcommunhão, 
para tomar posse do reino de Jerusalém, que lhe pertencia 
como herança de Yo/a1tda, sua mulher e filha do finado 
rei Joào de Brienne. Recusando c,bedecer-lhe, receberam-no 
os Christa:os como inimigo, e não se achou qu~m quizesse 
dar-lhe a coroa, que tomou por si mesmo. Obteve dos 
infieis a c~ssao de Jerusalém a troco de uma alliança offen
siva e defensiva de dez annos.-VII Cruzada (r 248 - 54) . 

. (') _Foi logo depuis da qunna cruz~~<la que se deu nn J::uropn o facto 
lnexpl~cn\'Cl, ch:un~do C1'u: at111 d11s Jlfwiu11s. lmxplietwtl, dizemos, por• 
que. mngucm a pregou; pelo contmrio os bispos lhe fitcrnm notavel op· 
postçi'lo. Aconte~cu, entretanto, que dos di"ersos paizcs da Europa se mo"eram 
numerosos 1no~mhos de todas as condições enu-c os 12 e os 20 annos de 
eda.dc com o mtcmo de, passando :i Palestina, libertar 0 S. :)epulchro. 
) lunos, cedendo :1s exhonaçõcs dos bispos e de outras pessoas sisudas, 
regressam~ p~ra seus lares; outros, porém, enganados por negociantes 
sem consclencm, passaram o mar, sendo, na Asin, mortos ou vendidos 
barbnr:uncnte nos turcos. • 
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O heróe da setima cruzada foi S. Luiz, rei da França, que 
estando gravemente enfermo, fez voto de to mar a cruz. 
Marchou directamente sobre o Egypto, e occupou Oamia
ta , que breve, cahindo prisioneiro, restituiu para o seu res
g ate. Dirigindo-se então á Palestina, tratou de reparar as 
fo rtificações das cidades christans emquanto não foi infor
mado da morte de sua mãe, que deixára regente do reino. 

- VIII Cruzada (1270). Em vista dos progressos reali
zados pelos infieis na Palestina, resolveu S. Luiz empre
h ender uma nova expedição pondo desta vez a mira so 
b re Tw i's, cujo sultão parecia disposto a abraçar o Chris

tianismo, mas alli perdeu quasi todo o exercito dizimado 
por uma doença contagiosa, á qual succumbiu dle mesmo. 
Carlos de Anjú, seu irmão e rei da Sicília, salvou ' as relí

quias do exercito e concluiu com o sultão de Tunis um 
tratado muito vantajoso. No entretanto os Santos LogaNs 
ficavam para sempre abandonados. 

266) O r e sultado-das cruzadas foi: - 1) libertar, ao 
menos por algum tempo1 

o S. Sepulchro ;-2) abater tanto 

o poderio dos Musulmauos, que a E uropa fi cou livre e 
segura da invasão delles ;- 3) acabm· na E uropa com o des· 

potismo feudal e com a anarchia das g uerras privadas ;-4) 
pôr em rclaçáo o Occidente com o O riente, desem•olver o 

commercio c muitos conhecimentos scientificos, bem como 
introduzi r na Europa diversas prod ucções até então desco· 

nhecidas : v. g . o café, a canna de assucar. etc. E', toda

via, ex cusado observar que o verdadeiro fi m destas expe
dições procurado pelos Papa:; quando as prégaram, foi o 

que notámos no primeiro e segundo Jogar. O mais não 

passa de um effeito casual. Está. pois, claro que as cruzadas 
foram ex pedições licitas e muito utcis.-Licitas, visto como 

póde e deve uma nação guerr~ar c tentar abater outra, 

pela qual é ameaçada da ultima ruina. Ora os Musulma
nos haviam desde o seculo vn forcej ado para infligir esse 

extermínio á Christandadc, qu~ é uma reuni:ío de nações. 

- Uteis, porque salvaram a Europa e com ella a civilização 

christan. O não tere m conseguido resultado mais satisfacto

rio, foi devido ás g ravíssimas difficuldades que, desde o 

principio, a desg raça lhes deparou em toda a parte. 

FRANÇA (887-1328) 

267) Os ultimas Carlovingios e os p rimeiros 

Capetos- (887- 987). Pronunciando em 887 a deposição 
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de Cm·los o Gordo, a dieta de Tribur nomeou rei de França 
Eudes, filho de Roberto o Forte c notavel por seu heroismo 
em pelejar contra os Normandos. Começou então entre os 
primeiros Capetas e os ultimas Carlov111gios um periodo 
de guerra civil que durou até 987, época em que os dcs. 
cendentes de Carlos Magno foram definitivamente cxcluidos 
do throno da F rança. Eudes teve de partilhar o throno com 
Carlos o Simples, terceiro filho de Lui:; o Gago, apoiadu 
por Arnulfo, seu parente e rei da Germania. Por morte de 
Eudes (898), Carlos reinou sem companheiro, c, pelo tratado 
de Satitt· Clair-sur.Epte (9 1 1 ), cedeu aos Normandos aquella 
parte da Neustria que se chamou Normandia. Em 922 
uma insurreição dos nobres fecha em uma torre o rei Cm·los 
o Simples, t ransferindo a coroa a Roberto I, irmão de Eudes 
e pae de H·ugo o Branco ou o Grande, mas perecendo Ro
berto, no anno seguinte, na batalha de Soissons. succede-lhe 
Raul ou Rodolpho, que, pela morte de Cnrlos o S imples, 
fica unico senhor da roonarchia (929). (t) Depois da morte 
do rei Raul, succederam-sc regularmente os Carlovingios
Luiz IV d'Aiém-mar (936-54), Lothario 11 (954- 86) e 
Luiz V o Indolente (986- Sí), que luctaram ele continuo 
contra os nobres, á frente dos quaes estavnm os Capetos. 
Fallecendo afinal Luiz V, os grandes senhore elegeram em 
Noyon a Hugt1 Ca.peto (987). desprezando os direitos de 
Carlos ele Lorena, segundo filho ele Luiz IV, peln razão de 
ser elle vassallo da Gcrmania. Carlos pegou <:'m armas ; 
porém, vencido, esteve preso em Orleans até morrer (992). 
A elcvaçélO, portanto .. desta nova clynastia significava a vi
ctoria do partido nacional sobre o elemento allemão, repre
sentado pelos Carlovingios.-Na época da morte de Hugo 
(996) a casa dos Capetos dominava apenas na ilha de 
França; tinha, porém, a vantagem de ser reconhecida pelos 
g randes senhores, que, nesse tempo de feudali smo gosavam 
de grande influencia. 

1 

268) Os primeiros successores-de Hugo Capeto 
forat~l ~s. segu.intes : 1) Roberto ! f o Piedoso (996-1 03 t ), que 
a pnnc1p10 f01 excommungado (998) pelo papa Gregorio 
V, porque recusava 3eparar-sc de Bertha, sua prima. com 

C) Roberto o For!c roi p~c de Eudcs c de Roberto I. Este foi pne 

de Hugo o Brnnco i :~vo de llugo Capeto, c bis:wô de Roberto 0 Piedo· 

so.-Rnul era cnsado com Ema, filh:l_ de Roberto I. Hugo 0 Drnnco, p:~e 

de Hugo Cnpeto, era genro de Henraque o l'nssnrinheiro, rei dn Gcrmnuin. 
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a qual apesar das leis da Egreja, contrahira enlace ma.tri

monial·. Rompendo por fim essa união, casou-se com a un

periosa Constancia, filha do <"Onde de Tolosa. Reuniu á 
monarchia o ducado de Borgonha ( 1002) e recusou a co

roa imperial (1024). Durunte o seu reir.ado, a E uropa ficou 

victima de uma fome sem exemplo {1025-28).-2) Ht•nri· 

que I ( 1 03 1-óo) combateu seus proprios i r mãos Roberto e 

Eudes, que se insurgiram por instigação de Constancia, sua 

mãe ; Roberto, porém, teve de contentar·!'e com o ducado 

de Borgonha, e Eudes, de expiar seu crime com dois an· 

nos de prisão. - 3) Pltilippe I ( 1 o6o- 1 1 o8), molle e devasso, 

alterou o valor da moeda e vendeu as dignidades eccle 

siasticas. l\Iereceu ser excommungado pelo papa Urbano li 

(94), porque, repudiando sua mulher Bertha, raptou Ber

trada, mulher de Fulques de Anjlí. 

269) Sorte da coroa n os secu los XII e XIII. Con
firmaram, durante estes dois seculos, os Capetingios a ~ua 

autoridade e dilataram o seu do:ninio favon.:cendo o movi

mento das communas c guerreando o feudali smo. Foram os 

seguintes :-r) Luiz VI ( 1108·-37), o .l::.sperlo, o Lidnd()r, o 

Grosso, augmentou o dominio da casa real protegendo as 

communns e luctando contra os grandes vassallos colligados 

com o intuito de nbater a coroa. Desbaratou em Gisors ( 1 1 oS) 

os lnglezes, e foi por sua vez derrotado na batalha de Bren· 

neville ( 1119), onde pereceram só tres francezes. Formam en 

tão os lnglezes c os Allemães uma liga temível ( 1 124); não 

ousam, porém, transpor a fronteira vendo os grandes pre· 

parativos dos Francezes, que, unidos, correm contra o ini

migo commum ao grito de : Mon joy Sáinl Dmis-2) Lui:; 

Til/ o JV/oço ( 1 137-80), saqueando as terras do conde de Cham

panha e incendiando Vitry, qucilllou o povo. refugiado na 

egreja. Hospedou S. Thomaz Bccket, desterrado da Ingla· 

terra por Henrique li, e. ao voltar da segunda cruzada di-

. vorciou-se de Lconor de Guycnna, cujo dote triplicára o 

dominio da coroa ( 1 1 51). Como Leonor fosse da h i a pouco 

e~evada ao throno da Gran-Bretanha, este divorcio produ

ZIU consequencias desastrosas para a França.-- 3) Pltilippe 

Augusto ~80-1223)-tendo repudiado Ingelburga da Dina

marca, v.ru o seu reino sotoposto ao interdicto pelo papa 

hmocmcto 111; aformoseol,l Pa.riz e augmentou o .dominio 

da casa rea! combatendo os vassallos, instigados á insurrei· 

ção por ~hce, sua m:\e. Logo depois da terceira cruzad~. 

tentou pnvar do throno a Ricardo Coração. de Leão, e, nuus 

tarde, co111 o pretexto de vingar a ·morte de Arthur, filho 
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delle, tirou a :João-sem· Tara todas as possessões do con
tinente com a excepç:to apenas da Guyenna c da Gasconha. 
-4) Luiz VIII o L cr1o (1223-226) reuniu um g rande nu· 
mero de feudos á coroa. e, intervindo em favor dos Calho· 
licos nas guerras contra os Albigenses. alongou suas fro n. 
teira" até o Mediterranco. 

270) O s Albigenses- eram apenas um ramo de Ma
nichéos, que. desde o seculo UI, apesar dos esforços de am
bos os poderes, appareceram repetidas ve1.es em varios lo
aares e com diversos no mes. Além do Oriente c da Italia, 
durante a Edade Medin , infestaram o sul da Françn, onde. 
da cidade de Albr, seu centro. fo t·am denominados A lóigmses. 
A sua doutrina era não menos perniciosa :i sociedade civ il 
e á família do que â religião. Negavam os sncramentos. a 
realidade da Encarnaç:io, a honesttdade do matrimonio. a 
resurreição e outros dog mas. Protegidos pelo conde de 
Tolosa, Raymundo V!, baldaram todos o" meios de doçura 
empregados pelo poder ccclesiastico. Como chegassem ao 
excesso de assassinar o legado apostolico. Pedro de Cas· 
telnélu ( 1 2o8), bmocm cio /li prégou contra elles uma cnt· 
zada, que consistiu nas tres campanhas seguintes.- N a I 
c ampanha ( 1209). foram poupados os domínios de Ray · 
mundo, que cedera e até tomára a cru7.. Querendo. todavia, 
os cruzados reduzir á obediencia alguns vassallos ainda re
beldes, occuparam B~7.iers e Carcassona, onde o:> soldados 
praticaram varias desordens. reprovadas pelos chefes c muito 
mais pelo Papa. N a 11 campan h a. (1212 - 15), abraça 
Raymundo abertamente o part tdo dos hereges. e chama em 
seu auxilio Pedro 1/, de Aragão; porém, desbaratado por 
Sim:to de Montfort na prodigiosa batalha de Muret ( 1 2 de 
Set. de 1213), retira-se para a Inglaterra, e ~ deposto pelo 
concilio IV de Latrão ( 121 5), que transmitte o fel1do ao ven· 
cedor de Muret.- Na III campanha (1216- 29), Raymundo 
e seus filhos, voltando da Inglaterra, conquistaram de novo 
todo o condado e perseguiram os Catholicos. Comtudo. ba
tidos por Luiz VIII c pela rainha Branca, foram obrigados 
a acceitar taes condições, qne em breve haviam de causar 
a reunillo do feudo á coroa. A principal destas condições 
ern que Raymundo VII casasse a sua unica fi lha com o 
conde de Poitiers, um dos irmãos do joven monarcha, e 
lhe désse como dote o condado de Tolosa. 

?71} Os ultimos Capetos dire ctos - foram- 1) Lub 
1.-~ ou S. Luiz {1226- 70), que augmentou o domínio da 
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coroa, porém sempre com a mais rigorosa justiça. Suas 
virtudes lhe grangearam o amor, e sua firmeza, o respeito 
de seus subditos. Foi o primeiro mona:-cha franccz que 
chamou para o ·eu conselho os burguezes, os quaes tomaram 
mais tarde o nome de terceiro estado. Reprimindo as des
ordens do feudalismo, fixando o titulo da moeda, decretando 
penas severas contra o duello e a blasphemia, bem como multi
plicando as escolas, conseguiu que tudo prosperasse no seu 
reinado. As sciencias, as :~ rtes e n. litter:~tura attingirnm o 
apice do esplendor; a industria. o commercio e a agricul· 
tura progrediram de um modo notavel. Foi neste tempo 
que um tal Sorúou fundou a faculdade thcologica, á qual 
deixou o seu nome (1 258). Nem este reinado t~dquiriu menor 
gloria no exterior; pois. além de duas cruzadas, sustentou 
S. Lui z uma g uerra contra os Inglczes, tirando-lhes diversas 
províncias depois de derrotai-os em Saintcs ( 1242).- 2) Pld
/ippc /f! o A"da:: ( 127o-85) succumbiu na expediçao contra 
Pedro 111 de Aragão, que apoiava os autores das Vespcras 
Sicilianas.-3) Pltilipp~.· IV o Bc/lo (1285 - 1314) fez uma 
guerra infructuosa contra a Inglaterra e outra contra as 
F!andres, cujo conde prendeu e depoz. -JVo inlt:1'tor, tra
tando Philippe de tornar a sua autoridade sempre mais 
absoluta, combateu a todo o transe a nobreza e o clero; 
alterou por 35 vezes o valor da moe<la c decretou impostos 
exorbitantes. Bonifacio VIII, portanto, interveiu afim de 
proteger os direitos da Egreja e de lembrar a Philippe as leis 
da justiça; porém este, além de acolher na sua côrte E!õ
tevam c Sciarra Colonn:~. banidos de Roma, fechou em um 
calabouço o legado apostolico, incumbido de aplanar as 
difficulJades; convocou os Estados-Geraes, apresentandú
lhes uma bulia pontificia falsificada, c teve a pretenção de 

depor o Papa mandando-o prender em Anagni por Nogarct 
e Seiarra Colonna ( 1303). Bonifacio, posto em liberdade 
pelo povo, morreu dahi a pouco em Roma, talve1. enve· 
nenado. Conseguiu a suppressão da Ordem dos Templarios, 
mas nao alcançou que f0sse condemnada a memoria de 
Bonifacio VIII. Deus o puniu com o-ravissimos desgostos 
domesticas; pelas JJllatinas dt· Bruge~ ( 1302), onde pere· 

ceram 3500 francezes; pela grande derrota de Courtray ( 1302), 
chamada Bntallta das Esporas (1) ; e pela morte repentina 
que o salteou em uma caçada.-4) Luiz X o Jitróuleuto 

11
) Dérnm-llie este nome em nttenç11o :~o tnrgo numero de uppras rr· 

colhidns no campo. 
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(r 3 r 4-16), cujo reinado se assignalou por uma grande reacção 
do feudalismo, e uma guerra infeli z contra as Flandres.- 5) 

Pldtippe V o Longo ( 1316-22). Tendo João I, fi lho pos
thumo de. Luiz X, fallecido no anno de 1316 em que nasceu, 
devia subir ao throno Joanna de Navarra, fi lha egualmente 
de Luiz X; porém Philippe, que governava o reino em nome 
de seus sobrinhos, fez declarar pelos Es tados-Geraes que, 
segundo a Lei Salica, as mullu res não podem rt!inar. Con
seguindo deste modo cing ir a coroa real, levou a effeito 
uteis reformas, e poz cobro aos excessos dos camponezes 
que, tomando o nome de pastores, devastavam o paiz.- 6) 
Carlos IV o Bel/o ou o Yusticezro (13 22- 28), foi o ~1ltimo 

dos Capetos directos, que occuparam o throno por 34 1 
annos, succedendo-se sempre regularmente de pae a fil ho 
desde Hugo Capeto até Luiz X, do qual fo ram irmãos 
P hili ppe V e Carlos IV . 

INGLATERRA (1066- '1377) 
272) Os Normandos {I o66- I 154).- Por morte de 

S . Eduardo ( 1o66), Guillu m u o Bastm·do, duque da Nor· 
mandia, conquistou a Inglaterra desfazendo e mata ndo na 
batalha de Hasling s o seu competidor Haroldo, cu nhado 
do santo. Guilherme reinou com muita severidade; foi in· 
justo a respeito da Eg reja. e deixou a Normandia a Roberto, 
seu filho mais velho. Seus successores na Inglaterra foram: 
- I ) Guillzer me o Ruivo (1087--100), segundo filho do Conquis· 
tador, pereceu em uma caçada, alvo do •)di o universal em con
sequencia de seus vicies, do seu despotismo, e por ter perse
guido S. Anselmo, arcebispo de Cantuaria.-2) Hmrique f 
Beauclerc (I I oo- 3 5), _tercei ro filho do Conquistador, usurpou 
a coroa, que. pertencia a Roberto, a quem despojou tambem 
da Normandia arrancando-lhe os olhos ( r 1 o6) e deixando-o 
preso até morrer {I I I6). No interior Henrique conciliou os 
espíritos chamando do desterro a S. Anselmo casando-se 
com S. Mathilde da Escossia e concedendo ao~ barões uma 
C:'nrta , qu~ é considerada como a primeira origem das 
hberda?es mgleza~. Sendo pela morte de Gui/heruu: Addtizg, 
seu umco filho_. pnva_do de successor directo, legou o throno á 
sua filha Mathtlde, v1uva do imperador Henrique V e mulher 
de <?eoffroy Plantageneta, conde de Anjl\.-3) Estevam dt• 
Btozs, ( r I 3 5-54), neto do Conquistador por sua mãe, p ro
testou contra o testamento do seu tio · e tomando posse do 

· r 1 ' , 
rell\o, tez argas concessões aos barões. Occupando no en· 
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t retanto a Normandia, a1liando-s~ com S. David da Escossia 
e invadlndo a Inglaterra, Mathilde prendia o neto do Con· 
quistador obrigando.o a consentir em um tratado que ga· 
rantiu a successão da r nglatcrra a Henrique Plantageneta, 
filho de Geoffroy, porém só depois da morte de Estevam. 

273) Os Plantagenetas - foram: - 1) Hmrique li 
(1 1 54- 89), que pela acquisiçáo de mais de dois terços da 
França actual, pela conquista da Irlanda e por sua suzerania 
sobre a Escossia, se tornou um dos mais poderosos monar· 
chas do seu tempo. Comtudo não lhe ficou na historia sinão 
a reputação de um tyranno. Afim de dominar melhor o cle
ro deu a sé primacial d~ Cantuaria a Thomaz Becket, seu 
chancellcr, mas achou nc.:lle um heroico defensor dos direi· 
tos da Egreja. A mo rte violenta de Thomaz excitou contra 
Henrique a indignação geral c a revolta de Leonor, sua mu
lher. bem como a. de seus quatro filhos. - 2) Ricardo I , Co
ração dt· Leão ( 1 189-99), não podia deixar de ser infeliz, 
visto ter, por tres vezes, pegado em armas contra o seu 
proprio pae. Ao regressar da terceira cruzada ficou preso 
na Gcrma nia, sendo depois obrigado a luctar com :lodo· 
sem Terra, seu irmão, que usurpara o throno.-3) Tendo Yotio 
sem- Terra (99- 121 6) assassinado Arthur, filho de Ricar· 
dn (6), declarou-lhe Philippe Augusto a g uerra e o desba
ratou na batalha de Bouvines ( 1214), tirando-lhe quasi todas 
as posses~ões do continente. Compelliam·no nesse mesmo 
te mpo os barões a conceder a JJ!Iagna Carla {'), base da 
constituição actual da Inglaterra. O papa Innocencio lli, afim 
de punil·o pela sua tyrannia, seus crimes e a perseguição 
contra o clero, declarou·o deposto e excommungado, incum· 
bindo Philippe Augusto de executar a sentença ( 121 2); porém 
o absolveu e reintegrou no throno ao vel-o convertido. 
-4) Hmrique /I/ ( 1216-72), filho de Yoifo-sem- Terra. Irri
tados os nobres por verem o monarcha cercado de favoritos 
extrangeiros, levantaram-se induzi ndo.o a convocar o gran· 
de conselho da nação que pela primeira vez recebeu o nome 

d: par/mnmlo.-0 seu resultado principal foi a lei intitulada 
.E.statt.ttos dt· Oxford ( 12 58) que limitava muito a autoridade 
do r~'· Preso em uma nova insurreição, perdeu Henrique 
quast todo o seu poder (1264); mas, depois da batalha ele 
Evcsltam ( 1265) em que pereceu o conde de Leiceslcr, chere 
da nc· breza, recuperou a autoridade confirmando a Mag1la 

(
1
) 1\s disposições principnes dn tlfn~11a Carln silo n lei elo Jury e n do 

/1,1/Jti1S·f(Wf'IIS. 

!2 
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Carta e restaurando a tranquilliuade public::a que durou até 
a sua morte.-5) Edua1·do I (72- 1307) maculou pela cruel· 
dade o seu rei nado, aliás glorioso para a fnglnt\!rra. Teve 
com a França uma guerra que acabou pela intervenção 
pacifica de Bonifacio VIII e pelo casamento do fut uro 
Edua1·do 11 com Isabel, filha de Ph ilippe IV ( 1299). Conquis· 
tando o principado de Galles, fez em poo;tas o seu ultimo 
duque ; intervindo nos negocias da Escossia, recebeu o ju
ramento feudal de João Baliol: mas causou por sua tyran
nia uma guerra ( 1296), na qual havt:ndo preso Guilherme 
Wallace que tentava libertar a sua patria. o esquartejou, 
mandando expor os pedaços do st:u corpo em varias cidades 
da Inglaterra ( 1305). Roberto Bmu. filho do que fôra com
petidor de Daliol, vingou mais tarde a 1110rle de Wallace 
restituindo a liberdade á Escossia.- 6) Eduardo I/ ( 130? - 27), 
o primeiro que levou o titulo de Príncipe de Gal/cs, foi 
devasso, e, por se ter rodeado de favori tos, descontentou a 
seus barões, que, insurgindo-se por diversas vezes, enforca
ram os validos e assassi naram o rei.-7) Eduardo 111 
( 1327-77), tanto que subiu ao throno, executou o conde de 
Mortimer, assassino de seu pae e favorito de sua mãe, a 
quem fechou em um castello. 

FRANÇA E INGLATERRA.- GUERRA DOS CEM ANNOS 

274) D efinição.- Leva o nome de Guerra dos Cem 
Aunos uma lucta obstinada que no ultimo quartel da Edade 
Media se travou entre a França e a Ing laterra, e que 
abrange um periodo de 114 an!lOS (1339- 1453). A França 
esteve a tornar-s<! uma provinda ingle7.<~, e foi salva só por 
int.er~enção ~special . de ~eus nn pessoa de Joanna d' A~c. (•) 
OlVlS~O. Pode a h1stona desta guerra divid1r-se em qua
tro penodos. o r, que relata os desastres francezes, exten
de-se até n paz ele Bretigny em 360.-0 II periodo. ~lorio · 
so. para a F_ran_ça, vae até a morte do condc:s tavel D:t· Guu
clm e do 1 t!l C nr/os o Sabia em 1380.-0 IIl leva a Filha 

(
1
) Durnntc todo este te · 

seguintes: mpo governnrnm a Frnnçn c n Inglaterrn os reas 

Nn l11glnlcrra 
1327-77- -Eduardo lll 
1377-99- Ricardo II 
1399-13-llcnriquc IV 
1413-22- v 
1422--72-- VI I 

Na Frnllfa 
1328- so - Philippc VI de Valois 
1350-64-Jo~o li o Dom . 
1364 - 8o- Carlos V o Snbao 
138o-22- , VI o Louco 
1422_ 61- VIl o Victorioso. 
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Primogenita da Egreja até a beira do :1bysmo e acaba no 

t~ ssedio de Orléans em 1428. - 0 IV período ter mina com 

a victoria definitiva da França em 1453. 

275) P e r io do [-Dt•saslres. - Por morte de CarlrJs IV 

o Bel/o ( 13 28), Eduardo /f[ reconhl!ceu Philippe VI de V a/ois 

por legitimo her, iciro da coroa de f'rança quf!, a nao ser 

a Lei Salica
1 

lhe pertencia corno neto de Philip pe IV o 

Bello (r). Instigado, todnvia, m tis tarde pelo conde Rober

to de 1\.rtois, assumiu so l emnem~ntc (l 339) o t itulo de rei da 

França; fomentou uma in ->urreiçã'> dos F lamengos ; destruiu 

a frota inimiga nas Comportas ou Eclusas ( 1340); invadiu a Nor

mandia; esmagou os Francezcs em Crécy ( 1346) e occupou a 

cidade de Calais, da qual baniu todos o~ subditos dú seu 

rival. Concluiu-se então, mediante a intervenção de Clemente 

VI, uma tregua de um anno ; por·ém, dahi a pouco, os ln

glczcs, capitaneados pelo Principe Ntgrt~ ou de Calles, as

solaram o occidente da F rança, infligindo perto de Poitiers 

( 1356) tal derrota aos F rancezcs, que aby·mtou a monarchia na 

maior confusão e no maior perigo. Sendo o proprio rei 

João preso e conduzido para Londres. assi~nou um t ratado 

excessivamente oneroso que os E stados- Ce1aes recusaram 

ratifi car. Passam, portanto, os inglezes de novo ao conti nente, 

são bem succedidos em numerosos recont ros, e d ictam a 

paz de Bretigny ( 1360), que lhes dá plena soberania e m larga 

parte d.t F rança. F ixam, no mesmo tempo, o resgate do 

monarcha numa quanlia equivalente a trcs mil co ntos de 

réis. Poude então João regressar a Pari1.; como, porém, nao 

conseguisse ajuntar a somma promett ida e fosse ànformado 

da fuga de seu filho que dt!ixá ra em refem, voltou, com 

raro exemplo de lealdade, para a sua prisão ( 1 363), fallecen

do, no anno se~uinte, na Torre de Londres. - O estado 

in t e rior d a F rança- durante este primeiro peri odo, foi 

lastimoso. P/tilippe VI, para acudi r ás despezas da guerra, 

decretou um impo:;to muito pesado sobre o sal, e alterou 

be~ cincoenta vezes o v.rl ..>r da moeda. Viu-se, de mais a 

mats, a F rança, nesta época . a braços :- 1) com a p esü ou 

n~orte ucgra que em Pariz chegou a fazer 800 victimas por 

dta ;- 2) com as intrigas de Carlos o Máu, rei de N a varra, 

que, levantando o povo, tratava de apoderar-se do throno;-3~ 

I') Erlunrrl<~ I/I era neto por sua mtte; C11rlos t1 /llát~, bisnet o 1 tam'bem 

por sun mãe, de P!tilippe 1 V o Bel/o ao puso que Phili/lf!t V f dt Vnloil 

era sourinho dc.llc , i: é., neto do p,~ilif!/le !!f pelo lado ptlterno. I'orlnnto. 

n não ser a Lt~ Sall~a 1 a coroa pertencia a Eduardo I !I. 
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com a :Jaquui'a e com as Gra11du Companltias (•). Comtudo 
Philippe VI adquiriu, nesse tempo, o Delpleinado e o con
dado de Mo11tp~llür. 

276) Período II .-Gioria da Fra11ra.-O segu ndo pe
riodo coincide com o reinado de Carlos V o Sabio, que 
governára, como regente, durante o captivciro do rei João. 
Achou Carlos a França em um estado altamente deplora
vel, mas logo restaurou tudo fazendo optimas leis para a 
paz e segurança publica, creando o tribunal das contas, er
guendo a Bastilha, livrando o paiz de Carlos o Màu e das 
Grandes Companhias, e dando mais uma vez principio ás 
hostilidades contra os Inglezes, aos qunec; tirou larga parte 
de suas conquist~s. Formou uma bibliotheca publica e;: ex 
tendeu a sua influencia sobre a Bretanha c além dos Py
renéos. Distinguiu-se neste reinado g lorioso o condestavel 
Dtt·Guuclin, que capitaneou a expedição da Hcspanha (t); 
tomou parte na guerra da Bretanh:t ; cahiu diversas vezes 
prisioneiro, remindo·se sempre por si mesmo c pelejando 
com valor sempre novo. Succumbiu aos trabalhos da guerra 
dois mezes antes da morte de Carlos, que lhe tributou a 
honra tão rara de enterrai-o no proprio st!pulchro dos reis 
em S . Diniz. 

277) A guerra d a Bretanha o u das Duas joannas 
-era apenas uma contenda entre dois competidores para 
succederem nesse feudo ao duque Yoiio 111: porém, in
tervindo os Inglezes em favor de João de Montfort, e, apo
iando os F rancezes Joanna de Ponthilvre, casada com Car
los de Blois, não tardou em assu mir grandes proporções. 
Recebeu esta lucta o nome de - Guerra das Duas Yommas, 
porq ue, sendo João preso pelos Francezcs (1343), e Carlos 
pelos I nglezes ( 1 34 5), as duas senhoras, ambas chamadas :Joan-
1la , continuaram as hostilidades com vnlentia !:uperior a 
seu sexo. 

(
1
) Deu-se nesta epoca o nome de Joqutl ia ns desordens praticadas 

pelos eamponezcs, que lrntav:.m de acabnr com os nobres, e reconheciam 
como chefe um tal Cuillurmt Cailltt, alcunhnndo·o de Jarques htm ltol/1/llt.
A_r Grandes Col!tflanltias e.ram soldados desordeiros jn despedidos do exer
c~to! que. re.umclos em dt~crsos corpos, assolavam as provincias com gra
\'tssnno detruncnto do p;uz. A listando·os ele novo levou-os Du Gucsclin 
par11 n guerra 1la llcspnnhn. ' 

• (
2
) Mot!vnr:un esta expedi~lto as dcs:wcnçns entre Pedro o Cruel c Hen· 

nquc de f rnsl:unnrn, que dtsputnvam entre si o throno de Castclla c de 
Leilo .. Os lnglc7.cs npoinrnm !'edro, c n França inten •ciu em nu,;ilio dc
Hcnnque. 



GUERRA DOS CEM ANNOS 179 

278) O estado interior-da Inglaterra ia, ~o ~nt~e
tanto, de mal a peior. Eduardo perdeu ( 1377) o Pt mctpe 
N egro que devia s t1cccder-lhe, e, em consequencia de sua vida 
irregular, elle mesmo acabou desprezado por todos. No 
mesmo tempo o parlamento augmentava o seu poder con
segui ndo que fossem sanccionados os tres princípios funda
mentaes (1 376) da constituição britannica, a saber: O direito 
de votar os impostos, o de 11Ul1ltl:1' ou muda·r a lei e o dt! 
metler em accusação os mi11istros da coroa.- Durante a me
noridade de Ricardo II, filho do Príncipe Negro, tudo correu 
de um modo ainda peior, qt•e r pelas intrigas dos tios do 
rei, quer pelas declamações do heresiarcha T11z"clif, que então 
appareceu (1) . Nem a situação melhorou quando Ricardo 
assumiu as redêas do governo; porque seus tios e os barões, · 
prendendo o infeli?. monarcha, o constrangeram a abdicar 
e talvez o privaram da vida (400). Assenhoreou-se então 
do throno a casa de Laucaster com damno da de Clarence, 
e 1-lem·ique IV reinou pelo terror afogando no sangue 
as sedições. Foi principalmente em virtude deste estado 
da Inglaterra que as hostilidades ficaram suspensas por mais 
de trinta annos. 

279) Periodo III.-Desastresfra1lcezes.-O bom estado 
do thesouro, a energia com que o joven rei, sahindo da 
menoridade começava a governar, o modo facil com que 
diversas insurreições eram domadas : tudo, no pri ncipio 
deste período, promettia optimo futuro á Filha Prim(lgenita 
d~ Egreja. T endo, porém, o rei Carlos VI enlouquecido (1392), 
d1sputaram entre SI o governo os Borgonhezes, capitaneados 
pelo duque de Borgonha, e os Armagnacs, á cuja frente se 
achava o duque de Orléans, genro do de Armagnac. Estas 

(
1

) 7otio /Vidtf nasceu em Wiclif, ou Wiclef na província de York, em 
1324, Entrando na carreira ecclesiastica, logrou ser nomeado pri11âpal do 
collegio da rainha em Oxford. Como esse logar fosse pouco depois con· 
fi:tdo a :1lguns religiosos. e o Papa, para o q11al o nosso João nppellál'a, 
se pronunciasse em favor delles. começou Wiclef a prégar e a escrever 
contra o poder ~emporal e espiritual do chefe da Egrcjn, contra o clero 
em geral, os prmcipcs, etc., etc. Protegido n principio pelo duque de 
L~ncaslcr {o futuro Henrique lV), propagou erros tão nnlisociaes, que ct m 
11111 l:tvra~ores yegt~ram em armas contra os ricos. Condemnado em 1382, 
fnlle.ceu tmpenllen te em 1384. Comquanto Ricardo ([ mandasse que os 
es~nptos delle fossem queimados, c Henrique V exterminasse os ultimos 
W•clefidas, que assumiam o nome de Lolla1·des, um fidalgo bohemio, que 
estudava _em Oxford, achou modo de levar os livros do heresia.rcha para 
a Bohenua, onde João Huss, então reitor da universidade de P raga, adap
tou n.s suas doutrmas. 
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desavenças, que degeneramm em verdadeira guer• a civil, 

expuzeram a F rança a um risco extremo. Pois, renova ndo 

Hmrique V as hostilidades e invadindo a Normandia, esmagou 

os Francezes em A::i11court, onde fez um grande numero 

ele prisioneiros distinctos ( 141 5). Então os Borgonht·::es c a 

propria rainha mãe, Isabel de Baviera, não duvidaram alliar·sc 

com os extrangeiros contra os Armagnacs, assigna ndo o 

tratado de T royes. que:: entregou a França aos Inglezes 

(20). Casando-se, portanto, Henrique V com Catharin:~, filha 

de Carlos VI, foi declarado regente c herdeiro do throno. 

Era no mesmo tempo o Delphim (o futuro Carlos V 11) 

co mpelli do a retirar·se para o sul do Loira com alguns ca· 

valleiros que ainda lhe ficavam fieis. T al era a situação elos dois 

paizes quando fallecc::ram Henrique V e o infeliz Carlos VI. 

280) A Henrique V -succedcu na Inglaterra lfmrique 
VI, seu filho, sob a regencia do duque de Bcdford, o mais 

habil político do seu tempo. Durante ainda sete annos foi 

Carlos VII levado de vencida em toda a parte, e Orléans, 

unica fortaleza que lh e restava, tinha de luctar com me

donho cêrco. Já não havia, poi!>, esperança de salvação para 

a França, a não se• o apparecimento de Joanna d'Arc. 

281) Período IV.- Vz.ctoria da França.-Era :Jomma 
d'At•c uma pobre pastorinha de Domrémy, perto de Vau· t 
couleur na Lo rena, onde nascc::ra em r 41 o. Asseverando 

que recebera de Deus a missão de expulsar da França os t 
Inglezes, obteve do rei um pequeno exercito com o qual I 
libertou Orléans (1-8 de Maio de 1429), bateu os inimigos 

em diversos recontros e conduziu Carlos VII a Reims, as· 

sistindo alli á sagração delle ( 1 7 de J un. de 29). Quiz então 

retirar-se affirmando que a sua . missao estava acabada· 

porém, detida pelo rei, foi, no assedio de Compiégne, pres~ 
(30) pelos Borgonhezes e entregue aos extrangeiros. E lites 

que lhe votavam um grande odio, obtiveram á força de 

intrigas que fosse, como feiticejra, queimada viva em Ruão 

(31}. ~uidando então ?S Inglezes .que iam triumphar, coroaram. 

fiennque VI em Parrz como re1 de França. Foram, todavia, 

desbaratados em toda a parte, sendo afinal repellidos de 

todos os lados e perdendo as possessões do continente com 

a ex~epção apenas de Calais. Levaram a ultima derrota em 

Castrllon (I 4 53), sobre o Dordonha, onde pereceu o general 

:fott~ Talóot, que por suas façanhas merecera o nome de 
Achtlles da b•glatrrra. 
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HESPANHA- MUSULMANA 

282) Califado d e ·Cordova. - Fundou o c<~ I i fado de 
Cordova Aóderamt• I (7 56- 87), q\1e resistiu com vantagem 
aos Abbassida.;, porém não conseguiu ~ubjugar os christãos 
das Asturias.- S<'IIS sllcccssores mais illustrcs foram estes:- 1) 
AI-Hakcm f (796- 822). que restaurou a ordem ; protegeu 
a littemtura; orgamzou uma bibliotheca de 40.000 volumes, 
c concluiu a f<~mosa mesquita de Cordova (r) já começada 
por Abderame J, seu avô -2) Aódcramc li o Victorioso (822-
52), que poz côbro á an;~rchia; rcchassou os N ormandos; ven
ceu Ordonho. rei das Asturias; perseguiu os chris tão~ moza
t·nó/cos ou arabcs por adop~lo, ao<; quaes vedou o eleger 
novos bispos e o reconstruir suas egrcjas. Seguira m se 6o 
a nnos de anarchia e de guerra civil, que levaram o califado 
a uma dccadencia extrema - 3) Aódcrame 111 o Graude 
(9t2·-6 t). que assumiu o titulo de Emil·al-Jl![umeniu (prin· 
cipe dos crentes), inaugurou uma nova éra de prosperidade 
e de grandeza re'itabelecendo a ordem, combatendo os 
Christãos, passando os Pyrenéos e levando sua$ arn1as vi· 
ctoriosas até a Mauritania na Africa. F oi. todavia, tambem 
elle derrotado diversas vezes pelos Christãos. E levando a 
seu auge a civilização arabc na Península pela protecc;ão 
outorgada ás lettras, ás artes e ao commercio. rnereceu as 
congratulações elos imperadores gregos; ele Hugo, r·ei da 
Italia; de Carlos o Simples, da Franca; c de Otltilo I, da 
Germania.-4) AI·Hnkem 11 (96 1 -76) imitou seu pae na 
protecção concedida âs lettr~s. sciencias e artes; sopitou 
um l evant:~mento da Africa, c tirou Zamora (63) aos Chris
t:ios.- s) H ixam (76- 1006). voluptuoso e indolente, dei· 
xou-se dominar totalmente pelo seu primeiro ministro (hajib) 
Moltamcd-ai· .Mansor, q~e. desbaratando numerosas vezes os 
Christãos durante 25 annos, assolou os reinos de Navarra 
e de Leão. bem como os condados ele Castella e de Cata-
11m/ta. Esmagaram-no, afinal, os príncipes cbrisUlos (') na 
grande peleja de Calata1tacor (píncaro dos abutres), perto 
de M edina· Ccelt' (999). onde pouco depois cessou de viver 

(') Comava 1093 columnns; estava dividida em 19 nnves; nrdiam nelll\ 
4700 lampadns. E' hoje a cathedrnl de Cordovl\, 

(') Foram Affonso V, de Lel(o • Gnrrins conde de Castella · e Gnt·rias 111, 
. d N L ' ' I ret e. l avnrra. evavl\ este ultimo o appellido de Trtmult>, porque, quando 

revestra n courn~ . apoderava-se do seu cor po um tremor involuntario, e 
ell.e costumava dtzer : O mm ct>rf!D tt·tmt p tfq perigt> a que " vae t~\-;or 
mw!ta corngtm. 

, 
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(1001).-Com elle pereceu a gloria do califado, que, dpoz 
dilatada agonia de guura civil e de desgoverno, foi des
membrado ( 1031) em dez pequenos reinos independentes, 
os quacs cahiram pouco a pouco nas maos dos Christaos. 

HESPANHA CHRISTAN 

283) Pelagio.-Quando nos primeiros annos do se<:ulo 
VIII os Arabes invadiram a Hespanha, um punhado de he
róes ao mando de D. Pelagio ret iraram-se para as monta
nhas das Asturias. onde, unindo-se aos Bascos c derrotando 
os invàsores em Covadong a (7 r8). déram principio a essa 
pasmosa cruzada que durou qua~i oito seculos e que salvou 
a Hespanha christan. A sua capital no começo, segundo 
alguns, foi Gi.fon ou Gigia; segu ndo outros, Cang as ou Ca· 
nicas; logo depois Oviedo (76o) e mais tarde Lt•ão (9 14). 
Os principaes successores de O. Pelagio fo ram os seguintes: 
- 1) Affonso 11 o Casto (791 -835), que p rotegeu as lettras; 
ligou-se com Carlos Magnn e fundou diversas cidades, en· 
tre as quaes se distingue Sa11tiago de Composlella, (1).- 2) 
Ra111iro I (835- so) repelliu os Normandos c venceu Abdl'· 
rame //.-3) Ordo11ho I (Sso-66} tomou aos A rabes To· 
ledo e Salamanca.-4) Affonso 111 o Grande (66-9 10), di
vidindo o se~1 reino entre seus filhos, facilitou as victorias 
de Aóderame 111 e adiou por largo tempo o triumpho dos 
Christaos.-s) Sa1lcll0 111 o G1·aude (t000- 1035), successor 
de Garcias J/1 o Tremulo, realizou uma união momentanea 
de toda a Hespanha christan, que dahi a pouco quinhoou 
entre seus filhos, formando os reinos de Navarra, do Ara· 
gão, de Castella e de Leão. 

284) A Na varra - depois da morte de Sancho Ill, 
passou successivamente para diversas familias. A sua his
toria não tem interesse geral. Em 1 51 2 foi por Fernando 
o Catholico reunida a Castella. 

285) Ara~ão.-Os principaes monarchas do Aragão fo
ram os segumtes :-1) Affonso _J o Lidador (1104 - 34), 
casa~do-se com D. Urraca, herde1ra de Castella c de Leão, 
reumu por um momento toda a Hespanha christan, e tirou 
Saragossa aos Mouros (TI 18).- 2) Rami1·o fi o Monge 
(1134-37) havendo desposado Petronilla sua filha de dois 

I 

(') Dir.cm que Compostclla é corrupç11o das palavras Jnc/111111 Aposto/o. 
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annos, com o conde de Barce!lona, abdicou, voltando para 
o mosteiro, donde sahira a pedido do povo e por ordem 
do Papa. Os novos reis do Aragão, adquirindo os condados 
da Provença, do Roussillon c de Montpellier, conseguiram 
o domínio do 1\IIeditt:rraneo occidental.-3) Ped1·o 11 (t tg6-
12t 3) pereceu na batalha de Muret, combatendo ao lado dos 
Albigenses.-4) Jayme I o Couquislador (r 21 3 -76) assenho· 
reou-se do reino de Valencia c das ilhas Baleares. Em 63 
annos de reinado e de guerra, nunca foi vencido, fundando 
numerosas egrejas e conseguindo trinta victorias.-5) F~dro 
111 ( 1276-85), fnvorcccnclo os autores das V,·speras Sicilia
nas, apoderou-se da Sicília, que dtzia pertencer lhe em vir· 
tudc do seu casamento com Consta11cia, fil ha de Manfredo. 
- 6) A.ffouso V o 111agmmimo ( 1416-58), sendo adoptado 
( 1420) por Joanna II de Napoles, annexou o reino de Na
potes a seus domínios do Aragão, da Sicília e da Sardenha 
( 1442), que antes de descer ao sepulchro repartiu entre seus 
filhos Emfim o casamento (1474) de Femando o Catleolico, 
rei do Aragão com Isabel, rainha de Castclla, effectuou de-
finitivamente a reunião dos dois reinos. · 

286) Castella e L eão-foram t·eunidos {1037) por Fer-
11ando f, filho de Sa11clto 111. Assustados os Mouros pelas 
façanhas gloriosas de Affonso VI (1072- 1109) e do famoso 
Rod rigues Dias de Bivar, mais conhecido sob o nome de 
Cid (sr.), chamara m Cllt seu auxilio os Almorav ides, seita 
político-rel igiosa, que acabavam de fundar }J!farrocos. Sendo, 
portanto, os Christãos desbaratados em diversas pelejas, 
implora ram o soccorro dos Franct:zes. E ntre os que accei· 
taram este nobre convite, sobresahiam dois p~incipes cape· 
ting ios da ca a de Borgonba, Rayuumdo e Hmrique. A 
desharmonia enfraqueceu os Almofavides; porém, os Almo
hadas ou Unitarios que sobrevieram, derrotaram Affonso IX 
de Castella na batalha de Alarcos ( 11 95). Unindo-se enta:o 
os Hespanhóes, por conselho de bmocmcio 111, contra o 

inimigo commum, conseguem a grande víctoria das Navas 

de Tolos a ( 12 1 2 ), que rechassa os· Mouros até a Andaluzia 

(
1)._-Femando 111 o Sa11to (1217-52), primo-irm~o de S. 

Í..utz de França, reuniu definitivamente os dois reinos de 
Castella e de Leão. Tirando aos Mouros Cordova, Sevilha 
e Cadiz, os reduziu ao pequeno reino de Granada, ultimo 

(I) F~i J?O~co mnis ou menos neste tempo que em soccorro dos Chris

ti!os se ~nst~tu~rnm as Ordens Religioso-militares de Alcnntara, de Calatra

va, de Sanuago e de Aviz, as quaes prestaram serviços mui relevantes :1 
Hcspanha Christnn. 
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asylo que ainda lhes ficou na Hespanha.-Affonso X o Saóio 

{1 252-84) tomou a cidade de Nieó/a depois de uma resis-

tencia heroica da parte dos Mouros, que, segundo dizem, 

ne~ta occasião fizeram pela primeira vez uso elas armas de 

fogo {1257) (1 ).-A/fo11so XI (1 312-50), ajudado por D. 

A./fotzso IV ch:: Portugal, infligiu ao pé de Tarifa soón· o 

Saindo (1340) uma derrota tal aos Mouros, que de,ta data 

em deante nunca mais passar<~m da Africa para a Penin· 

suJa (2).-Pedro o Cntel (1350- 68) luctou com Hmriqltl! 

de Trostamm'a, seu irm:io natural, que lhe disputava o 

throno. Estas desavenças provocaram a intervenção do con

destavel Dtt·Gttesdiu, o qual cahiu prisioneiro do Principe 

N~gro, que apoiava Pedro contra Henrique. Dahi por deante 

estes dois reinos foram sempre deeahind0 até a I-/enrique 

IV (1454-74}, cuja irman c herdeir:~ , cont1ahindo en lace 

matnmonial com Fernaudo do A ragão, reun1u quasi toda 

a Hespanha christan sob o mesmo sceptro. 

PORTUGVL 
287) Origem .-Entre os numerosos christãos t'rancczes 

que pelos fins do sec. XI tomaram parte na cruzada hes

panhola contra os Mouros, sobresahiam Rayuumdo c Hmri

qtu, principes capetingios da casa de Borgonha. descen

dentes de Hugo Capeta. O primeiro casou-se com D. Ur

raca; o segundo com O. Thereza: ambas filhas de Affonso 

VI de Leao. Aquelle recebeu do seu sogro o governo da 

Galliza (1094); este, o condado de Portt1gal (Porto-Cale) 

com todo o mais territorio que conquistasse aos Mouros 

(1095). Raymundo n:io se demorou em fallecer; Henrique 

tratou de reparar os males da guerra; partiu para o Oriente 

(1 103-5), e, mor~endo em 1 114, deixou AjJo11So Hmriques
1 

seu filho, aos cu1dados de O. Thereza e de Eaas Muniz. 

Estes resistiram a Affonso VII de Castella e de bLt:ão que 

cercou Guimaraes (27). . · 

288) Dy~astia de Borgonha (II39- 1383).-D. Af

fonso Hmrtques (111 4-85}- instigado pelos nobres, pegou 

em armas contra a sua mãe, que tentava continuar a go

vernar, e derrotando-a na batalha de S Mamede (28) a des

terrou de Portugal juntamente com Fernando Peres, fllho do 

( ') Nit61o, burgo da Hespnnha, Huelvns sobre o Tinto a 52 klms. de 
Sev1lha. • • 

(') Solotfq, rio da Andnluzia, que pnssn perto de Tarifa no S. E. de Cadiz. I' 
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conde de T rava. Marchando então D. Hcnriques contra os 
Mouros, desb:~ratou-os no camFO de Ourique ( 1 139). onde foi 
acclamado rei por seus soldados. Venceu pouco depois em 
Valdevez (40) a seu primo D. Affonso de Castella e Leão, 
que, na paz de Zamora (43), o reconheceu monarcha inde· 
pendente, graças á intervenção pacifica do Papa, ao qual 
offerecera o seu reino com o censo annual de quatro onças 

de ouro.-Succedc?·am-1/u os reis seguintes :- I) Sa1lcho I 
o Po1'oador (85-I2II), que restam·ou as cidades e tornou 
a povo:tr as províncias desoladas pela guerra ; tirou aos 
Mouros uma parte do Algarvc e completou a conquista do 
Alémtejo. Buscando s ubrnettcr ao seu domínio a Egreja, usur
p0u-lhe os direi tos; porém, antes de morrer, reconciliou-se 

com o papa Innocencio III.-2) Affonso li o Gordo ( 121 1-
23) convocou em Coimbra as primeiras côrtes; fez guerras 
muito vantajosas aos Mouros; concorreu para a grande vic

toria das Navas de Tolosa (1 212), e foi excommungado por 
suas violencias contra os nobres e o clero; porént não tar· 

dou em ser absolvido.-3) Sane/to li o Capei/o ( 1223-48) 
visitou as províncias e conquistou diversas cidades aos Mou

ros. Como os nobres e os bispos se queixassem ao Papa 
de que seu monarcha carecia dos dotes necessarios para di

rigi!' os destinos do paiz, foi D. Sancho no concilio de Lyão 
(I 24 s) :'USpenso d -:: suas funcções por lnnoceneio IV. Entlio 

D. Affonso, seu irmã•>. nomeado regente, sustentou uma 
guerra civil, que pouco durou, porque quasi todos abando

naram D. Sancho, o qual se retirou pará Toledo, onde fal 

leceu no anno seguinte. E ntre os poucos barões que lhe fi

caram fieis, merecem ser recordados Mm·ti'm de Ft·eitas, 
governador de Coimbra; e F ando Rodn'g-ues Paclteco que 

commandava em Celorico, os quaes recusaram ceder as ci

dades da sua jurisdicção emquanto não tiveram plena cer

teza do fallecimento do rei. 
4) JJ. Affo11so o Bolo1lltez ( 1248-79) - rechassando 

os Mouros e recuperando o Alémtejo e o Algarve, assu

miu o titulo de- rei de Portugal e dos Algarves; restau

rou varias cidades, e levou a capital para Lisboa. Fundou 

alguns mosteiros, chamou para as côrtes os procurado

res dos municípios ; e taxou o preço ao ouro, -á prata 

e ~ toda a sorte de mercadorias. Tendo-se separado de Ma

t~tlde, condessa de Boulogne e sua mulher legitima, para 

vtver com Beatriz, filha natural de Affonso X de Castella 

e .Leao, o papa Gregorio X o excommungou e sotopo?. o 

remo a um interdicto que durou até á morte da mulher re

pudiada (1262). Casou-se entlio regularmente, e conseguiu ser 
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absolvido, mas continuou a usurpar os direitos ela Egreja. 
-5) D. Diuiz ( 1279-2 S)- mereceu os títulos de 'Justo, de 
Lavrador, de Pae da Patria e das M usas. Educado pelo sa
bio bispo de Cahors, possuía uma instrucção muito superior 
á dos monarchas do seu tempo ; promoveu a agricultura, o 
commercio, a industria e a exploração das minas i aug men
tou a frota; fundou a Ordem de Christo e a universidade 
de Lisboa (1290). transferida mais tard~ para Coimbra; domou 
a ousadia dos nobres ; creou escolas em quasi todas as ter
ras do reino; reintegrou o clero em seus direitos (89), e 
reconciliou Castella com o Aragão ( 1305). No principio do 
seu reinado combateu D . Affonso, seu irmão, que lhe dis
putava o throno, e seus ultimos annos foram amargurados 

por uma revolta de D. Affonso, seu fi lho. Ambas estas ques
tões acabaram pacificamente pela intervenção da rainha S. 

Isabel. 
6) D. Affonso IV o Bravo (1 325-57) - appellidado 

filho ingrato, irmno iujusto e pae cruel, perseguiu Affonso 
Sanches, seu irmão natural. esbulhando·o de todos os bens 
que recebera de seu pae. T eve com o reino de Castella 

uma guerra que acabou pela mediação amigavcl do Papa 
e do rei de França; consentiu no assassinato (5 S} da infeliz . 

D. Ignez de Castro, casada secretamente com o príncipe 

D. Pedro i concorreu para a victoria do Sa/~do (40}, e i ns
tituiu (t) (ISjm"zes de fóra, que iam administrar a justiça nos 

concelhos - 7} D. Pedro f. (1 357- 67) tomára as armas 
contra seu pae, .e,· apesar da intervenção da rainha e do ar 

cebispo de Braga, m<.J consentira em depol.as com a con· 
diç:Io de serem expatriados os tres cumplices do assassinato 

da sua esposa. Tanto que subiu ao throno, renovando com 
o rei de Castella o tratado de extradicção, log rou prender 
dois dos assassinos (11

) da sua mulher, puniu-os cruelmente 

e rehabilitou a memoria de D. Ignez. Baniu os advogttdos; 
decretou a pena de morte e a confiscação dos bens contra 
os magistrados que protrahissem as demandas ou se dei
xassem subornar ; prohibiu a seus vassallos sob pena de 
serem açoutados e, si reincidentes dcgollad~s comprar ou 
ve1uúr, fiado, objectos de ltu:o.-8) 

1

D. Fcrt~a1ld~ f o Formoso 

(') Chnmav~m-se nc f óra, porque deviam ser sempre cxlrnnhos :\ lerra 
em quo: exerc1arn o seu miuislerio. 

(
1

) Eram Peclro Coelho e Alvaro Gonçalves, nos quncs D. Pedro mlln

dou, na sua pr~sença, arrancar o coraç11o em ,,idn, c clle mesmo os nf

fron~ou nos ulumos momentos O corpo de O. Ignez, desenlerrado e re· 

vcsudo <_le lodos os omat<>s de rainhn, f<>i assenlad<> no lhr<>no onde os 
nobres uvcmm de beijar-lhe n mi'l:o, 1 
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( 1 367-83) fe;~. contra Castella tres guerras, cujo re;;ultado 

foi o matrimonio de D. Britl"S, sua filha, com D. Yoão I 

desse reino; poz um dique aos abusos dos nobres: animou 

o commercio, a marinha e a agricultma (1) , mas deshon · 

rou-se dando-se a viver com D. Leonor Telles, mulher le

gitima de João Lourenço da Cunha, senhor de Pombeiros, 

que ainda vivia. 

289) Interregno (1383 - 85).- Fallecendo D. Fernan· 

do sem deixar filho varão, assumiu a regencia lJ. Leonor 

emquanlo a rainha de Caslella nao tivesse filho capnz de 

moderar as redêas do governo. O povo, todavia, mo!>trou-se 

muito irritado, quer pelo receio de cahi r sob o jugo cas

telhano, quer pelas relações e!;candalosas de Leonor com 

João Fernandes Ancleiro, conde de Ourem. Afinal D. Yoão, 

Grão JJ!feslre da Ord(m dt• Avi:; (2), filho natmal de D. 

Pedro I e de Thereza Lourenço, matou o conde c foi pelo 

povo acclamado Restnumdor da liberd(lde e difmsor do 

reino. ApoiaJo então pelo condestavel Nuno Alvares Pt•reira 

e pelo jurisr;onsulto Yoão d(ls Regras, venceu os Castelhanos 

em Atoleiros, e, libertando Lisboa (84), foi proclamado rei 

pelas côrtes reunidas em Coimbra (6 de Abril de 85). 

290) A dynastia d e Aviz(138S- IS8o)- queseman

tcvc no throno durante 195 annos, deu os reis seguintes: 

- 1) D. JofiO I (85- 1433), casado com D. Philippa, irman 

de Henrique IV da Inglaterra, depois de destroçar os Cas

telhanos em Trancoso, os anniquilou em Aljubarrota (14 de 

Ag. de 85), onde fundou o grandioso mosteiro da batalha. 

Foi o primeiro monarcha portuguez que realizou conquist;~s 

na A frica tir;u;do Ceuta aos Mouros ( 1415); formou uma 

nobreza nova, composta de seus adhcrentes, c convocou 2 5 

vezes as côrtes D. Hent·úpee, seu terceiro filho e fundador 

da Escolél de Sagres. assignalou-sc pelo estudo da marinha 

e por notaveis descobrimentos na costa da Africa: v. g., o 

Cabo Hojador, Pl)rto Santo, Madeira, os Açores, as ilhas 

(') E' notnvel n lei das strllwrins peln qual as terr:~~ nbandoundas deviam 

pnssar pnrn outro possuidor, si o proprietnrio recusasse cullivnl·as. 

('~ A Ordem Religioso-militnr de Avti:; foi fundada (1146) por :tlguns 

p:mtculnrcs. D. Affonso I, que a organizou, incumbiu esses c:walleiros da 

def~sn de Evor~ que ncabnvn .;!e conquistar (66), cedendo-lhes, em 1 18 t, 

n. Cidade de .\vts ou Aviz. Unhi os nomes de Ntn 11 Niliâa, dt Orrlem de 

J:.vor~ c. Ordw! d< rl7•i:;, que successiv:uncnte lt."vou essa religião, n qunl 

contrthlllu multO pnra n cxpuls:to dos Mouros. Dcs:weiu-sc muitns vezes 

~111 n Ordem de ~l~antnrn, c em 1 2 13 f6r:~ reunida :\ de Calntrnva, mu 

. João [ lhe rcslltu•u n sua indcpcndcncia. 



t 
I 
~ 

I 

l 
I 

I 
I 

! 

J88 EDAOF: i\Il!:DIA 

de Cabo Verde e a costa da Serra L eôa.-2) D. Duarte 

o E/(lqumtc (1433 -38). au tor de varias obras, incumbiu 
Fernao Lopes, o pac da historia portugueza, de escrever as 
chronicas de seus antecessores; publicou n Lei JJ/ental (1); 
refreou o luxo excessivo dos nobres, e mandou para a Africa 

seus irmãos D. Henrique c D. F ernando, que fonu11 dcs· 
baratados e presos nos campos de Tanger. D. Henrique 
libertou o exercito promettendo a restituição de Ceuta e 
deixando seu irmão em refem; recusando, todavia, as côrtes 
entregar a praça, te ... ·e D. Fernando de gemer na prisao 
até á morte. Seus ossos foram remidos por D. Affonso 
V.- 3) D. Affouso V, o Africano (1438-81). em consc
quencia de suspeitas infundadas, perseguiu, e matou na ba

talha de A/farrobdra D. Pedro, seu tio e sogro, que, 
sendo regente, governára o reino com muito t ino; levou a 
effeito conquistas notaveis na Africa t irando aos Mouros 

Alcacer-Cequet· (58), Arzila e Tanger (7 r). Casando-se com 
D. Joanna, sua sobrinha e fi lha de Henrique IV de Cas· 
tella, tentou reunir esse reino a Portugal; mas foi em Touro 

vencido pelos Castelhanos que dér:un a coroa a Isabel. irman 
do mesmo Henrique IV. A seu titulo de Rei dt• Portugal 

e dos Algarves, ajuntou d'áquem e d'aLém mar na Africa. 
Falleceu em um mosteiro depois de, duas vezes, abdicar e 

tomar de novo a coroa.-Durant~ o seu reinado os Portu· 
guezes, passando a linha equinoxial, descobriram as ilhas 
de Fernando Pó, Anno Bom, S. T homé e Príncipe. 

REPUBLICAS ITALIANAS E REINO DAS DUAS-SICILIAS 

Além do reino das Duas Sicilias, existia na península 

italiana, durante a Edade Media , um grande numero de re
publicas e de pequenos estados, em que, apesar da anar

chia e das guerr~s quasi continuas, prosperaram notavel
mente o commercto, as lettras c as artes. 

291) R eino das Duas-Sicilias.-Pelo méado do se
cuJo XT al_guns aventureiros normandos, filhos de Tancredo 

de Hautevtlle ou Alt~villa. passando para o sul da Italia, 
collocaram-se ao servtço dos Gregos contra os Sarracenos. 

l') Em ~ií'ude desta l_ci o~ hens de do~o.çito regi:~ deviam reverter :\ 

coroa nn ti ta de herdetro dtrecto \' tlr:lo. Recebeu estn lei o nome de 

.Af(ll!ol, ~?rque D. Dunrte, quando n publicou por conselho de Jo:lo das 

Regras. •s~e1 q~te D. Joilo I, ao dnr lnntns t~rras <In coroa nos fi~lalg~s 
ou teve ou < evm ler na mente estn lei. ' 
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Sobresahiam entre ellcs Roberto Guiscardo, que dentro em 
brc:ve se tornou conde da Apu!ia ( 1043) ; e Rogeno, que 
não tardou em tomar o ti tulo de conde da S1cilia (1072). 
Ambos dilataram seus domínios á custa dos Gregos e dos 

Sarracenos, contra os quaes formaram um dique de g rande 
vantagem, embora a principio fossem vi?.inhos notavelmente 

incommodos para a S. Sé. Depois da batalha da D rago11ara 

(1 053), onde anniquilaram as tropas pontiticias, offereceram 

suas terras ao papa S. Leão LX, que lhas restituiu como 
feudo m~diantc um tributo ann uo.- Dos descendentes de 

Rogeno I , é dig no de menção particularmente Rogeno 11, 
seu fi lho, q ue recebeu do Papa o titulo de rei da Sicilia 

( 1 129), e, recolhendo a herança de R obc1·to GuiscartÚJ, fua
dou o reino de Napolt:s ou das Duas-SiciLias. Passou em 
seguida es te reino para a casa de Suabia ou de Holumstaufm, 

em vi rtude do casamento (1194) do imperador Henrique VI 
com Constancia, filha de Rogerio li. Por morte de Frede
rico J[ ( 12 so) pret<"ndeu para si o reino das D uas·Sicilias 

Com ·ado I V, seu fi lho legitimo, e, depois delle, JJ!fauf redo, 

seu fi lho natural {1); porém o papa Urbano I V, como su

zerano, o deu a Carlos de A1~jft (1 266- 1285), que o conquis
tou matando Manfredo na batalha de Gn wddla (66), perto 

de Bcnevento, e derrotando em Tag liacozzo (68) o Conradino, 

que dahi a pouco executou. Era Conradino filho de Con

rado IV e ultimo descendente dos Holu ustaltjm . Carlos, 

todavia, menosprezando as paterna(!s ndmo~stüções do Pa

pa, tratou duran1ente a seus novos subd1tos, que, depois das 

Vesperas Sici/iauas ( 1282 ), se déram aos rei-; do Aragão (i) 

292) Successores de Carlos de Anjú. - Entre os 

succcssores dt.: Carlos de Au:flt nomearemos os seguint..:s :-

1) Carlos o Cox·o ( 1285- 1309), que continuou sem resultado 

(l)No sentir commum dos autores, Mnnfrcdo envenenou Frederico 11 c 

Co••rado IV. 
(' ) As Vtsj>t rns Sirilinnns s~o um horrível morticínio de frnncezes leva

do n elfcito na Sicília pelo povo dessa ilhn. Para reconhecerem os frnn 

ce:r.es fnzi:tm-lhe pronunciar a pnl:tvra Ctu. A m:ltnnçn começou em Pa· 

lermo na horn. das vuptrns quando um siciliano matou a um francez que 

ac:tbnva de lhe insultar n joven esposa. A generalidade do movimento, a 

prcst.eza com que Pedro do Aragão interveiu, a pnhiVr•• de ordem j:\ co· 

nhc:c1da e:n toda a ilha, mostram claro que a conspiração foi premedilndn, 

eJ~tbora talvez se a~necipasse algum tanto. Os principnes autores desse 

cru~te. foram o medtco J ot7o dt Prórida e Pulro 1// dt Arog(7o. Aquelle 

assJSllra :i cxecuçilo de Conrndino e recolhera a hJVn que o condemnndo 

~rremessou do cadafalso; este tinha prelençõcs á coroa da Sicília em ' 'ir· 

ude do seu cnsamento com Constancia (126:l}, filha de i\lnnfredo. 
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a guerra para a posse da Sicilia. -2) Robe-rto o Sabio (r 309 
-43), sendo por Clemente V nomeado vigario do imperio 
(26) e senador de Roma, adquiriu grande importancia como 
chefe dos Guelfos, e deixou a coroa a :Joanua f, sua neta e 
mulher de André da Hungria, que logo depois morreu as~as

sinado.-3} Yoamza I (1343- 82), ao ser informada de que 
Luiz da Hungria vinha com forte exercito vingar a morte de 
André, seu irmão, renunciou a qualquer direito sobre a Sicília 
e retirou-se para Avinhão. Vendeu esse condado ao papa 
Clemente VI; volrou; casou-se em terceiras nupcias com 
Jayme do Aragão, e logo em quartas nu pcias com Othão 
de Brunswick. Havendo mais tarde Joanna prestado obe
diencia ao antipapa Clemente VII, foi deposta por T_Trbano 
VI, que offereceu a coroa de Napoles a Carlos de .Durazzo 
(82-86). Este enforcou Joanna, sustentou a guerra contra 
a Sicília e morreu assassinado na f Iungria . E m seguida 
Yoamuz II (141 1- 35), herdeira dos direitos da casa de 
Durazzo, adaptou por successor Affo1tso V do Aragifo, e 
dentro em pouco Luiz li/ e Rmato, duq ues de Anjtí. Porém, 
depois da morte de Joanna, Renat(l, vencido por Affonso 
do Aragão, transmittiu seus direitos aos monarchas da 
França (1). 

293) R e publicas.-Entre as numerosas republicas ita
lianas da Edade Media, chamam particularmente a attcnção 
do historiador as seguintes:- V eneza, cuja primeira origem 
data da invasão de Attila (452), era uma republica aristo
cratica e mysteriosa. Em 697 elegeu o seu primeiro dog~ 

ou duqtte, que foi um tal Anafl!sto (697-717). O poder delle 
era limitado apenas pela assembléa nacional. Formou-se mais 
tarck o conselllo que não tardou em assumir o titulo de 
graude conselho, composto de 480 membros: nomeava o 
doge e era investido de todas as attribuições da assembléa 
naciona_l. Do seculo X!V em deante adaptou-se o costume 
de se tnscrever no ltvro d,· ouro, ao chegarem aos 2 S. 
annos, os nomes dos nobre.s,. cujas fa mílias tinham feito parte 
do graudl! cousdllo. Adqutraam deste modo o direito de en
trar para esta assembléa, da qual o povo era excluído. O 
C01lselllo do~ dez e vs Ires 1i1quisidons do Estad(} são de 
data posteraor : foram creados em conscq•.aencia de algumas. 

(') Co~lor "' ÂIIJií, irmao ~e ~· Lui~, rei dn Franç:~ , f<>i pac de Cnrlo~r 
u Co:co, nv6 de Roberto u Saboo; bisavô de Carlos dn Sicilin, tnlnrnvê> 

d.c Jonnna l.-Joa"'u' 11 crn filha ele Cnrlos ele Durn1.zo c tntnra11etn de 
Cnr)QS o Cuxo. 
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conspirações e investidos de poder absoluto. Es~es dois 
tribunaes podiam dispor do thesouro publico, da v1da e da 
fortuna dos cidadãos. Processo, sentença, execução : tudo 
corria no maior segredo. Ve1leza prosperou, sobretudo por 

occasião da IV cruzada ; porém a guerra de Ca.ffa ( 1350- 55) 
contra Genova tirou-lhe a navegação do mar Negro e das 

paragens da Syria. Comtudo a guerra de Cluozza ou Clli
oggia ( 1378-81) contra a mesma Gcnova terminou com 
vantagem de V cnezaJ. que recuperou :l navegação do mar 
Negro. Em seguida v cncza cxtendcu a ~ua dominação na 
Italia c continuou ainda por largo tempo a ser uma das 

grandes potencias da Península. 

294) Genova- tornou-se independente pelos princípios 
do seculo X. No seculo XI já e ra notavcl pelo commercio e 
navegação: enriqueceu-se na época das cruzadas transpor· 

tando os christãos para a Palestina. Durante os seculos 
XII e XIII teve numerosas guerras com Pisa, á qual tirou 
a Corsega depois de derrotai-a na batalha naval da Mello

ria (1 284). Tendo .contribuído para a restauração do imperio 
grego ( 1261 ), adquiriu um granue numero de possessões no 

Oriente, donde no fim da g uerra de C afia (5o-55) expulsou 
os Venezianos; foi-lhe , porém , necessario deixai-os entrar 
de novo no mar Negro depois de ser derrotada na guerra 

de Chiozza ou Chioggia (78-81 ).-Gt•1JOVa assignalou-se pela 

inconstancia na fórma do seu governo. Regida a principio 
po1 magistrados que assumiam o titulo de cousules,_ de po
lt'stá e de ca.pimes do povo, conferiu mais tarde (1339) o 
titulo de túJge a Simão Boccanegra; logo lho tirou, e den

tro em breve lho concedeu novamenk. Deu-se á França 

(1391- 1458), ao marquez de Monferrato e a Milão. A1ulré 
Doria, seu doge, entregou-se outra vez á França, alliou-se 

com Carlos V e decretou uma nova cons tituição (1528).

Suas casas ducaes mais conhecidas foram as famílias Doria, 
Spiuola, Firsclti e Gn'maldi. As famílias plebéas mais in· 

fl uentes eram as elos Adorni, dos Fragosi, etc. A guerra civil 

entre Guelfos e Gibellinos era, a bl!m dizer, continua, como 
em quasi todo o resto da Italia. · 

295) Pis a - constituiu-se em republica indepenôei1te 

pelos fins do seculo 1X (888), e desde o seculo X até o 

seculo XIII foi um a das maiores potencias marítimas da 

~eninsula. Recebeu do Papa (1092) a Corsega em feudo; 

tlr?u a Sardenha aos Sarracenos, é realizou numerosas con

qutstas no O riente ; porém, depois da quéda dos 

13 
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H okmstmifen, começou a decahir; perdeu a Corsega , a 

ilha de Elba e diversas cidades, de que se apoderaram 

Genova e outras republicas confederadas contra o seu poder. 

Passou, por fim, para o domínio dos Visconti de Milão, 

q ue a venderam a F lorença {1405), á qual obedeceu até á 

expediç~o de Carlos VIII ( 1494). Sobrepuja na h isto ria de 

Pisa o vulto do conde Ogolino del/a G/te1"(11'desca, que, 

tendo perdido a batalha da Melloria ( 1 284) c sendo accusado 

de tyrannia, foi (1288), juntamente com tres de seus fi lhos 

e um seu neto, condemnado a morrer de fome no fundo de 

uma torre, á qual ficou por isto o nome de Torre da Fo111e. 

296) Lombardia.- Dos varios tyrannos, que nesta 

época dominaram nas diversas cidades da Alta Italia, indi

caremos só os seguintes :- r) l:..z;;e/tito de Romauo, cruel, 

devasso e ímpio tyranno de Padua, que morreu em 12 59. 

-2) Os Scalt"geri ou de/la S cala, que imperaram em Vero· 

na desde 1259 até perto do fim do seculo XIV.- Em Milão 

senhoreavam os Torn(mi ou Torrcggiani (della T orre), que 

não tardaram em ceder o Jogar aos Visco11ti. Entre estes 

ultimos assignalamos ~omo mais distinctos :- 1 ) Otk ão 

( 1277 -95), que inaug urou a g rande1.a da sua família. - 2) 
il!latluus (95- 1322), que conseguiu que o p;)der se tornasse 

h ereditario, na sua casa ; apoderou-se cie varias cidades, e foi 

pelo imperador Hcm·ique VII elevado á categoria de 'conde 

(1 3 I I). - 3) 7ollo Galeás ( 1378- 1402), que morreu no assedio 
de F lorença, tornou-se o mais illustre dos Visconti conquis-

, tando quasi toda a Alta Italia, comprando do imperador Ven

cesláu o titulo de duque (95), derrotando o imperador R uperto 

(1401) e aspirando á honra cie rei da Italia.- Valmtiua Vúco11tt~ 

uma de suas filhas, ao casar-se com Lut'J: I de Orléans, 

irmão do rei Carlos VI, recebeu em dote o condado de 

Asti. E' deste casamento que tiraram origem as pretenções 

da cao;a de ~ranç~ ao d~cado de MiJao. Desta epoca em 

deante os Vtscontt dec~lmam sempré até serem em 14 50 

supplantados por Franctsco Sforza, filho do co11dottiere A t· 

téndolo e genro do ultimo duque. 

297) Florença-era uma republica tão democra tica 

que os nobres não po~iar1_1 e,_erc~r cargos publicos. Er...; 

1266 decretou a sua prrmerra constrtuiç:to democratica, com

pletada. em 1324. Apo1. longos annos de anarchia, foi por 

fim. eletto ch~fe da republica com o t itulo de go1lj'alo11eiro, 
o nco negoctante 7oi'lo de lftledicis (1 421-34), ao qual succe-

deu Cos11ze, seu filho . Este (1434-64) restaurou a ordem, . J 
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e, acolhendo os sabios desterrados de Constantinopla, ou

torgou protecção excessiva ás lettras, ás a rtes, etc. Como 
em quasi todo o resto da Italia, existiam em F lorença os 
dois parHdos dos Gudfos e dos Gibelliuos, que se dilace
ravam em continua guerra civil. Os Gibellinos defendiam 
sempre o imperador; os Guelfos, sempre o Papa. Subdivi
diam-se estes ultimos em neri (pretos) e bitmclti (brancos): 
aquelles e ram g uelfos puros, estes aspiravam á conciliação. 
-Roma foi no seculo X perturbada pela fam ília de um 
tal Cmcio ou Crt'scmcio, que trabalhava em restaurar a re

publ ica. Isto mesmo tentou no scculo XII Arnaldo de Bt•es
cia, que expulsando o Papa , se manteve dez annos no 
poder. Depois da retirada do Summo Pont ífice para A vi
nhã0, restaurou mais uma vez a republica em Roma JVicoláu 
( Cola) Rienzi, que se fez ( r 347) nomen r tribuno e encarre· 
gar de redigir uma constituição. Gosou a p r·incipio de algum 
p restigio; porém não tardou em cahir no ridiculo por suas 
extravagancias c em ser obrigado a abandonar os negocios 

publicos. Passot: a lgum tempo em um mosteiro dos Ape· 
ninos; visitou o imperador Carlos IV ( 1348). que o remetteu 
preso ao papa Clemente VI (52) ; vol tou a Ro ma; assum iu 

de novo o poder, em nome, esta vez, do chefe da Egreja, 

e pereceu finalmente assassinado pelo povo (54) · 

298) Grandes Companhias ou Compagnie di 
ventura.-Eram na I talia estas companhias, la rgas asso· 

dações de aventureiros, que, dedicando-se á profissão das 

armas, estavam sempre promptos a combater em favor de 

quem mais lhes désse. Quando não achavam quem os pa
gasse, viviam de pilhagem devastando por toda a parte o 

paiz. Alistavam-se nellas indifferentemente pessoas de todas 

as condições e nacionalidades : italianos, hespanhóes, france
zes, nllemães. Dava-se geralmente a essas companhias o 

nome de maSilada; aos soldados, o de mas11adieri ; e aos 

chefes, o de condottiai (conductor, capitão). Os co11dottüri 
mais conhecidos foram: F1·a ll1oriate, Yoilo Aguto, Faâno 
Cam:, Attémiolo Sforza, Braccio da Jl.(oJZtoJZe, Carmapzóla, 
Rogerio de Flôr e Guamen'us.-Rogerio de Ftôr, á testa de 
uma companhia de hespanhóes, combateu na Palestina, na 

Sicília e na Grecia, onde foi morto como suspeito de 'aspirar 

ao throno.-Guanzerius, duque de Urlingen na Germania, 

<:om tres mil soldados de cavallo e numerosa infanteria assolou 

por diversas vezes toda a Alta Italia até Ancona.-Entre as 

<:ompanhias d<::staca-se a da 1Worte, que contribuiu muito para 

a victor~a de Legnano ( 1176) contra Frec\erico Barba roxa. 
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gno o pe riodo que corre desde 1250 até 1273, ·em que a 
299) Grande Interregno.-Chama-se Grande lnter rt'· J 

Allem::~ nha esteve realmente sem chefe, e perdeu a prepon- '"' 

de rancia de que gosava desde a epoca de Othão I. Pois em .. 

seguida á morte d e Frederico JI, Gui!ltcrme de H ol/rmda (50 
-56). reconhecido pelo papa Tnnocencio IV e por uma parte 
da naça:o, teve de lucta r contra Conrado IV (50- 54), que 
era apoiado pelos Gibelli nos. Morrendo Guilherme, dispu-
taram o titulo de imperador Affonso .... r o Sabio (57 - 84), 
rei de Cas te lla, e Ricardo de Con maillu, irmilo de Henri-
que I li da Ing la te rra (57-7 1 ); porém, aquelle nunca sahiu 
da I Iespanha ; este, apoz algumas viagens á Germania. re-
nunciou a essa honra que nada lhe produzia. Lavrava, no 

entretanto, a anarchia no pa iz: os nobres opprimiam tyranni
camente seus vassallos, e os reis da H ung ria, da Polonia e 
da D inamarca sacudiam o jugo imperial. F ormaram-se, por 

isto, a Confedanção do Rhmo (55) e a Liga 1/auseaticn. ~ 

Adheriram desde o principio a esta ul tima as c:idadcs de 

Bremcu, Liibcck e Hamburgo. O fi m de ambas estas asso-
ciações era a defesa commum e o progresso do comrnc::rcio. 

Por ultimo os nobres, cedendo aos conselhos do papa Grego-
rio X, reuniram seus suffragios em favor de R odolpho de 
Hab!tburgo , peq ueno, mas piedoso e leal feudatario da S uissa . 

300) Rodolpho ( 1 273-9 1 )-ab<~ ndon.: ndo a Italia que 
chnmava A11tro dtJ !elfo. e restaurando a ordem na Gennania, 
venceu c matou, em Marclifdd (78) , 01/okm· 11, duque da 

Bohemia, seu competidor ao throno, que agora lhe recusa
va a homenagem; tirou-lhe a Austria, a S tyria c a Carniola, 

. que deu a seus filhos Rodolpho e Alberto.-Os successo
r es de Rodolpho no throno imperial foram :-1) Adolplto de 

Nas~au (1291-9~). que dentro em breve foi deposto, vencido 
e pnvado da v1d:1 por A!berto, duque da Austria e filho 

d~ Rodolpho.- 2) Alberto (98- 1308), ambicioso e violento, 
so tratou de engrandecer a s ua famí lia. Foi assassinado nas 

margens do R~us~ por João de Suabia, e por diversos senhores 
da ~ulssa, CuJa n_tdependencia clle preparára com a sua ty· 

rannm.-3~ HmrLqut• VIl de Luxemburg o( 13o'S - 13), depoi:> 

de C<~nsolldar ~ seu poder na Germania, occupou-se dos 
nego~•os da ltaha, onde ainda reinava a anarchia. Havendo 
receb1do a Coroa .de ji:rro em Monza e a de ouro em Roma 

( 1312), morreu repentin:tmente emquanto, não obstante as 
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graves reclamações do papa Clemente V, fazia preparati
vos para conquistar o reino de Tapeies. Seguiu-se um in
terregno de 14 mezes. durante o qual disputaram a coroa 
imp~ria l Lui::: V Je Raviera e Frcdcricu o Bc/lo, filho de 
Alberto I. No t·ntretanto a Suissa conquistava a sua inde· 

pendencia. 

301) Independencia da Suissa (1308-88). Irritados 
os Suissos contra o imperador Alberto e seus agentes, re
voltaram·se por conselho, segundo dizem , de Guilltenne 
Tc!L, c proclamaram a inJependencia, der rotando os Aus· 
triacos nas margens do Rt!uss (8}, e anniquilando, no eles· 
filadciro de Jllforgtn-tcn ( 131 s) •. Frederico o Bello e Leopoldo, 
filhos de Alberto, que iam combater a insurreição. Apoia· 
dos por L ui7. de Bavie ra, riva l da Austria, declararam os 

Suissos, perpetua, a üga de Brunum ( 1 3 1 S} e desbarataram em 
Sempaclt (36) Leopoldo III. Conseguiram afinal o reconhe· 
cimento da sua independencia pela Austria em 1388. 

302) Luiz de Bavie ra (1314-47) e seus succes· 
s ores .-Havcndo Luiz na batnlha de lllfuh/dorf (~2) der
rotado e preso Frederico, seu riva l, pretendeu subtrahir a 
coroa á confirmação da S. Sé. Como fosse admoestado 

pelo papa Yoiío XXJJ, invadiu a I tal ia, favorecendo em toda 
a parte os Gibellinos, e espalhando um sem numero ele libellos 

em que applicava ao chefe da Egreja os nomes mais hedion· 
dos. Pronunciou em R oma. com g rande solemnidade, a 

deposição de João e creou um antipapa, do qual recebeu a 

coroa imperial ( 1 3 28). Obrigado pelo rei de r apoles, Roberto 

o Sabio, a fug ir para a Germania, continuou na perseguição 

da Egreja apesar das disposições muito conciliativas do 

papa Bento XII . . e chegou até a conceder dispensa matri· 

monial para o casamento do seu filho (40). Sendo. portanto, 

deposto por Clemmle VI (46), morreu, no anno seguinte, 

de uma apoplexia fulminante. Foi então reconhecido Carlos 

de Luxemburgo , o qual, eleito em Reims desde o anno 

prec.ed~nte, promettera que havia de respeitar c defender 

os d1re1tos da E greja.-Carlos IV de Luxemburgo (1347-78), 

filho d: Yoão o Ugo, rei da Bohemia, vendeu os direitos 

que o 1mperio ainda possuia sobre a Italia e a Provença. 

l· undando a universidade de Praga (48), e a de Vienna (65), 

protegeu os estudos e con:.eguiu que o imperio go!'asse de 

uma profunda paz. Desceu duas vezes á ltalia : uma para 

ser em Roma coroado imperador (13 54), outra afim de auxiliar 

~ p~pa Urbano V ( 1368) contra os Visconti de Milão e de 

avia. O acto mais glorioso do seu reinado foi a publicação 
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da bulia de ouro (1) pela qual determinou o modo de ele. 
ger o imperador. Os eleitores foram reduzidos a sete, sen· 
do t res ecclesiasticos e quatro leigos. Os ecclcsiosticos eram: 
os arcebispos de Moguncia , de Colonia c de T rcvcris ; os 
kigos: o rei da Bohemia, o conde palatino do Rheno, o 
duque de Saxonia e o margravio de Brandeburgo. O rei 
dos Romanos, herdeiro presumptivo do imperio, devia ser 
eleito em Fmncjorl-sobrc-o-Jlfcno, sagrado em Aquisgrana 
(Aix.Ja.Chapelle) pelo arcebispú de Colonia, e coroado em 
Roma pelo Papa .. 

Vcnces/du (78 - 400) - alcunhado de Jndolt•ntt• c de 
.hiJrio, entregando-se a prazeres baixos, deixou que o paiz 
fosse em toda a parte devorado pela anarchia. Ass<1ssinou 
São Jo1lo Nepomuceno, porque 1 ccusou nobremente comet. 
ter o crime de 1 evelar a confi-;são da rainha; v~ndeu a 
Galeás Visconti o titulo de duque da Lombardia, fazendo-o 
tamhem soberano de quasi toda-. a cidades lombardas que 
dependiam do imperio. Me receu, portanto, ser deposto pelos 
eleitores, que déram a coroa impc.: rial a RobeJ'to ou Ru perto, 
conde palatino do Rbeno e fundndor da uni versidade ( 1 386) 
de Heidelberg.- Ruper /o ( 1400- 1 o),apesa r da sua g rande acti· 
vidaàe, fo i infeliz em tudo quanto emprehendeu , c não con· 
seguiu atalhar a anarchia que perturbava a Allemanha. Por 
morte delle houve t res imr.eradores: pois Venccsláu conser
vava o seu t itulo e suas pretenções, ao passo q ue '7osse de 
Moravia disputava a coroa imperial a seu primo Sigis
m Tmdo, segundo filho de Carlos quarto e rei da Hung ria. 
- Sigismundo (14 10-37), antes de tudo restituiu ao imperio 
a paz e a segurança interior conci liando os príncipes alie
mães e cont ribuindo q uanto poude para que se reunisse e 
celebrasse o concilio de Constança (1414- 1.8), cujo alvo P. ra 
acabar com o g rande scisma, reformar os costumes e a disci
plina, bem como condemnar a heresia de Wiclej' e de Huss. 

303) H ussitas.-T anto que os erros de Wiclif pene· 
traram na Bohemia, foram recebidos e propagados pelo P. 
João Huss, então reitor da universidade de Praga. Além de 
um fatalismo absurdo, ensinava elle, como seu mestre, que 
o Papa é o antichristt•, e a Escriptura, a unica reg ra da fé; 
que os simples fieis são juizes competentes nas controver· 

(1) Redigida pelo nbnlis:ulo jurisconsuho B:trtolo, foi esl:t bulia adopl:td:t 
nn dietn de Nurcmberg em 1356. Os eleitores podiam bt\ler moeda e 
<:ltc~cia.m plena jurisdicçito em seus clominios , que sem clivisito nlgumn1 
dcv>nm pnssnr dircctnmcnlc 110s filhos mnis velhos. Os crimes conlrn as 
pessoas dos eleitores crnm equipnrndos aos de lcsa·magestade. 
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sias theologicas; que ao clero não é licito possuir bens 
tetpporaes. e que os príncipes. quando estão em peccado 
mortal, não tccm direito de mandar a seu::; subditos. Nega· 
va a liberdade humana , e reprovava a communhão sob 
uma unica especie e bem assim o culto ela SS. Virgem e 
dos Santos. lluss foi grandemente auxiliado por um tal 
Jeronymo ele Praga, fidalgo assaz eloquente. Sendo no con
cilio de Constança ambos convictos de heresia e persistindo 
nella obstinadamente, foram entregues ao braço secular, 
que os queimou de conformidade com as leis do paiz e da 
epoca ( 1 ).-Irritados por este supplicio, o.s Hussitns pegaram 
em armas, e. ao mando de '.João Ziska, nssolaram toda a 
Bohem ia fazendo a Primeira Difmeslrnrr7o de Praga ( 1419), 
denotando diversas vezes os imperiaes (20-21) c não ce
dendo sinão longo tempo depois da morte do seu general 
(24) e a condições muito onerosas para o imperador.-At
berlo !I ( 1437-39).-Com a eleição de Alberto II , descen
dente de Rodolpho de llabsburgo, a coroa imperial voltou 
para a casa da Austria, em que permaneceu constantemen
te, posto que continuasse a ser electiva de direito c pela 
fórma. A divisão da Germania em círculos, já esboçada 

{' l Excusado é ohscr\'nr nqui <JUC n doutrina de lluss, como c,·i<h:nl~

menlc hcrclica, hn\'in sido j~ condcmnudn pclns uni,•crsidndc~ d~ l'ra::n 

{I-loS) c ele Pnri~, pelo Pnpa. por um concilio de Roma c geralmente por 

toda a Egreja. E' inu1il lambem cor.tar que lluss em j:\ réu de tan tos crimes 

que o proprio \'cnccsl:íu, ret dn llohcmin, o obngdrn a sahir da capi tal. 

t\ lguns nccusam o tmpcrndor Sigi~unmdo de uilo ter respeitado o snlvo· 

awdudt> t(Ue concedera a lluss pnrn se :oprcsentnr ao coucit.o. Antes de 

tudo é certo ter o mesmo lluss mnis de umn \'CZ affirm ado que esse 

snh•t>·t<~mfurlo nllo cxtslia :-Rdiqui fOS/11/t li/leram, tfiiOC luta tsl in Brthle· 

Item, 111 qun possui quod t.l't:.t silt< salvt>·(lllltluflo, cp 49; Et Vtnimu.< sint 

stt /1J(J·conducto, o.:p. 5· Além disto, supposlo que o tivesse: consln <1ue I [uss 
nbu>ou deite, porque em Conslançn cout inuou a dccl:unnr uriosamcnte 

contrn o clero, os reis, etc., c só foi p reso e m conscctuencia d essa dccln

maç:to. Em terceiro logar, dando de barato que scj11 authentico o sahro

fomfucto <JUC se costuma citar c é dntndo de Sptra, 1 S de Outubro de 
1414, cite ni!o é tnnts que llltl simples pasmportr, o qual gnrnn1ia a segu• 

r~nça "~ ,•iagem1 porém nilo ha nelle nem uma só pnla\· ra, que nos nuto

rtzc n dt?-e r que se lhe f{arantin a \'idn ou n liberdndc, caso fosse convicto 

de . hcrestn c ficasse obs tinndo Consta t:unbem c1uc, tanto o concilio como 
0 llnpe rndo r, offcreccrnm, diversas vezes pleno pcrdilo n Jluss c n jero· 

nymu, seu. amigo, cnnltanlo que qui2ess~m renuncinr a seus erros c dei· 

x~r de pregai-os. Vide Clodt!nms, Hist. 1-lussit. L I. - 1/istorin udu. ptlo 

';k;lcsltlll/t Schroeckh, 1, 34, pag, sos. 593, 59S, 6o6, 611 - 914- Von 
C 1/nrdt, t. IV, pag. 2 1 e 22, 209, '!. 12.-/.' E njiwt, His1 do cone de 

2 onst . t , I ' pag. 38. 39. 59, 314, 334, 337• 423, etc. Rtidlfnlltnl, png. 

tf.0 3? 20 4 , ~du. de Francfun, nn. 1576. Vide t:~mbcm Hcrgitr, Oictionnairt 
t Thtolo,f{lt, nrt, lfun ilu. 
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por Vences láu, e .mais tarde aperfeiçoada por Jlfaximi/l(mo 
I, foi obra de Alberto ll.-Fredaico /11 o Pacifico (40-
93)-primo de Alberto Il, foi o ultimo imperador, que re· 
cebeu em Roma a coroa imperial. Casou-se com D . Leonor 
de Portugal e concorreu activamente para a extincção do 
scisma de Basiléa. 

SCANDINAVOS E SLAVOS 

304) Scandinavos.-Passando os povos scandinavos 
da .Asia para o norte da Europa em epoca incerta e muito 
remota. fundaram os tres reinos scandinavos, i. é., a Dina
marca, a Suecia e a Nomrga. Todos fornm civilizados 
pelo Christianismo, que, no scculo IX, lhes prégou S. Anil· 
cario.-D inamarca.-0 primeiro rei de toda a Oinamt~rca 

foi Haraldo Blaattwd (936-85), que se converteu depois 
de perseguir o Christianismo. Suenon I (985- 10 14) perse
guiu o Christianismo e conquistou a InglaterJ'a. Canuto o 
Graude ( 1 o 14- 36) adquiriu a supremacia nos paizcs do norte 
dominando na Inglaterra e conquistando a Noruega, da qual 
expulsou 0/ávo 11 o Santo-No seculo XI, Sucnon I! 
(1047 -74) dá principio á dynaslia dos Est/milu'das e p ro· 
tege o Christianismo. S. Canuto o JWartyr (roSo-86) pro
paga o Christianismo e a civilização.-Er ico /I/( 109Ó-r 103). 
tomando parte na primeira cruzada . morre na ilha de 
Chypre.-- No seculo XII, cae a Dinamarca em grande 
anarchia, mas em breve Valdemar f o Grandt• (r 1 57-82) 
restabelece a ordem promulgando boa!' leis e realizando 
numerosas conqu istas, que, continuadas por Cnnuto VI (82-
I 202) e por Valdnnar /I (r 202- 4 r). asseguram a supre
macia do paiz. Comtudo pelos Iins do sem/o .XII/ fica a 
Dinamarca, mais uma vez, victima da anarchia, e varios de 
seus reis morrem assassinados. Finalmente iJIIargarida. filha 
de Valdmrar 111 e mulher de Hakim. rei da Noruega, to· 
mando as redêas do governo, rcstitúe ao reino a ordem, a 
segurança e a paz; merece o nome de Semiramis do Norte, 
e consegue a U1tii1o de Calma r ( 1 397 ). 

305) Suecia-A lucta entre o Paganismo e o Christia
nismo foi muito mais renhida na S uecia, onde se prolon
gou por quasi todo o s"cc. X. Erico VI (964-95), rei de 
Upsal, converte-se depois de perseguir a religião christan 
propagada por Olávo /11 (95 - 1026), primeiro monarcha 
de toda a Suecia.-No sec. XI contint\a a lucta no meio 
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da anarchia, que l;wra por toda a parte; porém, 110 se c. X !I, 
o ri! i Sver!.:a (I 139-) s) restaura a ordem decretando sa

bi as leis, pro tegendo o Christianis mo, e organizando ·a con· 

stituição ecclesiastica de accordo com o legado pontificio. 

Erico IX o Santo ( 1 1 55-61 ), conseguindo numerosas conquis 

tas, propagou a relig ião de Jesus Christo. O mesmo fez 

Carlos VI! (1162- 68), seu successor, que não tardou em 

ser morto por Ctmulo Eril"sou (11 68-99). o qual acabou reti

rando -se para um mosteiro. Durante os seculos XIII e XIV 

luctou a s~lecia quasi s em descanço contra a anarchia, 

cau ada p elos grandes que ambicionavam o t hrono. A ordem 

foi atinai restabeleci da pela U nião de Calma r em 1 397.
N oruega.- 0 reino da No ruega converteu-se ao Christianis· 

mo no scculo X . O !'Cu primeiro monarcha foi Haraldo, 

que o fundou pelos fins do seculo IX. Como nos seculos 

seguintes estives!:c este reino quas i de continuo abysmado 

em g rande anarcbia, toda a sua g loria cifra-se na desco

berta e conquista das ilhas Shetland, O rcadas, Hebridas, 

F e roe, lslandia c Groenlandia. Nesta ultima terra fez assen. 

to Erico o Ruivo Olt o Roxo. .hiu 98ó Bjant foi por um 

temporal arrastado até a costa da futura Nova lng lalara, 
da qua l no anno mil tomou posse L ei): filho de Erico o 

Rui vo, dando-lhe o nome de Vincland. 

306) União de Calmar . 1397.-Afi m de pôr um 

termo á gr<~ nde anarchia que desde largo tempo perturbava 

o estado, concordaram os Scandinavos em dar a coroa dos 

tres reinos a }J.farg arida Valdemar, a Semiramis do Norte, 

reconhecendo -lhe por successor Erico de Pomerania, seu 30· 

brinho. Conservando cada um a sua constituição particular 

e suas leis, deviam os tt·es re inos apoiar-se mutuamente, e 

ter o mesmo rei, elcctivo na descendencia de Erico. Esta 

convenção, que, do logar em que foi assignada, é conhe· 

cida com o nome de Uuiilo de Calmar e parecia prometter 

brilhantes resultados, d issolveu·sc pouco depois da morte 

de Margarida ( 14 12}. Pois roi por esse tP.mpo (1448) accla

mado rei da Suecia Carlos Cametson, emquanto Christiano 

de Oldenburgo o era da Dinamarca e da Noruega. Desde 

essa data até o principio do sec. XIX seauiu a Noruega 

os destinos da Dinamarca. ' b 

307) S lavos.-Os povos slavonicos, que como os Ger

manos e os Latinos, ::;ão um ramo da grande ramilia indo, 

e~rop~a, só muito tarde começaram a figurar no theatro da 

lustona. F oram no sec. I X em g rande parte civili?.ados, e 
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convertidos ao Christianismo pelos sa ntos Cyrillo e Metho· 
dio, irmãos e monges. Este povo immenso que fez por 
muita$ vezes tremer a propria Constantinopla, fundou no 
oriente da Europa, diversos rei nos, entre os quacs sobre

pujaram a Polonia e a R ussia. Destes dois, portanto, dare
mos aqui um summario historico. - A Polonia principiou 
a apparecer entre os povos pelo méado do sec. IX sob o 
governo do campone.r. Pias/ (842), que legou o seu nome 
á primeira dynastia. De ~cus successores nomearemos só 
os seguinte'> :-- Boksldu I (992- 102 ;), i Ilustre pcl:l conquista 
da Bohemia e da Moravia, por suas victorias sobn: os 

Russos, pela propagação do Christiani~mo c pelo ti tulo de 
rei, que recebeu, parece, de Othão HI.-Cnsimiro/(1041- 58), 
assustado por uma reação do Paganismo, reti rou-se para 

o mosteiro de Cluny (35), donde voltou a pedido de seus 
subditos e do Papa afim de restaura r a paz e a prosperidade 
da Polonia.-Bolesláu /I ( 1077- 83) cruel, tyranno e devasso, 
levou a effeito numerosas conquistas. Tendo assassi nado S. 
E stanis láu, bisp o de Cracovia, fugiu para um mosteiro da 

Carincia , onde, desconhecido, occupou até a morte o officio 
de cozinheiro. Cae então a Polon ia em grande anarch ia; 
é assolada pelos Mongoles, e geme sob o jugo da Bohe

mia até o reinado d e Uladisláu f V no principio do sec. 
XIV. O seu filho Casimt.ro o Graudr (1333- 70), que me· 
receu o titulo de rei dos camponeses, redigindo um codigo 

de le is. promovendo a civilização e tirando um la rgo t racto 
de paiz aos Russos, restituiu ao seu reino a gloria, a paz 

e a segurança. Depois da sua mo rte, obtendo os nobres 
privilegias muito notaveis, n coroa tornou-se semi·electiva e 

passou para a casa de j ogellon. duque da Lithuania (86), 
que sob o nome de Uladisláu f / realizou numerosas con

quistas. Por ultimo Casimira I V (1 444- 92) dilatou seus do
mínios d<!s fechando golpes fataes nos Caval/eh·os Teutonicos, 
~ue apoz a epoca das cruzadas, abandonando a Pakstina, 
t1nham passado a converter os barbaros das costas do 
Baltico. 

308) Russia.- 0 fundador da monarchia russa foi Ru
r ik , chefe ?os Vareg~u·s, piratas normandos, que infesta

vam o Balttco. Repellm~o os Finnezes a pedido dos slavos 

de Novgoro~, fi~ou R~m'k nessa cidade a capital elo novo 

estado, e assumiu o t1t~lo de Grão-duque. Seus descenclen· 

tes, que levaram a cap1tal para KirdJ, (1037) e ma!s tarde 

pa~a Jl1oscou, alcançaram ç-randeza notavel sob S. W/adi-

1mro o Gra1tde (980- 10 15), que, dilatando seus domínios, 
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propagou o Christ ianismo, e promoveu a inslrucção, as artes, 

a ordem, a justiça. Ocp<)ÍS delle. foi a Russia, durante lon · 

gos annos, lacerada pela guerra civil e pela anarchia, que 

solaparam as bases ela nação. ·No scc. X// póde citar-se 

apenas o reinado ele Wladimiro ./1 (11 13- 25), que, che

gando até ás portas de Constantinopola, dictou a paz a 

A/eixo Comnmo, do qual recebeu um crucifi xo, feito com 

o santo lenho da <Jcrdndcirn cruz, e uma gorra de ouro, 

que ainda se conserva na Russia para a coroação do czar. 

No scc. XIII cahiu a Russia sob o jugo elos Mongo. 

les, a quem pagou tributo até o ultimo quartel do sec 

XV (1478). 

309) O s Mongoles-divididos em diversas hordas. va

gueavam pela!> steppt·s da Asia Central, quando foram re

unidos por Tenuulgin, chefe de uma dellas, a cujo mando 

espalharam o terror em grande parte da Asia c da Euro· 

pa.-Temudgin ou Gengis- Khan - Khan dos 1<hans ou 

chefe dos chefes ( 1162- 1227 ) - conquistando uma larga 

parte da Asia, lançou o~ alicerces de um vasto imperio que 

se alongava desde a China até o mar Caspio. Seus descen

dentes, invadindo e avassallando a Russia, a Polonia, a Si

lesia, a Moravia e a Hungria, fundaram no Caucaso o im

perio da Horda Dourndn, e, posto que repe\lidos da Europa, 

dominaram ainda por longo tempo na Asia. - Entre estes 

descendentes de Gengi~·Khan, ,obresae T im u r -Lenc k o u 

T amerlão (1370- 1405), que estabeleceu um novo estado 

em Samarcauda, apoderando-se rapidamente de toda a 

Asia desde o Indo até o Tana"is (Don), e desde os mon· 

tes Alta·i até o Medirerraneo. Desbaratou Bajazet em An

cyra ( 1402 ), e falleceu em Otrar emquanto se apercebia 

para invaclir a China. De seus immensos dominios ficou 

apenas o imperio do Grão )11/ogol na India, cuja capital foi 

Delhi. 

310) O s Turcos- Ottomanos - vinham do Turkes· 

tan e deviam este nome a Osmall ou Ottonum I ( t 299-

1326), que os tirou da obscuridade assenhoreando-se de 

quast toda a Asia Menor. Q,; dec;cendentes e successores de 

Ottomau f foram:-Orkam (1326-6o), o qual, saqueando 

os a~Tabal?es de Constantinopla, bem como tomando Nic~

medla. e Ntcéa, assumiu o titulo de sultão t: começou a orgalll· 

~ar a 1nfan~eria dos Yam&aros, corpo de tropas composto de 

Jovens chrrstãos, educados na lei de Mahomet, que, não co· 

nhecendo nem paes, nem patria, inteiramente se dedicavam 
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ao sultão e á sua bandcira.-Amurnt I (1360-89) completou 
a organização dos '.lani::aro->·, que. com a cavallaria dos 
Spahis, foram os principaes in:>lrumentos da g randeza dos 
Ottomanos i fixou a sua capital em .ctndriuopla, e desfez 
em Cassovia (89) os Servios, Hungaros e Bulg-ar0s colliga· 
dos; morreu, porém, no seu tnumpho.- Bajacct ! ,o Raio (89-
1402) conquis~ou a Bulgaria, a Macedonia, a Thessal•a e a i\lol· 
davia; venc~u em (96) Nicopolis a Sigismundo então rei da 
Hungria, e sitiou Constantinopla. Vencido em AncJ•ra por 
T amerlâo ( 1402), teve c!c soffrer, dizem, horriveis humilhações 
em quanto viveu. Seguiram·se onze annos de anarchia e de 
guerra civil. -JJI!altollu'l I (1413- 21), depois de occupar a 
Servia c a Bosnia, e de sitiar Constnntinopla, foi derrotado pelos 
Genovezes.-Amurat 11 (1421-51), posto que repellido (35) 
de Belgrado por '.João J-luuyadu, waiwoda (governador) da 
Transylvania, desbaratou em Varna (l444) os Christãos. uni· 
dos po•· conselho do papa Eugenio IV e guiados por Ula· 
dislau V, rei da Hungria. Vencedor na li batalha de Cas
sovia (48), Amurat foi dahi a pouco rechassado de Croya, 
na Albania. por '.Jorge Ca:.-triolo, mais conhecido debaixo 
do nome de Scanderút'g (capitão Alexandre), que se apo
derou da Macedonia.-Mahomet 11 (I4Sl- 8l), tendo com· 
prado a neutralidade dos Genove1.es, tomou Constantinopla, 
não obstante a resistencia heroica dos Gregos, a 29 de 
Maio de 1453. 

311) Fim do imperio grego.-Quando os Gregos 
foram expulsos de Constnntinopla pelos latinos da IV cru. 
zada (1204), fundaram um impcrio em T rebizonda, outro 
em Ntcéa. No primeiro reinou a família dos Comnenos; no 
segundo, a dos Lasca ris. - · Paleologos. - Em r26o 
]llfiguc! Paleologfl usurpou o throno vasando os olhos a '.João 
Lascans, seu pupillo. Restaurou, no anno seguinte, o impe
rio_ grego e~pulsando de Constantinopla o imperador Bal
dumo li. F17.er~~-lhe grande opposição o povo e o clero 
~or ~er no conc1ho de Lyão (1274) reunido a egreja grega 
a latma .-Se~s succe~sores foram quasi todos indignos 
do .throno: P01s Audromc~ I/ (1282- 1328) deu seus pri· 
~e1ros cu1dados ao romp1mento da união com Roma pu
modo severam.ente os que tinham annuido á reconciliação 
das. duas eg!eJas i chamou em seu auxilio o co11dottiere Ro· 
gerro de ~lor e combateu sem resultado contra os Turcos. 
-Andromco li! (1.328-41) tirou o throno a seu pae, e en
tregou-se a uma 111dolencm completa._ Jof1o VI Pakologo 

(1341- 91) por suas desavenças com João Contacuslno facili· 

I 
I 
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tou as victorias dos Turcos, que levaram a capital para An· 
drinopla (62). Fez pessoalmente em Roma {69- 70) a sua 
submissão ao papa Urbano V, e mais tarde foi por Andro· 
nico, seu filho, obrigado a refugiar-se na côrte de Bajazet, on
de fall eceu.- Jl1anod I! ( 139 1 - 1425) obteve do papa Bonifa. 
cio IX uma cruzaJa,á cuja frente se collocou '7olio-sem-Pnvor , 
conde de Nevers. Os cruzados fora m vencidos em Nicopo
lis (96) junt<~mente com o rei Sigismundo, que fugiu para 
Constantinopla.- João VI! ( 142 5- 48), nssistindo ao concilio 
de Florença (39) em Ferrara, levou a effeito a reunião 
das duas egrejas ; porém na volta, prégando contra a união 
os proprio-; prelados que o tinham seguido, os Gregos bra· 
daram: Aules a ml'ia-lua do que n linrn.-Cous/antino )([f 
Drncosrs ( 1448- 53) tendo ele lu ctar com Demetrio, seu irmão 
mais moço, que lhe disputava o throno, não duvidou sub
metter a controvcrsia ao sultão Amurat, do qual recebeu 
uma resposta favoravel. Apesar dos esforços do Papn, cujo 
auxilio implorára contra os Turcos, conseguiu mui pouco, 
quer em virtude do estado mel indroso da Europn, quer em 
consequencia da invetcrad:t aversão mutua entre Gregos e 
Latinos. Defendeu-se, todavia, heroicamente succumbindo 
nas t rincheiras. 

PROGRESSO DA CIVILIZAÇÃO NOS SEC. Xll E Xlli 

312) Durnntc os sec. XII c XIII o estado político e socinl dn C:uropa 
deu um grande pnsso no caminho do progresso c dn civilizaç!lo. A thco 
logia1 a philnsophia, a jurisprudcncin, as leurns, as artes e as sciencias: tu
do progrcchn briosamente. ~o mesmo tempo a industria e o commercio 
se deseO\'olviarn, as cidades conquistavam privilcgios, c o terceiro estado 
se ia formando. - A e m a n c i1•nçno dos servos da gleba foi devidn prin· 
cipalmentc n influencia da Egrcjn1 que nunca deixou de recommcndal-a. O 
clero deu o exemplo, imitado depois pelos reis c pelos senho~es fcudncs. 
- Communns. Applicava-se, nn Ednde i\lcdia, o nome de comm1mn (com
muni tns) ou de rtjl11blir.z (rcspuhlic:~) :ís cidades, post:~s, por privilegio es· 
pccial, fOrn do regtmc feudal propriamente dito1 as quncs tinham gover · 
nador proprio, constituiç:to particular c tncs hberdades, que fa:tiam dcllas 
como tantos pequenos estados no estndo. Nn ltnlia prevaleceu o nome de 
1'tf>ub/ica; nos outros paizes, o de comtlllllln. Costumn-se gcrnlmcntc referir 
o movimento dns communns ao reinado de L11iz VI o Grosso (1108-37), 
r .orque cllc o f:\\'oreccu com p:~rticulnr afinco; mas é certo flUO esse mo
vuucnto foi promo\'ido por todos os reis, e que princ:piou antes e conti
nuou depois de Lui:t VI. 

313) E stl\dos-G eraes.- A rcprcscntaçlfo de toda a naçlfo no con· 
sclho do monnrchn, recebeu em Portugal e nn Hcspanha :> nome de curits / 
nn l nglntcrrn, o de pnrltii/ICIIIO; nn Germnnin, o de tlüta; na França, 
o de Estndtts·Ctl'(l~s. Ern esta rcprescntnçlfo convocad:~ pelo sober:~no «:111 

, logarcs c epocas mdeterminndas para tratar de negocios graves do p:uz. 
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Os primtiros Estados-Gerou foram convocndos n11 França por Philipp~ I V 
o lltllo. Na Inglaterra o primeiro porltwunfo rcuniu·se (1258) clurnntc o 
reinndo ele 1/cm·ique 111, c n camnra dos counnuns, separada da dos lords, 
foi definitivamente constitu ída (1 295) por Eduardo I . Na Germanin n or\· 
gem do nso de convocar a r/ida perde-se na obscuridnde dos tempos. As 
j>rimdras côrtu da Hespanha foram retmidas pelo méndo do sa. .\"11. E' 
impossível fal:irmos da ltalia, onde cndn rtpubliM form:wn, por assim dizer, 
umn nação, c mudnva frequentemente seus estatutos. 

314) L ett rns, sclenci ns e nrtcs. - 0 mo,·imento impresso nos cs· 
piritos, durnnte o u c XI, produ1.iu resultados maravilhosos nos seculos 
seguintes. A q u estão entre os ll t>IIIÍIIacs, t"ttdislas c COJI(epltmlislns, conte· 
çnda no su. XI, durou nindn por largo tempo. Consiste esta controvers in 
em decidir si as idéns unh·crsncs. u11ivamlia. de gcncro, cspecic, etc., 
sejnm simplesmente JUJIIICS so11 u utido, r.-nl/tlnda n parte ai ou purfl.< am· 
cepçi!u do upiriro. R t>su/iuo deu 1>rincipío :i escola dos nl'millats, susten
tando que os univcrsau não teem realicl.ulc alguma fóra elo nosso es;> irito, 
ou, por out.m, que são nomes sem sentido ; mas, npplicnndo esta doutrina 
ao mysterio da SS. Trindade, cahitt na heresin dos lrilhdstas. Confutado 
energicamente por S Anselmo, retractou-se no concilio <I<' Soissons ( 1092). 
Guilh~t'llf( rlt C/unnptau.\·, ensinando os un ivcrsnes t1 jlnrl~ rei em Pnri?. c 
na abhadia de S. Victor, to rnou-se o chefe elos rcnlistas. Abdtl>"t!o ou l /boi· 
/ardo innugurou o ~tmuptunlismo buscando couciliar os realistas com os no· 
minnes, porém admittiu n heresia negando o pcccado original c ensinao· 
do n duvirlt1 tnethodi"'. Combatido por S. Bernardo c c:ondemnad o no <.on· 
cilio de Soissons (1120) e no de Sens (t 141), submcttcu-se1 fez penitencin, e tc. 

31 5) Univer sidndes.- Durante o período de annrchia gera l dos 
scc. IX c X, quando os nobres blnsonavnm de nnalphabe tos, n instrucl)ão 
cxtinctn por toda a parte, rcfugiára-se nos mosteiros e nas escolas episco· 
pnes. Os monges apro,·citnrnm n pouco c pouco a influencia dn religi:ro e 
o credito qnc suns luzes lhes tinham grnngendo junto dos novos sobera: 
nos, pnra propagar a instrucçilo c fundnr escolas, que se tornnrnm celebres, 
sobretudo na ltalin, Suissa, França e Inglaterra. Seguind.> este primeiro 
impulso, tambem os leigos se dedicaram :i cultura das scicncias c das let· 
trns espalhando os conhecimentos recebidos nos conventos. E' destes ulti· 
mos que tiram origem a escoln de medicina de S11ltm o. cujos primordios · 
r emontam ao tempo dos Lombardns; a de j urisjlrudmâa de Pnvio, insti
tuidn na epoca de Carlos Magno; a de thcologin d( Pt~rie, fundada no sec. 
XI ; n de O:Ajiml, cujo principio é nuribu•do a Alfredo o Grande; ns de 
direito c de medicina de Jl!onljullitr, assim como n famosa escola de di
reito romano de Bolonlra, que soo os nuspicios da condcss11 Mathildc, re· 
cebeu do celebre frn.:rio seus estatutos c seu primeiro esplendor.-Estns 
tuolns fornm por longo · tempo apenns reuniões de professores livres, que 
ensinavam diversas materias ; porém mnis tarde, fornm pouco a pouco do· 
tadas já pelo Pnpn, já pelos reis, de privilegies e~pccines e decoradas com 
o titulo de univ trsidntlt. As universidades, que nesta epoca conquistaram 
maior fama, foram : - a de Pariz, fundndn em 1200 por Philippt Augusto: 
a de Oxford ( 1206); n de Palcncin (u oS) na Jlespanha; de T olosn (15), 
Snlamancn (z3), Nnpoles (24), Caml.ridge (31 ), Vienna no Delphinndo (36), 
Upsal (40), Mompellic:r t83), <?rlén.ns t 1305). n de Lisboa ou de Coimbra 
(1290) ('). Ensinnvtun-se nns tm1vers•dndes as quatro foeu/ti.Jdts, n saber:-

(') Nito temos a pretcnç~o d~ decidir áce_rea da epocn precisa da fun· 
-daçito de cada escola ou uniVcrstdade. Repeumos apenas o que dizem com· 
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ns srt~ uttts li!lenrts, d1v1didns crn trív íum ti 'l" " lrívium j o tlreDio![itt, tt jul'is

/'rmftucia c a 11trtliri ua. 

316) Linguas e litteraturns motlernns.-A' rncdidn que as na· 
çõcs modernns se inm org:\lliznndo, formnvnm·se linguns e litternturns no· 
vas. A lingu:t grcg:t conscrvnv:~-~c, onns solfrin :~hcmções nos paizes ex
tr:tngciros em que outror:t se tinhn espalhado. ~n Europa oriental I) s/avD 
deu origem nos dinlectos russo, polaco, hohcm1o, mor:~ \'Ío, cro:uo c bul
garo, que mais tarde se torn:trnm outrns tnntns linguas.-0 teutoniro pro
duziu os di:tlcctos gothiCO nnt i!{O. allcmão, thmcngo, hollnndcz, inglcz, di
namanluez, ~ucco c irlnndcz.- t\~ primcir:ts obrns cscriptns em allemão 
fornm (uc. XIII) o~ c:tnlo~ <lo~ .1/iunuíngers c o poema t.eroico intitulado 
Nid~lungeu 

3 17) Lin:tnas romnuicns -Deu-se o nome de linguns romnmcas 
nos idiomns que rmsccr:un <In m.-tura do lntirn degenerado cont ns lin
~un5 dos povos trtvnsores do trnpcrto romnno. Os principnes dinlcctos da 
lmtuo tW/lOitlat '<lo :-a ltn~;u a tl'11r (iwc isto), que vciu a ser o provençol; 
n de oi/ ou do 1111i, t1uc produtiu o .fronu~, c n do si, tia qunl tirnrnm ori · 
gcm o italiano, 11 castelhano c o jltortugue:. O p rovcn çnl fnlou-sc no sul 
da França nté o Lomt, na Cntnlunhn, no Amgilo, no reino de Valcncin e 
em alguma p:me do Piemontc. Fot o primeiro a ter umn poesia, a do~ 

tnn•othru, que uniam a rimn, tomndtl dos orientne•, n uma sabin e hnr
moniosa comhiunçJo de syllnhns ncccutundns e mud.ts. Pouco produziU de 
no tt~vel, decahtndo logo depo1s dn guerra contru os Albigen~es e ~cndo 

substituído por di:llcctos locne>.- A liugnn elo oil ou do oni, dinlc
cto particular da Normandia. Pienrdin e Chnmpngnn, dc,•cu seu' primeiros 
progressos no-. Normnndos. c1uc a levaram parn a lnglaterrn c pnrn n Si· 
dlin. O Ct~~lígD /J"to de Guilherme o Cor.quistndor ; I'S rl'slumu da Nor· 
mamlio; os Assuas de 7~rtmtlim; os Clrrouíms de S. Dini: ou Grtwtfu 
Chroníms, começ.,dns por ordem de Luiz VII o i.\loço, e o Livn• dvs Brt· 
lt1es, especic de hisloría fabulosa dos reis da Inglaterra ( 11 55), ~:to seus 
documentos mnis antigos em prosa. Os poetas do norte ou ?uttlloiiS lomn· 
ram o nome de lrtnJríros. No su. X// Roberto \Vnce de Jcrscy eompoz o 
Romo11tt de /Jrut (Arlhur da lngln tcrra) e K111/ ou Kollon. Christinno de 
Troyes escreveu divtrsos pocmns Alt:rondre de /Ja•;•o;• teceu em versos que 
receberam o nome de , 1/e:romlr/nos, urna vida imagin:Hin de AlclCnndrc o 
Grnnde. - No soe. XIII "11101/on ou liugun do oui j:i nil:o é um dialecto, 
é o fr:~neez, c produz v:~rins ohrns nolnveis: v. g. o romance dn Tavola 
Kedomlo. o da 1<11stt c o dos Quntro filhos de Aymon.- Ceojfo·ay t!e Villcltar

doin ( IIÓO- t21J) relata em frnncez a historia da lV cruzadn, de que fi
zcrn parte. Um pouco mnis tarde 7oimtille (122J- 1J l9) escreveu, lambem 
em francez, suas Aftmorios dt S. Lui~.-0 itnliiUlo começou:\ formar-se 
n:t cõrte de Frederico li e foi :~perfc:iço:tdo pelo historiador Ricordano il!a

larpino (128 1) em su:t 1/isfot-ia dt Fl111·wço; por Jllarco Paulo (12SO-IJ23) 
nn rclnção de suns \'Íagcus :tO Oriente; por Cuido Co'llo/({Jn/i ( 1301) em 
suas poesias; por Bmmflo Lntini, etc. 

318) Sciencias, artes e inveu11ões.-Limitnr-nos-emos n citar os 
varões que, durnnte esta cpoca, se distinguirnm em lacs estudos. Silo estes: 
Cuido de ,/rt::o (995-1071), que in\'elllou ou certamente aperfeiçoou a gamma 
mu_sical; Joã~ Gunhiero <..lmnlní~ ( 1240-10), que introduziu nn Europa 
Onental a pmturn a fresco, e fot mestre do fnmoso Giollo; Jot1o dt .tifo-

mummcnle os outros, porque snbcmos que estas discussões, por vin de 
regra, eriçadas de grn"es difficuldndes, excedem os limites m:trcndos a este · 
compendio. 
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tfena (tz8o), o inventor da ]Jinturu a t>ltt>; Nirohit~ Piral/o, csculptor, c IJcm 
nssim os pintores CiuJII<> tft Pisa c Cuitfn de Sül/a; Nflgttib i]omn, no qu:.l 
se :utribrtc n invcnç:lo dn poh·or:~, prcsentiu n vnntagem que se potlin ti· 
rar dn npplicnç:'lo do vapor; Salviuti de Flo1Wfa, o inventor dos oculos; 
Arnaldo dt VilltlltllVt , que :~chou o modo de distill:~r os licores; c Vi
UI/Ir de Ream1r1is, que demonstrou scicntilicnmc•llc n rcdondczn dn terra. -
A a.rchitcotnra deve :\ rcligi:'lo c ao fcudnlismo os progressos pasmosos 
que rl'nli7.<111 nn Edndc Mc:din, durante a qunl fornm edificados os mais bel· 
los mosteiro~, castellos c cathedrnes. Nestas prcvnlcccu a unlliltrlurn ogi
va/, denomiundn tnmbo:m g:Jihica, posto que nndn tenha de commum com 
os Godos (1). En:rc os mai~ vetustos monumentos de architcctura citaremos 
n cgrcjn de S. Di11i:, começada sob Lu i:: VI/; n cnthcdrnl de P:~riz ( tt 6J)1 

a cnpclla de 11'.-stminsltr-/lnl/ (1220) ; ns cnthcdracs de Colonia, de Strns· 
burgo c de Sevilha; n torre inclinada de Pisn, n de Gnriscndi c Dcgli Asi
nclli em Bolonhn, etc. Nem deixaremos de tncncionu ns pontes construi
das por umn nssocinçllo religios3. l;mn das primcirns fot a •h: A\'inhào 
( 11 77), depois a do Espírito Santo sobre o Rhodnno, etc. 

319) A historin.-começ:l\'a n resurgor sendo culti,·:~d:~ pelos chro· 
nistns e historiadores segumtes:-Sigebcrto de Gcmblurs; Guibcrto de .1'\o· 
gent, <(UC intitulou n sua historia dn I crul'.ndn Ctsttt Oci per Franco•s; 
J <>i\o Zonnrns, monge do monte Athos autor tlc uonn chronica desde 9 
principio do mundo nté 1 111 ; Guilherme de r.l:~lmcshttry1 b<'netl . ingle1.: 
- Ctstr1 '''C'"" anelo' 11111 tf~uli 455 nt.! I I .i! O : Othiln, monge c bispo de 
Frisingn-·Chrt>nim dmlc Atlcio uté "·!Ó: Guilhcronc, bispo de Tyro, que 
deu n lfistoritt das Cru:adns nlé 11 Sol ; NicetM, historinclor g rego refugia· 
do em Nicén, teceu n historia desde 111 S ntê n conquistn de Constantino· 
p ln pcln IV crnzndn: Martinho de Polonrn, <1uc ntls clcixou uma chronicn, 
c J]a·nnrdo o '/'/l(sourâro, autor dn historin das crur.ndns.-A philoso
phin. e n. thoologin. -er:un gloriosamente represcrundas pelos grandes 
domores seguintes: Pedro Lomborcio-,lfutn dn.< stnlw(as-quc organir.ou 
a academia de (>ariz; Alexandre de llalcs, dt~{/01 Ílrcfragoóilis, francisca
no ingler.; Alberto Magno; S. Bo:~venturn 1 dr. uraf/IÍ{o; c sohre tudo pe
lo incompnrnvel S. Thomaz de Aqui no, doutor ""Cdir", a11jo dns tsroltu1 etc. 

320) R cnn.soimento.-Chama·sc Rtuasrimmft> dns artes, sciencins e 
lcttras, o enthusiasmo cxtraordinario, que a respeito dos estudos se excitou 
tt:l Europa pelos Iins da Edadc Medta e princípios d:~ r.lodcrnn. Póde o Re. 
nnscomento dividi r se em tres cpocas dtstinctns, n sniJcr : uc. XI V-tpt>m 
de tramiÇt1o-quc assiste :\ ciccaclcncin dn nrtc christan c aos primeiros 
estudos da nntiguidndc. Stc. XV-epom de emdti,·t7o, das g randes invenções 
c dos grandes ncontccionenlos, que d~o principio n arte moderna. Scc. XVI 
-t/Jt't" tfo Ntlltlltim'fnto pm·o. 

Soculo xnr.-Epocn el e t t'IUISição 

321) Itnlin.. -A supremacia da ltnltn ncstn cpoca e reconhecida 
por todos c nsscgumda pelos trcs grandes littcrntos seguintes, i. e., /)ante 
Alirhiui, o nutor dn Divina Comcdin; l'etrarrn, muito notavel por suns 
maviosns pocsin'; lloua{d<• que escrc,•eu o Ouamtrone. Ao lado destes 
podemos menciona r C<ltn honra Cuco tt' ~/mil i, pnctn c nstronomo · Fatio 
drgli l-'llali. nutor cltl /)il/oll~"~'tlo •· Cino tle Pistoin: os tres histo:indores 
Vil/ani Uo11o, ;\lntltcu~ c l'luhppc); l'assnvn11111 c1uc deu o Espelho da ver-

\') Vicie llouillc11 nrt. rlrrh. g"lhi'luc. 

I 
I 
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dadcira pcniteneia; A!JIIbltJ Pt~~ulolji11i, que tratou do hom gove rno da fa· 

milia; Frttnto Stttdutli c CitJVaJmi Fiortllfillo, imitadores de 13occaccio. 

No mesmo tempo Amld l'isttui conservava as bons trad ições da esculptu

ra, c Ciotto (,fllgio/ollo) com Tot!dto Coddi elevav:un ninda mais a fama 

da escola norcnt inn de pmturn e de nrchitectum, fundada por Cimalníc ; (l 

venezia no Jl!nrco Cor11ttro visitnva n Pcrsia; Garfo/o mantinha a g loria da 

jurisprudcncia, c a mcchanica assignnlavn seus progressos d:ul(\0 um rclo

g io a Padu:1 ( 1 3 12). 

3 22) A s outra, n ações-nilo podem ncst:1 primei ra cpoct> gnbar·se 

de nomes 1110 grandes cou1o estes; pots o imper•o g rego i:t perecendo, e 
qunst nada contri buía para o romrrimr11f11 mandando seus snbios pnrn o 

Occidcnte.- A Gci•m n u i n . que pódc cita r só os sermões do 1iwler, vê 
re nasce r n pintura, graças no p•nccl t.lc IV/d/lu/m Afeisltr.- A Frnnçn 

coma apenas Froissart!, que pertence :U F landres, c que co ntribuiu muito 

pu:t a ímportanci:~ do dialccto wallon.-Na l u g l n tcrr a Cl10uur fó rma 

a hngu:1 nacton:tl imitando l'ctrarca; fVidif t r:tduz a llibha, c Ctr.ucr es

creve um romance em frnncc1. , lntim c inglez.-A H es pnnhn tem o prin· 

cipc Dom Jotio JlfttJJUe/1 cscriplor de Ntn~tllas; Pu frtJ L opes de l ly nln, que 

traduziu T ito Ltvio em Cnstclhano c compi lou uma Clt~•tmictt; o Roma•l
ctiro, collecção de romances religiosos c heroicos. entre os quncs occupa 

u m logar dtsti nclo o do Cid Campeot!or.- P ortnga.l neste seculo pode 

glo riar -se npcnas dl) rei D. Diuic c de Vnuo Lohtirn. O prime iro inau· 

gurou :1 littcrnturn portug utzn compo ndo diversas poesias, imi;ndas de 

autores frnncczcs; o segundo é gcrnlmcnlc rcconhcctdo como autor dos 

primeiros qua,ro livros do Amodi: dt Cauta ou de Gnllcs, cavnllciro an· 

dnntc que, percorrendo cs~e paiz imnginar to- Cau/a- rcaliza façnnhas pas· 

mosas. 

Soe. XY.- Epoca (lO orudiçêi.o 

3 23) A I tnlin - to ma n dcanteira la mbem neste scculo, porque o 

amo r das )curas depa ra nclln :tos h llcmtos um gTnndc numero de protc

c:tores muito ge nerosos. D e fncto o pnpn N itoláu V chama pnrn junto de 

si os rc fug indos de Const:mtinopln, a quem distr ibt\c com milo larga 

quantias constdtra vcis. Ellcs são : o cardeal Du sat·ioll, Jorge de 1 i·ehit:oll
da, Tluodoro de Ca::n c outros: d:\ quinhentos escudos de ouro n Lou· 

rm(q Vai/o por uma versão de Thucydides; dt:. mil escudo<- de ouro e 

uma casa em Romn a FrttJtâuo Plli/adtlfhio por uma traducção de Ho· 

mero em verso lat ino. Outro tanto lnzcm A./JÕIISO de At·agtlo em Napolês, 

os Visr'!llfi c os Sfon;(l em i\lilão , Piv 11 e m 1-tomn, os principes da 

casa ti' l tste em Fcrrnra c os Co11: t1gtt e m Mantua; mas todos cqcs são 

superados pe los Mcchcts, que tornam Florença a ' 'crdadeira ca pttal lottc· 

ra ri:t da Península. E' impossível no mea r todos os snbios dc~sa cidade 

n~st;,. epocn. Quasi todos escreviam em lingun lnuna, como Poggio Brac· 

ctolini , Leonardo Brnno de Arez1.o, Jo!lo Aurispn; í\lnrcilill l'• ~ino, que 

traduziu Plutito; Angelo Polizziani , cujos verso• latinos le mbrnm os de 

VirQi li r,; l'ico della ~ l irnndola, que blnsonnva de poder disputar dt o11mi 

1't sdhili. Os potltts Luiz Pulei , autor do Morgantc i\laggiorc, e o conde 

Bocardo. que compoz o Orlando Amoroso. Os Anliquarios Nanni de Vi· 

tc rbo, Cirinco d'Anconn c Pomponio l.cto. Os llisloriatlores Bartholomeu 

Pl:ttinn , Snbcllico, Simocatt:t, etc. Até n~ mulheres se dedicavam :l litle ra· 

tnr:~: v, g .. Comlanri11 de V amuo e Lutruia Tor11obuoni, filha dclla e mãe 

d~<Lourenço o Magnífico ; /sobe/ de A1·ag(1o ; Serojlllfna Ct>ltllmo, Bronc~ 
d Este , ctc.-A a bellns nrtes-crnm reprcsent:tdM pelo nrchitecto Ph•· 

L~ 
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lipf'' 0flmdluchi; pelos csculptorcs J)anaiD c Simt1D Dt~naldla: pelos pin· 
tores tlfrsauia, c Fra Cltroomli ch:tmado tnmbem Fro Angdica, cujas mi· 
ni:ltUr:IS s!lo celeberrimns; por VcracdtiD: a um tempo ouri,•cs, musico, 
pintor, esculptor c gr:.vador, que foi mestre do PtrugiltD c dt Lcanordo 
dn Vinri, :usim como élo de uni11o ent re a escola romana e a florentina; 
por Squmriom, o pac dos pintores c funda :lor da cscoln lombarda; pelos 
irmilos Cmlili c 7aíTa Btllini, que, fuud:tndo :1 escoln vcnezi:tn:t, prop:t· 
g:.rnm :1 pinlur" n DÜD. 

324) A e ontras no.ções-cil:tm alguns nomes: - A F rança, Carlos 
de Orlé11ns, pnc de Luir. XII; Willon, Alnin Chnrtier; Gerson, chnnccllcr 
dn unh•crs•dndc de Pnriz; Thomnz a kcmpis, monge de S. lgnez, perto 
de Zwnll; as histDriadarcs João Chnrticr, Enguerrnnd de i\lonstrclet, Jorge 
Chastclnin e Philippe de Commines.- A Allomanho. tem apenas lllar· 
tim Schocn, rival do Florentino Foniguerrn. no qual disputa a glori:l d:l 
invençlto da gravura em ta/l,a dau. ·-O s P o.izoe Bl\ixos produzem :ti· 
guns pintores, discípulos de 7oão Van Eyd: de /JrugtS que aper!eiçoou 
a pinlurn a o/ta.-Portn.go.l, além do rei D . Duarte, autor do Leal Con· 
selhciro, clla os chronista~ seguintes: Fcrm1a LP/'ts (13So- •46o), o pri
meiro chronista·mór do reino de que hn noticia certa, compilou as cbro
nicns de varios reis portuguczes : Comtl Ennnu de A~m'tll'a deu a h isto· 
r ia da conquista de Ct-uta e do descobrimento c conquista de Guiné; 
Ruy de Pino (145 r- rsz 1) produziu as chronicas de alg1ms reis ele Por· 
Lugal. 

325) A s soionoins - fo ram neste seculo cuhivndns pelos :~utores se· 
guin~cs;-0 fr.1nciscano Lutos Pnttioli, que, ensinando as mathemnticns 
em Napolcs, Veneza e Mililo, verteu Euclides para latim; Pur/Jath, o 
traduclor do Almogtsto de Ptoloméu, professou nstronomia em Vicnna 
da Austrin, contando entre seus discipul<.>s o f:unoso RfgiomDnlnn P. Este 
traduziu Appolor.io, Sereno, Aristoteles. Ileron, etc.; compoz um tratado 
de tr igonometria, c, fundando um observatorio astronomico em Nurcm· 
bcrg, estudou o curso de um cometa (147Z). Foi mais tarde chamado a 
Roma pelo papa Sb:to lV para trab:~lhar na reforma do calcndario. Fallcceu 
em 14 76.- tVnlltro é o primeiro que, ro:1s observações astronomicas, fu 
uso dos novos rclogios; JVuvim d:'i, em Bolonha, licções a Copernico, e o 
cardeal de Cura (1464) renova <' systcma de P;,thago1as rclntivamente ao 
duplicc movimento da terra ou systema heliocentrico. 

326) Inven 9õee e d escoberto.& (1). - A invenç:lo da J>Plvorn c dns 
armar de fogo é um producto da Edadc Médin, quer se nltriblln no fran
ciscano inglez Roguit> BntDn1 quer no allcml[o Bcrlltoldo Sdnunrt: , ou 
aos Arabcs. E' opinil[o geralmente recebid11 que os Arnbcs usaram pela 
primeira vez a polvora na defesa de Nit/Jio em 12.57; c os Francezes, na 
batalha de Crcc:y mt 1.]4Ó. Alguns teem pnra si que os cbinezes j:i conhe
ciam a polvora ou cousa equivalente desde muito nntcs, mas é certo que 
11:1. Europa ella nilo se empregou antes do seculo XHI.-Foi Lambem na 
Edade Media que o napolitano Flavio Cioya inventou ou certamente me
lhorou a D!mol":, ~ qual L~nlo deve a navegaçlfo.- A imprensa., segun· 
d~ a.lguns )~ ex•sha na Chma, porêm n11o hn duvidar que na Europn ella 
fo1 tnlroduzada ou inventada apenas no principio do sec. XV. Imprimi· 
ram, nessa cpota, ton~ uma p~an.ehcu de madeira, mnppas gcographicos, 
figu~as de santos c ate uma bobha. Tempos depois o hollandc~: Corlcr ex· 
cogitou em Har/tm o processo de imvrimir com typos de metal fundido. 

(
1
) /llvtlf(~u c dnco6ertar silo duns cou~ns diversas. Inventa·se o que 

nind:1. nllo t:xtste, descobre-se o que já existia, ntns nilo era conhecido. 
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O mogunt ino :Jn,1o Gtrlfemlurc ( 1400- 68) levou n tal perfeição este sys
tema que clle pnssn pelo verdndeiro inventor dl\ imprensa . Idénndo em 
Str:t;burgo os typos moveis, bem como n lign do chumbo com o anti· 
monio c fazendo sociedõldc com seus patrícios Schikffir e Fust. deu em Mo· 
guncia' pr incip•o " seus trnbnlhos. Expulso peln invejn de seus socios, 
voltou a Str:lsburgo, o nde cstnbelcceu n primc1rn l)•pographin. Regressou, 

tod:wi:l, rnnis tnrde parn a patrin a pedido do seu bispo que lhe concc· 
deu nvultada pcns:lo.-Os diversos paizcs dn Europn multiplicnram sem 
demoro c com pnsu•osn nct ividade ns o fficinns de imprimir. E' fnc[l ver a 
grande innucncin conquistada pela imprensa e m todos os ramo~ do conhc· 
cimento lnunnno ; no commcrcio, na politic:l, e em tudo o mn•s que per· 
tencc :\ Sociedndc i porém é pnra deplour que se tcnhn lnnto abusado 

de tilo sabia c tão vnntajo~n mvenção. 

HISTORlA DA EGREJA 

Periodo IY.- De Cnlixto li a. lloni facio VIII 

Lucln com o cesarismo alle11uio e f rnnce::; com os infleis 

e com os ltereges 

Scc. XII 

327) P apae- Durante o see. Xll n cndcim de S. Pedro foi digna e 
glor;osnmentc occupada por 16 Summos Pontifices. Os mais illustres fo ram 

- 1) Gdario 1/ t n1 8 - 19), que, escapando de c:~hi r nns mãos do imperador 
Henrique V, fugiu parn Cni! tn, donde cxcommungou Mauricio Burdin 
(Cr. VIU), :~ nt i t>npn crendo r e to impcr:~clor. Sendo no nnno scguirotc per· 

scgu•do em Romn por Cencio F rangipani, rctirou·se pnrn Cluny, onde fnl
lcceu.-2) Calixto 11 ( 11 19 - 24), anterio rmente bispo de Vicnnn nas Callins, 
excommungnnclo c depondo o imperador Henrique V, concluiu n questão 

da.s investiduras c convocou o cone. IX, I de L:llrão.- 3) llonorio /f 
( 1124- 30)-out rCJrn Lnmbcrto, bispo de Ostin. A sun eleição é cnso unico 
na hisrorin da Egreja; pois fo i n seu pes:\r acchunndo por alguns desor

deiros, :\ cuja !rente cstnvn L e1to F r:mgipani, precisamente quando os elei· 
torcs ncabnvam de dnr a tiarn 110 cardeal T/uobnldo, que to mnra o nome 

de Ctlalino 11. Demittindo·se entllo Theobnldo de sun propria vontade, 

Lambcrto foi eleito legitimamente. Dnhi a uma semana offcreceu a sua 

demiss.'lo, que os cardeae~ recus.uam. Foi optimo papa, e mostro u grande 

zelo para o hem da Egrejn. - 4) lnnomzrio li ( r 130 - 43) l idou com o anti· 
papa Pedro de Lcone; coroou Luiz VII c Lothnflo 11 ; lançou o intcrdicto 

sobre n F rança, e reuniu o li concil io de Lntrlto, que condemnou as dou· 

trinas anarchicas de Arnnldo de Drcscia, o qual começava n pertu rbar a 

Italia.- s) Cdalino fi (1 143- 44) .,é o primeiro dos Sumrnos Pontífices aos 

qunes se refere o famo;o catalogo dos futuros successores de S. Pedro, 
attribuido por alguns n S. Malachins, :unigo de S. Hernardo e arcebispo de 

Armagh nn lrlandn.--6) Ludt1 f/(1144-45) succumbiu numa ferida que os 

asseclas de Arn:\ldc> de Brescia lhe fizera m atirnndo·lhe uma pedra. -7) Adriano 
I V ( l i 54 -59', Nicoláu Brcakspcar, uni co papa inglez, cingiu n coroa imperial 

a F rederico Barbaroxa c cxcommungou Guilherme o llfáu
1 

re i dn S icilia, 

que, invadindo Benevcnto, apl)iava os revolucionarios de Roma. - 8) Ale· 

xandrt li/ ( 1 1 59-81), louvado pelo proprio Voltai re, esteve, durante 20 annos, 

a braços com Frederico Barbaroxn e com Victor lU, Pascbôal ll l e Ca-
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lixto UI, nntipnpas crcndos SIICCcssiv"mcntc pelo imperador; refugiou-se 

nn F r:.nçn, em 1\nagn• e em Veneza, onde por fim recebeu n submissno 

de F rederico ; confirmou :1 sentenç:t de Thoma~ Becke t contrn H e1m quc H 

da Inglnterra, c celebrou o UI condlio d e La1r:lo (79).-9) Cr~g,io V111 

(87) prégou a lU cru~adn que se renlirou no po ntificado de Cltmmtt 111 

(ll87-91), seu succcssor.- 10) Ctltslin~ 111 ( 11 91- 98) deu a coroa im· 

pcrinl n H enrique VI c rccl:unou contm n prisilo injust11 de Ricardo Co 

raçifo de Lcifo. 

328) Concilios .-Cclcbr:tram·sc no scc. Xll, 77 concílios pnrticul:l

rcs c tres gernes. Estes fornm todos pres1didos e confirmados pelo mes mo 

Pnpn que os convocou. Silo : O lnlcl"nnmu I (r 123) por Cnli:-cto Il : concluiu 

11 questllo dns investidurns. O lal~rtiii{IISe 11 ( 1 I 39), JlOI' l nnoccncio 11 : nn · 

nullou os netos dos nntipapns, condemnou Arnnldo d e Brcscin e fez vnrios 

canones d isciplinares. O /al~rantm~ 111 ( 11 79), por Alexandre 111 : condcm· 

nou os <.::itltnros, deu C:lbo d o scis mn crendo por Frederico I c decretou 

que, parn ser l'npn, era mistér reunir do1s terços dos YOtos lcg1llmo~. 

Herestts -Além de i\bn'1lnrdo e d e Roscclino , de Arnnlclo de Brcscin c 

dos Albigenses, nppnrccernm neste scc. os hereges seguintes :- 1) 'liiiUJIIl

lin<J, leigo devasso , que, prégnndo um sem numero de erros grO\\Ciros nn 

H~llnnd:~, pereceu em umn sedição que cllc mesmo cxcl t:íra.-2) Eun do 

Estrdln, fidalgo brctifo, pcn•erteu muita g ente f.ncndo ·lhe crer que cllc 

e ra o proprio Filho de i)(IIS.-3) VnldD, negociante d e l~y3o c chefe dos 

Valduu, que nindn existern nos Alpes, ensinou que todo> o• clmst:lo~ si'io 

sncerdotes, que o Ev:~ngclho p rohibc possui r bens tcmporaes, que o divor

cio é licito, que o culto dos snntos é uma ido la1rin, etc. etc.- 4) Pnuliti11s, 

Ctflltttt'DS, Pt~tltnriiiDS,1 B~gnrdos, etc. que, sendo mnnichcos, se confundi:lm 

com os Albi~:cnses. 

329) Orde n11 Reltgio•aa.-No fec XII foram fundadas ns Ordens 

rcltgiosns scguinl<;s :- r) Os Cislerdmus, por S. Roberto e S. Alhcrico, 

que adopt:mun n regm de S. Bento (109:>). S. Dcrn:1rdo entrou nesta 

Ordem ( r 113) com mnis trinta moços, iniciando, dois nnnos depois , o mos

teiro de Clamvol. - 2) Os PHmOitslmlmus (1120) por S. Norberto, fidalgo 

allcmli'>. que tomou n rcgm de S. Agostinho.-31 As Ord ens re h!l'IOSo-mi

litnrcs d<>s Jlospitolo•·iDs dt S. 7otio ( 111 3). por nlguns negociantes italia

nos; a dos 7~·mplnrills (28), por Hugo ele l'nycns c Godofrcdo de S . Aldcmar; 

n Ordem de Avir.; a de Sa11liagD "" Espadn; a 01'tltm 7'tu1Duitn1 
etc. - 4) 

A Ordem ltospitnldrn do Esph•ito Sa nto, por Cuido de "lompellicr, a qual, 

no sec Xlll, possuía em Roma um hospital immenso co m um sallro que 

podia conter um milheiro de camas, e uma roda para receber crc:.nçns 

cngeitadas. Educnvam-se nlll mil meninos, que, quando se cnsnvnm, rccc· 

binm .um dote de .so C\ cutlo s romanns.- s ) A Ordtm dt S. l .a:nro, cujo 

supcr1or geral devm ser sempre um leproso foi fundndn por :dguns pnr· 

ticulares afim de assistir os atacados pcln 'tt:pra.-6) ; / Ordem da SS. 

Trindndt dn Rul~mf>ril" dbs mptiv111 (11 98) por S . Joi!o de Mnthn (não 

dn M:llt:\1 • como alg_u_n~ er~ndamentc dt7.C>n c escrevem). Desde 111)8 nté 

r 787 rcm1rnm os 1 nnll:ITios, novecentos mil escravo~ christãos, presos 

pelos Mouros, o que VCIU a d:or, tcrmo·mc<lio, mil quinltmlo• e vinte bilo 
(ttdtl 011/ltJ. 

Scculo' XIU 

3~0) PApila - ~CC~tpnrnm n ~é Apostolica, 110 sec. xnr, 17 Sununos 

Pont1fices, to dos mmto llhtstrcs. Os mais notrweis foram :- 1) lnnounâo 111 

( r r98-I6), outrora estudante em Pnri~ c em Bolonha, ndoptou,na liturgia 
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os hymnos Slfl6nl Jlfnltr e Vmi Crtnlor; nutriu, nn occasi:to de _uma gmnde 
fome, oito mil JlCS$0:\~ durnnlc seis mer.e> i reslaurou na Ttahn o P<;>dcr 
temporal <la S. Sé. jn 1111Mi tod<l u~urpaclo p~los imperaclore~ : confe riU a 
investidu ra da Sicília n ConMllllCin , vi11vn do nnpcrndor Hennque V[ i pro
tegeu c cducom o f~auro Frederico lL i cxcoonm11ngo11 _Phili~pc A11gusto de 
Frnnçn c J u:lo·scon-l'errn d:\ [ngl:\lerra ; deu n cor('la 1mpcr1nl n Othito de 
13runswick e. por deposição deste, 3 Frederico 1l i rnnndou prégnr n qunrtn 
c n quintn cruz.ndn, hem como n C0:1 lm os Albigenses, c convocou o cone. 
[V de l ~'ltrito ( 15).- z) !fpmrio I/I ( t z t6- 27) protegeu . Henrique 11{ dn 
Inglaterra. que se :~chnva a hrnços com n nobrczn; conunuou 3 guerm 
contra os 1\lbigcnscs, c fun<lou n inquisiç:tn - 3) Crt~oru• IX t rzz7 - 41) cx
commungo\1 duns ,·czcs Frederico TL- 4) lnm•rmtiD IV (1243- 54), esca
pando de ser preso por Frederico U, eon,•ocou o I concilio ele Ly:to que 
depo7. o tyrnnno (45) - 5) Altxnmfrt IV( t 254-6 r)buscouum refugio em 
Vitcrbo quando Mnufrcdo invadiu Roma.-6) (Jdmuo IV ( 126t - 64) of
fcrcccu n coron dn !:iicilin n Carlos <1c Anjú, irmilo de S. Lui1., c nutori
lOU a fc!l:\ do Co1jlo t!t Dms ( t ) · - 7) Cfemmft IV ( 1265- 68) coroou 
Carlos de 1\njú, dcsapprovou a exccuçi'lo de Conradino (68), c ndonotstou 
pntcrnnlmentc o rei de Nnpoles 'lue o dcsnttendcu. - Por morte de Cle
mente I V, rcunirnm·sc os Cl\rdcacs e111 Vitcrbo, nffo logmndo entender-se, 
por tres anno•, a respei to dn elciç.'to do novo Pnpn. Démm por fim a 
tiarn n Tl~to6oft!o dd Visronti, arcediago de Lil:ge1 que se nchnvn nn Pn
lestinn como lcgndo npostolico.-8) Cr&~tnio X ( t 27 1- 76) trnbnlhou de 
hnldc pnrn mnnd~r umn nova e~pcdiç.'lo contra os turcos; ndquiriu o cc n
<lndo Venni'ssino, que lhe cedeu Philippc Itr de França ; obteve que os 
príncipes nllem:tes ncnbnsscm com o Grande mterng n(!; e no I l concilio 
de Lyilo decre tou que, fnllcccnflo o Pnpn, os cnrdenes se reunissem em 
11111 logar conveniente ficando fcch,'\dos até lc,·nr n cffcitn a çlciçito do 
succcssor.-9) Adriano V (76) re,·ogou n bulia de C regor io X i mns, por 
sun morte, o povo de Viterbo1 rcceioso de um longo intcrrc-"no, obrigou 
os cnrdcncs n techarcm·sc nn fórmn da bulln.- t o) 7ot1o XXI (1276-77), 
portugucz, nnnullou novnmente n bulln rclntivn no Condnvt, c morreu dns 
oonscquencias ele uonn quédn, lemdn l{unndo visit;wn o novo pnl!lcio pnj:nl 
em construcção.-Ocpoi! dl\ sun morte, recu~:\ndo os cao·denes cntrnr em 
Conclnve, n S. S6 fi cou vngn por mais de sois mezes.- II ).-Nieolou 11/ 
( 1277 - So) prohihiu a Carlos de Anjú que fizesse guerra a Miguel l'nlcologo, 
impcrndor de Constnntinopll\ - I z) .llnrtinho I V {t28 1- 85), emborn con· 
sentisse em ser eleito senador de Roma, continuou n residir em Vitcrbo ; 
cxcommungrou e depu~ Pedro l U (S:;), auto r principal das Vuptrns Siri
finnns - 13).Ctlntino V (94), elei to npot. uma vngn de dois longos nnnos, 
reconhecendo-se falto de capacidade para go,·ernar, breve renunciu n tiarn. 
- 14) Oonifado VIII ( 1294- 1303) soffrcu gnwcs amarguras de Jnymc ll 
dn Sic:ilia, de Philippc lV o Bcllo e dos Romanos, excitados n rcvohn 
peln fnmilin Colonnn. 

~:n Concilios - Rcunir:uol·Se, no stc. X III, 85 conci\ios pnrticull\rcs 
e Ires gcracs, sendo estes presididos c conlirmt~dos pelos mesmos Summos 

• (') l'ôra cstn fcst11 instituida (1252) pelo bispo de Liegc, Roberto de 
r?roto, a pedido de S. Juli ;um, religiosa do Monte Carmillo, perto de 
Ltcgc. Urbano IV (63) a tornou obrigntorin em toda a Egreja. j o:to XXll 
( 1316) lhe accrcscentou a oitnvn e umn procissllo solemne. S. Thomn~ de 
Aquino, por ordem de Urbnnn IV, compoz seis hymoos .c todo o orlicio. 
Desde o principio do su . XIJI j:i se introduzira o uso de tocar a cnmp11inhn 
nn oc:casii!o de levantar n llvstia, c bem assim na de levar o Villlico 1105 
e~ fer_mos (1203, ou 1210). Enti!o c:omeçnmm tl\mbcm a usar·sc os sacrarios 
tt/u·• .. ,., c a.s cnlttodins, oslmsorin, pnra guardnr c expor o SS. Sacramento: 
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Pontífices, que osco nvocarnm: Fornm os seguintes: O I V de l.f1trt7q ( 1215) 
por lnnocencio Ill, condemnando os casamentos dmul~sliuqs e gencrali· 
zando o uso de ler na egrcja os banhos, determinou que o casamento 
entre parentes fosse illieito nté o TV gr:\u inclusivnmentc i promulgou rli· 
versas leis em beneficio da instrucção i mnndou que todo o fiel christão 
se confessasse pelo menos umn ve1. cnda nnno, c commungnssc nn Pnschon, 
concedeu :10 pntrinrchn la tino de Const:mtinoplu o primeiro log;u de 
honra depois de Roma, c approvou as ordens religiosas de S. Domingos 
c de S. Francisco.- O I tle Lyüo ( 1245) 1 por lnnoccncio LV, pronunciOU 
n deposição de Frederico 11. - O I/ tlt Lyilo (1274), 1>or Grcgono X, em 
que " cgrcjn grega se reuniu :í l:ltinn. 

3 32) A s O rdens R oligio s ns - crcndas neste seculo solo:- t ) , /dos 
Dmuinimuos ou l·i·ndtt Prtg-ftdorrs (S), fundnda pot S. Domingos, nnturnl 
de Çnstelln1 nn diocese de Osrna, o qual se dedicou :í con,·crsllo dos AI· 
bigcnscs.-2) A tlt11 Fmnristiii/OJ ou Fmdu Jllmoi'CS, por S. Fmncisco de 
Assis (10).-3) A dfts C!ftlislas (12), por S. Clnrn sob a di rerçi'lo de S. 
Frnncisco.-s) Os Ag-qsfiuhos, que de~de longo tempo existiam scparndos 
em diversas congregações, foram por i\lc:cnndre IV reunidos em um só 
corpo deb:~ixo do governo de um superior gera.l-,;) Os Cnuutllfns, que 
desde tempo immemori~l viviam no i\lontc C;~rmcl<', remontando, segundo 
dizem, ;~té o prophetõl Eliõ~s1 receberam (1205) do J3ernavcnturado Alberto, 
pntriarchn de Jerusalém, uma regr:~, que, n pedido elo inglcz S. Simriq 
Stod:, foi confirmada por Honorio TU c diversos out ros successores de 
S. Pedro,- 6) A Ordem de N . S . dns J)/(rt:-s da Redem/J(tio dos Cnptivos, 
foi creadn ( 1 213) em D:trcellonn por S. Pedro Nolnsco, fidnlgo do .Lnn
gucdoe.-7) A Ordtm dos Sli"'JOS de .1/orin (1223), por sete ncgocinntes 
florentinos. Estes sete senhores receberam, ha muitos :umos. o titulo de 
bemav~nturados, e ultimamente foram pelo p:tpa Leão Xlll !JOstos no 
cotnlogo dos s:mtos. - 8) A dos Ctltslinqs (1254)1 por Pedro de Morone, 
mais tarde Summo Pontífice com o nome cle Ctltsfiuo V. 

PERIODO V. - DE RONIFACIO VIII A LUTHERO 
Lurln eom o rnarismq franre:, que prodtlt o g-mndt coptivtiro de Avinhifq ; 

eqm as paixi1es humftnas, !JIIt dt7o causa no gta11de sdsma t ás htrtsias 6tm 
eqmq tom qs 7ilrtM que tllllta(tWI a Cltrisfandade. 

1 

Seculo XIV 

333) Os Pct.p ... - do scc. XIV foram os seguintes : - 1) Cltmmte V I 
(1305-14).' outrom ~~rcebispn de Bordéos, eleito em Perusa depois do 
curto P?nhficndo de. Uento XI (3-4)1 n!lo quiz ir viver na Itnlia em con
sequeoc:!~ ela. anarclua que l:t domin11vn : convocou, presidiu e confirmou 
o eonccho de Vienna nas Gallias i recuperou Ferrara, occup;~da por 
~enezn con!ra .a qual lançou o intcrdicto

1 
e recusou conJemnar a memo-

rla de .Bomfac1o VIII.-2) 7oiJq XXII ( 1316-34) excommungou Luiz 
de Bnv•~ra : a~olheu paternalmente o antipapa Nicol:íu V, c retirou 
com mui~'\ hum)1ldade um:~ proposiç.'to pouco exacta que pronunciara em 
um ser'!' o.- 3 DtllftJ XI/ (1334- 42) desejou volt:~r a Rom:~, como 
0

1 1~cSCJára 0 seu predecessor : porém, detido pelo estado nnnrchico da 
ta 13• t•~ueu 0 p:~lncio pontificai de Avinhllo • obteve uma tregun en

tre n_. ng :lterra e a França, c definiu <lllC - ~~ ;'mtos quando 11t1q Item 
pttlOttOS para e;rp;,, . . . ' · 

• ao montrem, tlllram stm deftii(O lltl g'/qna. --
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4) Clmunte VI (134z-Sz), nobre e faustMo, recebeu um<\ solemne em
baix:HI:t dos Romanos que ardmm em desejos de u ver em Roma. Depondo 
Luiz etc l.l;wicra, cingiu n coroa imperial n Carlos de Luxernburgo. ·- s) ln
IIU(mdo V I ( 135z ·-6z), e!Tectunn<io diversas reformns, levou um:t vida pobre 
e mort i fic:~tb; porém ::ntcs de tudo annullou o compromisso, feito no Con
cl:\\'e, e que ellc assign:\r:t com Alguma restrrcçl!o. l'or este compromisso o 
Pnp:1 futuro se obrignva :~ nllo nomear, sem o consentimento do Sncro 
Collegro, nem no,·o~ cardcnes, nem altos funcciou:mos da cõrte pontificin, 
nem governadores d<' províncias ou cidndes.-6) Urótlllll V ( IJ6Z-70) c~com

rnungou Pedro o Cru~/ de Cnstelln. Achr~ndo-sc em Romn de volta da 
Fmnça, foi visi lndo pelo imperador dn Gcrmnnin c pelo de Constant inopla, 
rn:u, em vrstn das gra,•issimas di!Ticuldadcs dcs.'e novo estado, regressou 
para Avinhllo, onde falleccu dentro em breve, conforme lhe predisser:~ S. 
JJrrgrdn.- 7) Cugurif' Xl (1 370-78), ultimo franccz que occupou o throno 

' pontificio, apesar de um lc>'nnt:uncnto geral do~ ltnlianos cornrn o poder 
tcmp.>ral do Papa, voltou n Roma, c fnlleccu em Anagni.-8) Urbnno Vi 
(1378- 89), l.lnrtholomeu Prignano, arcebispo de Unri,- foi nomeado /iv rc
mwle e reconhecido por todos os cnrdcaes, que com jubilo de toda n 
Eg rcja, annunci:1rnm no mundo esta eleiç:to. Todavrn, tres tnczes de
pois, os cardcacs frnncezcs. movidos, parte pelas saudades que nutriam 
dn França, p:trte pela energia :~l~;urn tnnto aspern com que Urbano pro
mo,·ia a reforn1n da sua cõrtc, reunindo·se na cidade de Fundi, elegeram 
uo1 nntip:tpn nn pesson de Roberto de Genêbra, que, tomnndo o nome 
de Cltmwlt VI/ ( t 3i8- 94), foi residir em Avinhtto. A França, onde im
pcrnva Car/Ds V, c Napoles, onde reinava 7oawut I , dcclnmrnm·Se sem 
demora parn o :ullipapa, ficando o resto da Egrejn com o Papn legitimo. 
Urbano occupou-sc seriamente com o bem da Egreja. Depondo a minha 
joanna, concedeu a coroa de Napolcs a Carlos de Ourann \>elo cura\ em 
brc,·e foi preso; punru com sevcrulade alguns rnrdeacs, réus de trnrçiw, c 
mostrou-se frnco n respeito de um seu sobrmho.-Q) Htwifodt> 1.\' ( 13'l9- qc:-4) 
restabeleceu n sua autoridade em Roma por meio de L.'ldisláu, lilhv ue 
Carlos de Durnzzo, a quem aporou em Kapoks contrn Luiz de t\njli, so
brinho de Carlos V de Françn. Como no entretanto falleccssc em Avinhão 
o nntipapn Clcmcutc VIl, P edro tlt Lunn que lhe succedcu com o nome 
de l.lentv XIII, não sendo reconhecido pela universidade de Pariz, foi 
obrigado a rcti rar·se para !llarselha svb a protecçilo de Luiz de Anjli, 
conde <le l'ro,•ença c rei ti lu lar de Napolcs. 

334) Conc ilios. - F••ram cclchrndos, no su. XI V, 42 concilios parti
culares e um gemi que foi o de Vienna no Oelphinado (IJI0- 11 ). Con
dcmnou este concalio diversns heresias, aboliu a Ordem dos Templarios e 
decretou a gucrr:~ cvntm os Turco~. 

Scculo XV 

335) O s P a pas- deMc sec. foram :-1) lwtormd,. V//11404- 6), que foi 
auxiliado por Lnrlisláu, rei de Napolcs1 cvntra os Romnnos Hmprc rcvol
losos.-z) Crc~oriu XII (14o6 - 14)1 Angelo Corrario, apesar de ter, no c.,_ 
tlttVt', promcttirlo que con,·oc11ria um concilio geral com o fim de pôr termo 
ao ~cisma, c de ler escripto neste sentido a Bento XII I; comtuclo, quando 
se viu na posse da Sé Pontificia, nomeou quatro novos cardeacs e recusou 
comparecer nn conferencia de S;wonn. Resolveu, portanto, a Franç11 con
ter-se cntrc · os limites da nculrRiid:\de n respeito dos dois competidores e 
convocou 0 concilio de Pisa (1.409), o qual, pronundando•a deposição de 
Gregorio, ttue se retimra para Gnc~n, e a de Bento, que fugira parn Sara-
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gos~, nomeou t\le~:utdrc V (1409- 10) t\dhcrtrnm n Cl iC n fô'rança , n ln
gl:tlerr~. a Alta llnlia e l' o r1ugal, Grego rio em obed '!ci.lo ent l:'•poles, 1111 

Hungria, Bnvicra, Pc:>lo nin c nos re inos d o I' orle. l'nrn Ucnto X 111 ficn
r.un Cnstclln, N:IV:ura, t\rngilo c a Esco-sia com n; •lhas dn Ctlrscga c 
da Sardenha. Morrendo Alexandre \ ' , $necc<lcu-lhc /lo/1/m:nr Cosso, homem 
ambicioso c mundano, que assumiu o nome de 7t7t1t> X X III (1410-q). 
Pouco depois Stgi~mundo. rc1 d:t liungri:t, $uh indn no thro no imt>erinl (10), 
induziu jollo a convocar o conciliv de Co nslnnçn ( 141.1 - 18 ·, o qual desde o 
pr incipio cleclnrou qt•e n votnçito se fnrin por nneio nnlidndc As nnçõe5 que 
tinhnm di reito de voto, eram n llalin, n Fr:111çn, n Gcrmnni n c n fnstlnl e rrn . Foi 
mnis tarde adrniuidn tombem n Península l bericn. ) oito 1lc~cjavn ser reconhe
cido unico P11pn legitimo, porém, :tpo:r. n pubhcnç:1o 1le um oncmor inl :icercn dn 
su:t ' ' idn pri,•:tdn, renunciou a tinrn :t pcõido do concolio c com n maio r sa
lisfncçito de todos . Comtudo, lendo fugido sccrctantcntc c protestado contra n 
sua abdic.1çito, fo i de posto pelo concilio c prc•o pelo imperndor.-Cn,rt~rio 
m:\ndon no concilio uma bull:1, pcl:\ qu" l rcconhect;l "sun lcç: ll imtd:\dc c ab 
dic:J.\•a.-Bm/o li c:\ndo fi, me nn su:1 obstin:tç:lo, fui d epo,to. c nb:tndon:~do po r 
todo~. O ~ci~m:1 recebe u finnlmentc o ultimo golpe pc l:\ cleiç:lo legit ima de 
Mar:inho V.- ;1) ,1/nrlinhn V ( 141 7-3 1 ) . além d e t•nl or p:tlc rnalonenlc n Ba hh:\· 
zar Cossn, occupou-se com " reformn d:1 Eg rejrt convoc:tndo o conctlio de 
Bnsilén, que se mudou em concil iabulo.- 4) E u%mit> //" ( 143 1-.1 ; ) sah·ou n 
Egrcjn dos princtpoos de gnllicnnismo que se i:un capnlhnndo ; usou uma he
roic:l t>ncicncin com C> concilio de 13nsilé:t; con,·ocou c prc~idm o de Flo
rença, c recebeu n •ubmissito de Enias Sylvio, ex-se crclnn o do concilio,-s) 
Nimláu V ( r 44 7-55) celebrou umn concordata com o impcrnd or l•'rcderico 111, 
reconciliou com n Egrcj:t o nntipnp:1 Fcltx V, c rendo pelo concilia bulo de 
Bnsilén ; ngnsnlhou os sahios dcstcrrndos d e Cons l:\ nlinoplr~ ; pro lCj!CU n li.
tcr:llur:\, ctc. - 6) Calixll' 111 ( r455-s8) prêgou urna c nn:ldil c omrn os 
Turcos,-7) Pio /1 ( 1458- 64', Ené.1s Sylvio Piccolomini , d eu a F~rn:~ndo 1 a 
investidura do reino de Nnpo lcs ; condemnou os nclQS do coJ ncth:tbulo de 
Dasiléa, e :t Prn.t:moliro StWf ( iío de Bourgcs, que Carlos VII public:\r:1 , c 
que foi m:~is tnrdc rcvo~t:~dn por Lui1. Xl; prohibiu pela bulia Exm·al>i/is 
o nppellnr do P:~pn p:1r:1 o concilio, c promoveu uma cru•nd" que clle 
mesmo qui7. acompnnhnr. mas s uccumbiu em AncOn:\ no momento de cm
b:~rcar.-8) P11ulo !I (1.164 - 7 1) permilliu nos cnrdencs o uso da pnrpum 
e tio dtaplo vtrmtlho. •I'IC :\lê enlit\' hnvinm sido o tlislinttiuo do Pnpn; nc
tivou a gu<:rrn .:ontra n~ Turcos, c concedeu n L:lclisl:\u o 1hrono na Do· 
hem ia, tirnndO·O :1 Pudichrnd que protcgin os llu<si las. - 9) s,:,·to I v (1471•84) 
lnnçou o inrerdicto con trn l'IMcnça I! n C<Communhil'o comrn Lourenço de 
J\'ledicis, que, dcpo i~ <In conspirnçilo dos Pazzi c Snlviati, pr·cndcrn o legado 
:tpostolico, c cxccu1:\m sem julgnonenlo o n rccbi~pu de l'isn, Unindo s e ent:lo 
contrn o Pnpn a l'rnnçn Florença, Vcnc7.:\ c Mtlit.,, Si~lo Jl" r ~un eoo1sum· 
mnda prudcncin soube f:lzer freme n hrdn< c <li<sipnr 11 to rmcnt:r . - to) 
lnnocmrio VIII ( 1484-9~). dcponrlo Fernn•1do r. que opprimin o seu povo, 
deu " on~cstidnra do retno de ~npoles " C11 rlns VIII fie Françn.- Como 
fnnoe<:nc1o VIII fosse casado nntes de ~c r sncerdot~ . c th•cs•c ll•lo n::mcro 
<OS filho•, sal! injusln<.n5 nc~usaçõc~ de nl~:un< cvnlr:t cllc. - 11) Alt.mntlr~ VI 
( 149~- 1503) ~~~~sua vtdn pnvadn ralvez nil'o fosse qunl devia ser: mns com 
certc:t? nito for MJuc:llc mons1ro que alg-uns impio< prc lendcm. Em todo o 
e?so c ccno tJUC cvmo l'np" c como rei fot strnndc. Nito ~ó n:lo cn 
smou erro algum, mns mostro u pnm o hem d:1 Egrcjn c dn Soeicdndc nito 
menor zelo do que qunlqucr outro successor de !;!, P1•dro. Restaurou em Ro· 
rnn n ordem e. n segurançn :. puni~t Savo111rrola, po r f:umlico c desobediente, 
c recusou a tnrlo~ VIII 11 111vcsltdurn do reino de Nnpolcs. 
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336) Conoilios,-Entre os eoncilios celebrados neste seculo rechunnm 
particularmente n nossa nttenção os seguintes:- ! ) o de Pila (1409), cuja le · 
gitimidnde é pelo menos, duvidosa ;- 2) o de Comtança (1414 - 18), confir· 
nmdo por r.-!'artinho V. porém só n respeito do que se tratou depois dn elei
çlto elo novo Pnpa; - 3) o d~ Basilio ( 1431 - J 3), que, rebellando-se conte:. o 
chefe da Ef.!rejn, degenerou em conciliabulo ;- 4) o de FltJrtnça (1438--42), 
que em nttcnção aos Gregos, começou em Fero:ira. 

337 ) O r d en s R oli,;iosns.- Pelos fins do see. XV fornm fundndas 
ns Ordens Reli~iosns seguintes :-1) A dos Jl1hzimos, por S. Francisco de 
Paula ( 16- 1 507);- 2) A tlns At~mmdatlns, por -S. jonnna de Vnlois, filha de 
Luiz XI e mulher repudiada de Lui?: Xll;-3) A dos Poóns Vo/untorios, 
pelo zelo de alguns pnrticuh rcs;- 4) A dos Penitentu Pretos, cujo fim ern 
ns$istir os condemnados ao ultimo suplicio.-A /uresia-principnl deste se
culo foi a de Wiclef, d esenvolvida c propagada pelos Hussitns, predeces
sores genuinos dos Protestantes. 

HISTORIA MODERNA 
3 ;18) Sun •li v i s ã o e m OJ,OOns.-.4 hi:t01-ia-dos tempos modernos, 

incluindo lambem o que chamamos historio eontemp.::mmo, pôde dividir-se 
em seis períodos. Esta divisão ~en•c pnrn auxiliar a memoria e a intclli
gencia afim de tirar dos factos particulares licções gemes de sabedoria mo
ral e política, sem o que o estudo da historin torna·se insípido e quasi 
inutil.- 0 p eriodo I é de f1 ·nJJsi{tio: abrange a passagem da Erlode Jlfe
dia para a E tlarle Jllodema, c vne desde 1453 até I5 1j.- Peri odo u :
A Reforma protestante e a Reforma catholicn.- Per iodo III :-Primei
ras conscquencias da Reforma protestante :- Guerras de rel igião em 
toda a Europa, que solapam o cdificio socinl.-Periodo IV :-A nova 
base social, posta no equilibrio europeu, mostra n sua insufficiencia levan
do a Sociedade n revolução.- P e riodo V : - Ultimas consequcncias daRe-

. formn prote•tante, isto é, revolução france~a.- P e rio d o VI :-Abale, 
geral da Sociedadc- consequencia dos principies proclamados pela r.:vo
lução franceza.- Os f aotoa p r incipaea- que marcam de um modo dis
tincto a passagem da Etlode Media para a il'lodemn. são os seguintes ·- 1) 
A iJJvm ;<1o da polvora e das armas de fogo, que ,,,uda o an tigo systcma 
das guerras :-2) A illvm;iio da imprensa c do papel de trapos, que intro
du r. novo modo de diffundir as idéas:- 3) /1 invw;üo da bussola, que dá 
vigoroso impulso n navegação;- 4) Os desço/JrimmtoT mariti'llos, que, abrin
do outra direcção ao commercio, rasgam á civiliznç:to christan horizontes 
até então desconl\eeidos:- 5) A Rejonna prolestaJJte, que agi ta quasi toda 
a Sociedade :-6) A Reforma mtlzolien, que, n., Concilio de Trento, imprime 
novo cunho e novo vigor á disciplina da Egreja Cat!to/ka. Relativamente 
ás jon/u histo1-ieos dos Tempos Modernos repetimos o que dissemos no 
principio da histeria da Etfode Jlfedia. a saber : que é impossível inàicar 
todas essns fontes, visto terem cresciõo de um modo pasmoso, nestes ul
times seculos, ni(o só u~ di,·utas, como tambem as intfirutas. 

PERIODO DE TRANSIÇÃO 
Estado politieo e geogrn.}thieo dn. Europa no méatlo 

do soe. XV · 

339) A Peni~sula Ib~rica-estava ainda di~idida nos 
cinco estados ou retnos segutntes :-I) Portugal, que se entre-
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gava quasi exclusivamente ás tlescobertas e conquistas na I 
Africa occidental;- 2) Granada, unico asylo que ainda ficava 
aos Mouros, ia·se enfraquecendo pela guerra civil ent re Mu
tey·Haçan e Boabdit (Abu·Abdallah)1 seu fil ho. - 3) Castella 
e Lcc1o já se extendiam desde o golpho de Gtlsconlta até o 
Jltfcditcrrmuo, mas tão fraca era al!i n r·caleza, que o rei 
Yoão 11 não conseguiu salvar das mãos dos nobres A lvaro 

de Luua, seu favorito (1453).-4) Em NmHtrra existe a 
guerra civil entre João, marido de Branca 11, e seu filho 
Carlos, príncipe de V ianna. - 5) No Aragão. Affonso o Ma. 
gnanimo (1 4 16-58) divide as coroas ele Aragiio, S ardeuha, 
Sicilia e N apoles entre Yoiio 11, seu irmão, e Fcmanáo I, 
seu fil ho. - A Inglate rra , conservando a Jrl:~nda e o prin-
cipado de Galles. acabava de perder todas as possessões do 
continente com a excepção apenas de Calais. A realeza 
era fraca, e o throno ia ser disputado na guerr\1 assoladora 
das Duas Rosas.- A E scoss ia, muito acabrunhada pelas · I 

cont inuas rivalidades entre o rei e seus barões, ainda pa-
gava tributo á Inglaterra. 

340) A França- rechassando os lnglezes e concluindo 
na batalha de Casli/lon a Guerra dos Cem A nuos, fundava 
a sua nacionalidade (\e um modo inabalavel. Comtudo a 
realeza tinha de luctar quasi de continuo com o novo feu
dalismo, que constava de pn·ucijJl'S do sang ue (• ) . Existiam 
neste tempo na França as grandes casas seguintes, todas de 
sangue real :- r) A de Bot-gouha1 

que, além do condado 
e ducado desse nome, possuía mais onze condados. Fóra 
da França occupava a maior parte dos Pmzes·Baixos. 

- 2) A da Br~!aulta ~omimva na Peninsu.la Armericana. 
- 3} A de A1yu, que tmha pretenções ao remo de Napoles, 
estava de posse de dois ducados e de tres condados.-4) A 
de Bm·b01z era senhora de .dois ducados, de tres condados e 
de tres feudos menores.-s) A de Or/laus t inha dois du
cados, quatro .condados e duas baronias.-6) A ca.ta de 

Atcnçon possu1a o ducado do mesmo nome.- O domitlio da 
casa real limitava-se á Normandia, á Ilha de França, a 
uma part~ da ~icardia, á Champanha, Berry, Tu rena, Poi
tou, Aums, Samtonge, Guyenna ao Languedoc ao Del-
phinado e ao Lyonez, ' ' 

(') Com o fim de ab:tterem o antigo feudnli smo, u nham os reis da 

Franç.n, des.d~ o tempo de S. Luiz, dado os feudos :1 priluipu dn sua 

proprtn fnmthn, que, durante n Gutrra f/os Cun Annos formaram um feu-

dalismo ainda mt1is perigoso do que o precedente. ' 
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A Italia- entregava-se com ardor ao estudo das lettras, 
sciencias e artes, e libertava·se quasi totalmente da supre
macia alleman ; porém ainda se achava dividida em um grande 
numero de pequenos estados. - No Norte dissolvia-se a 
Uuião de Colmar (1448) com a eleição de Carlos VIII 
Cmmlsoll a rei da Suecia, c em breve havia de travar-se 
uma lucta secular entre esse reino e a Dinamarca, á qual 
coube a preponderancia.- A Polonia occupava o primeiro 
Jogar entre os Estados Slnvos, e fazia novas conquistas á 
custa da Prussia, e da Russia que ainda gemia sob o 
jugo dos Tartaros.-0 Imperio luctava com a decadencia. 
Quasi que cada príncipe, quer leigo quer ecclesia!'tico, 
tornara-se independente : quasi cada cidade formava uma 
pequena repu blica : o imperador perdera a inAuencia na 
ltalia, e a coroa passára de facto para a casa da Austria. 
A Liga Hauséaticn, pelo contrario, adquiria sempre mais 
poder e riqueza.- Os Turcos, tendo occupado Constanti
nopla, a Servia e a Al bania. tratavam de co nquistar o resto 
da Europa. 

FRANCA (1453·93) 

341) Carlos VII (1453- 61).-depois da expulsão dos 
Inglezes, occupou-se seriamente das rdormas, cuja ne
cessidade conhecera durante a guerra. Creou um exercito 
permanente; organizou a cavallaria e a artilharia; restaurou 
as finanças ; favoreceu as artes, o commercio, a justiça, e 
trabalhou em abater o novo feudalismo. 

342) Luiz XI (1461-83)-A tarefa de Luiz foi difficil.. 
Quando succedeu a Carlos VII, seu pae, o domínio da 
coroa era muito pequeno, e a sua autoridade pouco mais 
que nominal; ao passo que os grandes senhores, a cuja frente 
se achava Carlos o Temerario, dispunham de numerosos 
recursos e podiam contar com o apoio de Eduardo IV 
da Inglaterra. Logrou, todavia, dissolver em breve a 
Liga (/Q Bem Publico fazendo opportunas concessões e 

apoiando·se no povo (65). Preso em Pet·omu, aonde 
fôra visitar Carlos o Temerario, conde de Charolais e 
chefe da liga, recuperou a liberdade á força de intrigas, 
mas foi obrigado a ir pessoalmente sopear uma insurreição 
de Liége que elle mesmo excitára (67), e a assignar um 
tratado humilhante que no anno seguinte fez annullar 
pelo3 Estados·Geraes de Tours (1468). Como os Estados
Geraes decretassem a confiscaç~o dos bens de Carlos o 

• 
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Temerario; este, formando uma scguuda liga, começou uma 
g uerr2 desoladora, na qual se distinguiram as mulheres de 
Beauvais, que, guiadas por 7onnna Hacluttc, repelliram os 
rebeldes com valor heroico ( 1473). Por meio da astucia, Luiz 
deu cabo de uma terceira c mais formidavel liga, man
dando desta vez executar o condestavcl de Saint Pol, seu 
cunhado. Foram punidos tambem o conde de Armtrgnac, o 
duque de Nemours, c o duque de Almçon que falleccu no 

carcere. Em fim, Carlos o Tcmerario, que desde 1467 
succedera a Pht"lippe o Bom, seu pa<::, no throno da 
Borgonha, dirigiu suas armas contra os Allemiícs, c mais 
tarde contra os Suissos, mas levou uma g rande derrota no 

desfiladeiro de Grauson (76), uma segunda em JVIorat (76) 
e outra em Naucy ( 1477), onde perdeu a vidn. Pela morte 

de Cm·los o Tcmcrario um bom numero de feudos rever

teram á coroa da França; porém Luiz, com o intento de 
tomar tudo, propoz o casamento do Delphim Carlos. seu 
filho, com Maria, filha e unica herdeira do duque de Bor

gonha. Corno esta preferisse Maximiliano, duque da Austria, 
levou-lhe em dote o F rauco-Condado, o /lrtois e larga 

parte dl')s Paises·Baáos. Seguiu-se dahi uma guerra, em 

que a França soffreu uma derrota na batalha de Guinegatte 

(79). Encontra-se não pequena difficuldade em pronunciar 

um juizo ácerca do rei Luiz. E' certo que, desfechando um 
golpe mortifero no feudalismo, engrandeceu a casa real ; 
installou os parlamentos de Bordéos, de Grmob/c e de 

Dijon; tornou inamovível a magistratura; creou a universi
dade de Cam e a de Besauçon, e protegeu o commercio 

estabelecendo em Tours as manufacturas de sêda, introdu
zindo na França o correio e a imprensa, bem como ins

tituindo fei ras f! mercados. Comtudo é egualmente certo 
que inaugurou a pessima política ensinada mais tarde por 

Jllachim•ellz~. e que se mostrou ~ruel, principalmente 
em seus ultlmos :umo,;. Morreu, todav1a, como christtto no 

castello de Plessis-les-Tou rs, para onde se tinha retirado 
assistido por S. Francisco de Paula, que mandára vir d~ 
Jtalia. Floresceram, durante o seu reinado o poeta Willoll 
e o historiador Commin~s. ' 

343) Carlos VI li o Affavel (I 483 -g8)-succedeu a 
~uiz, seu pae, sob a regen~ia de sua irman, Am1a de Beau
;m, a qual con~ocou os Estados-Geraes afim de ser con

firmad~ no offic1o de Regente que lhe disputavam os du· 

q~7s d Orléans e de H~rbon. Soube Anna com muita ha

bJlrdade desfazer uma liga dos grandes senhores, da qual , 



TRANSIÇÃO 219 

entre outros, faziam parte o duque da Brelatzlta, Jl({a:âmi

litmo d'Aus/ria e Rt"cardo 111 da fug ia/erra. Ser.do os re

voltosos batidos em S. Aubin du Cormicr ( 1488), Luiz 

d'Odétms (1) foi encarcerado no castello ele Bourges, c a 

liga recebeu o titulo de louca. Negociou, por ultimo, a re

gente o casamento do seu irmão com Anna, herdeira do 

ducado da Bretanha. Produziu este casamento uma dupla 

ferida no animo de Maximil iano, porque elle j;i contrahira 

esponsaes com A111m; e Carlos, com Jlfarg arida. filha do 

duque da Au~tria . N:.sccu, portanto, dahi essa funesta ri

validade entre a F rança e a Austria, que tem sido a ori

gem de tantos males pa ra n Europa e a Christanda<.!e. 

Carlos ao tomar as redcas do ~overno, assignou os trata

dos tle Étaplu (92), de B arcd!ona e de Sm!is (93). Pelo 

primeiro assentou pazes co m Henrique VII da In~laterra, 

pelo segundo cedeu o Rrmssillon e a Cerdanl1a a Fernan

do o Catholico, pelo terceiro restituiu a Maximiliano o Ar

/ois e o Franco-Condado. Feito isto partiu para a guerra 

da Italia. 

GUERRA DAS DUAS ROSAS, 1455-85 

344) Ing laterra . - Desde o di a em que tão injusta e 

cruelmente derramou o sang ue de Joauna d'Arc, soffreu a 

Inglaterra uma longa serie de revezes tanto no exterior 

como no interior. Com t!ffeito os desastres do continente, 

.irritando o org ulho nacional, déram occasião á sanguino

lenta guerra civil das Duas Rosas. em que as casas de 

Lancaster c de Yol'l< disputaram entre si por trinta annos 

o throno com g ravíssimo prejuizo da naçào; pois, durante 

a Guerra dos Cmt A1mos, Henrique !V de Laucaster, 

usurpára a coroa, que pertencia á casa de C!armce, cujos 

direitos tinham, por meio de um casamento, passado para a 

casa de York. Emquanto Henrique IV e V triumphavam na 

Franca, ninguem se lembl'ou de reclamar contra a usurpação, 

mas depois que Henrique VI soffreu tantos revezes Ricardo 
I • 1 1 

duque de York e hcrdetro da casa de Clarmce, começou as hos-

1 iliJadcs annunciando a sua intenção de reivindicar seus di· 

reitos, assumindo o titulo de Protector e accusando de traição 

(') E' 0 (utur? Luiz XII, que, q.urmdo subiu no th~ono, disse: O rei 

t!t Franra mio vmga as njfrontns fitlns no duque dt Or/cans. 
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ao duque de Suflolk, que foi executado pelos nobre:; (1}. Re
cebeu esta Jucta o nome de Guerra das Duas Rosas, por
que a casa de Lancaslcr trazia em seu brazao uma rosa 
vn ·mdha, e a de York, uma t·osa b1·m1ca ( ~). 

345) D ivisão. -Pôde a historia desta lucta dividir-se 
em tres epocas distinctas.- Na I epoca-Ricardo, duque 
de York, auxiliado pelo conde de \•Vanvick, o Fazedor de 
Reis, assumindo o titulo de Prolector bem como ve.ncendo 

em S. Albauo {1455) e em Norllwmpton (6o). conseguiU fa~er 

declarar pelo parlamento que elle tinha direito ao thro· 

no, o qual passaria para o seu fi!ho Eduarrlo depois da 
morte de Henrique VI, que o occupava de facto; porém 
Margarida, protestando em nome do seu filho, derrota a 
Rosa Branca em Ttflakt:ficld {6o), mata e affronta Ricardo, 

tomando entfio a guerra um caracter assustador de fcroci
àade. Cconsegue, todavia, o Fa:;edor de Ras pôr no throno 

Eduardo IV (6 :}, filho de Ricardo, e, apesar de desbara. 
tado na segunda batalha de S. Albano (6 1), vence na de 

Tow lon (61 ), que dura ciois dias, e n~ de E.dtam (1463) oncl_e 
prendendo Henrique VI e compellmc.Jo Marganda a fug1r 

para a França, as:;ignala o seu triumpho com vinganças 
·horrorosas.- Na II epoca, Eduardo IV, desamparado 
. pelo conde de Jtrfarw ick e p CJ r seu proprio irm:lo, o duque 

(') Dos \'nrios filhos de /:.'duanlo 111, quatro reclnmnm neste Jogar n 

attençi\o do his toriador, n saber : o Prindpt Negro {davnm lhe este np· 

pelli<lo porque le,•n\'a sempre uma couraça preta), seu primogenito1 cujn 

descendencin se extinguiu com n morte de Rir:nrtl" li; Ltoll(/, duque de 

Clarmu, seu segundo-genito; 7oo1o dt Canú, duque de Laneasür, seu 

terceiro filho; /:.'dmmtdo tfe La11glty1 duque ele York, seu quarto filho . -

Parece-nos elnro que falhando a dcsccndcn::in elo primogcnito, o throno 

pertcncin á c~sn de Clarmce, porém ele facto npoderou se delle a casa de 

La11tnster. Aconteceu mais tarde que Ritanlo, duque de York, filho de 

Edmu11do dt Lat~gll)' e pae do que assumiu o titulo de Profttlor, herdou 

os direitos dn tosa de Clarmee contrnhindo matrimunio com Atma Aforlimer 

bisuctn de LeMe!, duque de Olat·m te. - Eduardo JV1 
filho do Prnfulor' 

era bisneto de Edmwtdo tle Lnngley. Por outro Indo ern tntarnneto ' d~ 
Philipp•, filhn de Leonel e ncu. de Edunrdo JU. -Ritanlo /f/ ern irmllo 

de Eduardo IV, cujos filhos, Edunrdo V e Ricnrdo , elle mntou nn T orre 

de Lon~re~ (1483). Jl~n_rçnrit!a era mulher de Henrique VI e filha de Re· 

nato, rc1 lltulnr dn S1C1h11. O filho de M11r~uridn ch11mn"n-se Etluanlo de 

Laneasler.-lfwrivu~ VI! ern filho de Mnrgnridn Benufort, bisnetn de 

7~c7o de Cand, terce1ro filho de Eduardo UI ; e de Eduardo Tudo r, condt' de 

R17hmond, que em filho de C atharinn de Vnlois \'Íuvn de Henrique y 
re1 da Inglaterra. ' • 

(') Achnrá grande nuxilio parn a rnemoria quem rcflcctir que a Rosa 

Vemttl~a, n qulll tem L, pertence á casn de Lantosftr que tlunbern tem 
L , c ' 'Ice-versa. 



TI~ANSIÇAO 22 1 

de C!tu enct•, que passam para o pa rtiJo àa Rosa vcrmcllta , 
é obrigado a fugi r para a Borgonha (70); porém, recon
ciliando-se com seu irmão e regressando para a Inglaterra, 
derrota e mata Hlm•·wick no rccont ro de Barnet (71 ), 
prende no de Tt-.vkcslmry ( 147 1) Jlfargarida, tira a vida ao 
filho della e, pouco depo1:o, ao proprio 1-lm rique VI.-N a 
111 Epoca, Eduardo I V abusa cruelmente da victoria 
executando o duque ele Clarcncc, seu irmão, a quem devia 
o triu mpho. Por morte de Eduardo IV, o duque de Glou ster, 
nomeado regent~. fez na Torre de Londres morrer secreta
mente doi<; fil hos dellc c logrou ser acclamado rei com o 
nome de Ricardo TIL A t•ste que mereceu o titulo de 
JVao do iVorle, de~pojou da v1da e do throno no com
bate de 8flsworllt ( 148 5) Henriqll<' de Ricltmond . ult imo her· 
dciro da casa de Lanc:.stcr, o qual. ao.;sum indo o titulo 
rJe rei, casando·s·.: com lsaód, herdeira dn casa de } 'cJrk, 
e fechando na Tom! ele Londres Ed11ardo, ultimo herdeiro 
da cas:. de Clareuce. poz termo a essa guerra, em q ue 
pereceram 80 príncipes do sangue c um milhão ele i nglezc~. 

346) O s Tudors.-Subindo ao throno da Inglaterra com 
1-lcnriqlle VII, reinaram o;; Tuclor,; até 1603, quando ce
tleram o Jogar aos Stuarts da Escossia. R c::stituindo â In· 
g laterra a paz, a segurança e a riqueza, elevaram a naçao 
a potc11cia de prime/ra ordem, mas governaram tyrannica· 
mente, c, por un1a vil paixão, separaram o seu paiz da unica 
verdadeira Egrej n. de Jesus Clmsto.-Henrique Vtl (1485 
- 1509). o S alomão da l uglaterrn, d istinguiu -se por sua 
avare1.a. Restaurou a ordem prendendo dois impostores, 
governando com mão de fér ro c prohibindo as guerras p r i
vadas. Estabeleceu a Camara E streitada, tribunal desti-

• nado a punir os que escapassem ao jury; humilhou os nobres 
diminuindo-lhes os privilegios; p romoveu o commercio e a 
industria celebrando um t ratado com os Paizes-Baixos; me· 
lhorou algum tanto a so rte da Irlanda, e preparou a reunião 
de Escossia dando M arg arida, sua fi lha, a J aymt IV 
desse paiz. 

HESPANHA E PORTUGAL, 1453-1519 

347) Hespanha (53-1 519). Na epoca da tomada d_e 
Constant inopla, a Hespanha estava ainda longe dessa un!· 
dade que, no seculo seg uinte, devia tornai-a uma das pr~
meiras potencias da Europa. Achava-se dividida em ds
versos estados e tinha dl! luctar com a anarchia, a guerra 
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civil e outras desordens. Por fim o casamento de Fernaudo 
do Anigno com Isabel de Castdla ( 1469) reuniu de facto 
quasi toda a Hespanha christan, pos to que os dois reinos 
ficassem por emquanto separados, sendo Castell a governnda 
por Isabel, c o Araga:o por Fernando. Estes dois sobet·anos 
que se completavam, um ao outro, de um modo admiravel, 
receberam do Papa o titulo de ReiS Catholicos : desfecha· 
ram, tomando G1·tmada( 1 de Jan . de 92), o ultimo golpe 
no poder dos Mouros; instituíram a iuquisiçcío luspanhola (1), 
e forneceram a Colombo os meios necessarios para o desco
brimento do Novo Mundo. Organizou, além disto, Fernando 
a S. /rmaudadt>, especie de milícia composta de burguczcs 
encarregados de manterem a segurança nas c)>tradas; col
locou-se á testa das Ordens de Calatrava, de Santiago t• 

de A/cantara: tomou parte nas guerras da Jtalia; reuniu á 
monarchia hespanhola o reino J e Napoles ( I sos) e metade 
da Nav:trra, que tirou a João de Albrd ( 15 12). Cessando 
de viver em 1516, deixou o reino a Catlos J, seu neto, 

( ') Inqnis i gíio - Quanto ri substnncia a inquist(t7o tem havido sempre 
na Egrejn, que, cumprindo com o .seu de1•cr1 te m vigiado .sempre os he
reges, condcmnado os erros c puno.do os crmunoso~. Assu'? 1•emos . que, 
desde os primeiros seculos, a EgrCJ:I expulsou elo seu g remto os chnstltos 
que se tornnvnm réus ele hcresins ou de outros .:rimes abomonnvcis ; c nos 
scc•tlos V c VI diversos Summos Pontificcs, dest<!rrando de Romn os ;\In· 
nichéos, lhe, qucimnrnm os livros. Durante n Edndc i\ ledtn, a inqutStç:to 
tomou um enrncter especinl, c o Papa a orgnnir.ou de um modo particular 
quando os Albigenses infes tnvnm o sul dn Fmnçn.-Corodfr e fvrmo 
nindn mais cspccinl recebeu n inquisição nn Hespanhn, onde Ferolttoldo c 
Isnbcl n cstnbclcccrnm em Cnstclln (8o) e no Amg:to (84). Dcstinadn a 
julgnr os 7mfms, npplicou-se dentro em brc1•c aos Mouros c, no scculo 
seguinte, a todos os hereges. O chefe da Egreja npprovou a su:l const i
tuiçl!o, e seus membros principnes ernm ecclesi:lSticos; porém tudo depcn· 
din do poder ch•il, ao qunl se devem, por conseguinte, imputar totlah 
ns desordens que nelln se dérnm, conlr:t as quaes o~ Papas prolestnram 
por c\iversns \'Czcs. Sixto IV, que em t478 conlirm:lrn os estatutos dcs•e 
tribunal regio, em 1483 desnpprovou com mna hulln o seu rigor excessivo 
exhortnnclo o rei a modernl.o com a caridade christnn. O Summo l'ont i· 
lice n~nen fnvorcccu n fnquisip1o ltt.rjlnn/10/o. Leito X quiz aboli l-a; Pnulo 
lll, Pao IV c Grcgorio XIII oppttr.cram·sc com todn n energia aos rei s da 
Hcspn.nhn quando trataram de introduzil·a em Napolcs c em ;\l il11:o. Com· 
tudo C certo 9u.e ~s desordens ;tttribuidas :i inquisiçilo Icem sido muito e:-:ng· 
geradas pelos un.mtgos da EgrcJn e dos Rtis Coi /10/Üot, c que, como o confcssn 
o propno Voltatre, ~lia produr.iu um grande bem pnrn a llesp:mha-o de 
conservnr-lh~ a umc\nd~ de crenças Aulo do fi- crn a cerimonin pcln 
qunl .se npphc:IV~m pu~ltcnmcntc as pcnns merecid11s pelos culp:tdos. Pro· 
nuncmva·sc nclla :t quatn~ilo dos innocentcs; os obstinados eram entregues 
ao hrnço s~cul:tr i os pcnncntes, rcconcilindos com n Egrcjn. Feito isto, o 
Auto da /t•

1 
cs~nva acnhndo, c os inquisidores se rctimv:un. E' verdnde que 

cntil~ 1°~ 
0 >stmados: j~ ~ntrc,::ucs no hraço seculnr, crnm punidos de con· 

formtc nc C cona a lo nvtl, mns isto n:to per•cncia no ,/ulo ria fi. 
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que em breve recebeu a coroa imperial co m o nome de 
Carlos V . Fallcccndo em 1504, legou Isabel o throno á 
sua filha Joanna, casada com Pllilippc o Bl'l!o de Austria 
(é Philippe I da Hespanha) ; porém Joanna não tardou a 
enlouquecer. e Philippc a morrer ( 1 5o6). Proclamaram entao 
rei de Castella Carlos L (V como imperador) sob a regencia de 
Fernando com a condição de que Joanna tornaria a ser de 
novo rai nha, s i recuperasse o u-;o da rai(ão. O primeiro 
min1st ro de Fernando, como regente de Ca:;tella, foi o car· 
dcal Xi11u"llt:S de Cisnéros, arcebispo de Toledo, que, fa
zendo a sua custa uma expedi ção na Africa, tirou aos Mou· 
ros Onw ( 1 509), Bugia e Tunis. 

348) Portug al-tornou·se. no seculo XV, poderoso c 
rico por seus descobrimentos e sua:; conquistas. No reinado 
de D. João li o Pc,ft'ito ( 148 1-95), que assumiu o ti tulo 
de Smltor de Guiné, constróc Diog o dt' Aaambu:fa (82} o 
forte de S. Jorge da i\lina ; Diogo Cão descobre o Congo 
(84); 7oíio Affimso de Aveiro, o Benim; Jollo Pedro da Co
vi/han visita a Abyssinia, e Bart/w!omeu Dias toca a ultima 
ponta meridional da Africa, dando·lhe o nome de Cabo 
Tormmtoso, nome que O. João muda pelo de Boa -Espe
rauça.-JVo interior , O. João governou com muita energia 
diminuindn os privilegios elos nobres, aos quaes tirou o 
direito de vida e de morte que exerciam sobre seus vas
sallos; revogando as concessões de domínio feitas á custa 
da coroa; mandando executar D. Fernando, duque de 
Bragança ( 1483) e chefe dos rebeldes, bem como apunhalan
do, com sua propria mão, D. Diogo, duque de Viseu, seu 
primo e cunhado, que os nobres tratavam de collocar no 
throno. Fallcceu D. João com o pesar ele ter recusado as 
exhibições de Colombo, que acabav:~ de dar um Novo Mundo 

á Hespanha. Succedeu-lhe seu primo, D. Manuel o Vent11· 
roso, irmão do duque de Viseu e filho de Fernando, irmão 
de O. Affonso V. 

349) A llemanh a .-Fnderico 1/T ( L440-93), seguindo 
a politica pessoal da sua família. deu ·seus maiores cuida-

Escreveu, no tempo de Napoleão I, n historin dn inquisiçito hespnnhola 

Llormlt, presbytero de,•nsso, npost.'lta (I7S6-1823) e punido por seu máu 
procedimento. (91 ). Nilo é, pois, par:~ extranhar que exaggerassc as desor· 

dens dn inquisiç:to com o in tuito de ndular aos frnncezcs, seus protectores, 
e de infamar os Reis Catholicos que ntrniçoárn Tous lu éc-rils tle Llormlt, 

diz Fcller, t·esjlirent m glnlmll'erreur, lt çh/smt e/ l'nmerlume. I/ tsl i»t· 

possi6/e i/e pou.sst~· jl/us (oiu In haint, In pujidit ti la IIIOII'lJoist foi. . Vide 

Rohrbneher.- lh$\. Umv. de I'Eglise Catb., vol. XXII, png. 46 e segumtes. 

16 
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dos ao augmento de seus estados l·ereditarios; c descurou· 

se tanto dos negocios do imperio, que os eleitores o amea. 

çaram com a deposição (5 7) L uctou contra S ig ismtmdo, 

seu primo, e Alberto, seu irmão. que lhe disputavam a 

Austria. Sendo em seus ultimos annos red uzido a uma vi

da errante por Mathias Corvi1lo, rei da 1 Iung ria, qu~: se 

assenhoreou de Vienna (85). não se esforçou por nenhum 

modo para recuperar seus estados. Comtudo, depois da 

morte de Corvino (9o), entrando de novo na sua capital, 

preparou a grandeza de sua familia. quer pelo tratado de 

Presburgo ( 1491 ), qc.e lhe reservou a successão eventual de 

Ladisldu, rei da Bohemia e da H ungd a, que•· pelo casa

mento de Jl!Jáximilimto, seu fil ho. com ilf'aria , fi lha de Car

los o Temerario e herdeira da Borgonha, do Artois, do 

Franco-Condado e dos Paizes·Baixos. E' por isso que se 

lhe attribúe a celebre formula: a . e . i . o . u . , a saber: 

Austrice est imperm·c orbi uuiverso. - Maximiliano I 
(93 - 1 519) tomou parte pouco vantajosa nas g uerras da 

Italia, e, sendo derrotado pelos Suissos. reconhec<::u-lhes mais 

uma vez a ind<:pendencia no t ratado de Basiléa (1 499) . A obra 

prima de Maximiliano ( 1 496) foi o casamento de Plulippe o Bel/o, 

seu filho com '.lomma a Louca , filha de Fernando o Ca

tholico e mãe do imperador Carlos V ; e bem assim o de 

F er11ando, seu neto, (') com a filha de Ladisláu li, rei da ~ 

Bohemia e da Hungria. Condu ido em Prcsburg o ( 15 1 ;), ~ 

este segundo casamento assegurava á casa da At~stria a he-

rança de Ladisláu depois da extincção da sua famil ia. Além 

disto, reuniu Maximiliano a seus estados hereditarios os 

Paizes-Bai;~.·os, o Frauco-CoudaeúJ, a Goricia, parte do Tyrol, 

a A/sacia e a Baviera ; promulgou na dieta de Hlormacia 

ou \Norms . ( 1:49 5), sob o nome Paz publica t· p erpetua, uma 

nova conshtl119âo pela qual prohibiu sob penas severas os 

combates particulares, e as g uerras entre os diversos esta· 

dos do imperio. Foi tarribem Maximiliano que dividiu a 

Allcmanha em dez círculos, quem aboliu o tribunal secreto da 

Santa· Vdtme, quem creou os Reitcrs e os Lmtsquelletes (~, 

.('~ E' be~ conhe~ido o dístico exnrndo nesta occasi1lo : Bdla r u ·a111 

a/11. tu,ftlt.~ lllftfna, 11116t. Nam quat llfn1·s a/iis, da/ t i6i rtpta Vtuus. 

(') Os Rtiftrs (de rt~ltr, c:wnlleiro) formavnm um corpo de cavnllnria, 

composto de mercennr1os de qualquer paiz, principalmente dn Allcmnnha . 

. - os l.a111fJ"tntlts (t!t la~tdslmuhlt, servo da gleba) n principio ernm la

CIIOS ~ servos •rn•~dos : cada rtiftt· tinha dois dclles n seu ~erviço • mnis 
tarde .ormnrnm corpos d d • ' · · ' • 

I
. d I separn os e lnoantcr•n. Eram todos mercennrios 

a Jsla os em qua quer paiz. ' 
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assim como o conse!lto aulico, que oppoz ao poder exces
sivo da cmnnra imperial. 

ltnlia o 1' urquia, 14ó3- Iõ20 

· 350) A Ita lia-luctava ainda com a anarchia em diver
sos logares e via-se exposta ao perigo de ser invadida 
pelos Turcos, que se apoderaram ( 1 480) de Otranlo. - O 
r e ino das Duas-Sic ilias, reunido por Ajfo11so I (V como 
rei do Aragão), o JJt/ngJtn1lÍIIIO (r 4 sS), foi por morte delle par
tilhado entre João I (li como rei elo Aragão), seu irmão e 
Femando !, seu filho legiti mado. Além do Aragao e da 
Sardenha, coube a João a Sicília. F c mando recebeu o reino 
de 'Napoles, cuja posse lhe assegurou a batalha de T1·oia 
(6z) contra João de Calabria, filho de Renato de Anjú ; mas 
perdeu Otranto (8o) e se tornou odioso a seus barões que 
atacou com muita pcrfidia c crueldade. Falleceu ( 1494) no 
meio dos preparativos de defesa contra Carlos VIII de 
F rança, a0 qual Carlos do J11mo, seu sobrinho e herdeiro 
de Renato de Anjt'1, transmittira a l)rovença e suas preten
ções á coroa de Napoles. Affonso 11 (94), herdando o 
throno c a odiosidadc do seu pae, abdicou em favor de 
F ernando, seu filho, e retirou-se para um mosteiro da Si
cilia.-Fcn ti7 1tdo I I ( 1495), sendo derrotado tres ver-es pelos 
Francezes, retirou-se para a ilha de !se/tia. Um levanta
mento popular contra os invasores e a espada de Gonçalo 
de Cordova lhe restituíram o throno, mas falleceu pouco 
depois. F1·cderico 111, seu successor, a pedido de Fema11do 
o Catltolico e · de Lui;; XII, consentiu em trocar o reino 
pelo ducado de Anjú, onde passou na obscuridade o resto 
de seus dias.- Só os Papas - comprehenderam que a 
politica justa, e util para a Italia nesta epoca, era restaurar 
a união, luctar contra os Musulmanos e repellir o ext ran
geiro. Tal foi o alvo dos esforços de Nicoláu V, de Ca
lixto III, de Pio 11, de Paulo li e de Sixto IV que recebeu 
o nome de Pae da Patria. 

35I) Florença.- Pedro I (1464-67), filho e successor 
de Co.sn~e, perdeu a popularidade exigindo dos Florentinos 
a .restttu1çao das quantias emprestadas por seu pae, e teve 
m1s~er de muita actividade para luctar com os nobres, que, 
capitaneados pelos Salviati e pelos Pazzi. buscavam derru
bal·o .. A~ succederem·lhe Lourenço e Julião, seus filhos, 
esta nvahdade extendeu-se a quasi toda a Italia, tomando 
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Veneza e Milão partido em fa vor dos Medieis; o papa S ixto 
IV e Fernando, rei de Napoles, em favor· dos Pazzi e dos 
Salviati . Cumpre observar que Lourenço já governava de 
facto com poder absoluto e fazia grande opposição ao Papa, 
quer protegendo os salteadon!s e os usurpad•)res dos bens 
eeclesiasticos , quer recusando acceitar o arcebispo de Pisa, 
quer protestando eontra o facto de dar Sixto IV Imola e 
Forli a Jeronymo Riario, seu sobrinho. Tal era o estado 
das causas quando os Pazzi e os Salviali juntamente com 
Jeronymo Riario e m_uitos outros tramaram em grande se
gredo uma conspiração com o intento de assassinar Lou
renço e Julião. Para levarem, a effeito seus planos fixaram 
o dia 26 de Abril ( 1478), e rn quanto os dois Medici:> estives
sem assistindo á missa na cathedral de Florença. Jul ião cahiu 
morto na egreja no momento da elevação da Host ia ; Lou· 
renço escapou. Como o povo com o qual os rebeldes ha
viam contado, se pronunciasse a. favor dos Medieis, estes 
prenderam os conspiradores e, sem nenhuma fórma de pro
cesso, os executaram arrastando·os barbaramente pelas ruas. 
O seu numero subia a cento e poucos. Fecharam em 
um calabouço o 'cardeal de S. Jorge, sobrinho do Papa, que 
casualmente se · achava em F lorença. Recusando Lourenço 
dar qualquer satisfacção ao S ummo Pontífice e restituir o 
cardeal, injustamente preso, Sixto IV lançou o in terdicto 
sobre a ciàade e a excommunhão contra o chefe da repu
blica. Seguiu-se uma guerra de Florença, Milão e Veneza 
contra Roma e o rei de Napoles, na qual Sixto IV mos
trou grande firmeza de animo. Essa g uerra, que durou 
quasi dois annos, e parecia querer assolar a Italia inteira, 
acabou pela invasão dos Turcos (8o) em Otranto, porque 
os príncipes italianos, assustados, cedendo aos conselhos êlo 
Papa, uniram·se contra o inimigo commum. Que Sixto IV 
se mostrasse excessivamente indulgente a respeito de :-eus 
sobrinhos, ninguem o nega ; mas ter elle tomado parte nesta 
horrível conspiraç.:io dos Pa"zzi e dos Salviati, isto é falso, e 
só ex!stiu na cabeça dos inimigos da Egreja e do Papado (a). 
Depots desta guerra, Lourenço de Medieis tratou de dar re
medio aos males da sua patria · mas outorgando excessiva 

" , I ' ' protecçrto as ettras, deixou reviver numerosas idéas do 
P~g~nismo. - Durante a administração de Pedro li, o do
mtmcano Savonarola, tentando uma reacção christan, con-

(I) tde ~aúm :-Storía d'Italía, vol. V. livro XXXVlii, pnr. XLIII. 
Rohrbac. tr:- lstoíre Unívcrsellc de l'Églisc' Clllh., vol. zz, png. 324. 
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seguiu mudar Florença em um como mosteiro; excedeu-se, 
todavia, unplicando-se em questões politicas c atacando a 
propria pes oa do papa A/c;~nudre VI, a quem recusou 
obedecer. Accusado, pois, ele heresia c desamparado por 
todos, morreu queimado vivo no meio da cidade (1 498). 
No entrct:~nto Pt·dro ll. que fôra expulso porque tratara 
com os francezcs invasores, a quem devia combater, n:ro 
lngrou restabelecer a sua autoridade, c seus descendentes só 
o conseguirnm em 1512. 

352) Genova-enfraquecida pelas conqu istas dos Tur
cos e pelas di~cordias intestinas, sendo por Luiz XI ce
dida a Francisco Sforza ( 1464), recuperou a sua liberdade 
depois da morte de Galt'áS·ll1aria ( 1476), porém não ta r· 
dou em cahir sob o jugo de Lud()Vico o Jltfouro, que a 
recebeu como feudo da coroa de França (1490).-Veneza 
fortificava o seu governo interior, concentrando o poder dos 
de;; no tribunal dos lrt·s iuqui~·idr;res de estado, que gosavam 
de uma autoridade absoluta e tem ivcl. Além do ducado de 
Veneza, esta republica ainda possuia o Friule, a Istria, a 
Dalmacia, T reviso, Padua, Brcscia, Ravenna ; as ilhas de 

Corft't, Creta, Negroponto, Tenedos; as cidades de Patras, 
Lepanto, Modon, Coron, etc ; mas a conquista da ilha de 

Chypre não compen!-ava as perdas que lhe faziam soffrer 
os Turcos. Por outro lado os povos do continente que 
ella despojára, iam-se colligando contra a sua prepotencia, 
e o descobrimento do Novo Mundo havia dentro em breve 
de privai-a do seu commercio,· primeiro manancial da sua 
força e de suas riquezas.- Em Milão, a Francisco Sforza 
succedera [;a/eás-iVlm·ia, seu filho ( 1466-76), casado com Bonna 
de Saboia, cunhada de Luiz XI, Sendo Galeás-Maria assas
sinado por tres fidalgos, succedeu-lhe Joi1o·Galeás, seu filho 
de tres annos, sob a regencia de Bonna, sua mãe, e do 
ministro Simonetla, que governaram com bastante tino. 
Comtudo, quando elles tomaram parte na guerra de Flo
rença contra o papa Sixto IV, Ludovico o Mouro, irmão de 
Ga/eás-il!faria, usurpou o poder (1479) afastando a regente, 
matando o ministro Simonetta, prendendo e, talvez, envene· 

nando ao pequeno João (94). Então o usurpador chamou os 
Francezes; porém, desavindo-se com elles, perdeu tudo 
(I soe), e teve de ir viver preso no castello de Loches, onde 

mor.reu em I 510. Maximiliano Sfo1•za, primogenito de lu· 
dov1co o Mouro, posto em 1 5 12 no throno ducal pela Liga 
de Roma, foi pelos francezes ( 1 3) assediado em Novara, e 
voltou para Milao nesse mesmo anno; mas, depois da ba-
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talha de Marinhano (1 5), cedeu, a troco de uma pensao, o 

seu ducado a Francisco I , e, retirando-se para a França, fal 

leceu em 1 530.-F1·mzcisco Jlifaria, scgundo·genito de Ludo

vico, recebeu (1522), de Carlos V, o Milanez, que lhe con

firmaram em 1525 depois da derrota de Francisco I em 

Pavia. Cessou de viver em 1535. 

353) A Sa b o ia-duranteestetempo (1440· 1553) adop· 

tou geralmente a política da França, parte em virtude elas 

relações de familia, parte afim de se defender contra os 

duques de Borgonha, e parte por causa de suas vistas am

biciosas.-Lm:Z I (1440- 65), successor de Amadeu VIU, an· 

tipapa debaixo do nome ~e Felix V, sendo casado com 

Carlota de Lusinhano, mostrou pretenções á coroa de Chy

pre e á de Jerusalém. Tentou reivindicar este direito 

contra Veneza, porém nada alcançou . nem foi mais feliz na 

questão relativa á herança dos Visconti .- Amadeu IX( 1465-7 2) 
mereceu as honras da beatificação.-Pizilisbt•rto I ( 1472-82) suc

cumbiu aos trabalhos de uma caçada.- Carlos f (1482-89), 

posto por um momento sob a tutela de Luiz XI, assu miu o 

titulo de rt"i de Chypre.- Carlos 11 ( 1489-96}. O facto mais 

importante do reinado deste menino, que falleceu na edade 

de dezeseis annos, foi a passagem atravez de seus estados, 

permittida aos Francezes por Branca de Monferrato, sua 

mãe e regente.-P/zt'lt'pp~ 11 (1496-97) foi pae de Luiza dt 

Saboia, que veiu a ser mãe de Francisco I, rei de França ; 

e de P!tilisbtrto fi o Bello que lhe succedeu (97-1504}, e 

que, sendo casado com Mar·garida, filha do imperador Maxi· 

miliano I, recusou a Luiz XII a licença de atravessar seus 

estados para entrar na Italia. A Philisberto, que não deixou 

descendencia, succedeu Carlos li/ o Bom ( 1504-53), cujo 

infeliz reinado fl.uctuou sempre entre Francisco I, seu so: 

brinho, e Carlos V, seu cunhado. 

354) Turquia (1453-1520). - iJilahomet II(S3-8t)

que concebera o plano de conquistar o Mundo todo (1) e de 

mud~r em uma estrebaria a egreja de S. Pedro de Roma, 

segumdo. o curso de suas victorias, depois da quéda de 

Constantmopla, occupou o ducado de Athmas a Servia 

a Albm~z'a, . a ilha de (-tsbos, Ntgropouto e até Otra11t~ 
na I.taha (80) .. Repell tdo pelos cava!leiros de Rltodes apoz 

99 d1as de conttr.uos e furibundos assaltos, jurou que havia 

(') Escrevera em torno d:~ me i:~ lua d3 sua bandeira : fJo11u fofum im

jJltnf or/Jtm, 
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de vingar ·se; esquipou uma immensa frota, e armou um 
exercito de 300.000 homens. T oda a Europa esperava, 
consternada, o golpe fatal , c o papa Sixto IV ordenára 
preces publicas, quando chegou a feliz noticia de que o 
imperador dos Turcos perecera na Bithynia a tres de 
Jl1aio de 81. Mahomct, tyranno, devasso e cruel, matou 
Mustaphá, seu filho, c fez a seus successores um dever de 
tirar a vida a todos os seus parentes que pudessem pare
cer perígosos.-Bajazet li (1481-1 512)-perseguiu Zisim 
( 1), seu irmão, que lhe disputava o throno; conquistou a 
Bosnia, a Croacia, a Vaiachia, a Moldavi:., e executou dois 
de seus filhos, réus de capitanearem uma revolução; porém 
nlio tardou a ser preso e morto por Selim, seu terceiro 
filho, que foi proclamado imperador.- Selim I (15 12- 20), 
tendo logo a principio morto seus irmãos c sobrinhos, 
fc1. immensos preparativos com o fim de conqnist<tr o 
mundo. Obrigado por seus 'Jmzizaros a regressar Jo cen
tro da Persia, aonde já chegára. dirigiu-se para o Egypto 
que occupou facilmente e tratou com brandura. Apercebia
se para invndir a Europa quando falleceu em uma vill<t da 
Rumelia, no mesmo Joga r em que óutrora déra comb(lte a 
Bajazet, seu pae. 

GUERRAS DA lTALlA, 1494- 1519 

355) Periodo 1.-Póde a historia das guerras da Italia 
divid ir-se em dois períodos. O primeiro occupa o espaço de 
19 annos e pódc subdi vidir-se em tres epocas.- Na I epoca 

(1494- 95), Carlos VIII invade a ltalia qual uma torrente; 
entra trium phante em Roma; dieta a paz ao papa Alexandre 
VI, que lhe entrega Zizim, e compra de André Pa!cologo 
vaos direitos :10 imperio g rego. Ganha as batalhas do Ga
rillumo, de S. G~rmaJlo e de Capua, e, coberto do manto 
imperial, cinge solemnementc em Napoles a quadrupla coroa 
de França, das Duas-Sicilias, de Constantinopla e de Jeru
s<tlém ( 22 de Fev.). Ao ver, todavia, que no norte se fórma 
contra elle uma liga temível de quasi toda a Europa, re
trocede a toda a pressa abrindo-se em Fonzovo uma passa

gem atravez de seus inimigos e chegando á França com a 

{
1
) Zi:im, fugindo, implorou a protecçito dos Cavalleiros de Rhodes, 

que o mandaram ao papa Alexandre VI. Cedido o. Carlos VIII, morreu 

dentro em breve, envenenado, talvez, por algum cmissario de Bajnzet. 
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gloria apenas de ter salvado o exercito. Uma reacção, pro
vocada em Napoles pela altivez dos invasores, obrigando os 
Francczes a retirarem-se. restituía. no entretanto . o throno 
a Fernando li, que se refugiara na ilha de l sclnn (96). 
Concluiu Carlos V/11 a sua carreira mortal no meio dos 
preparativos para uma segunda invasão.- Na I I epoca 
(98-1503), Luzi: XII, reclamando a co ro:1 de Napoles como 
herança de Rmato de Anjll, e o Milanez como herança de I 
Valeutina Vis&Ollli, sua avó, procura alliados em toda a 
parte, e faz um tratado secreto com Fernando o Cat/10/ico 
para occupar, e dividir entre si o reino de Napolcs, dando 
em compensação o ducado de Anjtl a F rederico lli (150t ). 
Introduzindo-se, porém, a discordia entre os contractantes 
a respeito da divisão da presa e sendo o general Go11çalo 
de C;ordrc~a bem succedido em diversas refregas, foram os 
Francezes obrigados de novo a sahirem do reino de Na-
poles (!).- Neste mesmo tempo o genernl Trivu/cio occupa-
va o Mila1tez, depois de derrotar duas ve7.es Ludovico o 
Mouro e de -enviai-o para o castello de Locltcs na França. 
- Na q i ep~ca (1508- I 3), liga-se Julio II em Cambraia 
(8) com a França, Hespanha e Austria contra Veneza, que, 
derrotada em Agnaddo ( 1 509), restitúe á Santa Sé as ci-
dades que lhe tirára, pedindo humildemente a paz. Fôrma 
então Julio II a Sauta Ltga contra a França. que, recu-
sando tratar com Veneza, pretendia proseg uir em suac; con-
quistas, e até tentava depor o Papa. Porém os Francezes, 
apesar das brilhantes victorias de Gastão de Foi:r, o Raio 
da ltalia, perdem a batalha de Ravenna (1 5 I 2), e sa:o mais 
esta vez compellidos a retirarem-se da Península. Sendo no 
anno seguinte (I 3), Luiz XII vencido em Guàzegatte 11a se· 
gtmda óatallta das esporas (2), acceitou a paz cedendo parte 
da Navarra a Fernando o Catholico, quatro bailiados aos 
Suissos, e o Milant>z a Maximiliano Sfor7.a, filho de Luclo· 
vico o Mouro. 

356) No li periodo (15 15-19)-Frm cisco I, atraves· 
sando os Alpes por um desfiladeiro intransitavel derrota na 
batalha de Marinhano (1 5 15) os S uissos, á cuja f;ente estava 

(
1
) Com C<1rlos VIII ncabn o rnmo dirulo dos Valois. Luie XII é o 

unico .rei dos Valoi~-~rllam-A"KtJulrmt. T odos descendem de Cal'ltJs V 
/J Sa/Jto, do qual Luaz XII era Mmtlo, Carlos VITI e F rancisco I, /alara· 
11tlos. 

(') Recebeu esta batalha um tal nome porq~e os Francezes segundo 

dizem, fizeram mais uso dns uporas que das espadas, ' 
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o cardeal Scltinner, bispo de Sião. Depois desta b:~tal ha 
Francisco 1 se fez armar cavalleiro por Aayardo; concluiu 
com os Suissos a Paz Perpetua; tomou posse do Milanez, 
de Parma c de Placencia: visitou em Oolonha o papa Leão 
X, com o qual acabava de assign;u um tratado de paz. e, 
a pedido delle. differiu n conquista que meditava. do reino 
das Duas-Sicilias. Comtudo havendo Francisco I. por mor
te de Fernando o Catholico ( 1 S 16 ), tnanifcstado a intenção de 
invadir o reino de Napolcs, o imperador Maximiliano ata· 
cou o Milancz, que foi bravilmente defendido pelo co ndes
tavel de Hurbon. Por ultimo a morte de Maximiliano ( 19) e 
a intervenção do Papa, que ordenou ao cardeal Sclúnncr 
deeuzessc as armas, déram em resultado a suspensão das 
hostilidades c o termo do I! perzodo das guerras da /ta/ia. 

RIVALIDADE ENTRE A CASA D'AUSTRIA E A DE 
FRANÇA, 1521-59 

357) Francisco I (1515- 47) -chefe do lll ramo dos 
Valois, teve brilhantes qualidades a par de g randes defeitos. 
Foi immoral e inaugurou a funesta política, segundo a qual 
o t'nteresu religioso geral d1!11e cedn· ao interesse tnnporal 
local. Alliou-se com os Protestantes que buscavam esmagar 
aos Catholicos, e com os Turcos que se esforçavam para 
acabar com a C!trista11dade (1 ).-Carlos V (1500- 58), 
natural de Gand, na cdade de seis annos succedeu em Cas
tella a 'Jomma a Louca, sua mãe, sob a regencia de Fer
nando o Catholico, seu avô. Suas primeiras medidas, ao 
sahir da menoridade ( 16), irritaram tanto os Castelhanos, 
que formaram uma coi1spiraç:io, da qual o joven rei deu 
cabo enforcando Yor1o Padt'lha, seu chefe (21).-A rivalida
de entre estes dois soberanos que! preparou o triumpho dos 
Protestantes, e, a não serem os Papas, ia produzir o dos 
Turcos, teve origem nas pretenções de ambos á coroa im· 
perial. Francisco I assustou-se pelo grande poder de Carlos, 
a um tempo imperador, rei da Hespanha, senhor da ltalia, 
e herdeiro das casas da Austria e da Borgonha. Conceben· 

{') Tir~m.os estas informações principalmente de DAniel, Rohrbaeher e 
Chantrel, e JUlgamos que os France~es não lev~~rllo a mal, si nllo tratamos 
a F rança, ou antes alguns de seus re is, mais brandamente do que o fazem 
esses tres ~em conhecidos autores. Esperamos que este aviso sirva p~ 
tudo o m:11s que vamos dizer n respeito da Fillta Primogmila da Egrl}a 
que amamos de cornçilo. 
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do, portanto, contra elle um odio implacavcl, assentou de 
combatel-o a todo o t ranse. 

358) Cinco guerras.-Dividimos a historia desta lucta 
deploravel . em cinco guerras princir>aes.-Na I guerra 
(1521 -26), os Francezes, dando principio ás hostilidades pela 
inva~ão da Navarra, tomam Pamplona (2 1 ), defendida pelo 
general lguacio de L oy ola; são, porém, dentro em breve 
obrigados a retirar-se e vêem a França invadida de todos 
os lados. · Repelle Francisco I os lmperiaes a té Milão; per
dendo, porém, a batalha de Pavia (25), (t) é levado preso 
para Madrid, oqde consente (26) em um tratado que ao de 
pois recusa observar.-Na II guerra (1527-29), Roma é 
saqueada pelos Allemaes, capitaneados pelo condestavel
de Burbo1l (27), que desertandn da sua patria, passára 
para o partido imperia l. L ibertando a Cidade E terna 
ganham os Francc:zes a sympathia geral, e rechassam os 
Imperiaes até Napoles. Põe·se fi nalmente termo á g uerra 
(29) pelo tratado de Cambraia, que !>e chama Paz das Se· 
nhoras, porque a obtiveram e negociara m Marg arida d e 
Austria e Luiza de Saboia: esta, mãe de Francisco I; 
aquella, filha de Maximiliano I , e act ualmcnte governadora 
dos Paizes-Baixos (2). Nos seis annos de paz que se segui
ram a este tratado, Carlos V restabeleceu o seu credito 
livrando o Mediterraneo dos piratas da Berberia, aos quaes 
tirou Tunis; protegendo a Egreja' contra os Protestantes e 
cedendo Malta aos Cavalleiros de S. João de Jerusalém, que 
acabavam de ser expulsos da ilha de Rhodes. Francisco I, 
pelo contrario, perdeu a sympathia dos Catholicos ligando
se com os Protestantes e com os Turco~.-A' III guerra 
(1535-38) deu occasia:o a morte de Fnmcisco lJIIaria, 
duque de Milao e 2 .0 filho de Ludovico o Mouro. Como 
ambos os monarchas tivessem pretenções a esse ducado, os 
lmperiae.s invadiram repentinamente a Lombardia, o Pie
monte e :1 Provcnça; mas, encontrando este ultimo paiz mu
dado em um deserto, foram constrangidos a retirarem-se. A 
guerra prolongou-se ainda por um anno no norte e no Pie
monte, acabando afinal na Tregua de Nizza, obtida pela in
tervenção do papa Paulo III.-IV guerra (1540-46) . 
Havendo Carlos V, ao passar pela França (40}, promettido 

. _(1) E' celebre n cnrtn que, segundo disser:un, nesta occnsi:to escreveu á. 
r:unhn, sun nüle: Afnrlnme, /ou/ ut pu·rlu honnis l'honneur. Constn, porém, 
que, n e~rln n1'ro fo1 concebidn nestes termos. 

( ) E aquella mesrnn que tlcvin cns:~r com CnrJns VIU. 

• 
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conferir a invest idura do :l1ilancc ao 2.0 filho de Fraucisco I 
e recusando depois manter a palavra, deu azo á fV guerra, 
em que os Francezes bombardearam Nizza juntamente com 
os Turcos e ganharam a batalha de Cerasole no Piernpnte . 
(44). No mesmo tempo o imperador invadia a França pelo 
norte, e chegava, victorioso, até a cidade de Meaux, mas 

consentia no tratado de Crespy (44). Dois annos depois 
Francisco 1 pelo tratado de Guines (46) assentou pazes tam
bem com Henrique VIII da Inglaterra , que corno alliado do 

imperio, occupara Boulognc.- V guerra (1552- 59). Instiga· 
do pelos Protestantes e pelos Turcos, Henrique 11 ( r 547-59), 
successor de Francisco I, renovou a guerra, conquistando 

· os Tres Bispados, i. é., 1Wetz , To11/ e Verd11u. Tendo 
Carlos V exgottado debalde todos seus recursos para recu

perar essas praças, concluiu a tregua de Vaucellcs ( r 5 56) e 
abdicou entregando o imperio a Fernando I, seu irmão; a 
Philippe li, seu filho, as coroas dos Paizes-Baixos, de Na
poles e da Hespanha. Retirou-se afinal para o mosteiro de 

Yuste ou São Justo na F:xtremadura hespanl· .:>la, onde fal. 
leceu dahi a dois annos. 

359) H enrique li e Philippe II.- A guerra, que re
começou no mesmo anno entre Henrique li e Philippe 11, 
assignalou-se por dois grandes factos , a saber: a batalha de 

S. Quiutiuo (I 5 57), ganha pelos Hespanhóes ao mando 
de Manuel Philisberto, duque de Saboia; e a tomada 

de Calais (58) por Francisco de Lorena, duque de Guise. 

Assentou-se, portanto, no anno seguinte ( 1 5 59), a paz de Ca
tcau·Cambresis com a condição de que seriam restituidas 
todas as conquistas realizadas na Picnrdia e nos Paices

Bai.t:os. A França devia conservar Calais e os Tres .Bis-
.pados, evacuar a Toscana e a Corsega, bem como restituir 

os estados ao duque de Saboia. Por ultimo Henrique 11 

casou Isabel, sua filha , com Philippe li; e !l1arg-arida, sua 

irman, com JJ1mmcl Pllilisberto, o heróe de S. Quintino. 

360) Os generaes - illustres deste I ptriodo foram 

Gonçalo de Cordova, o Grão Capitão, que se distinguiu em 

Granada contra os Mouros, e na !ta lia contra os F rancezes; 

-Pedro de Navarra, Jogar-tenente de Ximenes na expedi· 

çao da Africa; - Gastllo de Foix, o Raio da ltaHa, que na ba

talha de _Ravenna (12) pereceu no seu triumpho, o qual .. por 

consegumte, se mudou em derrota·- Trivukio, general mi

lan~z, que, sendo por Ludovico o ÍV'louro removido dos ne

goctOs, passou ·a Napoles; desertou para os Francezes; teve 



234 I!ISTORIA liiODERNi\ 

grande parte nas guerras da Italia e chegou a ser {-14) ma· 
rechal de França.- Lnutrcc acompanhou Luiz X II na Italia 
e combateu em Ravcnna, em Pavia c em muitos out ros Jo
gares dist inguindo-se quasi sempre por sua crueldade. No-

. meado lugar-tenente general na ! tal ia ( 1 5), submet teu parte 
do Milanez, porém attrahiu tanto sobre si o odio dos italianos, 
que foi obrigado a fugir. Morreu de uma doença contagiosa 
cmquanto assediava Napoles (28) ; - Ln Trémouillc assigna· 
lou-se tambem nas g uerras da Ita lia. particularmente na ba
talha de Ag--nnde/o;- B n;,nrdo, o Cm•nlleiro sem medo e St'lll 

mmtclta, modelo do soldado christ;1o, conq uislou gloria i m· 
morrecloura na Península italiann. 

DESCOBRIMENTOS MARITI MOS 

361) Descobrimentos castelhanos.-Co/ombo.- Ex
citára-se pelo méado do sec. X V, na Eu• opa, um g rande 
desejo de achar um caminho novo pa ra a Judia com o fim 
de enfraquecer os Turcos tirando·lhcs o commercio desse 
paiz. Os Portugue~es já trabalhavam, havia muitos annos, 
procurando esse caminho ao redor da Africa, mas Christovam 
Colombo opinou que melhor seria navegar directamente para 
o Oéste, até ir dar na costa oriental da India. T endo exposto 
sem resultado este projecto a Genova, sua patria; á França, 
á Inglaterra e a Portugal, recorreu por fim á Hespanha, 
ondt::, apoz oito longos annos de demora, recebeu de lsabd 
a Catholica, tres navios, i. é., Santa JVlaria, Pinta e .Nüzha; 
sarpou de Paios no dia tres de Agosto de 1492, e, superadas 
gravíssimas difficuldades, aportou no dia dozt· de Outubro do 
mesmo anno á ilha Gtta11alta11i, que uenom inou S . Salvador .• 
Alli cantou o Tc-Dmm, e, erguendo ur.1a cruz, tomou possP. 
da terra em nome de Suas }}1/ag,estades Cntholicas. Descobriu 
egualmente a ilha de Cuba, e a de Haity a que deu 
o nome de Hispmziola, e regressou triumphante para a Hes· 
panha (Março de 93 ). Em suas tres viagens seguintes (a) 
visitou 1_11a is algumas ilhas e explorou parte notavel da costa 
do contmente, zelando sempre o bem da religião e da sua 

0 A 2." viagem realizou-se em 93 ; a 3·"• em 98. Foi durante a 3·" que 
o prenderam. Isabel fel -o p6r em liberdade 1n:1s Fernando recusou resti. 
tuir·lhe seus titulos, pcrmiuindo-lhc apenas ' emprchender uma 4·" vingcm 
(1soz), que foi mui dcsnslradn. 

) 

\ 
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patria adoptiva (s). Incapaz, todavia, de furtar-se ao odio e 
á inveja dos malvados, foi preso e remettido para a Hes
panha, onde morreu em 1 506. Escreveram no seu tumulo 
em Sevilha: A Costilla y a Lcou (t) Nuwo Jl1uudo dió Colou. 
Navegantes.- Ao e-.palhar·SC pela Europa oi noticia do 
descobrimento do .Vovo JJ!fwufo, apparcct!ram numerosos na
vegantes, q ue buscavam recolher o fsucto dos trabalhos do 
illustre Gcnovc;-.. Os principae:; foram os seguintes: O fio · 
rmtino Amcrico Vespucci, que fe;-. duas viagens por conta 
da Hespanha (99, 1 507), e uma ou duas por conta de Por
tugal ( 1 so r, 1 502). Redigindo um diario de suas explorações 
na maior parte da t\ merica meridional, adquiriu tanta cele
bridarle, que legou o seu nome ao Novo Jvfmulo. Os lu:spa
ultócs :.:Jolto Dias deSolis que descobriu ( 1 507) o Yucatan; Jolto 
Ponce dt· Leou, a Florida ( 12); Balbôa, o Pacifico ( 13); Gri
j alva, o Mcxico (18), conquistado logo depois por Fer· 
naudo Cor/a; que deu provas de refinada crueldade; Frml
cisco Picarro, rodeando a America, visitou o Pcrú (26), 
possuído pelos Incas, e o conquistou apoiando Atalmatpa 
cont ra o seu irmão 1-!ucscar, e matando á traição o seu 
incauto protegido (33) 1este mesmo tempo Al11lagro, 
Jogar-tenente de Pizarro, visitava o Chile. subjugado mais 
tarde por Pedro Valdivin, o fundador de Santiago. O por· 
lugue;; Jlfagalltii f'S, que, estando ao sct viço da Hespanha, 
descobriu o estreito que ninda lhe conserva o nome, e, 
tentando fnzer n pri meira viagem ao• redor do globo, pe
receu nas flltns Phitippi1laS. o venez iano João Cnbolo ( 1496), 
que, procurando por ordem de Henrique V II da Inglaterra. 
um caminho novo para a lndia, descobriu a Terra Nova 
e visitou as costas meridionaes Ja America do Norte . O 
florenti1lo Verazzam·, que, sendo por Francisco I mandado 
visitar as costas da Amcrica Septentrional. to mou posse da 
Tc1Ta Nova em nome da F rança (24). O francez Jaqucs 

(I) O dtuo/Jrimmlo do novo mundo deu occasiilo a ~uestões sérias. A 
principal dellas refere-se á origem de seus habitantes. E sabido como os 
philosophos ntheos do seculo XVIII sonharam que os primeiros habitantes 
d~ America nasceram do pó fecundado pelo calor ; porém hoje estn opi · 
mllo absurdn lem sido aband<>nada por todos. Os Catholicos, seguindo a. 
recta rnL~o, a rc,•elnçi\o e a historia, affirmaram que t:unbcm os habitant.es 
da Amerlca silo filhos de Adito, e que os primeiros puderam passar faCJ I· 
mente pelo estreito de Behring, como mais tarde passaram da Europa 
pela Islandia :\lé a C rõenl:lndia, chegnndo pelo menos até o parallelo .da 
moderna Nova York. Além dis1o, ficnria ainda por saber si a Amcrtca 
esteja renlmente c tenha estndo sempre sepnr11dn do Antigo Continente. 

(') Outros di~cm: c Por C:ISlilln y Aragon, nuevo mundo hn\16 Colon• . 
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Cartier que explorou ( 1 534) o golpho e rio S. Lourenço, bem 
como grande parte do Cmwdá que denominou NQva França. 

362) Imper io c olonia l cas t e lhano .-Pelo méado do 
sec. XVI, os Hespanhóes já possuíam as Lucayas1 

as An· 
t ilhas, a F lorida, o Yucat:m e o Mexico na America do 
Norte; a Colombia, o Perú, o Chile e o Paraguay na America 
rica Meridional. Carlos V creou os vicc.reinados do Mexico 
e do Perú: o primeiro comprehendia as possessões da Ame
rica Septent rional ; o segundo, as da America do Sul. Mandou 
nume-rosos missionarios1 

estabeleceu diversos bispados e for
mou o CQnse/hQ Rt•al Supremo das Judias. Baixou no mcs· 
mo tempo ordens severas para que os ind1os fossem tra

tados com brandura, e nao se poupassem esforços para ensi
nar·lhes o Christianismo. Como, porém. o imperador c::~re 

cesse dos meios necessarios para reprimir a cobiç::~ excessiva 

c a crueldade dos conquistadores, teve de tolerar que os 
desditosos selvagens perecessem em largo numero. 

363) Des cobrimentos por tugueze s.- Haviam os 
Portuguesa desde longo tempo e com admiravcl constancia 
explorado toda a costa occidental da Africa até o Cabo de 
Boa-Esperauça, quando Vasco da Gama, por ordem do 

rei D. J11mmel, partiu (1 497) para uma nova viagem aventu
rosa. Dobrando o famoso Cabo, tocando em Jl!loçambique, 

Mombaça e Melinde, aportou finalmente a Calicul, onde, a 
não serem os Mouros, concluiria um tratado de commercio 
e amizade com o sultão ou samori m. A Vasco da Ga111a, 

que voltou triumphante para a patria e realizou mais duas 

viagens á lndia (1 501, 1524) onde morreu (25) como titulo 
de vice-rei, succederam os varões seguintes: Pedro Alva1·es 

Cabral ( 1 500 ), que descobriu casualmente o Brasil; esta
beleceu uma feitoria em Cnlicut, e castigou terrivelmente 

uma insurreição do povo matando a uns quinhentos mouros, 

queimando alguns navios e demolindo numerosos edificios. 

Ligo~-s7 com os reis de Cochim e de Cananor, carregou 
espec1.anas e regressou para Portugal (1 5o1). Fra1lcisco de 
Almezda (1505-9), o pnmeiro vice- rei da India desbaratando 

o sul ta:_? . do Egypto, alliado do samorim, augm~ntou nota vel-

o domm1o portuguez. L ourmçQ de Almeida seu fi lho des

cobriu a ilha de .Ceylllo e as Ma/divas. A./fo11so i A tóu

qtu rque, o. Mar(e Porttt~uz (1 509-1 5), foi o verdadeiro fu n- ! 

dador do 1mpeno colonml na India. Derrotando, no estreito 

de Bab·el·Ma1ldeó, os Venezianos, Turcos e Arabes colli· 

gados, bem como assenhoreando·se de S.>cotorá e de Or-
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muz, fechou os antigos caminhos do commercio indiano. 

Occupou Gôa, onde fixou a capital das c0lonias portu

guezas ( to); conquistou Malaca, centro do commercio da 

China e do Japão; assegurou a alliança dos reis de Sião e 

do Pegtl; apoderou-se das JJ!fotucas, e enviou a ~ua esquadra 

até á China. Já formára o plano de arruinar o Egypto diri

gindo o curso do Nilo para o mar Vermelho1 e a Arabia 

arrasando Meca e Medina, quando D. Manuel ordenou que 

f0sse substituído por Lopo Soares d'Aiúergaria. Affonso 

fôra calumniado, c succumbiu ao sentimento em Gôa poucos 

dias depoi.;; de entregar o governo. 

364) Imperio colonial portuguez. - Na epoca da 
morte de AjJo11so de' A/b1((j1fl'rqul!, t' imperio colonial luzi

tano attingira o apogeu do seu poder. Além do Brasil. pos· 

suia Portugal ne:;se tempo os portos e as ilhas mais consi

deraveis elo Iittoral do occiclente c oriente ela A frié:t até 

o mar Vermelho. do mar das Indias, da costa do Malabar, 

de Coromandel, do golpho de Bengala. da península de 

Malaca1 
das ilhas da Sonda e das Molucas. As causas 

principaes da decadencia deste va!'tissimo 'imperio colonial 

foram antes de tudo a sua propria immensa extensão, a 

grande distancia das terras conquistadas, a pequena popu· 

Jação da mctropole c o desgoverno de alguns vicc·rei~. 

365) D . Manuel o Venturos o (1495-21)-primo e 

cunhado de D. Jo<ro !f, protegeu a litteratu. a; galardoou 

com munificencia real Duarlt! Galvão e Ru)' de Piua, 
que por sua ordem escrevernm as chronicas de seus pre

decessores. cujas leis mandou el-rei colligir no codigo 111a
mtdino. Levantou egrejas, fortalezas, palacios, etc.; conce· 

deu um por c~:nto de suas rendas em beneficio dos pobres; 

foi justo, ·magnanimo, sobrio, e dado á caça; baniu de Por· 

tugal os Judeus e os Mouros; convocou as côrtes só quatro 

vezes, e a seu titulo, já bastante extenso, addicionou o

da conquista, uavegarão e commercio da Etluopia, Arabia1 

Per_sia e l11di'tt. - O poder e a riqueza de Portugal neste 

pen.odo eram taes, que numerosos reis da Europa, Asia e 

Afnca, buscavam a sua amizade e alliança. Durante este 

remado glorioso, os Portuguezes cheaaram á lndia · desco· 
b • b I 

n~am o Brasil; conquistaram Ormuz, Gôa e Malaca na 

As~a;. Azamor, Çafim1 Almedina e Ma1..agão na Africa, 

onde l~llpuzera~n tributo ás províncias de Xerquia, Garabia 

e Dab1da. Fo• na epoca de O . Manuel que os irmllos 

Gaspar e Miguel Côrtereal emprehenderam suas desas-
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tradas viagens. Gaspar (1500). tentando descobrir pelo norte 

um caminho para a India, visitou n terra do . Lavrador, 
que chamou Tt!rra Vcrdt• : entrou no rio S. Loureuço e 
regressou á Europa. Em uma segunda viagem no anno im
l)lediato desappareceu perto da costa do Lavrador . Sahindo 
il!lt'gucl em demanda de seu irmao. sumiu -se egualm ~ nte no 

mesmo Jogar. Quiz então Vasco ver si achava seus irmãos, 
mas foi detido pelo rei . Partiram com este fi m dois navios, 
que voltaram sem nenhuma noticia dos infeli zes navegantes. 

PERIODO li 

Reforum JH'Otestantc c reforma catholicn 

366) Reforma protestante.- Chama-se Reforma pro
testante uma rel::ellião levada a effcito no sec. X VI por 
alguns povos da Europa contra a legitima autoridade ec

clesiastica. Tomaram por pretexto os abu~os que, se, 
gundo elles, existiam então na Egrtja Catholica ; supposta 

porém, até a realidade de taes abusos, extranha-se:- 1) que 
esta reforma fosse emprehendida por pessoas que de ne· 
nhum modo estavam autorizadas para isto :-2) que se 

attribuisse á l:.gn:ja o que era defeito do homem:- 3) que 
estes srs., em geral de costumes muito perversos, em vez 
de reformar as desordens, t ratassem de abolir as leis, os 

usos e os dogmas mais substanciaes, mais santos e mais 
consoladores da Egreja, a respeito dos quaes nunca se ex

citam a mínima duvida. Taes são, por exemplo, os votos 

religiosos, o celibato ecclesiastico, a confisr;ão auricular, a 

indissolubilidade do matrimonio, as indulgt:ncins1 n reza para 
os finados, a devoção a Nossa Senhora e aos Santos, a 

Eucharistia, etc.- Além disto é de observar que os Papas 

depois do Grande Scisma, tinham trabalhado com afinco 

para desarraigar os abusos, e que tal foi o alvo dos concílios 

de Constauça, de Florl!llça, e de Latrélo que acabou preci

samente no anno de I 5 17-anno em que Lutluro hasteou 
o pendão da revolta. 

367) Occasião. - A revolta começou na occasião de 

se prégarem na Ger.mania as iudulgm cias que o papa Leão 

X concedera aos fiets, pedindo-lhes auxílios pecuniarios para 

levar ao cabo a basílica de S. Pedro e para a cruzada 

contra os Turcos; é certo, porém, que JJ!fartim Lutluro, seu 

I 
I 
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chefe, era herege desde muito antes, c só aguardava o ensejo 
parn sahir ao publico.-Lutltao (t), chamado precedente
mente Ludt'r , era um jovcn frade da Ordem de S. Agosti
nho, dotado de g rande intelligencia, mas insoffrivelmente 
orgulhoso. F ica ndo, em 1 5 17, altamente sentido ao ver que 
não lhe confiavam o officio que ambicionava, de prégar 
p jubil éu. atacou os prégadores e logo tambem o principio 
das indulgencias. Desejando no mesmo tempo enganar o 
chefe tla Egreja a respeito do verdadeiro estado da contro· 
versia, escrevia· lhe con1 a maior humildade e devoção. Com· 
tuuo. longe de submctter·se, quando em 1520 Leao X o 
condemnou, prorompeu nos mais grosseiros insultos contra 
a Egnfa, o Papa t' /r}(/os (IS dou/ores calltalicos ; queimou 
publicamente em Witlcmbt'rg a bulia pontificia ; propagou 
a rebelli:Io com furor incrível, e scdu~iu a freira Catltarina 
de B om , com a qual viveu esca ndalosamente. D esde esse 
momento n;io se falou mais em desarraigar os abusos, ma.; 
unicamente de fundar uma rcll;!{iiío nova sob a direcção 
de Luthcro. 

368) O principio fundamental - a essmcia dessa 
relig ião ou, para dizer melhor, dessa immensa agglomeração · 
de erros, que recebeu o nome de Protestantismo, consiste 
em collocar a m:;tío t'ndividual sobre a autoridade da Egn:Ja 
dt· :Jesus Cllris/o dàn'nnmt'lllt' iuspiradn. O nome de pro· 
ft·sttmle c dt• p ro/eslanlismo deriva da protcstação que os 
rebeldes fi~eram { 1 529) contra o decreto da dieta de Spira, 
que vedava a propaganda das novas doutrinas.-Prote· 
ctores da Reforma. Luthero foi em geral grandemente 
protegido pelos príncipes da Germania, que cobiçavam os 
bens dos mosteiros e das êg rejas. Os principaes delles 
foram : Frederico, duque c eleitor de Saxonia ; Philippe d~ 
Hesse, a quem Luthct•o permittiu tomar uma segunda mu
lher, sendo ainda viva a primeira; Alberto de Braudeburg-o, 
g rão mest re ela Ordem teutonica, que, apesa r de seus votos. 
se casou e apostatou afim de tornar a Prussia ducado he
rcditario na sua familia; Carlostadt, que, não obstante ser 

(
1
) Lutlun• ou Lmltr, 11:\lural ( 1483) do Eislcben, Snxonin. cslud:n•n 

em Eiswat11, Q11111111o. nssus1:1do por um raio que lhe matou 11111 collegn, 
ClllrOll ( 1 sos) na Ordem de s Agostinho em E1fml; mns infelizmente a 

rcligi:lo nito entrou nellc. Nomc:~do pouco mnis 1nrtle professor na univer· 

sidade de Tl'illtmhrg, proc6de11 de tnl modo desde o principio, que ntto 

Admira o que se "iu depoi~.-V'idc )Joss uct :- 1/i.<toire tle.< Variations-c 
Rohrhnchcr, Yol. Xlll IG 
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sacerdote, se cku a viver escandalosamente com uma freira 
até antes de Luthero, seu mestre.-Discordia. Como a 
concordia e a unidade de doutrina não possam existi r com 
o livn! exame, o;; primeiros rt:fornwdorrs n:io se demora
ram em dividir-se e ter g raves de;;avençnc; entre s i. Com 
effeito, queren<io Jltfdauclttltoll ser conciliante, teve de soffrcr 
as perseguiçõe.; dos outros; Carlostrult negou a presença 
1·eai, affirmada por seu mestre, e reprovou o cttllo dos san
tos que Luthero desejava conservar. Osinndcr sonhou que 
Deus predestina só os escolhidos; Stor!.• e T!lOma:: Jlfimz ,·r, 

prégando a egualdade de todos os homens, condemnara m 
todo o poder espi ritual e temporal. Os discípulos de S tork 
e de J11iim:er receberam o nome de A nabaptistns, porque 
reiteravam o baptismo Jado ás creança:>. í.omeçaram pelo 
anno de 1520, tornando- se em breve tão poderosos, que 
levantaranl o povo da Suabia, da Thuringia, da Franconia, 
da Alsacia e do Palatinado. Luthero, que no começo applau
dira esse levantamento, mudou dentro em pouco, e, pro· 
fessando princípios sanguinarios. mandou seus asseclas re
primir a insurreição. Houve cem mil victimas, sele cidades 

• destrui das, mil mosteiros arrasados, tn ·:;culns cgrcjas incen· 
diad<~s, immtwsos tluso11ros de manuscriptos e de obras de arte 
perdidos (30). Seis arlllOS depois os Lutheranos trataram 
muito cruelmente aos Annbaptistas que se. tinham apode· 
rado da cidade de Müuster. 

369) Carlos V - . a principio usou de muita brandma 
para com o:> innovadores deixando logar á discussão e até 
f<~zendo concessões excessivas com o inte:1to de reunir to· 
dos contra os Turcos, que invadiam a Austria até Vimua 
(29). Os Protestantes, pelo contrario, ao passo que manifes
tavam desejos favoraveis á invasão musulmana, uniam-se 
contra os Catholicos pelas ligas de Torgáu (25} e de Sm'nl· 
kalde (I 531 ). Nestas circumstancias criticas Frnncisco I alliou· 
se com os inimigos do Catholicismo e da Christnndade. Carlos 
V, portanto, vendo·se impotente para combater abertamente 
os rebeldes, recorreu á nstucia, conseg uindo separar do 
partido protestante o gr.ncr:-~1 Mauricio de Saxonia, que na 
batalha de JJ!Jiilltbag (47) acabou com a liga de Smalkalde. 
Sendo uo mesmo tempo o imper:-~dor bem succedido em 
diversos recon~r~s .e .apoderando-se de varias cidades, podia 
esmagar seus J~Jnllgos, si não cahisse no erro de propor 
o fan.1oso lntann, que egualou, até ·O futuro concilio, os 
Protestantes aos. ~atholicos ( t 548). Esta medida desagrad~u 
a todos, e Maunc1o, desertando, tentou prender' no proprto 
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imperador, que afinal teve de consentir no acto de Paz 
papdua e dt: tolcrnnú a rai'proca, •·edigido pela dieta de 
Augsburgo (ss). 

370) Propagação da Reforma. - Espalhou-se bre
vemen te a Reforma em quasi toda a Europa, quer pela ne· 
gligencia dos principes, quer por vistas politicas,, quer em 
consequencia de revoltas sociaes.-- Nos Estados Scandi
navo::; introduziu a Reforma Gustavo Wasa, o qual preci· 
sava de apoio para consolidar a independencia que acabava 
de proclamar na Suecia contra a Dinamarca. Perseguiu os 
catholicos que permaneciam fieis :10 seu rei, e protegeu os 
luthet anos que se mostravam dispostos a cooperarem com 
elle.-- N a I nglaterra entrou o Luthcranismo durante o 
reinado de Eduardo V l e o consolidou mais tarde Isabel, 
que enviou para o cadafalso a tantos milhares de catholi
cos. -Pelo méado do scc. XVI propagou a Reforma na 
Escossia um tal 7otio Kno:r:, outrora expulso desse paiz e 
da luglatcrra em virtude de seus crimes. Professando a 
doutrina de Calvino, tomam os· protestantes escassezes o 
nome dl! Prl'Sb)'teriauos e· de Puritanos: o primeiro, porque 
recusam o episcopado; o segundo, porque blasonam de re-

• duzir a Egreja ao j)!{ro estado primitivo. - Na Suissa 
prégaram a Reforma Zuingli'o e Calvino. - U!l·ico Zuinglio 
desempenhava o officio de cura de Nos<;a Senhora dos Ere
mitas, quando, ficando despeitado porque o não incunabi
rnm de prégar as indulgencias, atacou ( 15 16) a autoridade do 
Papa, os sacramentos c o peccado original; aboliu a missa 
e o celibato ~cclesiastico, cntregando·se a uma vida e: can· 
dalosa. Seguiu-se uma guerra civil entre os sectarios e os 

. catholicos, em que Zuinglio, á frente dos seus, foi derro· 
tado e mo•·to na batalha de Cappel (30).-Cal:viuo, cujo 
nome primitivo era Cauvin, nasceu em Noyon (9) de paes 
pobres; estudou em Pariz, em Orléans e em Bourges, onC:e 
o lutherano 1illolmar acabou de o perverter; porém seu 
procedimento a respeito dos costumes era pessimo desde 
muito antes. Expulso da F rança em consequencia de suas 
desordens, passou para a Suissa, fixantlo a residencia em 
qenébra ( 1 53 5), cujo povo rehellou contra o seu legitimo prin
ctp:. Negou o livre arbitrio· e o merito das boâs obras; 
~nsmou uma predestinação céga ; proscreveu todo e qual
q~ter culto externo; condemnou á fogueira JJ1iguel Scrvd, 
reu de professar, em materia de religiao, opiniõe2 diversas 
das suas; :tpprovou o divorcio de Henrique VIII, e falleceu 



IiiSTORIA li!ODERN A 

em r 564. Seus sectarios, na França tomaram o nome de 

Hugumotcs, que significa confrderndos por jurammto (• ). 

371) Reforma catholica.-A Egrr.fa Catholicn, forte 

pelo poder que recebeu de N. S . J. C., e pelo apoio que 

Ellc de continuo lhe fornece, oppoz á R eforma protestante : 

-I) o Co11cilio de Trazto, que, condemnando os erros dos 

rnnovadores, reformou ao mesmo tempo todos os abusos. 

Convocado por Paulo IH em 1537, foi aberto (45) em Trento 

e, depois de varias interrupções, fechado po:· Pio IV em 

I5?3; - 2) a santa vida, o zdo e a sciencia de innum~: · 

raveis filhos :;eus . A E greja Catholica nos sec. X V e XVI 

produziu um g randt: numero de santos, missionarios e mar

tyres muito gloriosos; essa mesma Eg reja salvou a Europa 

da invasão dos Turcos . a quem desfechou um golpe mor

tal em Lepanto (1571). Roma ainda era o centro das scien
cias, das artes e da verdadeira civilização ; - 3) a crraçl70 

das novas Ordens Religiosas dos Theatinos, Capuchinhos, 

Barnabitas, Somascos, das Ursulinas, dos frmãos da Cari

dade, dos PP. do Orntorio, dos PP. da Doutrina Christa n, 

da C6mpanhia de Jesus. e dos Clerigos Menores (2). 

PORTUGAL E HESPANHA. 1521- 1598 

372) P ortu gal - que já tocára o zenith da sua gran

deza, foi nesta epoca governado pelos reis seguintes : - 1) 

( 1) Do Allcmllo eidgmossm, associados por juramento- nome este dado 

primeiro nos hAbitnntes de Gcnébra, lev:tnt:~dos contrn o duque de S:~boi n. 

(') Fundarnm a ordem dos Theatinos S. Caetano de Thiénc, c Jollo 

Pedro Cnralfa, A!> depois Papa com o nom~ de Paulo IV; a dqs CnpudJin!uJ~ 

(zs) Matheus Dnschi <.lc Urbino ; n dos Banwbitns (30). k\lor igin1 Fcrrari c 

Zachnrins, sacer~otcs itnHnnos: deve o seu nome :i cgrcj:1 de S. Darnabé que 

obtiveram em Mtlllo: a dos Somnstas (30) Jl'ro nymo Emil iani, nobre vene

ziano: tira o seu nome dn nldêa de Somasto perto de Mil ;'Co. A das V"rsuliunt 

que tomou o nome de S. Ursuln, sua padroeira, reconhece por sun fundn-

• dorn (37) a Bemnventuradn Angeln <.lc Brcscin, que a principio dcb::~vn suas 

filhAs em cnsa de seus p:~cs, e, mais tarde, as recolheu no claustro, o::cu· 

pando·n~ com a cducaç:to das meninas. Esta beleceu a Onle11t dos lrmtios d, 

Carit~adc (~?) um portugucz, chnmndo Jor1o1 <JUC nasceu em 1495 ; seguiu n 

c:trre1ra nuhtar ; abnndo.nou (35) o mundo ; recebeu do arcebispo de Grannda 

o. nome de Jor1r tle Dms, c fallcccu (5o) de urna docnç11 contmhida ncu

dmdo a u~ homem que se estava afogando. Formou a Cougrtgn(t1o dos PP. 

dP Orn/orto (64) c~n Roma S. l'hilippc·Ncri. A ('p111pn11!1ia de Juus, fundada 

(34) J~O~ S. l g nA CIO de Loyol:~ ( 141)l·S6J1 foi (4o) appwvndn por Paulo III; 

suppnm1da ( 1773) por Clem~ntc XIV, c rcstnbelccida (18 1-l) por l'io VII. 
~ seu fim é pro~urar a sanulicaçllo proprin c 11 do proximo; n dos Cle 

t·tgos Jlltt~oru fo1. (88) ~u~duda por :;, Francisco Caracciolo; a dos PP. 

da /Joulrtllfl Chr111nn fo1 mnugurndn em Avinhllo (92) pelo vcncrnvcl Ce~ 
sar de Dus. 

. ) 
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.D. J()tiO li f o Pif'doso ( 1 52 1-57), filho de D. Mànuel e muito 
am<~nte do ,;eu povo, protegc::u a littcratura, as sciencias, 
o commcrcio e a colonização; introduziu em Portugal a 

inq1 isição; favo receu a nascente Companhia de Jesus ; m.an
dou S. Francisco Xavier para a India; Nobrega, Anchteta 

e outros, para a Terra de S. Cruz. Depois de dividir o 
Brasil ern capitanias (34), estabeleceu nelle um governo 
geral.-0 primeiro governador geral do Brasil foi T!ton.t 

de Souzn (4-9) que lançou os alicerces da Bahia. Durante 
<'Ste reinado floresceu Luic dt· Cnmõa, e os Portuguezes, 
além de ampliarem bastante seus domínios na India, sus

tentaram na fortaleza de Oiu dois cercos (34, 40) memora
vcis. em que conquistaram gloria immorredou ra Antonio da 

Sih1ára. 7oiio de· Jltfascart•n!tas e D . 7ot10 dt· Cnstro.- 2) 
.D. Scbnstlf>o o D, scjadcJ ( 1 557-78). na edadc de t' es annos, 
succedt:u a D. João UI, seu avô, sob a regencia de D. Catha
rina, sua avó (57-6 1), e do cardeal, D. Henrique, seu tio 
(6 1 -67). O seu reinado resume-se em duas expe<iições na 
Africa. Na primeira, que emprehendeu a pretexto de visitar os 

domínios portugue1.es, mas na realidade com o intuito de as
signalar-se por algum feito de armas, derrotou diversos 

mouros ao pé de Tanger (74) ; na segunda, a que se 
atirou contra o parecer de todos os seus conselheiros e 

amigos, foi esmagado em A.Jcacer-kibi r (78). Pereceu sem que 
nunca se chegasse a saber nem onde nem como. Apresentan· 

do·se mais tarde um ou dois individuas que se davam 

por D. Sebastião, e não conseguindo provar a sua iden
tidade com o rei de Portugal, fo ram presos e nunca mais 

se falou delles.-3) D. Henrique (78 - 8o), irmão de D. 
João III c príncipe vi1 tuoso, illustrado e amante da jus

tiça, tomou as redeas do governo apoz o desastre de 

A/cace r- kióir. 1\ ecusando de::cidir a controversia da suc

ces~ão. convocou as côrtes em Lisboa (79) e em Almeirim 

(8o), mas foi tanta a divergencia de opiniões, que dlas 

se limitaram a nomear cinco governadores para substituir 

o rei. <: onze jurisconsultc.s para resolver a melindrosa 

questão. E' que I) monarcha hespanhol comprára quasi 

toda a. nobreza luzitana, a qual entregou o reino ao ex

trange•.ro. üs principaes pretendentes eram Philippe 11, D. 

Cathanna de Bragança; D. Antonio, Prior do Crato ; e 

Manuel .Philisberto, duque de Saboia (t). T odos eram ne· 

(') ~izem ntf.(uns que se apresentoU' tombem Greg. X f li tomo lurdtirtJ 

do m~dtnl. S1 o Pnpn realmente se apresentasse, elle nunca faria isso como 

lurdttro dt 11111 (Q•t/tal; porque, como todos sabem, <1S htl'dtiros tl•s Mr· 
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tos de D. Jl?an11d, porém Pltilippt· I/ c Alauud Pltilisúalo 

o eram por sua mãe, ao passo que D. Call1ariua v era 

pelo lado do pae. O . Antonio ta rnbem o e ra por seu pac, 

mas era filho nat~:ral. Acclamado pelo povc, tornou D. An

tonio posse em L isboa, sendo dentro em breve destroçado 

pelo duque de Alba, que, mediante a conni vcncia dos go· 

vernadores, occupou facilmente Portugal e obrigou o l'rior 

a fugir. Como, em Jogar dos auxilio . effica?.es que esperava 

da Franç:t e da Inglaterra, recebesse r.penas algu mas pala

vras de animação, teve D. Antonio, depois de varins ten· 

tativas estercis. d<:" ir morrer deste rrado na França ( 1 595}. 

Entro\t, poi~, Philippe II triumph<tnte em Portugal, e ns 

côrlcs de Tllomar o proclamaram rei a 20 de Abril de 158 1. 

R eSJHI.lllta.- Ph iliJllle n, l5õ6--9 

373) Philippe li ..:....... é pelos :.istoriadores protestantes 

Walsoll e Sclúidl represent.tdo como activo, justo, pru· 

dente, moderado, e zeloso do bem do seu p0vo. Com ef· 

feito elevou Philippe a llespanha a g rande gloria e poder 

favorecendo o commercio, as artes, as lettras e as sciencias ; 

protegendo a Lig a Catholica na F rança ; transf<·rilldo a ca

pital de Toledo para Madrid; erguendo o famoso Escurt'al 

e mandando contra a I nglatcrra a luvmcivel Armada, que 

se perdeu no mar da Mancha. Comtudo a maior de suas 

glorias consiste em ter preservado a Hespanha da heresia e 

de suas fataes consequencias; A não ser elle, talvez o Pro· 

testanti3mo triumpharia em toda a Europa, e se veriam por 

toda a parte os horrores que soffreram a Inglate1 ra, a França 

e a Germania. Tal é a razão pela qual Philippe IT tem sido 

sempre odiado pelos Protestantes e seus fautores, que che· 

garam a denominal·o demonio meridiano. Accusam-no de 

ter feito morrer D. Carlos, seu filhc rebelde, mas nisto é 

justificado pelo proprio Llorente, que diz c contrario. Ac· 

cusam-no egualmente de ambiçlio, mostrandt1 deste modo 

os seus ad versarios que não acham cousas mais sérias C.)ntra 

elle: 

374) Independencia da Hollanda.- O Protestan· 

tismo, que desde o tempo de Carlos V penetrára pouco a 

pouco nos Pm·z.,.r.Bàixos, começou a mos1 rar-se forte du-

dtnu st1o sms pnrmlts, n:lo o Papn. E' certo, porém, que Gregorio não 

s~ aprcscrllou. de modo ncnh~1m. Dcpreher.dc·sc islo com n maior cviden• 

crn do que diZ Rcbcllo da S1lva na sua Historia de Port., vol. li. 
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r:tnte o governo de Jfru:t;nridn de> Pnrmn ( 1 5 59 - 67 J. lnsti· 

gados secretamente por Guilltcrllh' dt· Oraugc, o Tacüunw, 
os rebeldes redu;dra m a ci nzas numero5as egrej;ts ; matar«m 

um nrande numero de sacerdotes e assumi• am o nome de 

llifmdigos-Les Glll'll.t: O duque de .A.Ib<~. 111andado por 

Philippc 11, decerou a c:-~ be<;a aos condes cl'Hgucmont c de 

l-/ornes, réus de t • ai<;<\o ; porém o Taciturno. qt•e, ao che

gar do duque, fugira par:~ a Germania, lc,·:llltando :ts pro· 

vincias do norte, apoderou-se de varias cidades, e fe?. de

creta•· a expulsão das tropas hespanholas. Havendo os in

surgentes recu:.ado os meios de brandura a que Philippe 

li recorrera, o general Alcnwtlrt· Farncu, duq ue de Parma, 

empregou mais uma vc:~. :~s armas, conseguindo salvar 

apenas <' sul. Nada poude contra as provindas do norte, 

que, na União de Ulncltl ( 1579) proclamaram a sua inde

pcndencia com o no me de Rcpnblicn dns Prov íncias Um·
das. A de !-foi/anda. uma das províncias rebelces, devia 

mais tarde dar o nome a tod•) o pai?.. - G111llurmc o Ta· 
cilnnto, príncipe de Orange, nomeado Slatltollder (Jogar-te

nente), dominou com poder absoluto ; morreu, porém. dentro 

em breve assassinado (84) Sttccedeu-lhe Jlfnuricil' de Nassau, 
seu filho, que deu grande impulso á nova republica já por 

suas brilhantes victorias, já por uma alliança offensiva e de

fensiva com a F rança c a Inglaterra (96). A partir desta 

epoca o com me• cio hollandc1. tomou grandes proporções, e 

a Companlua dns Judias Oricnlnt·s, organizada em 1002, 
levou a influencia hollandeza até o extremo Oriente. F..m 

1621 form<1ram os Hotlandezes a Compnnltin das lndias 
Occidmtaes afim de fa1.er conquistas no Brasil e na Africa; 

chegar:~m no scc. X V Jl a fundar um imperio colonial, no 

Oriente c outro no Occidcnte, tão vasto c tão poderoso, que 

logr:-t ra m guen ea.-.com vantagem a f nglaterra, a Hespanha 

e Portugal. A s•·a indept:ndencín foi •>fficialmente reconhe

cida por Philippc fV no tratado de 1 Vcstpltnlia em 1648. 

INGLATERRA E ESCOSSIA 

375) A E scossia- onde desde 1371 occupava o throno 

a fami~ia dos Stu~rts,, era constantemente perturbada pela 

anarchta, e pela n valtdade entre os nobres e os reis. Os 

unicos factos dignos de memoria em scos a nnaes até a epoca 

. da Reforma, são : - O casamento de Jlf/argarida, filha de 

Robert? lll, con~ L uiz XI de F rança; o de Jayme 111 com 

Marganda da Dinamarca, que recebeu em dote as ílh as 
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01'cadas e Slutlaud ( 1 468) ; o de :Ja)'lllC f V com Margarida, 

filha de Henrique VII da Inglaterra ; e a alliança com a 

Filha Primogenita da Egreja contra Hennque VIII-alliança 

que produziu a morte de Jayme lV e ela flôr da nobrer.a 

na desastrada batalha d\! Ffc,ddm ( 1 5 13) ( 1 ). 

376) Inglaterra.- Hmrique VI f/ ( 1 509 - 47), que a 

principio deixou o governo ao cardeal Wolsc)', seu minis

tro, derrotou em Guinrg atle ( 13) Luic XI!, ao qual deu 

mais tarde ill/ano. sua irman; preferiu, depois da celebre 

entrevista do Comp ou Cllamp du drnp d'or (20), a alliança 

do imperaçlor â da França, e, escrevendo um livro contra os 

erros de Luthero. r~cebeu do Papa o titulo de - Dt:fmsor 

da FI. Comtudo mudou totaltilenle de rurno em virtude 

de uma vil paixão para com Amtn Bolma (Boleyn), dt~ma 

Ce honor da rainha Catharina de Aragllo, com a qunl es

tava casado, havia dezoito annos. Não podendo obter de 

Clemente VII ~ dissolução do seu casamento, e aconselhado 

por dois cortesãos tão devassos, como Thomaz Crom<,,c/l 

e Thomaz (;ramncr, fechou en1 uma fortaleza a infeliz Ca

tharina ; casou-se com Aml(l Boleua e assumiu o titulo de 

dufe tn11pornt c cspintunl da egreja ingleza (34). Certo 

entãJ da docilidade servil do Parlamento, supprimiu todas as 

Ordens Re:igiosas, e começou a perseguição p\tblicando 

o bitt dos seis artigos, conhecido pelo nome de-Biood sta

tute- estatuto de sangue. Este bi/L fez 72,000 victimas, entre 

as quaes ~e destacam o chanccller T!lOma:: ir.fouro e o 

bispo Fislur (2).-Eduardo VI ( 1547- 53), filho de Joanna 

S~:ymour, foi dominado por Somcrset e por D-amJtcr. seus 

ministros, que introduziram o Lutheranismo na Inglaterra. 

Coo .tudo Somerset (52) deixcu a cabl!ça no cadafalso conto 

réu de alta traição. Por morte de Eduardo VI, :João Du· 

dley. conde de \Varwick e duque de Northu.mberland, que 

accusára Somerset, tentou collocar no throno Yommn G1·1?y, 

bisneta rl~ Henrique VIL-Maria Tudor (1553-58), filha 

ele Cathanna de 1\ragão, executou Joanna Grey, Oudley e 

(') 1•/o,Mm, pequeno lognr no Northumbcrlnnd. 

(~) Cos()u se Henrique V l ll seis vezes : Catlmri11a de .. ,,.,g,/o, mãe 

de r.lnnn, acabou fechada em uma fortalez:~; Amm /Jol~mt, mãe de Isabel, 

perdeu :\ cabeça no C:td:l f:tl sn; Jonnnn Stt•mom· fnlleceu dando :í lu' 

Eduardo -yr; 11111111 ~~~ Clivrs. repudiada desde o principio, pnssou o resto 

d.c seus dms ~rn urnn r>rnç., forte; Ctolh rina lfouuurl foi dcc:>pitndn por 

stmples suspellns i. Cn(ha• in·' l'nn·, que lhe sobreviveu. tendo mostrado 

algum tnnto de VII'IICIIIndc em umn discussito com 0 rei, correu o ri sco 

de ter egunl sorte, c só se snlvou por meio d:t n<lulnção. 
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varios de seus cumplices. Professando-se abertamente catho
lica, reconciliou o reino com a S. Sé; mostrou-se severa 
com os criminosos; casou·se com Philippe li da Hespanha, 
e morreu de sentimento pela perda de Calais (58). Oéram
lhe injustamente os Protestantes o titulo de Sn1lguiuaria. 

Isabel (58- 1603), filha ele Anna Bolena, tingiu se catho· 
lica para subi r ao throno. Declaranclo-se então abertamente 
protestante. mandou redigir, c approvar pelo parlamento, o 
Credo d<l. egr<'ja anglicana em 39 arti!::OS (71); inaugurou 
uma perseguição digna da JJra dos JV!artw·cs; apoiou por 
toda a parte o.; Protestantes c causou a ruína ele Maria da 
Escossia, sua prima. á qual. cortou injustamente a cabeça. 
f' oi orgulhosa, despotica ~ devassa até o ultimo ponto, em
bora blasonasse de virgem! Em compensação elevou a In
glaterra a potencia de primeira ordem concluind , a con
quista da Irlanda, travando relações com a Russia e prepa· 
rando a reunião da Escos:-; ia. Durante o seu reinado flore· 
sceram os navegantes Drake, Cook, T•Valtt·r Ral~1gh, o fun
uador da Virginia; e Dn·m's, o descobridor do estreito do 
mesmo nome; assim como o 1~oeta Sltnkcspmrc e o phil,)· 
sopho Bacou. 

377) Escossia.-JJ!/ann Stuart (l542-87), filha de Jay· 
me V, mãe de Jayme VI da Escossia e bisneta de Henrique 
VIr da Inglaterra, casou-se com l' rancisco li (58) de França, 
t::, ficando em breve viuva (6o), voltou para a Escossia (61), 
onde foi recebida em triumpho. Comtudo alli começaram 
seus infortunios. Pois Isabel, sua pt i ma , em(>regou todas as 
artes da politica para levantar contra ella os Puritanos e 
pôr-lhe em revolta todo o reino. PM seu lado Jl1aria com· 
metteu 0 erro ele unir-se em matrimonio coin um tal H en· 
n'que Darnley, homem devasso, que, além de t ratar com 
muita aspereza a sua infeliz consorte, assassinou n~s pro· 
prios aposentos reaes o ibtliano Ri::zio, con"elhei r o parti
cular da rainha. Cahiu pouco deP.cis ilifar'iá em um segundo 
erro casando-se com Botltwt-!L, que acabava de tirar a vida 
a JJ_arnlq. Accusada de cumplicidade, presa e forçada a 
abdtcar, conseguiu fugir, indo procurar um asylo junto da 
sua prima com a qual entretinha, havia diversos annos, uma 
correspondencia amigavel (68). Isabel, todavia, lançando-a 
em um calabcuço1 nem a protegeu, nem lhe permittiu pas
sar para o continente, posto que Mélria tivesse demons· 
trado a sua innocenci:\ a respeito ' do assassinato de Da-m
ley. Acreditando mais tarde Isabel, embora sem nenhum 
fundam~nto, ter a sua prima tomado parte na conspiraçao 

• 
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de Babingto1t contra a •ai nha da Inglaterra, a fe:- executar 
apoz um arremedo de julgamento (87) (1). 

PERIODO Ili 

Primeiras cousequoncia~ da Uofot·ntrt IH'otcsta nte (2
) 

FRANÇA 
378) Guerras de religião (1559- 96).- Durante o 

reinado de Francisco !f( 59-6o) (3) , os J !ugucnota tramaram 
a conspiração de Amboise (6o), cujo fim era apoderar-se da 
pessoa do rei , assassinar o duque de Guise c dnr ao prín
cipe de Coudd o titulo e o poder de Lo,.r;m·· Tenente gmt•rat 
do reino. A conspiração f a Ih ou, mas, fallecendo repentina
mente o monarcha, .Catfttlnllu tiL' Jl1edicis, q ue assumi u a 
regencia em nome de Carlos IX, pareceu mudar de par 
tido mostrando- se favortt vel nos Protestantes. Uniram-se, 
portanto, com · o intuito de defender a relig ião de se us paes, 
o duque de Guise, o ccndestavel Amw de Jl!fonlmorcncy e 
o marechal de S. André. ~esta conjunctura arriscada teve 
logar o famoso colloquio de Poissy (61) em que a regente 
se portou como juiz em materia de religião. Deu-se no 
anno seguinte o encontro· de Vassy (62), onde 1 s Catholicos, 
insultados e feridos pelos Protestantes, vieram ás rnãos, ma
t 'lndo alguns delles. Este facto, que os Reformadores cha· 
maram ma/aura de Vassy, foi o s ignal da guerra . E:--tas 
guerras de teligi:Io na França foram oito: quatro sob Car
los IX, quatro sob I lenrique 111.--Na I g uerra ( 1562 - 63), 
Coudé e Coligll)', para obterem auxílios da Inglaterra, en-

(') Vide 1-Iume-//isto•:r o/ Engln111l. 

(~) As l'rimeins consequencins <In Reformn protestnnle f<>r:un:-1\'n /n

g(n:errn, n r~volução e o regicidio; 1111 Frnnrfl, umn sanguinokntn guerra 
Clvtl, conhcc1dn 11elo nome de gnerrn de reltgit1,• ; nn Germonia, a jruerrn 

dos lfinl<t on11or - Estn clnro que n c11lpa dessns guerrns dc:,·e recnhir todn 

sobre os Prolulantn , que eram os aggressores i n:'!Q sobre <'S CnthnlitDs, 

que procura_v?m r:to sómcnte defender seus hwcres, a sua réligino e um 
systemn pohuco que por tan_los seculos 1inhn formado a glori11 dn Europa. 

• (
8 1 llmri!JIIt 11, filho de Fr:~nci!co 1 e pae de Fmncisco 11, n dez de 

J~lho. de 1569 morreu de umn fen dn que recebera em um torneio: Fran· 

asro 11, ;nsou-se {sS) com _Marin• Srunrt; subiu no rhrono em 59. c fnlleceu 

em 6o . . :ar/os /). c llomq11t 111 ern•n irmilos de Francisco 11. Cntlmrina 

de Jlltnms, lilhn de Lourenço li de i\lcdicis, er.1 m:te dos Ires irmãos co
roados. 

I 
·l 

t 
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tregam aos Inglezes a cidade do !·lavre. Comtudo o duque 
de Gui,;e, depo1s de tomar Ruão c de vencer na batalha de 
Dn.,.,., cercou Orléans. onde foi assassinadc.1 traiçoeira· 

mente pelo calvinista Poltrot. t\ ssignou.sc a paz em .rlmboiu, 

concedendo a 1 cgente aos 1-lugm:notes a liberdade de culto 

nos ca tdlos c em algumas cidades - li guerra ( I 567 - 68). 
Suppondo os lluguenotes ser dir igida contra elles uma en. 

trevisln, que a regente teve em Hayonna com o duque 
de A lba. insut giram-se mais uma vez e foram derrotados em 
Siio /)iui::, onde depois da hata lha, assassinaram cobarde· 
mente o velho condestavcl .rlnllt1 dt· JltDntmor enCJI. A paz de 
Lougj11111mu que confirmou a de Amboisc, leva o nome de 

Peq11cnn Paz, porque durou apenils seis mczes.- III guer-
. ra (1568-70). Havendo Catharina de J\ ledicis tentado pren
der Coligll)' e CoJI(Ié, os Huguenotes, depois de assegura•· 
a cooperação da Germ;tnia, da Inglaterra e da Navarra. pc· 
garam de novo em armas, e foram batidos (•) em Jnrnac 

(69) c em il1(1ne<mlolfr (70). Na paz de S. Germano, (2) to
davia, obtiveram mui to mais do que teriam direito d'! es

perar, si fossem vencedores. E' que Catharina de Medieis, 
na sua política nntichristan, favorecia sempre os vencidos 

para deste modo dominar fac ilmente os dois partidos pos
tos em equilíbrio. Desde esse momento os Protestantes se 

tornaram omnipotcntes na côrte para onde affiuiram ae 
todos os lados. Comludo, pouco dcpoi~. Catharina. assustada 

pelo poder dellcs, re~olveu perdel·os. c obteve do rei uma 

ordem para exterminal·os fazendo-lhe c rer que estavam 

conspirando (3) con:ra a sua vida. Este morticínio cuja 
responsabilidade pertence 11/lit"n llli'lllt' n c:atlwrinn, etle-

(') ?\esla batalha pereceu Ct>mli, irm:lo de .·lnlt>nio tle JJur/Jon, rt'i de 

Na,·arra e pae do fmuro H enrique IV. Tcncionnvn CoJI/(N suppl:-tntar O.r· 

los IX, e chegou n cunhar m•lcda com este lcurciro:- L.ouís XII/, p1e· 
mitr roz dzdtim rft Frnnr•. Outro Condé, que escapou de ser mono nn 

noite de S. Bartholomeu. e rn filho deste. O almirante G:~spnr (te Coligny. 

:~ssnssinndo na noite de S. Bartholomeu, ern <1:1 casa de Chntilton. 

(
1
) Cluuna se pn1. Jloii(UU c Alalauisc, por<111C' um dos ncgoci:ldorcs 

em ~"~'·""; outro, senhor de .1/a/assi •c. Nn renlidndo cssn pat. cr11 mesmo 
taxa e mal11ssullt. 

(
1
) Os documentos achados nestes ultimas annos nos diversos archivos 

dn. Europ:~, vieram finalmente omtndar de hot cst:\ medonha trngetlin da 

none de S Bartholomeu. N:l.o podendo cntmr em particulnridndes, dire· 

m?s l:l.o sómcnte como hoje constn com certezn:- 1) que n matança n!lo 

f~1 nem prcmc~itnda, .n~m disposln de nntem:lo;-2)quc ella n:lo foi ins· 

ptrnda por molzvlls •·dzgzqsos, mas por polilkos; n:lo pelo odio :\ heresia, 

mas por mnl entendida raz!lo de estndo;-3) que nem a Egrejn Cntholica, 

nem o seu chefe leve nelln nlgumn ctnnulicidade. Até us historiadores 
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<:tuou-se na noite d<! Sl10 Bartlw/omeu, 23 de 1\gosto de 
r 572.- IV guerra (72- 73).-Irritados pt'r esta barbara 
carnificina, começaram O<; l' rotes tantes uma nova g uerra, e, 
posto que derrotados, obtiver«lll , na paz da RtJcltclla. v:-~n· 1 
tagens muito consideravcis.- No entretanto a Cor/tiS IX I 
succcdia Hmrique I/ f (74-89), outrora duque de Anjtt e 
rei da Polonia (73-74) - V guerra (1574- 75).- -Aconsc-
lhados pelo partido dos politicos, cujo che fe era o proprio 
irmão do rei, os Protestantes renovaram a guerra, e, apesar 
de vt>ncidos, obtiveram a promessa de que receberiam os 
melhores empregos do reino, a liberdade de culto em toda 
a França c: uma satisfacção pela matança de S . Bartholo· 
meu. Tudo isto indicava claramente que H e11rique /1/ pro-
teg ia os hereges, e que a França Catholica estaria perdida, 
si a Liga não viesse s«ival a . 

pro tes tantes Ronl:t , Rnumcr, Soltlcw, etc. , conco rdam hoje sobre es te ui · 
timo ponto. 

Para entender toda cst~ historia <fe,·e-sc observ:. r:- 1) que os Cntholi· 
. cos cstavnm nltnmente irritndos contra os Protcstautcs, n!to só por vci ·OS 

subir n t:'!o grande favor depois de os ter dcrrotndo tantns vezes, mns 
lambem porque tinhnrn J~:ldl!cido ~ranclcmen tc por c:n~s:1 dcllcs. C om cf. 
feito os Protcst:~ ntcs hnv1nm nos nnnos pr cccdentt>s feno malançns ho rroro· 
~ns de cnt holicos em Ly:'!o, Nimcs. ;\lontpellicr, llezicrs, Castres , Tolo~a. 
Orléans, Troycs, Tours, Orthez1 e tc. O bar:lo /J s Adrils não só pren
dia os cMholicos e lhes confiscava os bens , mas atormeni:IV:t•OS c ruelmen
te pnrn se d ivertir O eapit:lo Bri9ut mont levava no pcsc•>ÇO um:t longa 
enfiada de orelhas cortad:ts a sacerdotes catholicos. Em OJ/Iu: assassina
ram de umn ver. a trez mil catholicos; em S. Sivt'r ntirnrnm por um des
penhndc~ro duzentos sacerdotes; no /]tow.: (24 de i\gostn de .'569) oca
pitllo ,1/on(fti/J/tiJ' mandou npunhnln r ~ trn1çl!o os membros ma1s tllustrcs 
da nobreza Clltholica o morticínio de Nimu (29 de Setembro de I s67) 
recebeu o nome de .1/ig ,eJ.,dn. N:lo é. pois, parn cxtrnnhnr que os Ca
tlu'llicos ~e mostrassem promplos IJUnndo souber:un que podiam impune· 
mente tirar desforra de tantas injustiças c crueldades; porquanto, o homem, 
por ser chris tllo, não deixa de ser homem, c de sentir suns paixões, em· 
bora tenha obrig:~<;ilo de rcprim•l·as segundo os precei tos da sun religião. 
2) Em sl·gtntdo lugar cumpre saber que Cnthnrinn ficou assustada pelo 
grande prc~ugio de que C··lig n)' gosava na côrtc c pnrticul:mnente junto 
do rei, n (JUO.:IIl tentava arrastar a um:t guerra contra a Hespanhn. C .tho-
1'in" vin hcnl que neste cnso elln in perder toda a sun in lluencia. Resol
vendo, P"''lnnto, desfnzcr.se do Almirante, ordenou que lhe dessem 11111 tiro 
(22 de ,\~osto) que falhou . Accentuou·se com isto mnis que rmnc.1 a si· 
lunçi'Co, po rtJnc os Prot.cstantcs, mostrnndo·se :~ltamcnte irr itados, profcrir:~m 
~a lavras de n.menç.'l ate contrn . n rainha, di1.endo que sabiam donde p:tr· 
tira nqucllc tiro Ass~ntou po1~, Cothnrin fl prevenir 0 golpe; reuniu o 
conscl.hn ~ccrclo, e dtsse no rct que toda a casa renl corrin perigo de ser 
1\ssnsstnncln pel?s lluguenou.•s e que o unico modo de s11 Jvar·se era mntnl-os 
n todos llnmedullnmcnle. Tendo o rei nnnuido depois de alguma hcsitnçilo 
chnmnrnm 0 duque de Guise, déram ns providencias nccessnrins e principinrnn~ 
n horrenda matançn. Passados dois dins, declarou publicamente o monnrchn 
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379) A Liga - era uma a">c;ociaçàp que os Catholicos 

france:r.cs capitaneados por Hmriqlfe, duque de Glfist:, (•) 
organizaram para defender a fé c a patria. A sua divisa 
era - Uma fé, uma lei. E sta ass,.,ciaç<io tem sido o alvo 

das calumnias elos hereges, mas é fóra de toda a duvida 
lfUe prestou os mais relevantes serviços á Filha Primogenita 
da E grcj "l, c que seu fim, nunca de~ lllCntido pela genernli· 
dade de seus membros, e ra legitimo e glorioso. Hcnriq••e lU 
a principio tratou de oppor-se á Lign, e foi com esta 
intenção que convocou os Estados-G~racs; porém, como 

estes se pronunciassem energicamente em favor do C.rtho· 
licismo, o rei assumiu o titulo de che fe da Liga, esperando 
acabar com ella sob o p retexto de protegei-a. - VI e VII 
guerra (77- 80)--0'> Calvinistas pegaram novamente em 
armas logo depois da separação dos Estados-Geraes, c, com· 
qu anto não ti vessem obtido ncnhu:.1a victoria, loram na 

paz de Bagt·rn,· (77) t-gu nladt•s MS Catholicos. Ordenou-se 
então que ambos os partidos depuzessem as a rmas ; ma.;, 
como nenhum clclles obedecesse, não tardou a começar a 

VII guerra, chamada guerra elos awanlcs, em que não 
se déram fact(·S de inte resse geral.- VIII guerra (85 - 89), 

que o nutor do tnorticinio em cllc mesmo, c nnnunc:iou a todn :1 Euro·p:~ 

qu'? cscnp~ rn de $er nssnssinndo. Ni\o crn mentir.~, era m .f[nllcl, porque 

ellc '1 1!0 snbin o que nós hoje sabemos. O pnpa Grcgorio XIII, ao re· 

ccbl!r c'ta noticia assistiu a um T~·Dtmll solcmnc c a uma prociss:lo 

pnrn dar g raçns n Ocus de ter snlv:tdo n 'ida ao Rei Christianissimo ; po· 

rém. qunn<l o conheceu n vcrdnde, derramou lng:-imm de dvr por ( 111/(a hl

j nslira t rn ie/tludr. 

Vtdc 7/uinu·-Annales Ecclcsiastici, L . l:-Ra u,(·c- Ilis to irc de Frnnce 

pcndant le XVI c XVI{ siécle, L. I, p. 259 : -JIIinnrtl-llistoirc de la 

villc de Nlmcs, 1. X, p. t 6 ;- l "niulle-l-l istoire générale du ungucdoc, 

t. V;· -Es~ni sur lcs événcmc••ls qui ont précédê ct nmené In S. lhrthé· 

lemy par J. J. Fnuricl, 1838 : - Rclazionc di Alvisi Contnrini , 15 72, presso 

I' Albe ri ·-Relnzioni \'Cncte. se ri e I, vo l. IV ; Sigismmufq C<~va/li embaixn· 

dor de Vene~a em Parit, 1574: Cant9•-La Saint-BMthélcmy. etc. na Rc,·uc 

de_s qucstivns historiqucs, premiere livrnison. Pnris t 866:- Capljfg u<'-His

I01rc de ht Reforme, de In Ligue, etc. Crviltâ Cal/, scrit• VI, vol. VIII -XI . 

. (~) Guiae- cidade, a 24 K. N. O. tle Virvins, fundnda no sec. IX, 

er1g1dn em ducado por Francisco 1 (1525) em fa\'Or de Claudio dt Lqrma, 

casado (13) com n lta do pnc do futuro Henrique LV. Clnudio tornnrn·se 

nolnvel P,?r s~tns yroe1.as nns gucrr:~s de F rancisco 1.-F,nm:isco de Cuiu, 

o Bnlnf ~. prunetro li lho de Clnuclio, distinguiu-se brilhnntemenlc nas guer

ras contrn a casn d' Austrin; . tomou Calais c to i no nssedio de O lé.ms 

(63) C?h:~rdcmente ass~sinô\do pelo C3h·inista pqffrot dt Jl!(ré- Hm•if!ut 

de Cmsr, o 2.
0 IJ.nlttj'ré, filho de Francisco, achou·se na mntnnçn de ~llo 

Bnrlholomcu, capitaneou n L~tr·• c foi mnis tnrdc vilmente mot·to :t trniçllo 

. por ordem de. 1-lcnrique 111 !8S), 
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T endLl a Liga obrig<~do 0 rei a revogar as concessões fei tas 

aos Protestantes, travou se a lucta que recebeu o nome de 

Guerra dos T res H enriques, porque nella tomaram 

parte Hmriqllt' dt• Nnvnrrn (H. l V); lfmriq11c de G11isc. 

chefe da Liga; c Hmriqut· 111, rei de F rança. F oi dura\tte 

esta guerra que o povo de Pariz, levantando-se todo em 

favor do duque de Guise, obrigou (88) o rei a convocar os 

Estados-Geraes e a conceder diversos pr ivilcgios á Liga. 

Não duvidou, portanto, o monarcha franccz mandar cobar

demente assas-:inar o duque, c o cardeal dt· Lorenil, irmão 

Jelle, c:\usando deste modo summa c geréll indignação. 

Como o dlltjll<' dt• Jlifnyt·mu· que cscapára á matançil, se 

declarasse chefe da Liga c ving.:tdor de seu3 irmãos, Hm

n'tpte 111 houve por bem abe1ndonar a capital, ir reunir·se 

ao rei de Navarra e marchar juntamente com clle sobre 

Pariz, o:cupada pelos Catholicos. Apunlwlou-o, todavia, 

da h i a pouco em S Clotuf o joven fanat i co 7nq"t'S Clenmtlt 

que, ou era, ou certamente se fingia frade ( t de Ag. de 89). 

380) Henrique IV (8g- x6xo).-Por morte de Hen

r ique IH, os Catholicos proclamaram rei, com o nome de 

Carlos X, ao velho cardeal de Buruon , c res istiram heroi

camente a Herl rique de Navarra, que con:batia para se apo· 

derar do throno (r). Q_; factos principilcs da lucta entre 

Hmriq"<' IV e a Liga foram diversos combates de pouca 

monta, a convocação dos Estados- Gertus, c o assedio de 

"Pari?, t:\o notavel pela resistencia dos habitantes apesar de 

todos os hor rores da fome. Posto que os Estndos-Gt

rnu se pronunciassem cont ra as vistas ambiciosas de Phí· 

( 1) Scgumlo a lei fumlamcntal da França, o rei dc,·ia ser esscndahnente 

catholi<:o. Poude, por con;egu•nte, :, nnçr.o resi.lir legitimamente ao rei 

~e N;wn~ra _ emqunnto se c,onservou protest:tntc, embora pelo nascimento 

tl\•csse d1rc1to ao throno. E;s porqo~c !li:"to V. que protegera a Liga, ao 

ser _informado de que llenr•quc IV desejav01 con,•crter-se, mudou de pro· 

ecduncnto apcsnr de todas as reclamações dn IIcspnnhn.-Vicie Chnntrcl , 

Dnrras, Rohrbachcr, etc 

Com lfturiq_"' 111 ac:~b?u o ramo dos 1 'a/ois, que occupararn o throno 

por 261 nnnos. corn 1/ennqm· I V comcçn n Jinhn dos Uurbons, dcsccn· 

dentes de ~ol•trlo, conde de Clermont c $ClttO filho de J.uiz IX. Am/loi.<t, 

sobre o Lo.r:t, ;t 20 K. E. de Tours.-PousJ' soure 0 Senn entre l'ariz 

e Rui!~, a IS K. N. O. ele Versnlhcs. - Vn~·'Y {ll:ullc k\lnrnc).-Orm.\:, 

n 34 1'-. ~· de Chnrrre~.- l 1mrjumtn11 no S 0 de l'ari:t . - Jnmnc 
(Chorcnte) ent re Angoll~ ç'- - - -' ) 1 o 
o· . s· ,.. - - - I ~me e ognac. - Jl!onroutcmr (V•cnne 50 ,rc 

1vc- . <~trmnm (Scme ct Oise) 2 1 K N' 0 1 n • 12 .K. ~ O. 
de Vcrsalhcs l R !.d' S ' · 1 

• - <c •·ftnz, · d 
I · 1 h-- . a 0 l

1 _Jt, • antomun port11s Rupclla {Charcntc), no 11111 0 

(c lHO go r o do Atlnnucn n 7 r ~ o' D --·rn( (Dor· 
<lo,nc' ,,9 K S 0 rl '- 4 O "· ·•· . de Parlt.-nu,,• 

" • ~ · · - c l'cr•gucux. 
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lippe 11 , que pretendia a coroa da França para Isabel. sua 
filha e 111ulher do jovcn Carlos de Gui5e; com tudo decla· 
raram energicamente que nunca acceitariam um rei proles
/mele, e que escolhcri;11n uma uova fljlnaslia: si o de Na· 
varra persistisse em seus e rros. A bandona hnalmente Hen· 
ri que 1 V a heresia (94); toma solcnHlC posse do throno, c 
pouco a pouco obtem a submissão da J.iga c a de toda a 
Fra:1ça.-Favoreccndo o com men:io, as a rtes, a ag ricultura; 
melhorando as finanças ; assentando pa1.cs com a Hespanha ~:: 
com o Picmontc, logrou I [cnrique IV reinar com gloria; porém, 
ou torgando pelo /;(liclfJ dt• .\-anlt!S (98) aos Calvinistas ain
d a (•) mais do que c ites ped iam, lançou a semente d~: futu· 
ros c.hstnrbios . Continuou, de mais a mais. Henrique I V a pro· 
fcssar a fun esta política contra a casa de Austria protcgen· 
elo por toda a parte os he reges. preparando a guerra do-; 
trinta annos e ap.,iando os \\'louros da I lcspanha. Form0\1 
la mbem o plano que recebeu o nome de g rande p rojccto, 
o qual consistia em renovar, segundo suas vistas, toldo o 
estado político da Europa. Occupava-se com estas idéas ir· 
rcal!?.aveis quando em t6 to foi morto no meio de Pariz por 
um fanatico de Angoulême chamado Frallcisc() Ravalltac. 

INGLATERRA·- OS STUARTS (1603-49) 

381) J ayme I (3- 25) .- T endo em 16:•3 fallecido Isabel 
sem deixar filhos legitimos, Jarme V [ da Escossia, como SI! li 

parente mais proximo, reuniu as tres coroas da Escossia, 
IrlMda e Inglaterra assumindo o titulo de rei da Gran-Brl!
lanlta com o nome de JaJIIIIt! I. Deixando·se governar p~.· r 

ta voritos e entregando-se ás disputas tht:ologicas, perseguiu 
cruelmente os Catholicos, maxime em seguida á conspiraç.ão 
(S) da polvora ('). Durante o seu reinado, os Inglezes to-

(') O Edicto de Nnntes concedeu aos Huguenotes a liberdade de culto, 
a admissdo aos empregos publicos, um largo numero de praças de scgu. 
rnnçn em que ellcs tinham guarnição proprin1 o direi\o de se reunirem por 
deputados, de terem 1111 c6rtc um seu rcprescnt11nte, etc. Protestnrnm con· 
lr~ esse edicttl o pnrl11mcnto1 

n Sorbona1 
n Uni,•ersidade e o proprio Sul!)', 

posto que huguenote, c ministro do rei. Entendi:~ este habil economista c 
~oli.tic:o que taes prh·ilegios, crenndo um estndo no e .. tado, eram incompa· 
ti\'CIS com as :1\\ribuições da monarchia. 

(') Cançndos ~lguns ctllholicos das per!eguições que padeciam desde 
tan\os ar~nos, cmd:tram que podiam licitamente livrar·sc dellns mandnndo 
~os .nrcs o rei com todos os deputados da nação. Accumulnrnm com este 
•nttuto no subtcrranco de uma casa, contigun no pnlncio do parlnrncn· 
to, t!ma grande quantidade de polvorn, e de outras mnterias inlhunmaveis 
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maram posse das Bermudas (9); realizar:~m-se as desc~bertas 
geographicas de Hrulson ( 1 o) e de Bn./lin ( 16) ; appareceu 
na Inglaterra o primeiro Jornal rrg ular (22), c o parl:~mento 
começou a rcergucr a cabeça recu<:ando numerosas vezes 
os impostos pedidos pelo rei, que, por conseguinte, se viu 
obrigado a vender os empregos c os titulos.-Carlos I 
(1625- 49), filho e succcssor de Jayme, foi victima das dis
sensões rel igiosas caus:~das pela Reforma. Depois de derro
tar os rebeldes da Escossia (39) e de dissolver tre~ parla
mentos que recusnvam votar os impostos, convocou (40) o 
Lougo Par/nmorlo. Rompendo. porém, abet tamer.te com 
elle. retirou-se c desbaratou por duas vezes os insurgentes 
(42). Vencido, tochnri;~, em conscquenc•a da sua lentidão, e 
esmag:~do em JVnubJ' (4 s). entregou-se ao parlamento cscos
stz, que o vendeu aos lnglczes pela qu:wtia de S.ooo libr:>s 
esterlinas. Então Cnml'wcll, â testa. de seu c; soldados, inva
dindo e dispersando o parlamento que bu~cava salvar o des
ditoso monarchn , formiJU o Rt~mp-pnrtiamt·ut, c, proclaman
do a soberania do povo, executou o infeliz Carlos 1 no dia 
30 de Janeiro de 1649. 

382) Cromwell ( 1648- 58).-Em seguida ao supplicio de 
Carlos I organizou-~:c um phantasma de republica, mas quem 
governou absolut" c despoticamente foi Cromwe/1, que ma· 
tou os chefes do partido realista e ' dissolveu mais dois par
lamentes por serem pouco doceis. Derrotando os Escosse1.es 
em Drmbar (SO), e o príncipe de Galles em IVorccslu (51), 
afogou no sangue a insurreiÇão da Irlanda e a da Escossia. 
Assumiu entao solemnemente o titulo de Protcctor da R~
publicn, restaurou a ordem e protegeu o commcrcio. Seus 
ultimos annos foram amargurados por algumas conspiraçoes, 
tramadas contra o seu governo, e por certos tcrrol'es inex
plic<tveis yue, causando-lhe uma febre lenta, o levaram bem 
cêdo ao tumulo.-No c.vlcrior o reinado de Cromwell 1oi 
glorioso. Censeguiu clle ser reconl.ecido pelos monarchas 

que clevi:un ser jncendi:td:.s quando o rei fosse: abrir 3 nsscml>léa Sendo a 
conspira.çãu descoberta, Guy FMul:u, o cncarreg:~.du de lançar fo~:o :1 pol
vorn ~01 preso 11~ subterrn11co. Encarcemtlos dentro em po uco lambem. os 
eumpltecs P~'~J' e Cnln/ty , todos padc:cernm 0 ultimo supplic1o. Os co11spt ra
dores eram bem . pouco~. porém ., governo auril.miu a culpa nos Cntholicos 
em geral, c parltcularmcnte nos Jesniln~. Atê estes uhimos ai1110S costuma· 
~nm1 os dlngle;cs celebrn.r o :111niversnrio deste nllentndo lcvn11d0 pelas ruas 
fi c ~on. res um r~oancqmm dccornclo com 0 nome ele Guy Fawlltt, que por-
1~11 quctmnv:un repetindo contra o Papa e os Catholicos <ptnrlln prngn lhes 
vmlm :1 hoccn. 
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da Europa, que o temiam; tirou á Hespanha êliversos ga
leões, a Jamaica e a cidade de Dunkerque; sustentou con
tra a Hollanda uma guerra em que o almirante ingle::7. Blake, 
apesar de vencido a princip•o, desbaratou tres ve1.es os 
Batavos (•). 

FRANÇA E ALLEMANHA 

383) L uiz XIII (1610 - 43)-succedeu a Henrique IV 
sob a reg encia de J}l/arin dt· Jltfedic1s, sua mãe (2). Como 
a regente se deixasse governar pelo florentino Concim~ os 
nobres, irritados, levantaram-se, tentando apoàerar-se da 
pessoa do rei. Sendo por isso declarados rebeldes, foram 
absolvidos pelo joven monarcha, o qual, ao sahir da menori
dade, lhes outorgou privilcgios consideraveis. Logrou, toda
via, Conciui prender Condé, chefe dos Descontentes, (tal era • 
o nome que esses nobre:. receberam); porém, dentro em 
breve foi elle mesmo preso, feito em postas e barbara· 
mente queimado na Ponte Nova No entretanto os Hu.· 
guenotes, fortificando-se na Rocltclla e ligando-se com os 
lnglezes, estavam tratando de formar uma republica federa
t iva (2 1 ); mas fo ram refreados pelo carde<ll Richelieu ( 1624-
42), que, chegando ao ministerio, se propoz um triplice fi m, 
a saber- : humilhar a cnsn de Austria, enfraquuer qs Cal
vinistas na · Fi·nnça e a/Inter os grandes senhores do reillo. 
Para conseguir o pri111eiro, apoiou os Protestantes na Ger
mania tomHndo parte activa na guerra dos trüzta a?Zuos; afim 
de obter o ugundo, menosprezou o Edicto de Nm1/es tiran
do aos Huguenotes a Rochella e outras praças fortes; al
cançou o taceiro recorrendo a confiscações e execuções 
severas. Além disto Richelieu levou a effeito numerosas e 
grandes obras em beneficio da nação; protegeu ac:; lettras, 
as artes, o commercio, e, para ápurar e fixar a língua na
cional, fundou (34) a Academia Frauceaa, que podia ter só 
quarenta socios effectivos. 

384) Allemanha.-A Carlos V succederam no imperio 
Fentando I (I 5 56- 64), cujo reinado tornaram algum tanto 

(
1
) A c:nus:~ dn guerra <In Hollandn conlrn a lnglalerrn roi a lei, ch:~

m:uln Ad of _Navigalion 1 que Cromwell publicou. Segundo esla lei , nenbu· 
ma me~ad_or.a exlrangcira podil\ cnlr~ r Oi\ Inglaterra, exceplo pot mei_o 
de nav1os mglctcs. Em rec:hnr os portos brilnnnicos n lodos os exlrange•· 
ros. As Oulras nações calnrnm·se; n Hollnnda declarou n guerra. 

(
1

) l\lnrin de Medieis, 2." mulher de Henrique IV, era filhl\ de Fran· 
cisco I, grilo duque ele Toscann. · 

17 
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infeliz as co'htinuas insurre ições dos Protestantes Fernando 
é considerado como o fu ndador ela monarchia austríaca que 
dividiu entre seus t rcs fil hos, Jllnximi/iano, Ft'l'lllmdo c Cnr· 
los. aos quaes, fall ecendo, rccommendou sobretudo o amor 
á Eg reja Catholica. J1fmrim ilinmJ I I ( 1 564-76) tolerou que o 
Protestant is t :~O penetrassé em toda a parte; Rodulplw 11 
(76- t9 t 2}, filho de Maximiliano, foi bom catholico, mas 
fraco co mo imperador, e assistiu aos prcludtos da g uerra 
dos 3 0 ni/JJ(Js; J[athins (16 t2-19), irmão de Rodolpho. pre . 
senciou o p ri ncipio da te mível lucta que não poudc evitar. 
Fernn11do 11 ( t6 19-37), fil ho de Carlos e neto de Fernan. 
do I, defendeu heroicamente os direitos do im perio e da 
Egreja. Femnndo f !f { 1637- 57) co ncl uiu o medonho duello 
da guerra dos 30 anno:.. 

385) G uerra d os 30 ann os.-Chamn-se guer·ra dos 
30 annos uma luct<: deploravd , que, na primeira metade do 
sec XV II se travou na Gct mania entre os Catholicos e os 
Reformad~res. A sua causa propriamente foi a má vontade 
dos Protestantes, que buscavam derrubar o imperádor, des
pojar os Catholicos e escravi zar :t Eg reja. Dcu·lllt! oecasião 
uma orde m pela q ual o arcebispo de L'raga, segundo a let 
do paiz. prohibiu que em seus estados se erguessem caj)el· 
las de hereges. Insurgiram-se então os reformado res, á cuja 
testa se achava .i11atllins , roude de Tlwrn. que manÇiou para 
o conselho de regenc1a, reunido em Praga, uma deputação 
escoltada por militares armados. Estes no meio da conferen
cia atiraram os membros do conselho pelas janellas que es
tavam a vinte metros de altura. Semelhante acto de barba
ridade, conhecido pelo nome de Segu11da Defencslração de 
Praga, foi apenas a introducção desta horrí vel tragedia (23 
de Maio de 16 18).- D ivisão. Pôde a historia ciesta guerra 
dividir-se em quatro períodos bem distinctos :-•0 I (18-20) 
recebeu o nome de palatiuo, porque nelle tomou grande 
parte Frederit'o V, eleitor palatino.-0 11 (25-29) chamou· 
se dinamarque;;, porque nelle interveiu a Dinamarca em fa · 
vor dos innovadores.- 0 111 (30 - 35) foi deno minado sueco 
e~ virtude da intervenção de Gustavo Adolpho, rei da S ue 
Cia. -.Dm-se ao IV (35- 48) o nome de período fra1lces em 
vista do papel principal que nelle representou a França. 

386} Periodo 1.- Logo depois da .Difmestração de 
Praga,_ os Protestantes, correndo ás armas e perseguindo os 
Cathohcos, ~erro.taram por diversas vezes aos imperiaes. 
Como neste tntenm fallecesse Mathias, o levantamento con· 
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tra o seu sl\ccessor foi geral. l'oude. todavia, Fall(mdo 11 
reprimir a insurn:ição, rcchassar o inimigo, receber em Frauc-

fort a coroa imperial c obrigar a fugir para a Hollanda Fre· 
daico V, eleitor palati no, que os rebeldes acabavam de ele
var ao throno da Bohcmia. Puniu então o imperador diver
sos chefes da revolta, revogou os privilegios dos Protestantes 
e declarou solcrnnemente que o Catholicismo erct a Religilto 
d o .Estado.- Periodo li. T endo os Protestantes procurado 
o apoio de Cltrisliano IV, rei da Dinamarca. déram principio 
a novas hostilidades. Co m tudo, t!m seguida a diversas victorias 
~ derrotas, gnnhas c levadas de parte a parte, Fernando 
triumphou de novo e publicou o celebre edicto de rt'slituirno, 
pelo qual exigia que tossem rcstituH.I.os á Egreia os bens 
ecclesiasticos tirados injustamente.-P eriodo III Como o 
.ediclr1 d.· rL·stiluiçiio ti vesse irritado altamente os Protestao· 
tes, o imperador convocou a dieta de Ratisboua (30), mos· 
trando-se disposto a iazcr largas concessões; porém Ric/11!/im 
-que clescjava a ruina da Austria, interveiu e, por suas intri· 
gas, perl.uadiu o imperador n dcmittir o general llrallmslein, 
<> melhor apoio elos imperiacs. No mesmo tempo por meio 
de uma avultada pensão, o c<~rdeal -ministro armava contra 
o impcrio Gustavo Aclolpho rei da Succia. o qual, entran· 
do em cam panha, conseguiu tantas c tão gloriosas victorias 
-q~te assust:~ram ao proprio Richelicu (•}. llavendo. todavia, 
<1 imperador restituído o poder a Wal/mslt'in, Gustavo Aclol · 
pho pereceu, em seu lriumpho. na batalha de Lutzen (32\ 
e os S uecos não tardaram a serem completamente destro· 
çados (2}. A par. de Praga (30 de Maio de 3 5) ia então 
-pór termo a es ta guerra desoladora, quando a intervenção 
dirce/a da França vciu sossobrar tndo, e dar aos Protestan· 
tes a ullima e a mais des:~strada victoria .- P e r iodo IV. 

('} • E' tempo, disse Luiz Xlll, de mandar pnrnr esse godo,. . Pcrgun· 

tou, pois, Richclicu no rei da Succia Mé onde pretendia levar a sua ban· 

de ira victoriosa. • Até onde meus interesses o c~igirem• , foi a resposta. 

T~ndo o cardeal au1eaç"do de ataca l -o com cem n~ll homens, o Sueco re· 

-phcou : •A' testa de cem nul lanças, eu mesmo irei a Pnriz resolver essa 
-questlto• . 

(') Praga, capital da Hohcmia, na be1ra d tl Moldau ou Moldava, est:\ 

~obre sc:te ~ntciros.-Ralis/lona (Regensburg, castra regia ou colonia an· 

gusta T •b_ern), nn n:wiern junto do Oanub1o e do Regen.-l.ulcm {Lucena), 

na Snxoma, a 14 K. S. E. de i\lerscburg, e n Ss K. S. E de Bru~ellns. 
.R_(IN'OJ' (Ardcnncs), 11 zo K . da fronteira da Belgicn. tVonllingm, na Da

'''Crn.-Lwr, no l'as-dc-Calnis.- H~"éstphnlia, pai~ da Cernumin o::cidentnl, 

-entre. o Weser _c n Rbeno.-tlfllmür, monas:erium, cidade dos estados 

prnsstanos, c:tpllal da pr{lvincia de Westphalin.-Omabmc.{·, cidade forte 
·do Hnnnovcr. 
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A guerra tornou-se geral desde o começo d~ste IV Per indo: ;; 

derramava-se sangue em grande copia desde os Pyrenéos 
até o Baltico; na ftalia e em toda a Germania. Soffreram a 

principio os F1 ancezes g randes desastres, sendo a França 

invadida de todos os lados. A sorte das a rmas, todavia, não 

se demorou ~m vi rar, triumphando os F rancezes nas gran-

des batalhas de Tut"im (40), àe RocrOJ' (43), de F r/btwgo, 

de N ordli11gm (45), e de L eus (48) em que os Imperiaes 

foram totalmente derrotados com irnrnensas perdas. Poz fi. 

nalmente termo á guerra o tratado de Westpltalia (48), (•) 

que consagrou a existencia política do Protestantismo; reduztu 

a Allemanha á impotencia, e desorgani zou o ant igo edificio 

social da Christandade substi tuindo o Equilibr/n á religi:Io. 

que até esta epoca havia sido a base da Sociedade. O papa 

Innocencio X protestou contra os a rtigos do tratado que 

offendiam os interesses religiosos, porém nao foi at tend ido (2). 

387) Gen eraes illu str es.-Distinguiram-se durante esta 

guerra: mire os imper·iaes: O conde de Dampierre; o conde. 

de Bucquoy; Tilly, general de Maximiliano de Baviera, chefe 

da Liga Çatholica; Wallenstein, Gallas, Piccolornini, Mercy, 

o rnarquez de Leganez. e o conde d~ la Fuentes: dos pro· 

tula7lles: O conde de Thurn; Ernesto d~ Mansfeld; Bethlém 

de Gabor, calvinil'ta, usurpador da Transylvania e alliado 

dos Turcos; Gustavo Adolpho, Ranner, Torstenson, vVrangel, 

e Henrique Frederico, stathouder da Hollanda e neto do Ta

citurno: entre os franuzes: Veimar, Guébriant, Crequi, Tu

renna; Henrique de Lorena. conde d'Harcourt, appellidado 

Cadet la Perle; e sobretudo o joven duque d'Enghien e 

( 1) O imperudor Fernando Ill fizera desde t6.p propostas de paz, 

cujos preliminares foram assignados em Hamburgo pelos representantes do 

imperio, da França c da Suecia. J::scolher3m as cidades de Jlftwsttr e de 

Omabrucl: n& '"' cstphalia para reunir dois congre~sos que trabalhassem a 

uma o~ra _commum . . Porém tnpo se dilatou de tnl modo, que a pat nllo se 

concl.utu ~tn!lo dcpots da batalha de lms. Assignuam o tratado de 11/umter 

no dta se11 de Agosto, o de Omabrucl:, no dia oito de Setembro. 

(, D~raolc o I V /J~riodo da guerra fnlleceram Fernando ll, Luiz XIII 

c Rt.cheheu. A este ulumo succcdeu lltnzar\no, que pelo tratado de Wcsl· 

ph?lta completou n obra do seu predecessor. •Nllo é possivcl fazer se uma 

1dea. d~ de~olaç11o em que ficou n Allcmanha depois désln guerra. As ler· 

ras Jnztam .mcuh.as, grande parte das hnbilações haviam desapparccido; 

apenas res.ava um l~rço da população. O fana1ismo religioso exerceu seus 

(uro~es de preferenc:n1 sobre. as cgrcjas c conventos, que outrora faziam a 

glorta c o ornamento do pzuz.> -Daniel :-Hist. Univ. 
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principe (1) de Condé, o heróe de Rocroy, de Fribt;rgo , de 
Nordlingen e de Lens. 

PERIODO IV . 

O EQUILIBRIO, 1648-1789 

l\lazaJ·ino o Luiz XIY, 164:3- 1715 

388) ldéa geral.- O reinado de Luiz X I V que durou 
72 anno ·, foi um dos mais dilatados e gloriosos da his· 
toria. A França neste tempo attingiu o apogeu da sua 
~randeza ; mas, sem advertil·o, lançou a semente da sua 
ruina. Póde esse grande reinado dividir-se em tres partes, 
a saber: a regt'ncia, o govt-rno pt•ssoal do rei e as g uerras 
- Regencia.- Confiara Luiz X II/ a regencia á rainha 
mãe, Anna dt• Austrin (~) , assistida por um conselho de 
g randes senhores ; clla, porém, afim de dominar com poder 
absoluto, fez com que o parlamento annullasse essa dispo: içao 
do monarcha. Comtudo quem dirigiu os destinos da França 
em nome da rainha mãe, foi o cardeal Mazarino. No t·:rtcrior o 
governo da regencia continuou a g uerra dos trinta anuos, 
que concluiu pelo tratado de Westphalia ( 1648) e pelo dos 
Pyrméos (59); alcançou (59) o casamento de joven rei com 
J / ," ia Tlun•z,t rte rlustria, filha de Philippe IV da Hes· 
panha, e, organizando a Liga do R/uno, adquiriu o protec· 
torado de quasi toda a Germania. - No interior Mazarino 
f0i menos feliz, porquanto o~ grandes fidalgos, insurgindo-se 
por duas veze~. obrigaram a côrte a sahir da capital. Ambas 
estas revoltas levam o nome de Fronda (funda), de um jogo 
de rapazes muito usado nesse tempo em Pariz. A primeira 
recebeu o nome de Fronda Pa rlamentar, porque o paria· 
mento rcpresento.u nella o papel principal; a segunda, o 
.de Fronda dos Prim:ipes, por serem cStt!S os seus promo. 
tores c chefes. Capitaneou a primeira Paulo de Gondt~ ar
cebispo de Corintho e coadjutor de Pariz, mais conhecido 
pelo nome de Cnrdt•al de Retz. Dirigiu a St"guuda o Grilo 
Condé, que combatera contra a p1 iml!ira, e se julgava mal 
remunerado. 

(
1
) E$~c _é o Crt1o Condi, filho do chefe dos Dtunnlmles, no tempo 

de Connm1 e neto do que escapou de morrer na noite de S. Bartholomeu. 
(') Lu i: .XI V filho de Luiz XIII e de Anna de Austria era por sua. 

mle, neto de Philippe lll. 
1 

' 
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389) Governo pessoal do r ei. - Luiz X I V em seu 
governo pes5:oal. foi muito absoluto e inflexíveL Logo depois 
da mnrte de Mazarino declarou que seu primáro 1/ÚJÚJ"/r() 
era ri/e mesmo, e mais tarde pronunciou a celebre fonnula: 
O estado sou elt. Abatendo os nobres, elevou os burguezes, 
entre os quaes escolheu sempre seus ministros, não advertindo 
que deste modo solapava os alicerces do throno prepa rando 
es:•a democracia desenfreada que por fim o havia de de r
rubar.- JVo i11terior L uiz protegeu a litteratu ra e as artes ; 
reformou a marinha, o exercito c a legislação , do tando 
tambem a F rançn. de numerosas obras de a rte, eRpecial
mente do sumptuoso palacio de Versallles. do cana l do 
La11guedoc, ·da columnad a do Lomll't' , do obse1·vntor io e do 
hospício dos t"nvalidos; porém com suas despesas excessivas 
arruinou tanto as finanças, que nunca mais se reergueram. 
- JVa sua politica exterior mostrou-se assaz prepo tente e 
perficlo para com todos, pondo muitas vezes a ferro e fogo 
a Europa, que pretendia governa r a seu modo. -Relativa
mente á n !lt"gião, o procedimento de Luiz X IV foi uma 
extranha· mescla de bem e de mal ; pois, si de um lado 
promoveu as missões do Orimlc, si apoiou a Egreja contra 
os Yanseuislas. si desenvolveu demasiado zelo na revoga· 
ção do Edt"clo de Nantes ; por outro lado, tiroti Aviullão ao 
Papa ; exigiu delle reparações exaggeradas na questão da 
guarda corsa (t} ; apoiou as pretenções injustas do seu em
baixador em Roma e poz a confusão na E greja por meio 
da assembléa gallicana de 168~ {2) . E m sua vi da privada 
apparece identica mist~.:ra de Qem e 9e mal. 

390) As guerras- emprehendidas pela França, durante 
o reinado de Luiz XIV, póclem redÚzir-se a quatro, i. é.-
1) A guerra de devolução C01ltra a Hespau/za (1666-68).: 
- 2) A gucna da Hollanda (72 -78) · - 3) A gtur1·a da 
Grande Liga (86- 97) ; -4) A da suc~essiio da Hespauha 

(j Os ~orsos que estavam ao serviço do Papa, travaram-se um dia de 
rawrs com os empregados do embaixador francez . O Summo Pontilicc 
desapprov~u a~ta c . immediatnmente o f neto offereccndo a devida sntisfacção ; 
porém Lu1z XIV, Interrompendo as relações diplomnticas, esteve a _po~lo 
de declarar ~uerra fon!Jnl ao chefe da Egreja, e não se deu por sahsfeno 
e~n9~nn1o do1s cardeacs não foram a Versnlhes pedir· lhe perdão de joelhos. 
Ex1gm egualmente a demissão da f(Uarda corsa, c que na frente do qt~ttrlel 
que fôr~ dclla, se erguesse uma pyramide, sobre a qual uma inscr1pçilo 
pronunciasse os. Corsos para sempre incapazes de servir 0 Papa pela ra1.llo 
de terem oflend1do o g1·ande re1· Que d" . ue um homem h"c! d c · m trln nessa epoca q 
sa (~) 0v.: orsega havia de asscntar·se no throno dos Burbons ~ 

1 e par. 429, 8, Innocencio XI. 
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('7~0-1_;}- Guerra de devolução.- i\Iotivou a _pri
melr.l guerra o direi/o d~ dcvoluçifo em vigor nos Palzes
B<~ixos, que Luiz reclamou depois da morte de Pllilijlju- IV, 
seu sogro. Em virtude deste dirt:ito as filhas do primeiro 
casamento eram, na herança, preferidas ;~os filhos var~es do 
segundo. Tal era o caso da rainha de França a respe1to de 
Carlos li da Hespanha. Nem, segundo o Francez, valia a 

· razão de ter clla renutlciado todos os seus direitos no trntado 
dos Pyrmtos (59); porque o dott:, prometticlo como condi
ção, não fô,·a pago. Luiz XIV. portanto, invadiu e conqui
stou rapidamente as Flandres c: o F ranco-Condado, clerro· 
tando os Hespanhoes em toda a parte. Contido, todavia, 
pela triplice alliauça da Hollanda, Inglaterra e Suecia. depoz 
em 1668 as armas consentindo em assignar o tratado de 
Aquisgrana ( 1 ). Ficou a Hollanda tão orgulhosa com este 
tratado, que mandou cunhar uma bella medalha representnndo 
nella Josué, seu embaixador em Pariz, com esta inscripção : 
- In conspeclu meo sti!/Ít sol. Esta medalha. irritando os 
nervos ;~os F rancer.es que entenderam bem a alluS:1o, foi a 
verdadeira causa da guerra seg-uinte. - Guerr a da H ol
landA.- T endo o governo hollandez recusado aos Catho
licos a liberdade do c1111o privado que a França reclamára, 
Luis XIV invadiu o paiz ;i frente de immen~o exercito. 
Est:wa ja a poucas leguas de Amslt•rdam, e a victoria pa
recia certa, quando foi compellido a retirar-se por terem os 
Hollandezes inundado todo o territorio. Une-se então a Eu
ropa contra a França ; a guerra torna-se geral por mar e 
por t :!rra; ganham os f'rancezes numerosas e grandes vic
torias, e a paz de Nimrgtz(78), rompendo o equilíbrio eu
ropeu, dilata notavelmente as fronteiras da Filha Pri7noge
uila da Egreja. Este tratado é o zenith da gloria da França. 
Adoptou ·se então o francez como língua diplomatim, e 
Luiz XIV recebeu solemnemente o titulo de (/raudl'. A. 
Gr ande L iga .- Como Luiz XIV, depois da paz de Nimega, 
~n:itasse a todos por seu orgulho e pelo mo.do arbitraria e 
InJusto com qPe interpretava aquelle tratado, formou-se con
t l a elle em Augsburgo uma grande liga em que tomaram 

.(') ..tquirgrn11n ou Aix .n·Chn/'tllt nas províncias rhcnnnn~ perto da fron
t_cmn ~~~ llclgica, entre Colonin c Hru:\'ellas. - Amsferdam, sobre o Amstel, 
C ll Cl<~nde >nnis importante dn Hollnnda -Niwegu, Nymcgem ou Nimwe
gem, Cidade forte da Hollandn, sobre o Wnh'll a 64 K. ~- E d.: Amster· 
dnm - 1/ugslnngo, na Bnviern.-/1~·rwi. ~· (1-loll . mcr.) n 3 K .. S. E. de L<~ 
/{aye ou llai'a: é um lognr muito pequeno -U'rcchf a 32 K. S E. de Am· 
stcrdnm. 
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parte todas as potencias da Europa, menos a Oinamarc.1 e 

a Turquia, alliadas da França. A guerra foi gernl, sangui· 

nolenta, desoladora e dilatada. Assignalaram-se os France

zes por glorioso~ feitos de armas; tendo, porém, levado nl· 

gumas derrotas, consentiram, por ultimo, no tratado de Rys· 
-ztlick (97) restituindo aos alliados quasi todas as suas conquistns. 

391) Guerra da successão da Hespanha.- Sa

bendo a França que pela proxima morte ele Carlos 11 ha· 

via de extinguir-se o ramo mais velho da casa de Habsburgo 

na Hespanha, disputou de antemão essa herança á Austria 

e á Baviera. Pois Luiz XIV era casado com a mais velha 

das filhas de Philippe IV; o imperador L eopoldo, com a 

mais moç<~ ; e o eleitor da Baviera, com a filha desta. Car
los 11, que no primeiro tes tamento cleixára tndo a Carlos, 

filho do imperador Le )poldo, offench:u-se justé! mente ao ver 

que a Fmnça estava já tratando de dividir a sua herança, 

e, em um segundo testn mcm o, deixou tudo ao fi lho do elei· 

tor (ia Bavie ra. Falleccndo, todavia, este dentro em pouco, 

Carlos //legou o seu throno no duque de Anjú, filho do 

Grao. Delphim. Exclamando que jd 1/(itJ hm•in P_yrcut(JS1 ac· 

ceitou Luiz XIV a coroa para seu neto, a quem ainda re

servou o d1reito de succes~ãu evcntull ao throno da França. 

A esta noticia, a Europa estremeceu e, unindo·se, deu pnn· 

cipio a Ulll:\ guerra ge ral. Sendo os Francezes levados de 

vencida em toda a parte, achava-se a França cxgottada, 

frt~ca, empobrecida; recusaram-lhe os alliados a paz que e lia 

·pedira, e tudo ia de mal a pcior. quando, ganhando duas 

victorias, conseguiu o tratado de Utraltl ( 1 713). Cedeu neste 

tratado Luiz XIV diversas possessões, e reconheceu os reis 

da Prussia e da Inglaterra; obteve, porénr. que Phillipe V, 

seu neto, se assenta!>se pacificamente no throno dn Hcspa

nha com "n condição de nunca reunir n sua coroa á da 

Frnnça.- Os ultimos arltlos do grande rei for<Jm enlucta· 

dos não !\Ó pelos grandes desastres da guerra, mas ninda 

pela morte (l i) do Cr/f(J Ddphim, seu filho; e pP-la de seus 

net(•S, o duque de Borgonlta ( 12) e o duque de Berry (I 4). 
F~llecendo, ~ortanto, em '7' 5, teve a magua de ver o seu 

rerno q~e de1xava a seu b1sneto de cinco annos, exposto 
aos pengos de uma regencia. 

PORTUGAL, HESPANHA E ITALIA NO SEC. XVII 

392) P ó rtugal--sob a dominação hespanhola que du· 

rou 6? annos, padeceu bastante e começou a decahir, quer 
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em consequencia das guerras em que se achou implicado, 
quer pela diminuição do seu commercio. quer pela perda 
de varias colonias. quer porque a sua marinha foi absorvida 
c o thesouro exgottaclo pela llcspanha. Apoiados pela In
glaterra e pela Frnnça, sacudi ram finalmt:nte os Portugue· 
zes o ju~o extrangei ro a pedido de Ribeiro Piuto, secreta
rio do duque cle Bragança. a quem procl:\maram rea com o 
nome ele D. '.J(IãiJ I V. Envidou a Hespanha todos os ~s
torços p:~ra sopear a insurreição; vencida, porém, em da
vasos lo~ares, viu·se obrigada a reco nhecer a indcpenden
cia de Portugal no tratado de Lisbo:~ em 1668 

Os reis da c as:~ de Bragança, no s~::culo X V 11, foram 
os seguintes :- r) D. '.JoáQ IV, o Reslnurnd(l)· (1640-56). 
que trntou ele consolidar o seu throno reparando as perdas 
fe itas pelo paiz durante a óoaninaç:1o cxtrangeira, alliando se 
com os Jngler.es e derro tando os Castdh:anos em Bndnjós (44) 
e em Jltmti.Jo Assignalou·sc nesta ultima batalha o -general 
Jllntlu'ns de A/buquerque.-2) JJ . .riffonso VI, o Victorioso 
(1656- 8J) , no ver-se li vre (62) da tutela d ~.: D. Luiz:~, ~ua 
mãe, entregou-se ;) laes e tão g randes ucsordcns, que (68) 
foi pelos tres"'estados do reano convid:~do a entregar o go 
,·erno a D. Pedro, seu irmão, o qual governou como regente 
durante quin7.e annos. D. Affonso VI ou nntes o a·egente 
concluiu a paz com íl Holl<~nda (6r) e com a llespanha (6tl); 
derrotou os Cnstelhanos em Villaviçosa, em Elvas, no 1\md
xial, em Castello Rodrigo, em i\lontes, Claros. -:te . Ca .. ou a 
infanta D C<~tharana com Cnrlos 11 da lnglall!rrn cedendo
lhe, coauo c.lok, Tnnger, a il ha de Bó!nóai'm ~ todos os do
minios que dle conseguisse tirar ;1os Hollamh::zes na lndia.-3) 
Pedro li o Pacifico (r 683- 1706) contrahiu enlace ma
trimonial (68) com Maria Francisca Isabel de Saboia cujo 
casamento com D A ffonso \'1 !ôra declarado mt!lo p~la au
toridade ecclesiastica. Celebrou tambem D. Ped ro com a In

glaterra ( 1703) o tratado de J11etlmm (t ). pdo qual s..: obrigou 
a tomar parte activa contra a França na gue!rra da succes,.ão 

d~ ~cspanha, e admittir em Portugal. com diminuição de 
dtrettos, todos os lanificios inglezes. A Inglaterra por sua 
vez prometteu receber com a mesma condiçé\o os vinhos 
de Portugal. · • • 

393) A H espanha- pélos fins elo sec. XVI começou 
a se~tl~ a sua decadencia precisamente em virtude da sua 
desmedtda grandeza. Essa decadencia, que se tornou ainda 

(1) É o nome do diplomata inglez que obteve este tratado. 
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mais patente durante o sec. X VII, appareceu irreparavel no 

sec. XVIII. Os ultimos reis da casa ela Austria na liespa
nha foram :-Piuüppc 111 {t598-21) , fraco e indolente, 
deixou-se governar pelo durpu· dt· L t-rmc, seu favorito e 

ministro O seu reinado assignalou-sc por uma tregua de 
doze annos ( 1609) com a Hollanda. por urna alliança com 
a França e pela expulsao dos Mouros, que, instigados pelo 
rei de Marrocos e por Henrique IV da França. haviam tra· 
mado uma grande conspiração para restaurar o poder dos 
Sarracenos na Península. Estav~ ella em vespcrn.s de <lrre

bcntar, quando, sendo descoberta, recebeu o golpe fatal. 
-2) Philippe IV (r62t- 65) reconheceu a indcpendencia da 
Hollanda no trataçlo de Wcstplwlia (48); fez no dos Pyre
néos (59) muitas concessões á França, e presenciou a res
tauração de Portugal (40). O coude de Olivares foi m!nis
tro todo·poderoso durante este 1reinado.-3) Carlos 1/ (65 

- r 700), fraco de corpo e de espírito, em virtude do direito 

dt· devoluçllo teve de ceder a Luiz XIV o Franco·Condado 
e boa parte das Flandres. Soffreu tambem o dissabor de 

ver a sua herança disputada antes ela sua m~.rte. 

394) A Italia-victima de tantas guerras, estava no ~ec. 
XVII em plena decadencia. Qm1tro systemas oppostos dis· 
putavam entre si a preponderancia na Península ; pois a 

I !t•sponlta aspirava á conquista total de/ bel paeu; a casa 

de Saboia dilatava seus domínios alliando-se ora com o im

perador, ora com a França; Veueza luctava por manter o 
equilibno e salvar suas possessões do Oriente; a Smr/a Sé 
p·ocurava conservar a independencia do paiz. 

Veneza - indemnizava-se da perda de Creia (1669) con
quistando o Peloponeso e diversas ilhas mediante a e~pada 

do bravo general Fraucisco .Jiorosin(. que posteriormente 
foi doge (1688-94). Depois delle co111eçou a decactcncia. 

- Gen o v a ia sempre mais cleclinando em consequencia das 
intrigas da casa de Saboia, e da prepotencia de Lu1z X I V 
que lhe bombardeou a cidade por se ter alliado com t\ Hes' 

p~nha e ter vendid<;>, aos c"orsarios da Argelia, armas e mu
mções .. Ap~sar da le1 fu~1damen1al que vedava ao doge o sahir 

do •terntorJo da repubhca, teve elle de ir com quat1·o sena, 

dores levar a.os pés do monarcha francez a expn:ssão humilde 
do arrependimento dos Genovezes ( t68õ) . 

. 395). Tosca~~.-Desde 15 12 Florença pas;ára a ser pa
tnm?~•o da fa.m1 ha dos Jltüdicis. Em 1532 Alexandre de 
MedieiS assum.u o t itulo de Duque de Flormça, que em 
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1569 se mudou no de Grno-duqu~ da Toscrma. Comtudo no 
sec. XVII tambcm este novo ducado começou a decahir no · 
tavelmente. Durante a menoridade de Fernando II ( 162 1-70), 
filho de Cosme Jl <.! neto de Fernando I, a T osc<1n<1 perdeu 
toda a influem ia exterior. Tomando as redêas do governo, 
Fernando procurou guardar honrosa neutralidade <>ntre as 
potencias belligcrantes. Amigo da paz, das lettras e das 
sciencias, proteJ:!eu generosamente o grande Gahlc\1 e a 
Acadonia dd Cimmto, lundada. para promover as sciencias 
physicas, pelo cardeal Leopoldo, seu irmão (1 657).-Cosmc 
111 (1670- 1723), opprimindo o povo com im postos, causou 
a ruína do commercio e da ag ricultura, e preparou o fim 

·da casa dos Medieis. Como seus dois filhos não tivessem 
prole, Cosme fez declarar pelo senado que a sua filha Anna, 
casada com o príncipe palatino Gui//urme, reinaria depois 
do ultimo varão dJ sua família ; porém a Fran'ça, o imperio, 
a Inglaterra c a Hollanda. dividindo ( 171 8) a I ta lia entre a 
casa de Burbon e a da Austria, reservaram a T oscana para 
um infante da He;;panha menosprezando os direitos da prin
ceza palatin:1.-A Saboia, graças ao apoio ela França , era 
o unico estado italiano que se engrandecia no meio de 
tantas rui nas. Victor-Amadeu li (1675- 1 732) recuperou no 
tratado de Turim ( 1 696) as cidades que perdera unindo-se 
á Liga de Augsburgo contra a França. Casando J}lfaria Ade
laide, sua filha, com o duque de Borgonha, pae de Luiz XV, 
obteve que a seus embaixadore:; se tributassem as mesmas 
honras que aos embaixadores dos rds ; adquiriu ' o Monfer
rat .), cedido pela A ustria ( 1 708), c a Sicília ( 1 3), que da h i 
a pouco (20) trocou pelo titulo de rei da Sardenha. - Os • 
Estados-Pontificios-apesa r de tantas guerras, ficaram 
geralmente tranquillos, resultado ~::ste da política paternal 
dos Papas. 

INGLATERRA, 58- 1702 

396) Restauração.-A Oliveiro Cromwell succedeu Ri
cardo, seu filho (1 óS8- S9}, que, carecendo de energia e de 
experiencia, não se demorou em abdicar retirando-se para a 
vida privada. Cahindo então a Inglaterra em grande anarchia, 
o general J)lfonk, collocando-se á frente do movimento monar
chico, convocou em Londres um parlamento regular, que 
adoptou a proposta da restauração dos Stuarts. Portanto 
Car/(}s !f; que se rt:fugiára na França ~ actualmente se acha~ 
va na Germania, promettendo. ol~idar o passado, regressou 
para a Inglaterra com grande jllb1lo de seus subditos.-Car-
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los II (166v-85) cnsou-se com Cathnrina de Portugal (62), 
fil ha de D . João 1 V, convertendo-se pouco depois sarcta· 
m ente (• ), porém foi nnuto ac;~brunhado por uma peste que 
lhe diztmou o povo, por um incendio que devorou larga par
te de Londres, por uma conspiração tmaginaria que um tal 
Tito Oates revdou c-om malícia, c pela continua opposição 
do parlamento que lhe attribuia a culpa de todos estes de
sastres. Viu-se, portanto. ob,.igado a sanccionar (74) o bilt 
do test (2), a desterrar o seu proprio irmão e a deixar per
seguir cruelmente os Catholicos. Durante o rei nado de Car
los II, o parlamento approvou definitivamente a lei do Habt·as 
Corpus, e começ;uam a usar-se os nomes de IV/tigs (3) e de, 
TlJni>s, indicando o pnmeiro o partido opposto; o segundo, 
o favoravel á realeza. - Apesar da viva opposiçclo do parla
mento, a C<~ rios ll succedeu sem difficuldadt: J ayme li 
~1685-88), "se\t irmão, que !'e mostrou abertamente catho
llco decret ando a l iberdade d e:: consciencia pa ra todos, pro
hibindo a perseguição, abolindo o juramento do lesl, rece· 
bcndo offici;tlmentc n Nu ncio pontificio c convidando para a 
In!-!htterra diver!'OS religioso!'. Como estas e outras medid~s d_e 
egual alcance lhe ;tlienassem grande (J:lrte da nação, Gwllur
me de 01·a11gt', chamad(l secretamenk, apoderou se dn throno 
sem resistencia (88). Retirou-se então Jayme para a Frnnça, 
e seus descendentes catltolicos perderam para sempre a coroa. 

397) Guilherme III (88- 1702)-nl:to de _Carlos I e 
genro de . J ayme ll, stathouder da Hollanda e •Ilustre lJOr 
suas victorias na<> guerras contra Luiz XIV, tanto que che
gou á Inglaterra, recebeu do parlamento o titulo de rei, e 
fez decretar que, si clle morresse sent filhos, a coroa seria 
herdada pela princezn A wm da Diuamarm, :! n filha pro-

( 1) E' opinil!o ele Lingnrd e de vnrios outros autores que Carlos só se 
eom•crteu nn hora da morle : porém duas ou tr,cs de suas cnrtns, encomradas 
ne~tl's uhintos Rnnos em um nn;hi,·o de Roma, provam com toda a evidencia 
que clle. embora ~ecreJ:tuocntc, voltou para o seio dn Egrcja Ca\llolicn .r.uito 
antes da ~u" morte, c que as perseguições d o seu rcin~tdo foram de todo 
contraria~ :i •un vontade. . 

~·J Chnmn-se 6ill tfn tu/ uma lei que obri::-av11 todo 0 empregado publico 
n JUrar que nl!o acrcdttavn na tro11Jul>stondur•111 c que repudiav:t como itfo
lolrio o m/tq da Sr111tiuimt1 f- rgmt e ths Snll/(tS, 

(') Dizem que n pllh\l'ra ff'h•g se formou reunindo-se ns inicines das pn· 
ln,•ras q.ue os Escassezes tinham escripto nn bandci rn quando combatiam 
contra Carl~s L Eso;ns palavras silo: IV~ ltof!i ;11 Cf't! _A palavra '/OI)', ~e 
gundo BoUJllct c Weh.stcr, deriva do irlnndcz to1 ce

1 
dni-me. Empregavam

na os salteadores, e fo1 por desprezo applicnda nos rea listas irlande1.es no 
tempo de Cromwell, No pnrhlmcnto inglct usou-se pela primeirn vc7. em 1679. 
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testante de J<~yme JI; a fogo u no sangue uma insurreição 
dn Irlandn e outra da E scossia; lidou com o parlamen1o, 
pelo qual fo i obrigado <1 assig nar a declarnçfio dos direitos, 
que limitava muito o poder real, e pereceu das consequen
cias de uma quéda de cavallo. 

SU ECIA E RUSS!A 

39_8} A Suecia- quc desde a Unino dt· Cnlmnr ( 1 397} 
segu ra o..; des tinos da Uina marca com a qual es tava em 
continua lucta. recupl!rou a sua indepe ndenc ia em 1523 (t}, 
g raças a Gustavo 1-f'nsn ( 1 523-6o). que. assumindo o titulo 
de re i da Suecia . pe rseguiu os Catholicos e protegeu os 
Lutherano~. Os suc.:essores de Gustavo vVasa for tm :
E n 'co X I I/ (l Sóo- 68), que, torn;. ndo-sc, em consequencia de 
seus vtcios. <~Ivo do odio conwwm, não ta rdou a ser preso 
e deposto por 7 oão /f/ ( 1 568-92), seu irn•ão, que tentou 
restabelecer a rehgião catholica.-Stgisuumdo (92- 1604), 
filho de João IH, outrora rei da Poloni a c catholico fervo
roso, loi derrubado por Carlos IX, seu tio e terceiro filho 
de Gustavo Wa sa.-Cnrlos IX {1604- 1 1), 1.eloso protes· 
tante, consummou a ruína do Catholicis mo, e succumbiu ao 
sentimento, porque os Estados-Geraes lhe recusaram os subsi
dios de que precisava para continuar a guerra contra a Polo
nia e a Dinamarca. - Gustavo Ado/plto (161 1-32), filho 
ele Carlo:. IX, comprou a pa7. da Dmamarca; bateu 
os Russos; concluiu uma tregua com a Polonia; prote-

(I) Em 1448 dissolveu-se n Unit1o dt Cnlmnr, sendo ( nr/os VIII Cn
'""1'11 eleito rei dn Sueei:~, e Clu'istinno I tft 0/tf.:tnlmrgo . rei da Dina-

• mnrc:1 e da Noruega. Cnnutson foi expulso duns vezes por Christinno. 
Sttntt/1 f Stme, seu sobrinho, conseguiu apenas o titulo de admi11islrnnor 
\ 1497)1 c n1lo se demorou em ser deposto pelos nobres Succedcram-lhe Svant 
Nil.so11 Stwe ( 1501) e Slm •11 11 Stw·~ ( 1 S 12). porém com o $imples titulo 
de atfmi11istradt' • O clero e a nobretn em ~;era! est:~vam para n união; o 
povo, para a independencin Eis porque Gustavo Wasa introduziu o Pro
tcstnmismo, i. é. para scparnr o povo do clero. Cltristiallo f da Dinn
marca, por morte de Affonso, Sl:\1 tio , herdou us es tados do Sltr.uit e do 
f!oltttin ( t 459), c foi pelo PnJln autorizado a fundar n universidade de 
Copenhague (l41S).-Jotio I ll484- 1513) reslnurou de facto por um 
momento n uni :to que ainda existia de direito.-C!tristiano /I ( 15 13-25) 
recebeu solemnemente a coroa real da !:iuccia em Stockolmo (:zo) depois 
de \'eneer uma batalha em que pereceu, Stmo11 // Stun; mas, pratic"ndo 
muitas crueldades, \>reparou o trimnpho de Cu.stavo IVnsa, que, fugindo 
de Copenhague (19), onde estnva como refem, refugiou-se nns montnnhas 
da /Jtlimrlin, adquiriu partidnrios c proclamou lrimnphalmenle n indepcn
dcncia. 
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geu a exploração das mina'>. e tomou parte gloriosa na 
g uerra doj' tri11ta n lliUIS.- C!tristiua ( 163 2-54), filha de Gus
tavo Adolplw, abdicando em favor de Cartas. seu primo, e 
filho de 'João Casimiro, conde palati no ele Duas-Pontes, 
fez com que a coroa passasse para essa familia. que deu os 
reis seguintes: (1} - t) Carlos ..-\: (I65<t - 6o), dotado de g ran· 
dcs talentos militares, assenhoreou-se da Polonia e ia con 
quistar a Dinamarca, quando foi contido pelas potcncias 
da Europa. -2) Carlos XI (1660-97), lrium phando de un1 
grande levantamen to, estabeleceu o seu poder ab-;oluto c 
obteve a supremacia nos paizes do norte. - 3) Carlos . \'li (97 
- 1 7 1 8), nota vcl por suas guerras e extra vagancias, mostrou, 
desde seus mais verdes annos, ambição c habil idac\e extraor
.dinaria. Não foi propriamente um heróe, mas u111 homem 
original. Durante o seu reinado. a Suecia desceu a potl:ncia 
de segunda ordem. 

399) Russia.- Os f undadort·s do imperio c ela gra n· 
deza dn Russia foram:·-1 ) /vão / f/ (f 462 - f 505). que, depois 
de liber tar a sua patr·in du j ugo dos Tarl;~ros c dos Mon· 
goks, repri miu diversa-; insurreições interiores, sub mdleu 
alg ltmas rcpublicas, sanccionou um novo c.ocligo ck kis, 
humilhou o-; nobres, promoveu o scisma g rego c t<;mou o 
titulo de Autocrata c c~ar (t) de todas as Russias (f 492). 
Casando -se com Sop/tia, neta ue Migud Paleologo, adqui
riu pretenções ao throno de Constantinopla.-2) Vnsili f V. 
(1505-33) continuou a obra do seu pae.-3) ! vã<> IV, o 
TerriveL ( 1 533- 84), inaug urou o seu reinado por um castigo 
severo infligido aos nobres, que se tinham insurgido duran· 
te a sua menoridade. Em seguida á morte da czarina Annsta
cia, sua mulher (6o), cedendo á influencia de favo ritos perver· 
sos, entregou-se á devassidão e á crueldade. Conquistou a Si· 
beria, mas foi muitas v<:zes derrotadp pelos Turcos, Suecos, • 
Polacos e Tartaros; formando os Russos para o despotismo, 
preparou o reinado de Pedro I. Acabou 1 alado de rcmor· 
sos e vt:stido de ~onge apoz quasi meio seculo de go
verno, extranha m1stura de vícios e de virtudes de co: 
ragcm e de coba~dia .-4) Feodor I (1 584-98) deixou ·se 
gover.nar por f!or~s Godunov, seu mini5tro e cunhado, que 
<:olonfzou a Sfbena; separou a egreja russa da de Constan-

( ') Cnrlos era filho de Cnlhnrinn1 irmnn de Gus:nvo Adolpho. Clll'istinn 
nbthcou parn nbmçar o Calholicismo • 

(') Di1.cm q11c C::n1· é nbrcvinçilo ·ele Cmn·. 
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tinopla, c matou Cemetrio, irmão do "' ""~·~h ;> Accla-

mado rei (98- 1605). Bons most· ne 

com a familia dos RomniiO?J, :k . 

A final o po,·o se revoltou, e 
consequencia desta revoluçf 
Demelrios, os l'olacos i ncea ..... 1 

herdado pela familia dos Ron • .;. __ 

400) O s p r im e ir03 Romanov- foram estc.c:.:- 1) Jllli

guel (161 2-45), fi lho elo unico Romamrv que se furtára a 
de:;humanidade de Bori..:, restaurou a ordem no int erior; 

t ravou relações comm erciaes com a Persia. c mandou· uma 

embaixada a China.-2) A/eixo Jllficlwe/O'wilclt (filho ele 

M•guel- 1645- 76) publicou um novo cotligo de lct:;, e 

construiu o primeiro navio da marinha rU:.!.a. Do:: seus filh os. 

são notaveis Sopllin, Fcod(lr , lviio e Pt•dro.-3) Feodor 111 

( 1676-82) aboliu todos os títulos que não se fundassem no 

merito pessoal, e legou o throno a Pedr(l , embora fructo 

do !>egundo casamento, por s<::r mais prendado d? que lva0, 

que o era do pnmeiro.- Pedr o I (82- 1725) contava ape- . 

nas dez annos quando succedeu a Séu irmão ; era, porem, 

dotado de quél lidadec; extraor<.linarias. Soplzia conspirou 

duas vet.es cont ra ellc obrigando-o a dividir o poder com 

l vão, e corrompeu-lhe os costumes afim de embrutecei-o. 

Pedro, todavia , ao sahir de menoridade, começou a reinar 

sem companheiro enforcando os sediciosos, constrangendo 

_ o seu irmão a abdicar e fechando Sophia em um mosteiro. 

- Deu seus primeiros cuidados á organização de um g rande 

exercito e de uma respeitavel marinha. Sahiu-se mal em 

uma expedição contra Azof, mas, repetindo o assalto, com

pelliu aquella praça a capitular. Emprehendendo então uma 

viagem de inst rucção atraver. da Europa, t rabalhou, ·em 

Saardam na Hollanda, como simples carpinteiro. De volta 

para Moscou puniu cruelmente os soldados Strelüz, réus 

de uma terceira conspiração; decre-tou reformas radicaes ; 

attrahiu ao seu paiz numerosos ex t rangeiros; fixou o pri

meiro d~ Janeiro para o principio do anno, que até ent~o, 

na Russ1a, começava com o primeiro de Setembro, e tra ns

feriu a capital para Sno Petersburg o, que fundou sobre o 

Neva a despeito de innumeraveis di meu Idades ( 1 703). 

40I_) Carlos XII e Pedro I. - Como a Dinamarca, a 

Polo!ua e a Russia se t ivessem colligado com o fim de 

hunulhar, a Suecia, cujo poôerio· já se tornara assustador, 

Carlos .-Y.ll, marchando de repente cont ra a primeira dessas 
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potencias, invadi ndo a ilha de Seeland e ameaçando aggre
dir Copenhague, dictou a paz de Tmvrlllln!t/ (1700) Infligiu 
no mesmo anno uma g rande derrota a 6o.ooo russos, que 
sitiavam Farva, c, dirigindo-se para a Polonia, expulsou 
os S axonios da Livonia e da Curlandia. Invadiu a L•thua· 
nia ; ent rou em Varsovia, e obrigou Augusto 11 a reconhecer 
como rei ela Polonia Estanisláu Leczinski. Tendo recusado a 
paz que Pedre> I pedira, e sendo esmagádo no assedio de 
Poltnva , t>ntrcgou·se aos Tu rcos. que o ho~pcdarnm em 
Bender na Bessarabia. ( 1709). No entretanto Augusto H 
recuperava o throno da Polonia. Frederico IV da Dina
marca (1 699- 1730) atacava a Suecia, c Pedro I, depois de 
conquistar diversas províncias do norte marchava contra 
os Turcos, que lhe haviam declarado g uerra a pedido de 
Carlos. Achando-se Pedro nesta expedição cercado de Tur· 
cos, no Pruth, ficou livre seguindo um conselho que lhe 
deu uma dançarina, com a qual dentro em breve se casou. 
Ella , pois, veiu a ser Cnt!tarina 1 - Cnr/(ls dcsaveiu-se 
muito seriamente com os Turcos em Bender ; regressou para 

• a Suecia, e, em vista das disposições do povo que detes· 
tava a guerra, assentou pazes com PedrC\ Alliou -se, porém, 
com o cardeal Alberoni, ministro de Philippe V, c pereceu 
no assedio de Frederikshall ( 1 7 18}. 

402) Fim de Pedro I .- Tanto que a paz lhe con· 
sentiu algum repouso, cmprehendeu o cza r uma segunda 
viagem atravez da Europa, visitando desta vez a ·Inglaterra 
e a França. De volta a S. l'etersburgo, cortou a cabeça a 
Aleixo, seu filho , unicamente porque se mostrava pouco 
satisfeito com as novas reformas e pouco affeiçoado a Ca
tharina, sua madrasta (18). !\cabou de escravizar o clero; 
fez uma expedição feliz contra a Persia (22), e morreu das 
consequencias da sua devassidão ou, talvez, envenenado pela 
Czarina, sua mulher. ( t 72 5)· Merece reparo o seu testam mio 
político. em que recommenda a seus successores a conquista 
de toda a península dos Balkauos; mas a sua authenticidade é 
duvidosa. 

PRUSSIA 

403) A Prussia_:civilizada pelos Cavolleiros Tmtonicos 
ap.oz . a epoca das cruzadas, foi posteriormente absorvida pelos 
pnnc1pes de Hohmzollt'nz, uma das mais antigas famílias 
da Europa. A grandeza da Prussia data do sec. XVII, 
quando pelo tratado de Westplullia ( 1 648) e pelas guerras 
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seg uintes logrou dilatar bastante os seu ; domínios. Por ul t imo 
F1·ederico 11!, eleitor ele Brandeburgo e duque da Prussia, 
comprou do imperador Leopoldo o ti tulo de rei; co1·oou-se 
em /Ohzigsbag- ( 1 7::l r), c fundou a Academia das sciencias, 
que foi illuc;trada por Leibnitz.- Seus primeiros succes
sores foram: - r) Frederico Guillurmel (r71 3-40), des· 
cortez e injusto, obteve no trntaclo de Utrecltt ( 1 3) ser re
conhecido por toda a Eurcpa, menos pelo Papa e pelos 
Cavalleiros T cutonicos. Proscreveu o luxo, c teve em pouca 
conta a litteratura reservando toda a sua predilecção para 
o exercito. - 2) Frcdedco /I, o Grmzdc ( r 740-86), educado 
rudemente por seu pac, herdou delle apenas o gosto para 
a arte militar. A par de boas qualidades teve dt>smedida 
ambição, impiedade c máus costume:;. l~mbora protegesse 
os Jesuítas, tornou a Prussia o centro da incredulidade cu· 
ropéa desprezando egualmente Deus c OR homens, e pro· 
fessando-se intimo amigo de Voltaire, com o qual mais tarde 
se dcsaveiu muito serinmentc. Abrindo tre~ canaes, levan
tando diversos diques para conter o mar, fabricando o hos
pício dos invalidos e a cidade de Swiuemunde, bem como 
favorecendo a agricultura, o commercio e a industria, elevou 
a Prusc;ia a potencia de primeira ordem. Extendeu seus d o· 
minios acccitando um quinhão na partilha da Polonia e in
tervindo na guerra da succcssão da Austria, assim como 
na dl')s sete mmos.-3) Frederico Gml/lt'rme 11 (786- 97) , 
sobrinho do precedente, recebeu ai nda uma parte da Po 
lonia, mas perdeu as províncias rhcnanas, conquistadas pela 
Republica Franceza. 

404) Austria. - A L eopoldo I ( 1658 - 1 705), filho e 
successor de Fernando Ill, S\lccederam:- 1) :José I ( 1 70 5- 1 1 ) , 

dotado de grande tino para a escolha de seus ministros e 
generaes. a quem remunerava com generosidade. Na guerra 
da successão da H espanha, o princip<: Eugenio (1), seu ge
neral, conseg uiu as gloriosas victorias de Turim (6) e de 
Malplaquet (9).-2) Carlos VI ( 17 1 I - 40), filho de Leopoldo 
e irmão de José I, renunciando pelo tratado de Radstadt 

( I ~) a suas pretenções sobre a Hespanha, obteve Napoles, 
Mtlão, Mantua, a Sardenha e os Paizes-Baixos; tomou parte 

(•) .o principe Eugenio, filho de uma sobrinha de Mazarino, n:~sceu 
em Panz. em ~ 663. Ao ver que Luiz XIV recusava occupal-o, entrou. 

co~10 voluntarao, no serviço da Austr ia, tornando-se illustre por suas vic· 
tor1ns contra os Frnncezes e 05 T urcos. Malf>lnqlltt, burgo ao norte d11 

França.- Ratfslttdl, cidade forte do gr!'[o-ducado de Baden. 
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na alliança contra Phil ippe V, e na guerra da successão da 

Polonia. Derrotou duas ( 16, 1 í ) veze~ os Tmcos. a quen• 

mais tarde abandonou (39) il Valachia, a Servia e Bel 

grado. Publicou a Prngmatica Sancçffo ( 13), pda qual ai. 

c <~nçou que Maria Thereza, sua filha, fosse reconheci tia c a. 

paz de succeder-l he em seus domínio<; hereditarios: - 3) jl{n

ria Thert·za. t1 Afãe da Patria ( 174<>-80}, casada (36) com 

F1·aucisco I de Lore11a, foi uma grande princeza, cheia de 

energia, e de amor para com seus subditos; protegeu as 

artes, a litteratura e o commcrcio; cedeu a Silcsia a F re

derico H, mas, . pela part ilha da Polonia, adquiriu a Galicia 

e a Lodomiria. 

FRANÇA·- LUIZ XVI 1715-74 (•) 

405} Regencia ( 171 5-22).- A nnullando as disposições 

testa mentarias do rei, entregou o pt~rlamcnto a rcgencia a 

Philippe, duque de Orléanc; e sobrinho de Luiz XlV. Dotado 

de brilhantes qualidades, mas libertino c irreligioso, Philippc 

autorizou na côrte vergonhosas desordens; corram peu os 

costumes do jovcn rei ; protegeu os Janscnista!'; restituiu 

ao parlamento o poder de fa :r.er representações, e acceitou 

a proposta do economista escassez joão Law, que creou o 

papel moeda, o banco real e a companhia do Mississipi, 

destinada a absorver todo o commercio cxtrangeiro ( 16). 

Esta medida, que no começo teve incrível prestigio, e q ue, 

a ser moderada, podia salvar a França, produziu a quebra 

do banco a rui na de 1 oo.ooo famílias, c a fuga do seu 

autor (21 i1 que falleceu pobre em Ven~za ( 29 ) . Durante 

esta regencia, a França declarou g uerra á Hespanha 

para frustrar os planos do cardeal Albn·o1zi, que tencio· 

nava recuperar os paizes já desmembrados da monarchia 

hespanhola, derrubar o regente e pôr a coroa da F 1 ança 

na cabeça de Philippc V, seu amo (20). - R einad o.
Tornou-se, neste rcmado1 manifesta a decadencia da França 

principa~ •~teate pela ~uina das finanças, pela agitaçao geral 

dos ~spmtos c pela t~suppMtavel ousadia dos Jansenistas. 

q ~et, em c~nscque.nc1a da sua má educaç5o, entregou-se a 

vJCJOS grossetros detxando-se succcssivamente dominar por 

tres mulheres deshonracias. Os pri11âpaes 11linistros de Luiz 

(') _Lui: XV, filho de Luiz, duque de Dorgonha (o celt'bre discipulo 

d~ Fé?elon) e 1.
0 ,fil.h.o do Grilo·Delphim, cnsou·sc 1) com Mari11 Annn 

VJcl~rlil 1. lilh~ de l luhJ~pc V; 2) com l\lnria l.cczinski, filha de l!:slanislt\u 

L eczmsk11 rea da Jlolonan. 
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X V foram : - 1) O Cardeal Fleury, que forcejou por me

lhl)rar as finanças e manter a paz, mas pouco alcançou :-2) 

Clloisml, que protegeu :lbertamcnte os Jansenistas e os 

Philosophos; expulsou o:> Je~uit::ts ( 1764); adquiriu a Corsega 

(68) ( 1 ), e formou o Pacto de fnmilia (6 I), pelo qual os 

diversos ramos da casa de Burbon se obr igavam a pres· 

tar·se mutuo auxilio : - 3) Maupeou supprimiu o parla

mento, porque recusa v a registrar as bulias do Papa contra 

os Janseni5tas. Embora conseguisse alg u111a vantagem, n~o 

tardou em S t r desmoralizado pela satyra dos Philosophos. 

- Lui:: XV morreu de bexigas, arrependido dos grandes 

e~candalos que haviam deshon ado o seu throno . Foi neste 

tempo que, no ccmi terio de S. Medardo em Pariz, se déram 

<tS scenas es-:andalosas e ridículas dos couvulsio11anos, e 

Marselha fi cou victima ( 1720) de uma peste sem exemplo 

em que tanto se J isting uiu por sua caridade e dedicação 

o bispo Belsunce. 

GUERRAS. - POLONIA- AUSTRIA, ETC. 

406) A Guerra da suc-:essão da Polonia (1733-35) 
-ateou-se por ter a Russ ia im~osto a esse paiz Au![ltsto I/1 

em Jogar de E stnnisláu L ecciusk i, que os Polacos deseja

vam e já tinham livremente ele ito. Derrotados em Dmttsig, 

o s Francezes, que apoiavam Leczinski, conquistaram a Lo

rena e a Lombardia emquanto os Hespanhóes, seus alliados, 

occupavam o reino das Duas-Sicilias. Dictaram, portanto, 

os Francezes a paz de Vienna (35 ), pela qual parte do Mi

lanez passou á casa de S<1boia; o reino das Duas-Sicilias, á 

casa dos Burbons da Hespanha; a Lorena, a Estanisláu Lec

zinski com o titulo de rei; a Toscana, a Francisco de Lo

rena, que breve se casou (36) com .Mar ia Thcreza da Austria. 

- Guerra da successão da Austria (1740 - 48)- A 
causa propriamente desta g uerra foi o desejo em que ardia 

a França1 de acabar com a casa da Austria. A occasião ou 

antes o signal foi a morte do imperador Cartos VI (40). 

Posto que os diversos soberanos da Europa, e particular

mente o _da França, tivessem reconhecido e appro\·ado a 

Pragmattca Smzqi1o ( 1713), pela qual Carlos transmittia a 

sua herança a Maria Thereza sua filha · comtud0 por morte 

de!le, quasi toda a Europa s~ levanto~ reclam~ndo o seu 

qmnbão nessa mesma herança. Emquanto Frederico 11, sem 

{') Napoletio I nnsceu em Ajnccio 1\ 1 5 de Agosto de 1769 ! 
'•· 

• 1•11.,· 

• . ~ 4••hn: 
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nenhuma declaração de guerra, occupavt~ a Silcsia, os Fran
cezes chegavam até Vimua tentando apodcrnr-sr della (40). 
Em conjuncturas tão difficeis, jJ.faria Tleerccn convocou os 

Estados- Geraes em Presburgo, onde, no expor a sua critica 

situaçao, ouviu os Hungaros exclamarem com cnthusiasmo : 
Moriamur pro t·ege ?UJS/ro Jltfnria Therccn (41 ). Formando-se, 
portanto, um grt~nde exercito em seu favor, são os Prus
siaaos, Bavaros e F rancezes batidos em diversos logares, 
acossados de toda a parte e compellidos a retirarem-se re
pentina e vergonhosamente. Colliga-sc então a Austria com 
a Inglaterra e a Sardenha; desbnrata o· Francezes em Det· 

tingen (43); invade a Alsacia, e obtém que Fmncisco de 
Loreua, casado com Maria Thereza, seja eleito imperador 
da Germania (45). Comtudo, os Francczes, capit ;meados pelo 

proprio monarcha, vencedores en1 FonlcuOJ' (45), conquistam 
quasi toda a Belgica ; effectuam uma diversão na .éscossia 
(46), e, bem que derrotados na Italia (46- 47). imadem 

duas vezes a J Tollanda; conseguem diversas vantagens, e 

pelo tratado de Aquisgnwa põem termo a uma guerra de
sastrada e injusta reconhecendo o engra ndeci mento da Prus
sia, a dynastia do Hannover na Inglaterra e a de Lorena na 

Austria. Reduziu esta guerra a marinha militar franceza a 
dois ttmlios, e fez á divida public<~ um accrescimo de cmto 

~ vi11tc milhões. 
407) A Guerra d os sete a nnos ( 1755- 63) - teve 

origem em questões de limites, entre a F rança e a Ingla

teJ ra, na America e nas lndias Orientaes. T endo os Ing lezes 
em plena paz capturado trezentos navios francer.es, travou

se a guerra entre as du·ts naçOes. Colligou-se a F rança com 

a Austria, a Russia, a Suecia, a Saxonia e a llespanha. A 
Inglaterra, que do seu lado tinha apenas a Prussi;~ , bloqueou 

todos os portos francezes; occupou o Canadá, numerosas 

colonias na Americ..a, na A frica e no Oriente. No mes

mo tempo F1·ederico 11, invadindo a Saxonia e resis

ti~do a todos os alliados, infligia aos Francezes (57), me· 

d1ante um estratagema novo, uma derrota completa nas. 

alturas de Rosóaclt (1). Nos quatro annos seguintes, alter-

( '~ Ros6tuk, vi1111 da Prussin na Província da Saxonit~.-Inspirnrnm os. 

Pruss1a~os ~rnnde confiançn no inimigo ficando em suns tendas quietos, 

como SI estivessem dormindo. Os France~es portanto adenntar.un-se sem 

prec:a~çllo, . sem ordem e com pressa, julgando 11 ~ictoria inteiramente

certa ' porem, ao chegarem perto do cnmpo prussiRno vimm pnsmndos, aba

terem-se todas as tendas c appnrecer 0 exerci to e:n ord~m de batalha. 

Sendo ent?lo l1C~>n~cttidos de repente, entregaram•se á fuga e for:~m derro
tados com grav1ss•mu perdas. 

r 
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naram.se de parte a parte os desastres e as victorias na 

Germ:1nia. Por ultimo a Inglaterra, dictando o tr:ltado de 

Pariz (63}, ao qual déram o nome de Paz Vergou/tosa, 

adquiriu o domínio do mar c duas mil leguas de terra, des

pojando ao mesmo ten1po a França da mari nha, do Canadá 

e de muitas outras posst>~sões transmarinas. 

408) P olonia ( tooo- 1795).-Desde o anno mil, pouco 

mais ou menos. quando recebeu o titulo de reino, até 1795, 

quando foi rlefin it1vamentc desmembrada, contou a Polonia 

tres dynastias, a saber : a dos Piastes (842·- 1386) , a de 

Yagellon (1 386- 1572), c ;1 de varios príncipes electivos, 

I 573 - 1794. O reinado dos ultimos Piastes c o dos Yngd

lons formam o 11criodo de glor ia desta nação. Logo depois, 

a torça que recuperou o feudal ismo; o ter sido declarada 

. electiva a curoa; a introducção do Protestantismo e cousas 

semelhantes, acccleraram a decadencia do paiz. O seu ulti

mo acto de poder foi a intervenção nos negocios da R ussia 

pelos princípios do sec. XV[ e a batalha de Vienna (1683) 

contra os Turcos, ganha por Yot1o J/1 Sobieski. Dessa data 

em deante a Polonia n1lo fez sinão decah ir, perdendo pouco 

a pouco o seu territorio. A r ivalidade de Augusto II e III 

apoiados pela Russia, e de Est. Leczinski, que o era pela 

França, acabou de perdel-a. Finalmente os Russos, com o 

pretexto de tutelar a ordem, occuparam a Polonia, e Catha

rina li { 1 764) lhe i mpoz o rei Estnuisláu Ponialtrdlski, seu 

favorihl. Sendo um pa1·tido de patriotas que ent:l.o se for

mou, afogado no sangue apoz prodígios de valor, di·Jidiram 

pela primeira vez a Pol0nia entre si, a Russia, a Prussia e 

a Austria em 1712. A pequena parte que deixaram intacta 

com o titulo de reino, era na realidade apenas uma provin

da russa. Os Polacos capitaneados por um tal Kosciusko, 

travaram mais uma vez das armas; foram, porém, esmaga

dos pelos Russos, que em 1 793 effectuaram uma segutlàa 

par~ilha. Levantaran1-se pela terceira vez os patriotas; mas} 

~atados de novo, tiveram de ver a sl\a infeliz patria defini

t ivamente quinhoada entre a Russia, a Prussia e a ,\ ustria 

em 1795. Nunca se viu assassinio político mais horroroso} 

nunca violação mais flagrante do direito das naç~es I 

RUSSIA.- CATHARINA 11 

. 409) O s successores de P e d ro I foram:-1) Catlt-a· 

rma f (1725-27), que embora n:io soubesse nem ler, nem 
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escrever, não era inferi nr a Pedt'O, !' . u marido, nem pelos 
vícios, nem pela habilidade. Submetteu Catharina os Cosa
cos e, por conselho de Jl~cuzikof, seu ministro, deixou o 
throno a Pedro, filho de Aleixo:- 2) Pedro I/ (1727- 30)aban
donou -se a seus favoritos, que levaram de novo a capital 
para Moscou:- 3) Amuz (17 30-40), filha de I vão V, entregou
se de todo ans validos allemães, que restituíram a dignidade 
de capital a S. Pt. tersburgo, e governaram como tyrannos: 
-4) Isabd (1740-61) apoiou Maria T hercza contra P'redcrico 
II na guerra da successão da Austria e na dos sete annos: 
-S) Pedro 111 (1761 -62), duque de Holstcàt-Gol/orp e 
neto de Pedro I por sua mãe. renunciou ao Luthcranismo 
para subir ao throno; assignou a paz com a Prussia; con
cedeu uma amtiistia geral , e foi assassinado em uma conspi
ração que Catharina, sua mulher, inspirára:-6) Cathari
na li ( 1762 -96), muito estimada pelos philosophos athéos 
da França, quiz ser coronda solemnemente em Moscou. 
Comquanto fosse alleman. affectava estimar e amar unica
mente o que era russo. Assassinou a Polonia, e, depois de 
sustentar uma guerra contra Gu'stavo Til da Suecia, restituiu
lhe na Paz de Varella ( 1 790) as províncias perdidas pelo rd 
Carlos XII. Guerreando os Turcos e derrotando-os por muitas 
vezes dictou-lhes a paz de J(ainardji ( 1774} que estipulou 
a ind~pendencia dos tutaros da Criméa, do Bucljiak e do 
Kuban. Deu, pois, â Russia este tratado o paiz s ituado 
entre o Dnieper e o Bog, abrindo-lhe deste modo o mar 
Negro Tendo a Porta neste tratado promettido protege:- a 
religiao christan, a Russia pretendeu ter nelle adquirido o 
dij'eito de vigiar neste sentido os actos do governo turco. 
Foi, portanto, desta paz que tiraram origem as outras guer
ras entre estas duas potencias. Intrigas ulteriores da Russia 
produziram a occupaçao da Criméa, aonde Catharina li fez 
uma viagem triumphal em companhia de José TI da Austria 
e de PouialouJSki, rei da Polonia. Chamando, portanto, o 
Divão officiaes francezes e organizando um exercito, decla

rou guerra a Catharina, que foi auxiliada por José II (87). 
A Austri_a na paz de _St"stova ( 179 1) restituiu a Molda via e 
a Valachta que occupara, e Cathari na na paz de /ass;' (92), 
conservando a Criméa e o Kuban extendeu suas frontdras 
até o Don. Obteve, de mais a mais' a Russia neste tratado o 
direito de intervir nos negocios do~ Principados Danubianos. 

! 
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IN GLATERRA 
410) Os successores de Guilherme III foram :-1) 

Auua (r702-I4}. que se deixou governar pela duqueza de 
Marlbonmglt. O seu reinado assignalou-se pela fusão do 
parlamento escosscz com o inglez, pelo progresso do go· 
verno parlamentar com prejuízo da realeza, bem como por no
vas e barbaras leis contra os Cntholicos. p<lrticu larmente da Ir
landa. Prohibiu·se a todos os Catholicos herdar·, comprar ou 
poss~;ir qualquer propriedade territorial, e dccrdou·se a pc· 
na de prisão perpetua para os bispos c sacerdotes que abris · 
sem alg uma escola! (r)-2) 'Yorge/(1714- 27). injusto pnra 
com sua mulher c perseguidor dos Catholicos, occupou-se 
quasi exclus i v:~mente do se~ elt:itorado do Hannover, aban 
donando :.1 Inglaterra a Robalo Walpolc, ~eu habil ministro. 
O systema politico de Walpole consistia em evitar a guer . 
ra, em :11nplia r o mais possivcl as prcrogativas da coroa e 
em recorrer tanto á corrupção, que se gabava de conhecer 
a ta• ifa de cada conscicncia. Occorrcu na Ing laterra neste 
tempo um caso analogo a<> de Law na França. Pois a Com
pauleia do 111/nr do Sul, que no começo gosára de um grande 
prestig io, quebrou fraudulentamente com perda de innume 
raveis famílias c com perigo do rei, accusado de cumplici
dade:- 3) 'Jorge Jf(1727-6o) conservou como ministro Ro
berto ltValpole1 que obteve do parlao1cnto leis opportu nas 
para refrear a liberdade excessiva du theatro e da imprensa. 
Na questão do mar ft'vrt• e do direito de visita (2), resistiu 
quanto pl)ude ao desejo, mostrado pela na-ção, de romper 
com a Hespanha. Cedeu afinal declaraodo a g uerra (39), 
mas reti1 ou.se elo ministerio ao ver os lnglezes derrotados 
na altma de Carthagena.- Occupava·se, no entretanto, :Jorge 
li com o Hannover; tom.ava parte contra a França na 
guerra da sttccessão da Auslri'a; batia os Francez~:s em 
Detti11gm (43), e repellia o pretendente Carlos Erluardo, 
que, desembarcando na Escossia, · chc~ára triumphante até 
perto de Londres (46):-4) :Jorge JJJ { 176o-182o), neto de 

. (z) Posto que lodos considerassem Jayme ll como unico herdeiro legi· 

h mo <In c~roa brit.nnnicn; rcpcllirnm-no, todnvin, por ser cntholico I Fatie· 

7"~1o, Ko1s, sem ~1\hos a rainha Anna, o parlamento chamou pnrn o lhrono 
. ~·te •. •lho rln pr•ncctn Sophin

1 
ncln de Jayme 1; c de Ernesto· Augusto, 

pnmcmo clcuor do 1/nmur.ur. 

· (z) Co.mo os Hespnnhóes visitnssem os n:wios britannicos, que com 

grave pr~JIII 7.0 do Rei Catholico praticavam o contrRbando em grnnde es· 

c~l~, os lngle7.cs proclnmnrnm 0 principio que lllllljJria ab11lir o dinilo dt 
'lllnta, porque o mar i livre. 
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Jorge If, religioso e economico, concluiu pelo tratado de 
Pariz (63) a guerra dos sele amws. c perdeu as colonias da 
America, que conquistaram a sua inclependencia. Em com
pensação adquiriu um poderoso impcrio nas Indias Orientaes. 
O seu governo foi a alma de todas as colligações da Eu
ropa contra a republica e o imperio francez. Durante o seu 
reinado, floresceram Pitt ( 1), Burkt• e Sluridall, distillctos 
oradores parlamentares, assim como 7t•nJÍs e LVt·lson, almi
rantes notaveis. 

41 1) Conquistas na India Oriental (2). O funda · 
dor do imperio britannico na India foi Roberto Clivc, que 

( 1) Cuilltemu Pí/1 (Lor<l Ch~~tnm), \t m dos mntores estndistas da lngln· 
terrn, n. em 1 7o S. m. em 1778. Cuii!Jerme Pill, 2 • filho do precedente, 
n. em 1759, m. em 1So6. Ambos foram ministro~ de Jo rg e lll. 

(2) Logo que os Portuguc:zes descobrir:un um novo caminho no redor 
da Afric:a pun a lndin OrientAl, e)(eitou·se nn Europa immen<o desejo de 
ver si n11:o se poderia chegar n esse mesmo pniz pelo Oéstc, ou pelo l'\Õr· 
te. Tnl foi o alvo das duns ultimas vingens d e Colombo; dn de: Jo~o 

Cnboto, <JIIC: desco briu a Tc:rrn. Novn; de Sebnsu ilo C:~boto, fi lho do 
prcc:cdc:nu·, que em 15251 entrando no J3nltico, trn,•ou relações comrnerc1aes 
com n cidade de Archangel. O mes mo deve dn~er·sc dns viagens de mui· 
tos outro5 .illustrcs navcgnntcs, com pnrticulnndade de JJnvis, 1/udson c 
Bafliu (rim do sec. XVI c prmcopio do XVII), que des::obrir:un os 111:\rCS 
e estreitos a que legaram seus nomes. Afinal Drakc passou i Indin pelo 
~st reito de )J~galh~cs; porém os negociantes inglc~cs preferiram o cnmi· 
nho da ;\ sia indo po r terra até o golpho Pc:rsico. Cco m1udo " decndencia 
de i>ortugnl e dn llcs panhn em breve deixou ll\·re a vingem :10 redor da 
AfrtC:I Organi~ou-se eon!lo nn lng laterrn a Compau!Jin das lmlitJs com 
30,000 librns esterlinas de capi tal, c o rnonopolio do commcrcio além do 
Ca/10 de IJon Esprriwçn. Collocou esta Compnnhin o so:u primei ro estll· 
belcciment•> em Suralt (1611); logo oceupou tl/adrasta ( 1624), c em 1650 
comprou do medico inglcz b'rouglt1o11 o privilegio que elle adquirira cu· 
mndo n filha do Grilo-lllogol, de praticar o commercio em lodo o impc· 
rio. Em 1686 f1mdou uonn feitoria na foz elo 1/ugly, no Jogar em que 
mais tnrde surgiu Calcuttd. Em eonsequencia ,(a guerra de t:romwcll 
contra a Holl:mdn, que t:unbcm conqutsti ra numerosns posses<iles no 
Oriente, o governo britnnnico mandou uma força mihtnr pnrn a Intlin, e 
Catlos /1 (1662) fe~, :\ Companhia, presente dn cidade de Bomhuiiu ')Ue 
recehera como dote de Cnt!Jariua tlt Portugal. A fusllo (1702) dn com· 
pnnhin preeedemc com outrn, cuja existenein remontava apenas a 1698, 
produziu a Grnndc Compnnhin da lnclia, que den tro em pouco vcitt ds 
mitos com n Crancczn. funclndn em 1664 por Colbcrt , minis tro de Luiz 
XI V. A companhia frnnce1n, depois de ser nrruinndn por Law. qut com· 

pr:\ra o seu prh·il<"gio ( 17 21 ), reergueu ·~e sob n direcçlto de JJnpltxis, que 
lhe prestou os mnis rele\•nntcs servi~;os; vencido, porém, Duplexis por 
Lorrl Clivt, foi chamado pnr:t a Fmnça, onde morreu de scnumento O 
conde Lnlly- Tollmdal (frnnccz, filho ele um ir lnndc7. estabelecido nn F rnn· 
çn), rnnnda:lo contra Cln•e (1758), rep~lliu os lnglc~cs dn pnrle mc:ridionnl 
dn costn ele Corom:111dcl, p:>rém nilo s~ demorou em perder a cnb~çn !'o 
caclnfnlso ( 1763) por ter entregue Pamlultcry ( 176 1), cnpitnl tlns colo111ns 
frnncczns. 



EQUlLIBRIO 279 

occupou Cluwdanagor e todas as bOC(;aS do Ganges ( t7 s s). 
O poder da Companhia ingleza pelo méado do sec. XVIII 
era tanto, que e lia possuía trcs presidencias, a saber: Cat 
Cttfld, JJ!fadrosla e Bomba'im.-Warre n H ast ing s , seu pri· 
meiro governador gt:ral ( 1 774-85}, que se apoderou de 
Émares. a Roma da India, e da ilha de Salselle, junto a 
Bomba'im, di..:tinguu•·se por suas extorções pecuniarias, e 
por seu processo, qut: durou do7.e annos (86-98). Bem. que 
seus crimes fo,;sem innegaveis, como o confessa o proprio 
Macaulay, absolver:tm·no por considerações políticas! -
Lord Cornwallis ( t78S-97). recomeçando a guerra, obri
gou Tippou·Sai!b, nababo do Mysore, a ceder metade de 
seus estados (92) e n pagar uma enorme quantia. Alliou·se 
Ttppou com Bonap rte, que estava no Egypto, mas pere
ceu defendendo Suingapatam, '\Ua capital (99), tomada á 
escala vista pelo general Ricardo Colley ( 1), successor de 
Cornwallis (97- 1805). Tomaram os Inglezes para si uma 
parte deste reino, dando um quinhão ao Nizam, seu alliado; 
o mais continuou a formar o reino de Myson, em cujo 
throno collocaram um descendente dos antig-os rad.falts, ao 
qual não deixaram nem se quer uma sombra de indepen· 
dencia. Nos annos seguintes depuzeram os Inglezes o vice
rei de Oude, o rei de Taud.fore e os nababos de Sm·ate e 
de Arcol, substitui ndo.lhes príncipes doceis a suas vontades 
Tendo os Maltrates opposto viv<>. •·esistencia, fo.-am pelas 
armas compellidos á p:\7.. Nestas guerras contra os Mahra· 
tes encetou sua carreira militar o coronel Artlmr Cotley 
Welleslq, irmão do gov~rnador geral, ~ posteriormente du· 
que dt: T,Yc/Hngton, o heróe de TtVaterloo. 

41 2) lndepende ncia dos Estados -Unidos d o 
Norte (1776 - 83).- As colonias inglezas da Americ:~, cujo 
desenvolvimento data apenas do méado do sec. XVTI, ti· 
nham, até o reinado de Jorge III, ficado isentas de toda a 
lei e tributo da mãe patria. Estavam, de mais a mais, 

t I ) Ricardo Collt)', mais tarde mnrquez de Well;sley, inaugurou o sys· 
lema profttfor adoptado geralmente depo1s po'r seus successores. Consiste 

este ~ystcmn em garantir os domínios de alguns fn intipu indigeunl mtdialllt 
uma Jltque,~n so111111a pngo n Compouliia, e a mll·egn dns tnpitaes e tfqs pqu· 

los .csfrt~I~CJcqs a 11111 pruidio inglts, que 01 qaupn Acan:onaram deste modo 
0~ tnglczes suas guarnições na maior parte d11s cidades importantes, redu· 
zlndo 0 clorninio dos princ1pes indígenas a uma simples realeza nominal. 

Apresentando.sc em se~:uida circumstancias opportunns, asscnhoream·se 

desses estados •Hitor~:<~nuo no; donos avultada pcnsllu, cumtanto que dcs

appareçam dn scena dos negocios publicos. 
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desde algum tempo, eivadas das dou' ri nas de Rousseau e 
dos outros philosophos francezes do seculo. Por conseguin-
te, quando o ministro inglez /ord Gnmvilk (65) quiz obri-
gai-as ao imp:>sto do se/lo ou. pelo menos. a reconhecerem 
no parlamento inglcz o direito de ügislar ln111bem partJ 
e/las, os Americanos, protestando e resolvendo resisti r , pre
pararam-se para a gt1erra. Lord Norllt, que nes te ínterim 
succedera a Granville, abolindo o imposto do sello, manteve, I 
para salv..-.r o principto, o do cllá, que reduziu a uma 
bagatella (70). Longe, todavia, de se most rarem sat is feitos, 
renunciaram (74) os Americanos ao uso do chá, que em 
Boslon atiraram ao mar em grande quflntidade; derrotatam 
os Inglezes (7 S) em L l'n 'ugton (:\1aso:achusetts); confiaram o 
mando supremo do exercito a '.Jorge IVnsltiugton (75). rico 
lavrador da Virgínia, e declararam-se para sempre iudt!
pmdmtu da mtle palria (76). Succederam-sc enl<"io em gran-
de numero de parte a parte as derrotas não menos que as 
victorias, e a Inglaterra talvez triumpharia, n n:io ser a Eu-
ropa, que apoiou os insurgentes por todos os meios. A po-
tencia que in terveiu com maior enthusiasmo. foi a França, 
que, armando diversas esquadras, desbaratou os lng lezes em 
varios recontros mnritimos. Con:;entiu fina lmente a Ingla-
terra ( 3 de Set. de 17!:13 ) na Pnz de Vcrsallus. pela qual 
restitumdo Minorca á Hespanha e guardandr, Gibraltar (1), 
reconheceu a lndepcmúncia dos Estados- Unidos da A 11le-
rica. Na Inglaterra, depois desta lucta, o ministro Pitt occu-
pou-se do modo de pagar a divida publica, e, melhorando 
algum tanto a sorte cruel dos Catholicos, premiou-lhes a 
fidelidade que haviam mostraào durante a guerra. - Redigiam, 
no entretanto, os E$tados· Uuidos a sua constituiçãu, q ue só 
poude ser publicada no Co1zgresso . de Pltiladelp/lia, a sete 
dt! Setembro dt' 87, e posta em exccuçao clahi · a dois annos. 
Esta constituição, concedendo e ··recusando nlg umn cousa a 
cada partido extremo, soube conciliar os Democratas, que 
pediam pouco mais do que uma simples alliança entre os 
diversos Estados, e os Federalistas, que desejavam a re-

(t ) Jl!innmt, um11 du ilhas Balénrcs, foi em 170~ occ11p:uln pelos In
glezes. Os Fnncezcs, tomando-a em 1756, n resti tuirarn á lnglnterr:t em 
1763 A p:tz de Yersalhes confirmou n pO$Sc della aot Hespnnhóes, que 
a unham recuperado .d~sde 1779 Em 1713 o trntnd., de Utrecht reconhe
ceu nos lnglczcs o d•rett? de conservar Gibrnhnr, de que se tinham n~se
nhorendo em 1704. A Frnnçn e a Hespnnha, reunidas, tentaram mmtas 
veze

8
s, )mas sempre de baleie, tirar essa praçn forte {t lnglnterrn ( 1704, 27, 

79, 2 o 
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publica uma c indz'visivcl. Sem aboli r a esct·avatura, outorgou 
muitas liberdades in,Jividuaes. Cada Estado possúe o seu po· 
der legislativo, que está na camara ai ta e na baixa, e o ~;eu 
poder executivo, que é representado pelo governador. O go· 
verno central consta ele tres grandes poderes, isto é, do jn
diciario; do legislativo, que reside no cong resso ; do execu· 
tivo, de que é investido o pt·esidente. O congresso é cons
titu icio pela reunião das duas camaras, a saber: da dos re
preswlantes, eleitcs pelo suffragio universal, c da dos se

uadores. nomeados pelas camaras dos diversos Estados. O 
presidmte, eleito de quatro em quatro annos pelo su ffragio 
uni versal, é apenas o instrumento do congresso e não tem 
mais do que um veto suspensivo. 

HESPANHA, PORTUGAL E ITALIA NO SEC. XVIIl 

413) H espan ha.- Bur bons.-Com o principio do sec. 
X VJI[ subiu ao throno da Hcspnnha a fa mília dos Burbons, 
que deu os reis seguintes :-t) Pltilippe V (1 700-46), que, 
para apos3ar-se do tlw:mo, impoz tantos sacrificios á nação. 
A Hcspanha perdeu nesta epoca os Paizes-Baixos, o MiJa. 
ne1., i\apoles, a Sicília, a Sardenha, Gibraltar e Minorca. Nc) 

mesmo tempo as eôrtes ( 13) declararam que as mullures 
seriam i1tcapa11es d~ reinar, e~cepto na falta de descendeu· 
tes 1nasclfli11os. Deixou-se Phili ppe levar pelo cardeal /llóe

roni, aventureiro italia••o, e por Guillurnu Ripperda, hol
landez. Alberoni ( 15 -19) reergueu por um momento a Hes
panha restaurando as finanças , animando o commercio e a 
indust ria, reformando o exercito e a marinha; déram-lhe, 
porém, a demissão, porque tentou collocar a coroa tia França 
na cabeça do seu amo (1). Ripperdp, depois de formar nu

·merosos planos utopi!'tas, descoberto por impostor, gemeu 
em um calabouço, donde, fugindo, passou para a Africa, 
abraçou o Is lamismo e morreu combatt:ndo contra os Hes· 
panhóes.- 2) Ft:rll(mdo VI (1746-59), governando sabia
mente, reorgani1.ando a mannha e deixando no thesouro 
uma economia de sessenta milhões, promoveu bastante a 

prospe~i~~de da nação.-3) Carlos Ill(t759-88) reinava nas 
Duas-Stcthas (3 5- 59), quando foi chamado a succetler na Hes-

---
(t ) ~llb~•·oni ( t664- 1 752~, filho de um jardineiro de Firenr.uoln, perto 

de Plnceneta, send? pelo duque de Pnrma nomeado seu ngente poiitico 

em ~ladrld, ner:oc1ou o cnSIImento de Pbilippe V com Isabel Farnese, fi . 
lhn desse mesmo duque, a qunl lhe obteve o chapéo de cardeal, o titulo 
de grande dn Hespnnha c o posto de primeiro ministro. 
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panha a Fernando VI, seu irmão. Sacrificou os Jcsuitas ás 
exigencias e intrigas de seus ministros: Aranda, Campoma· 
nes e Florida Branca (67). Adheriu (6 1) ao Pacto dcfnmilin; 
fundou a Ordem de Carlos !11 (77); tentou por diversas 
vezes punir os piratas da Argel ia; abriu canaes e estradas ; 
estabeleceu escolas militares e marítimas, o gabinete de his
toria natural, o jardim botanico c as acad\:mias de pintura 
e de desenho. Emfim, auxiliando a França na'i guerras con· 
t ra a Inglaterra, recuperou (83 ) Minorca c a florida. - 4) 
Carlos IV (88-1808), filho de Carlos III, foi dominado por 
JJ1amtd Godoy, Principe da Paz, causa de sérias perturba· 
ções na familia real. Havendo declarado g uerra á França 
(93), teve de fazer alliança com ella (95) e, por conseguinte, 
de combater contra a Inglaterra, que lhe tirou as melhores 
colonias. Depois de abdicar em favor de Fcnuuull', seu fi . 
lho, entregou a coroa · c o reino a Napoleão I , indo viver 
em Compiégne, Marstlha, e Roma onde fnlleceu em 1819. 

414) P ortu gal - foi neste seculo governado pelos reis 
seguintes :-1) D. 'João V, o Magnanimo ( 17o6-5o), que 
procurou energicamente o bem do paiz protegendo a religião, 
a litteratura. o com mercio e as artes; fundando a academia 
de histeria, o sumptuoso convento de JY/nfra, o hospital 
das Caldas da Rainl·a, duas casas de armas e uma para 
cunhar moeda; estabelecendo uma fabrica de sedas, outra 
de marroquins, uma terceira de papel e uma quarta de vi· 
dros; organizando quatro bibliothecas, construindo o grande 
aqueducto das Aguns Livres, moderando o rigor da inqui
siçao e obtendo do papa Bento XIV (48) o titulo de JWa
gutad~ Fidelt'ssimn. No nm d<1 guerra da succcssão da 
Hespanha, em que apoiára a (nglaterra e a Austria, recebeu 
no tratado de Utrecht ( 13) a Colonia do Sacramento e aquella 
parte da Guiana que Portugal perdera. Durante este reinado 
realizou o Brasil um desenvolvimento adm iravel, e desco
briu suas numet ost~s e riquissimas minas de ouro e de dia

mantes. A memoria de O. João V tem sido sempre tao cara 
aos catholicos sincero~ . quanto detestada pelos impios: -2) 
D. José I, o Rtformador ( 17 so-77), abandonou-se en~ tudo 
a Sebastit7o José d~ Carvallto e J'lüllo, conde de Oe1ras e 
marquez de Pombal, que O. João V havia sempre afastado 
da côrte. D. José pois, ou antes Pombal, melhorou as finan· 
ças; prohibiu a e~portaçâo do dinheiro; reformou a univer· 
sidade, o exercito e a marinha ; aboliu o 11Jdice Expurga
torio substituindo-lhe a Rrnl Jl1úa Cmsoria; fundou a aca
demia dos Areades · creou o subsidio littcrario, impost0 

' 
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destinado á manutençao das escolas publicas ; tomou medi
das energicas contra os desordeiros na occasião do grande 
terremoto, que destruiu Lisboa (r de Nov. de 55); perse
guiu a nobreza; enforcou sem j ulgamento toda a família 
Tavora; prendeu o bispo de Coi mbra; tentou separar-se de 
Roma ; queimou o P. Malagrida e baniu os mnis Jesuítas, 
confisca ndo-lhes todos os bens. Sendo, depois d:~ morte de 
D. José, julgado unanimemente digno d~ castigo cxc111plar, 
D. i\laria I mudou -l he a pena de morte pelo desterro a vinte 
leguas da capital. Fallcceu em 1782.-3) D . Atfaria I, a 
Piedosa (77- 18r6), casadacom D. Pedro ///( •), 2.0 filho 
de D. João V, leva ntou em Lisboa o convento do Coração 
de Yesus, construiu o hospital da marinha; fundou a acade
mia das sciencias, creou as escolas de fortificação, instituiu 
a academia dos guardas-marinha, estabelt!ceu uma bibliothe
ca publica c formou um gahinete de historia natural. Sendo 
D. Maria acommettida por uma (92) g rave doença mental, 
governou como regente o filho della, que. afim de furtar-se 
á ira de Napoleão I, lransmi~rou com toda a côrte (r 8o8) 
para o Rio de Janeiro, e mars tarde subiu ao throno co m 
o nome de D. João V L 

415) A Italia -continuava como sempre a ser victima 
de seus vizinhos per servir sempre, o v incitricc, o viula.
Na Toscana- Yoão Gastilo, ultimo descendente dos Me
dieis ( r 723-37), apesar dos protestos seus e de Cosme, seu 
pae, soffreu o desgosto de ver as polencias emopéas d is
porem livremente da sua herança antes da sua morte. Teve 
tambem de acolher em Florença o príncipe D. Carlos, que, 
rodeado de tropas, ia receber a homenagem dos florentinos 
(35). Mudando-se, todavia, neste mesmo anno as combi
nações politicas, a Toscana, em virtude do tratado de Vienna 
(3 S), passo•• a Francisco de Lorena (37), que acabava de 
ceder o seu ducado a Estanislatl Leczinski, pouco antes rei 
da Polonia. Subindo mais tarde Franciso ao throno impe
rial, conservou a administração da Toscana, que deu a 
Pedro L eopoldo, seu 2.0 filho.- Na Sardenha, Carlos 1'1/a
tllldl!l ( 17 30-7 3 }, filho e successor de Victor Amadeu H, 
no principio da guerra da successão da Austria, alliou-se 

, ( 1) D. Pedr~ assumiu o titulo de rei, porém nilo se occupou do go· 
~ erno.-A. respetto de Pombal, vl\le a pena ler o que escrevem Rohrba
chcr, Creuncau J?ly, Chantrcl, Cl\millo Cutello Branco-Pu:fi/ do Aforquu. 
de ~om~o/-Cnndtdo Mendes de Almeidn-Tntroducçilo ao direito civil ec· 
clestashco,- e ~ ~bra intitulada-Supprusion of tlu Sotiety of Jems in tlte 
PorlUJIIllt domuiiPIIS hy A I'Vtld, 
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com a F rança que abandonou quando ~ viu derrotada. Unin
do-se então com Maria Thereza, recebeu duas provindas 
em premio de seu;; serviços (48). Occupou-se dessa epoca 
em deante da prosperidade do seu reino levêlndo a effeito 
d iversas reformas e protegendo as artes, a agricultura e o 
commcrcio.--G e n ova . Como os Aust• iacos estive=-sem sa
queando Genova para castigai-a do auxilio prestado á França 
na guerra da successão da Austria (46), foram rechassados i 
pelo povo enfurecido. Log.) depois o tratado de Aquisgrnna 
n·stituia á republic<"~ genovcza a integridade elo seu territo· 
rio, d.tva a D. Carlos o rei no das Duas-Siciiias, e a O. 
P hilippe (1) os ducado5 de Parma, Placencia c Gua~;talla.
V eneza, cujo territorio ia cada vez mais di nun uindo, ca· 
minhava a largos passos para uma ruina completa ent con· 
sequencia da dissolução geral dos costumes c da venalitlade 
de seus ministros e officiaes. A sua unica obra notavel nesta 
epoca é a construcção de uma gi ngantesca muralha de mar-
more- i umracsi-destinada a conter o mar (82}.-0 r eino 
das Duas-Sicilias, reconstituído em fa v,>r de Carlos VI/ 
( 1735-59), filho de Philippe V da Hc:;panha, recobrou neste 
tempo alguma importancia. Carlos VI J, governado pelo phi-
losopho fehroni <"~no Tanucci, seu ministro, protegeu o com-
mercio, as artes, as sciencias e as lettras; instituiu o collcgio 
naval : ergueu o soberbo palacio de Caserta e fundou a aca· 
demia de Herculano (2} . -- Succedeu·lhe Fenuwdo f V (59}, 
seu filho, que em 1809 abdicou na pessoa de F rancisco 1, 
seu primogenito; tomou de novo o poder em 18 12, e em 
1816, declarando-se independente, :~ssum iu o t itulo de F er-
nando I. Falleceu em 1825. 

HISTORIA DA LITTERATUR A 

Soe, XYI. - Uennscimento JI II I'O 

418) A I to.lio.- brilha tnmbem oeste sccnlo, porque os P:~ pn s c os 
principes protegem com gr:tndc generosidade :~s :~ rtes, :~sI c liras c as scicn
cins. Com cfTeito o uchitccto /Jmmonlt por ordem de Julio li dá principio 

:í obrn c•>lossnl da basilica de S. Pedro. continnnda depois pelo incompn
ravcl Jll igutlllnttlo /Juonarroli, nrcbilccto, pintor. csculptor e ;>oetn,nutor 

da Capella Sixtina c do mausoléo de Julio 11.- Citnm-sc, no l:~do destes 

( t) Ambos filhoJ de Philippe V dn Hespnnha. D. Cnrlos, o mesmo que 
devia ser duque d~t Toscano1 foi rei dns Duns Sicilins 'om o nome de 
Cnrlos Vil c dn Hcspanhn com o de Cnrlos lU . 

(2) As ruinas de Herculano fornm descobcrtns em 1713; ns de Pompein 
em 17SS· 
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dois, Vinhola, o l~!fisl"dor do ,,rJ,iltclwn modu·nn; llnhhuar Pcrnzzi, S;m· 

so•·ino e André J>:~llachu ~o •ntsrno tempo n e scola. 1lorentino. ou de 

M1guel Angelo cclucn•·n Lconnrdn cln Vinci, André del Snrto, Rosso del 

Rosso c Daniel Voherrn.-No entretanto na escol a romn.nn. norcscinm 

Raphnel Saneio ou de Urbino, o Pcrul!ino, jof\o de Udine, o Cnravagio, 
Julio Romnnc> c o Primnticcio- A escol a. v e n cdnnl\ era illustradn por 

Giorgionc, Salviati, o Ti:r.ziano, Paulo Veronesc c o Tmtore!!o, no passo 

que a escol a. lombn.rd1:1 produzin Corregio, o Pnrmesan e illigucl An· 

~elo de Cnrnvng•o - O s poetn.s principacs da Itnlia nesta cpocn fornm : 

-Arioslt~1 all!or do Orlando furioso; Dcnmnlo 7'nuo, o autor de um novo 

Amadir. de Gaula c pnc de J'or'lualo Tt~tsfl, o autor da Jerusalém liber· 

tacla; Luip AlnmMwi, que cantou n ngricuhura, cmquanto Ruudliíi ceie· 

br.wa as nbelhns, c Erasmo tlt Vnlvasont, n cnçn; Cunrini, autor do Pastor 

lido; Oerui, que introduziu o gcncro burlesco ; Agno/1) Finn:uoln, que 

tratou dn conversa dos nnimncs ; o Anll'no, famoso pela sntyrn mordaz 

( 1); o r01·dral Btm6o, secretario de Lc:to X, bem como prosador, poeta, lati· 

nista c grccisla distincto; 7ot7c tldla Cosa, autor do galntéo; Anni/Jnl Curo , 

que traduziu a Eneida; Angdo de Cr;nsinmo, que, além de muncrosas poc· 

si as, escreveu a historia de Nnpulcs; Slltmo~:oro, celebre por sua t\ rcndia; 

Vida, que nos deixou a Arte poctica c a Christiacln; Frnrnsl~>n>1 medico 

c poeta, que em verso virgiliano cantou n peste ela pco1insula italiana

Nem fahnrnm poetit.,s, tacs como Virlorin Colonnn, Vtro11ica Camóarn, 

Cnspol'll Slnmjln c muuas outras.- Pros adores. O rei dos prosndores itn· 

lianos nesta cpoca foi Jlfnrrhinudli, secretario da Republica Florentina c 

01utor do Prindpe , livro em qtoc cnsinn que o fim } us!ifir" I)J mtin.r! A his· 

!~>ria foi cscriptn por Guicciardini, Pnulo Giovio, Iacopo l\nrdi, Philippe 

Nerli, Bernardo Scgni, Demo Varchi, Dcrnnrdo DavnnrA,li, Maffci, etc , etc. 

l\cm podemos dea:'ln r de citar Julio Ccsnr !:>caligero; Jorge VMnri que nos 

legou n vida dos pintores. esculptorcs c nrchitcctos · c Rurvmulo Cdlini, 

ourives e '!seulptor, que teceu uma :mto·biogrnphb. Sito tambcm notavcis 

os typugrnphos Paulo c .Hdo ,l/anucio 7tmior em Veneza; Ciunli em Flo

rença; Viollo em Pólrrna, etc., etc. Teríamos ainda de falar dos oradorc;~, 

novellciros, mathcmnucos, mcclicos, theologos, mustc.>s c dos flUe ensaia

ram a deci fraçil:o dos hieroglyphos ; mns, como isto excederia os limites 

mnrcnclos n este breve compendio, concluiremos com o nome 1lc I lllcstri11a, 

o crcador da musicn religiosa. 

417) Hesp n.nha e Portngn.l.-A llespanlrn p6dc gloriar-se dos 

poetas seguintes:-Jo:to Boscnn Almogavcr, chefe da escola italo-hcspanhola ; 

Garcilnso de la Vcgn, amor de cglogas; Diogo l!urto1do de Mendonça, cs · 

criptor de satyrns mordazes ; os porttt~ttczes S:\ de Miranda e Jorge de 

Jl!ot!le·JI!aJ•or, que escreveram bcllos iclyllios em castelhano; Alonso de 

Erct~la , autor do poema Arnurann, dedicado a Philippc 11; Christo\'al de 

Casulh~jo, a~llor de poesias lyricas; Fernando de Hcrrcra, qttc 11os dcixott 

um hymno tncomparnvcl sobre a batalha de Lcpnnto, c llfigud Cerval/tcs, 

que, além de outras obras, escreveu o D. Quichottc.- Cita lambem n Hcs

p~n~a ~>s lrislorit~dores Herrera, Florian de Ocampo; e Marinnna, o Tito 

LlVIo hespanh?l; os pintora Luiz de Varga~, Luiz Jc Moralcs. Paulo Ccs· 

pedes e Dommgos o Grego, que imita perfeitamc111e o T•uiano, se11 

;~strc i 0~/'r,~ologos João de A vila, Luiz de Grannrln, Laynes, Salmcron, Ro· 

d:~c~:s,d 0
• '"." . c Soares, Comtttdo o fim do secttlo presenciou a decn· 

0 esptrrto cntholico nn liueratura, c no seculo seguinte, no l~do 

(~) . Escreveram no seu sepulchro-Qui giacc I' Arctin. poeta tosco- Di 

~Ulll dtsse mal, fuorché di Christo.Scusnnrlosi col di r: Non lo ronos((J. 
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dos grandes nomes de L opes de la l'tca e ,/~ Ca/i/(l·on, npp:orccer:un os 

nomes de Conc"ra e de Qmvult~ Villq{fll, o Voh:tire hesp:tnhol. - Portu

gn.l. O scc. XVI foi o seculo de ouro tnmbcm pnra Portugal, que apre

senta os grandes nomes SCJ(nintes: Lu i: de Camcl.-.<, o principc dos poetas 
portuguezes c cantor dos Luziadns; Frtwriuo s,; rle .1/iromi:J, legisl:tdor 

do Parnnso e c h de da cscoln clnssica i .In/limo Ft1 reim-l'ocsins. come· 

dias, etc , Igncz de Castro, Cioso. etc ; Pttlrll .lndratlr Caminlta - l::glogM 

c 1ogios, etc. ; /Jernarrlim Rll;tiro- poeta e romnncisl :o1 celebre princip~ l

m ente pelo rom:oncc ,l/mina c .l/ora: Cil Viunlt', o Plnulo portuguez i 
7trony mo Côrle /(cal-O naufmgio de Scpulvcda, c o 2 .o cérco de Diu i 

l uic P(l·cira Bramlc7o-Elcgindn, poema heroico ~obre o desastre de AI· 

cnccr-kibi r ; Dit>Co l)ernanlu-Fiorcs tio Lim:t, etc. ; Luriano Amlli dt 

Reuni/e-Poesias lntin:IS, etc. i Fni Bernardo tlt /Jiilo-Chronica de Ctstér, 

c :\lonnrchia luzilana; Carâa tlr Rcumk-Chronica de O. j o1to 11; JJ. Frei 

1.Jmarlor A11·acs- Oinlogos sobre a Provodcncin; Ftrmill ,1/oulu /'m/t>- Pe

rcgrinnç~o i D . 7trDny mo Os11rio, o C1ccro J>O rtngnez- Vida de D. ll lnnucl 
c varias OUlr:IS obrns, todas em latim j y,,;, dt llru ros, o l.i,·io portuguez 

- Dccadas, etc.; Rodrigues Lo/Jo-T rcs rom:onces pastor i~; Lurt'na-Vida 

de S. Francisco Xnvicr; Rall!tazar .Dius, natur.ll dn Madeira, cégo desde 

o nascimento--Comedias, etc.; Frandsro d t Jllmau-Chronica do Polmei · 

rim dn Inglaterra: IJif>CO Fem anrlts-11! parte do l'alrncirim ; /Ja/1/m:ar 

Con(ah'ts l.oúato-V c \' [ parte do Pnlrne>rim; J)umi.io tlt CJer-Chronicn 

do rei O. Manuel i .Diogf> tlf> Cou/o-Cominunçllo de J. de Uarros; Dioco 

t!e Túvt -Cnrminn lntinn; Eloy tlc Stí SolomaJ•or-Pocsi :~s; Ft-111<111 l.ojles 

tlc CMianlutla - I lrstoria do clcscobrimcnto c dn con1uista dn I n1hn pelos 

Portugue~:cs; Hdtllr Pinto- Imagem da vida christan i 7 mwna riu Gama

Sonetos; P. 7 o1i de Andlitfn, S. J., apostolo do f!ms•l - Poema latino, 

Grammnucn e Diceionario dn lingun tnpy; Lopo tk .'Wu:a Cllulin/10- His

torin do nnufrngio de Scpulvcdn c do cerco de O lU; P. ,1/twue/ Al:•aru, 

S. J - Grnmmatica latina i Frei Thf>mi dt 7tms-Trnb~lho~ de Jc~u~ 

418) Nos Pnizes B a.ill:os -dcp:uarnos com Erasmo de Roterdam, 

liltcrnto, philosopho c theologo mais protcslllnlc <JUe cntholico ; o phllotopho 

Jusl:> Lipsio; os philolocos Oespantcrcs Clcnardus. Nnnnins, ele, os pintores 

j o1to de M11buse, bebermo, que exercitou o seu pmccl no cnrcerc de i\Iid· 

de! burgo ; Hreughcl o Velho, que cultivou o genero grotesco ; llreughel 

de Velour, pintor de paisngens c de Oorcs i Lucas de Lcydn, fundndor da 

tS(o/a hollamleta; c Ono Vncnius, mestre de Rubens. - A Allomnnhn 

cita apenas o brographo certozino Sur1o1 Luthero, o poeta Hans Sachs e 

os pinloru Alberto Durer, Lucas de Crnnnch e Hans llolhein.- A Ingla

terra tem Thomaz Mouro, autor dn Utopia ( 1), c os potlar Sir l'hilippe 

1-iidney, nutor da Arcadi:t ; Si r \Valter Rnlcigh; Thornaz Snckville; Roberto 

Southwcll; Spencer, o Ariosto inglcz, c Bcn Johnson, nutor de n~unerosas 

obras dramaticas.-A Frnu9o.-é a nação, que, depois d!l flahn, a_pre· 

senta neste seculo o maior numero de grandes nomes. Po•s na potsta -

gnbn se de Marot, que legou o seu nome no estylo elegante e burlesco i 

de Regnier c de d'Aubigné, que escreveram satyr:tS; de Jodelle, n~tor 

da C !eopatra captiva, a primeira tcagedia frnnceza; de Ronsard, o rc• da 

poesia, de Mnlherbc c de muitos outros. A tloqumtia é rcp~escntadn P?r 

S. Francisco de Sallcs; pelos advogndos Du Prat, De l'ft~p•tnl, ~ahcla•s, 
Miguel Montnigóe, Charron, Amyot, ele., e pelos /uiloruultlrtJ I ~vnnc:s, 

Montluc, llrantôme, Estevam Pnsquicr, De 'fhou e outros.-,As lllffl sl!o 

(1) E' o titulo de uma obra do grnnde Th. Morus. Signi~cn ~majórma 
gwcmo /Utftitt~, . mas por isto mesmo Ímpcaticavel e imllglll:triO. 
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culu"Adns pelos aulultrlos J.cscot, que lcvnnt11 o an tigo Louvre: Jo11o 
Boullant, que dn principto ao Pabcio das Tulherins junta'."cnte com P.h~
lisbcrto Delorme (74) ; pelos urulploas }o11o Justo que engc em S. Dmu. 
o mnusolêo de Lui1. XIL: Miguel Colombo, que constróe em Nantes o 
de Jo'rnnci~co I: c por Joilo (.;oujon, o pne da esculptura france1.n; pelos 
pintons Claudio llnudoin, Simon Lcroy, Carlos c T homaz Oorvigny : todos 
disci pulo~ dos m:us estimados pintores itnlinnos. 

419 ) A s s cic:uoin s - rcnltznrnm neste scculo progressos posulosos c 
citam como representantes ; na philosophia, o inglcz Bacon ; nó\ ;itrispru• 
tltntia. os france1.es Dumoultn, Lnnguct, Cujas, llrisson, etc, o inflcz 
W:tlsingham, o portuguez. Couvên. o hc:spnnhul Augustinus. o belga \\'c· 
sembeck, ele, nas motlu maticos, o france1. Viéte, que introdu7. na nlge· 
brn o uso das lcttrns; o escOS$eZ Napicr, in,·cntor dos lo~:nrithmos; o 
polaco Copcrníco, autor do systcm:~ hclioccntrico; o diMmnrquez Tycho· 
llrnhê, que revela a vnrinç11o c a cquaç:to annun ,la lua, bem como os 
ciTcitos d:~ rcfracçilo no cnlculo nstronomico i o sa:tonio Kcplcr. que pu· 
hlica suas famosas lcis.- N'o mesmo tempo o Papa reforma o mlendllriP (1!2), 
o napolitano Porta inventa a C>tpcricncia dp cnmoro ol>sr11ra; Paracclso 

' acha o :iii(Q entrcgando·se n seus estudos hermcticos ou de chimicn; n 
gtoloticJ .:omeç:~ seus tm!Jalho~ ; a llltflirilla glori~ ·se dos nomes de Fra· 
castoro, de Dotal, de Santorius, etc., :10 passo que a botonico se enriquece 
pelos cuidados de Ccsalptni, C:~merarius, Ccsncr, etc, c a ~to!fratltio 
rasga no,·os horixontes, graças ='s viagens de ousados n:wegantcs. 

Sec. XVII 
4 20) F r ança. Quem toma a deantci ra nesta cpoca é n Fr>~nça, porque 

Lui1. XIV outorgou tanta protecç:to ás !cura~, etc., que mereceu legar o 
seu nome a este sec:ulo.- A philos ophia fot representada pelos)i·onu•es 
Renato Descartes, autor da du,·ida mcthodica: Pnscal, Bossuct, Fénêlon, 
Mnlehranchc, etc. ; pelos in,~lt:u llobbes e Lockio; pelos ltollomltus Spinosn 
e llugo Crocio ; e pelo sueco PuiTcndorfio.- Os representantes das outra& 
aoienoias J>atnraes foram Leibnitz, naturnl da Saxonia; Ouo de Guer· 
ricke, de ;\lagdeburgo, que inventou a motl1ino pnmmc~tico ; o dinamarquez 
Rümcr, que calculou n vtlodtlatlt da luz i os !tollomle::.u Cornclio Drebbcl, 
c lluyghcns : nquellc uwcntou o tlurmomcrro a ar (1621 ), este pn tcntc:ou 
o o mui de Soturno; os )i·anu::.es i\la riottc, autor d:t lt'i tle comjlrtsst7<> do 
ga:, c: Tournefort , t)UC fez o primeiro cnsnio serio de clnssificaç!lo bota· 
nicn: os intlt=ts Hnrvcy, que revelou ( 16 1íl) 11 d rntlaft1o do JOil/ltt, c 
Newton, que dcscoiJriu :1 lei da allrnf(t1o c inventou o teleuopio o rtjlo:c1o 
-invcnc:to esta que lhe disputa o tstasstc J:~ymc Cregory i os itnlionor 
Caliléu, Cnsu:lli c Torricclli, o inventor do uarometro (r643). 
4~1) Na hiato riA- disti n ~:ui ram-rc os fronttu r Peta vi o, l.abbc, Bru· 

moy, J ouv~>ncy, os trm~os llenriquc c Adrinno de Valois, Moréri, llnlu1.e, 
pucnnge, Mabillon, Ruinnrt . Bnsnnge, Tillemont ; c Launo; , jílnscnistn, 9ue 
tnaugurando n critica ex tremamente cxnggcrndn, mereceu o titulo de deni· 
d~tm· .tlts Jo~nts; os ilolionos Davih1, Bnrlol: , Bentivolho, os dois Scaligeri1 

os dot ~ Pngt. l'nllavicini, etc. ; o iriam/e: Usserio ou Usher ; os llollamlt ur 
Saumatsc c Vossio (pac e filho) : os allmu1u Gronovio e Freinshemius. 
N~ l~tl:m-sobresahi ram os j uuilos, Masenius, que deplorou a quéda do 
prtm~tro h~mem,, e Snrhievius, que, no ver de Grocio, em algumas de suas 
po~stas lyru:.,.s, e superior no proprio Horacio ; os ft·n~tm:er Santeul, que 
lmttou Horacto ; o 1'. R:~pin, que cantou os jardins; o P. Vaniére, que 
celebrou os prazeres dn ugricullura i e o cnrde:\1 de Polignac, que confutoa, 

19 
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Lucrecio.- Na llncaa v ernaoula temos os /ranu:u !'edro Corneille, 

Jo1!o Ra.:ine, Moliére, Regnard,J . ll. Rousseau, La Fo:lla ine, Bossuet, llour

daloue, Fênélon, Massillon, Mascaron, Flechicr, etc., etc.- Os lttspanlrúts, 

A ntonio Solano j Lopes de In Vcg11, autor de t Soo pcçns ile thcntro; Cal· 

deron de la Barm, que compo1. rsoo peças i e o famoso Gongora, que 

inaugurou a decadencia. 

4.22) Outra• DG\)Õee.-A l t alia. neste sec. cahiu no genero p r.-doso 

e cita npen:1s o P. &~neri, orador distincto, Jllarini, o grande corruptor 

do g:>sto i Altxn11dre Tassoni, autor da Sudda R npiln {balde fu rtado) ; 

Chiabrera, Filicaia e Guidi.-A l ngl a.t e r ra. é representada por Samuel 

Butler, Dryden, Shakespeare e outros.- P or t u ga.l , posto que em deca· 

dencio, gaba-se dos nomes seguintes : - P . .-lniC'ni() I "itirn, orudor in

comparavel; P. Balll1a~ar Crnd nno-Artc poeticn do Congori~mo ; Ca/n ü l 

Pereira rle Cas/r()-a Ulysséa ; Vastl' Jllo/I.Sinho tlll llfaiiJinht~-0 Affonso 

Africano; Ora: /1/.Jstarmlras-Viria tho tragico ; Frei L11i: tÜ Scmea-His· 

toria de S. Domingos, Vida de D. Frei Bartholomeu dos mnrtyrcs; Annnes 

de O. João III ; F•·ei A.lfomo da Cr11:-Espelho de perfeiçilo ; Frei Agos· 

linho da Cr11:-Vuins poesias ; AJ"()S/inhil dt Gavy-IIistona do cêrco de 

Maugllo; Frti Altixtl de S Ani.-Pbilosophia moral e commentarivs sobre 

os Evangelhos; P. A lvor() Sem11ud()-Htstoria d:ts missões dos Jcsuuas na 

China; P //mor() de Roó()rtdo- Grammatica Portugue%a 1 ele.; Frei A ntonio 

Brandt1D, chronista·mór do reino - UI c IV parte da monarchin J.uzitnnn; 

Anlonl() GMtes-Vida de S. lzabel ; l ln/()nitl de S()u ;a tle Jlfourlo -Uiyssipo, 

poema heroico em 13 cantos, e munas outras obras; P. BalllmeuJ' Triles, 

jesuita- Chronica da Cornp:mhin de Jesus em Portugal, Historm geral d:1 

Ethiopin, Preste j ol{o, etc.; P . Si111110 de VaU()IICtllos - Chronica d:. Coon· 

panhia de Jesus no Brasil; Gu~orio de .1/alltls Guen ·a, natura l d:1 l.bhi:~ 

c grande poeta satyrioo-Poesias; D. Femanrl11 de 11/meeu-Vida de D. Joao I, 

Historia de Tanger, Histeria de Portugal; P. Fem cio Canlim-Narrativn 

epistolar ele uma viagem 110 Brasil ; Jlfaced() {Frei Francisco de S . Agos· 

linho) • Muitas obras de toda a cspccie; Fn i Fronrist'tl Brnmlílo, chro· 

nista·mór - V c VI parte da Mon;~.rchia Lu~ita na; Fn m dst:o dt B n /() Frdu 

-Historin da guerra br:1silicn; Jllt/1() (Francisco Manuel) - Muitas obras 

em verso c em prosa ; Fmnclsctl tlt Sá de Jlft ll(ees- Mnlncn conquistad:1 ; 

Jlfmc:rs (D. Lui~)-Portug:~l Reataurado; P. 11/onutl Brman~u-Lu1. e 

Calor, Nova Floresta, etc. Jlfamul Qu inlantl dt Vnsrtlncellt>s- l'oe~i a~ pastoris. 

4.23 ) Na.e bellru o.rte e- é t11rnbcm n Frnnçn que goza dn prim:~sin, 

e apresenta os grandes nomes seguintes: - 1\fic()/tfu I t1USS111, que se formou 

em Roma e juntamente com J/()nt/ fundou a escola f ranre:n dt pintura; 

Lt Sumr, o Rapbo.el Francct; Philippc de Champal~Jit, Jlfl~norol c L eórun, 

que pintaram os paineis da grande galeria do pnlacio de Versalhcs; Claudio, 

t1 L()rmc::, pintor de paizagens ; No(/ Coypel, admir:.vcl quanto no colorido; 

ParrHtl, pintor de batalhas; J'()tiVWtl t Ri~aud, cujos defeitos annunciam 

a decadencia.- A e aculptur a devia suas obras vrimas a Serrasiu, a Pu· 
~ct, a Gira11don, n Ct1~/tco:: c n CouS/()t~ - A o.rchiteotu r a era repre

sentada por Ft·anrisco Jlfausnrt, tio, c por 1/nrrluln o Jlfansal'l, sobrinho, 

que levantou a cupula do hospicio dos invaliclos e os castellos de Mnrly, 

de Versnlhes e do Grande Trianon, por ClaurliD I trmult, que deu o plano 

~a. columna do Louvre, e por Lepaulre, o constructor do castcllo de 

Satnt·Cioud.-A c r avar a foi devedora do adcantamcnlo a Collol, n Nan· 

leuil c a Audrau. No mesmo tempo o florentino Lu11l, o creador dn Oprra, 

representava a musita. Em fim o architecto Lt Nôlrt creava a arte da 

jardi11agem delineando os jardins de Vers:~l hcs, dns Tulherias, de Chan· 

lilly, de Saint Cloud, de Fontainehlenu - A pintura florescia tumbcm: 



L!TTERA TURA 

nn eu olit itnliana, em que temos o Dom111iquino, Gucrcino, Cuido Keni, Sal

vador Rosa, e Bernino : n um tempo pintor, esculptor e architecto ; - nn 

tuola lusjltm lu!la, illnstrada por l!errera o Velho, Vclasquez, )1urillo, e 

Ribern, appellidado o lu spanholilo ;-na escola jlammga fundada por Van · 

Dyr~·, mestre de Murillo e primeiro pintor de retratos : sobresnhirnm ·nella 

os dois Tiuicrr, autores do genero grotesco, e Ru/Jm s, o melhor colorista 

de todns as escolas ; na tuoln hollnmfeza, que cita nvenas Rembrnndt, \Vou· 

vtrmnns e Van-L, nr, denominn('io o /Jnm6otht, que se deleitava em pintar 

caçadas. pescas e festas de ald\!n Este ult imo genero tem conservado ern 

it:~liano o nome de llamóocâul!l. 

Scc. XVJII 

4.2<1) D ocnde noin o ferme ntação geral. - No scc. XVlll tudo 

estava em fen nentaç:lo, porque jn se chcg:\ro :h ultimas eonsequencias da 

Refor ma pro testante. Nilo só negavam n divindade da Egreja Cntholicn, 

mns nte a de Jesus Christo, e a proprin existencia de Deus. Esa s dou

trinns, prégadns por homens que usurp:IV:tm <• nome de philosophos. con

tribut r:lln podcrosnmcme pnra :t rcvolnçilo frnnceza c suus cunsequcncins. ·

Littoratura. Na FrnJI(a sobrcsncm, nn lilltraturn, Voltairc, J . J. Rous

scau, illontcsquieu, Lc Untn, Luiz Racinc, Guílbcrt, Florian, Andre c Jose 

Chenicr : Os poetas rllallutlilos, Oc Stouchcs, Crcbtllon, Piron. Crosset, 

Ducis, Laharpc ; os orar/ora sncrados, Masstllon, Bridaine e L:t Poutle ; os 

oradora pr".(nuos, D'Agucsseau, Ueaumarchnis, Fronchet, :\lnleshcrbes, illi · 

rnbcnu, Maury, c Fontcnclle, appcllidado o Novo Scneca; os hislorindtJI'tS, 

Rollin, Crevier, Lc Bc:au, Gai tlnrd, lfnrdouin, Montfaucon, O. Bouguet, 

etc,; os críticos rntl1oliau , Freron. Des Fontaincs, Clcment, Sahbathic:r, Ber· 

g ier, Fcllcr, Cuenéc - A Inglnterrn f •1Í illust racln pelos poetas e pro· 

s:tdorcs s..guintcs: Daniel de Foc, o creador da novclla inglct.a; John Cay, 

Milton, Addison, Swift. Popc, Shcridnn, Edu:~rdo Young, T homaz Gray 

e Samucl Johnson, :tutor de um diccionario ; os oratfon s pat'lamenlat·u , 

Pitt (pne c fi lho), Uurke, Fox, etc. ; os ltisloriadons, Coldsmith, Eduardo 

C ibbuu e IJnvid I-l ume.- A Alle mnuhn cita Klopstock, no tavel por sua 

Jl!tssiarle, poema em 2 0 cantos; o grande tr:tgico Schiller ; Wicl:md, o 

Vohni rc: allcm!lo ; Bodmer, Lessing c Gocthe.- A ltn lin, posto que em 

decadcncia, te to Crnviun c Ct·esrimbt ui, chefes da 1\rcadin, fundada em 

Romn com o fim de reagir contra a decadencin i Bcccaria, de i\lil!lo, 

amigo dos philosophos francezes i Vho, de Na potes, cujo systcmn philoso

phic~ leva •to fata lismo ; Ciamtont c Dm inn, historiadores muito hostis á 

EgrcJn; Tirnbosdti, autor de um:t hi~toria da litteratura italiana ; tlluratori, 

que nos detxou os Annnes da ltnlin 1\ muitas outras obras de crudiçl!o; 

os fJotlas Alficri, Coui, Vcrri, Filangicri, .Mctastnsio, Pnrini, c os dois 

Coldoni: ~m de Veneza , outro de Veronni <>s eruditos, :\'luuarelli, Zaeha· 

rin, illniTet, etc., etc. 

<i26) A Heap~uhn-cadn vez m:tis em decndencia aprescntn Rpenns 

os poetas ~eguintes:-Ignncio de Luzan, Cadalso, Mc:lander. Valdez, Tho

mn?. de Yrtnrtc c Alvnrcs de Cienfuegos.·- Portugal embora scntiu c 
a decndenc· 1 • ' • 
p 

1 
• •a gera póde neste seculo ~lorinr-se dos nomes seflulntes :-

b
. ~ ndu JYt~nes da Silva - Poesias · D. Frei Catlano dt Sou:a- Varias 

o ras relativas :i h' · d ' C · S J H' · 
I I 

• tatortn c Portugal · P. Antonio orde1ro, . . - 1stort11 

ns~ n~n ; Antonio Cordtiro da Silva_: Poema sobre N. S. Immnculada; Ali· 

tom o vru: t Silva p · · , · 1 b · 
I d . - oes1as; Antomo J ost da Srlva, ce e re poeta comJeo, 

natura 0 Rto de Jn•teiro-Diversns obras em prosu. e em verso; A11tonio 

LtJ6o dt Carvalho- Poesias satyricns; Ja6oatüo, natural de Pernnmbuco-
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Orbe Scraphico; . 1111o11io Ptrâra de Fi,.l(mirttfo, ./nto11io A'ilttir11 tl01s Stmlos, 
Bcr11ardo Pcrdttt ti,· Ocrntlo-r\nnaes do M .• ranhão; Solo-Afnyor-Poesi:tsi 
Claudio Jlfaml(/ tia C11sta, distincto poct:t brnsilci ro -Poesias; Caldas Rarbosu 
(P. Domingos)-Pocsias ; Torres (Dommgos t>laxi rniano)-l'ocsias lyricas; 
Quita (Domingos dos Reis)- Poesias bucohcas; Filhtlo l?lpif•, nliás Nas· 
rimm/1' - Muitns ohrns poeticns i Josi b'asilio dn Cnmo-Urugun:· c outrns 
obras poelicas; F1·ti Josi dt S. Rita Dm·,Jo -0 Caramunt; Ayrff tio c,,. 
sa/-Choro~raphia brnsilica; Figutirtdt• (;\ lnnuci)-Pocsias; , /11/aren,tra (Ma
nuel lgnacin da Sil"a), poeta brasileiro-Poesias 81'rll,(t p la!locl í\1. 
Barbosa du)-Numerosas obrns de toda n cspccici Car(tio (J>cdm Antonio 
Corrêa), fundndor d:t Arc:tdi:t portuguc~• - -Poesiasi A'odm Pi/111 (:o;cbastillo 
da) - Historia da Ame rica portugucza; Cl'nza,t:a (Thomaz Antonoo) - Poe
sias muito estirnadns. ~nturnl de Portugal c mor:tdo~ de :\linns Ccracs no 
Brnsi l. 

426) Artes e soieucins.- A s nrtes -durnntc o sec. XVUI, dc
cahiram nota\'elmentc em toda a Europ:t, porque proeur:wam ncll:ts o pr:l· 
zer e niln o fim que lhes é proprio, :1 s:tber : n rcproducç:to do bcllo que 
ele"a a alma :i suprema formosura. A musico ioi culti,•ada pelo italiano 
Pergolese e pelos :.llem:les Haendel, llnycln. GIUck e ;\l o~art i n esrulplura, 
pelo "eneziano Cano\' a i a pintura, por Cnrlos Vanloo ; W:meau, o pintor 
dos pastores, c José Vcrnct, que pintava sempre scenas de fnonilia.- A 
philosophio. encaminhou-se neste scculo para o matcronlismo c :t ionpic
dade.- No. Frau~a, Vollnire c Rou.<stflu proclama,•am princípios anti rel i
giosos c nn ti-socincs; I)' ..1/em óert c Ditkrot escreviam a cncyclopcdia sob 
a mesma inspirnç:to; Cabfluis propag:wn o onntcrin lismo; Comlil111r rcbai· 
xnva a philosophin n scnsnç:lo; 1)'/lblbur/, c Lt~mellrie professn,·nm aber
tamente o atheismo, cmqunnlo f-fdveâo dcstruin a moral sustentando que 
n unica base d:t virtude é o interesse presente. No mesmo tempo Ct•lldorctl 
sonhava que o homem é indcfinitamcntc pcr fectivcl e que. si se acabasse 
com toda a religi!lo, isto seria um progressoi-No. Inglo.terrn. ensina· 
vam o nl:tterialismo lord Bolingbrocke, D:wid Hume e Locke. Os p!li/o. 
sophos nrosst:ts Thom.t:t Reid c Dugald Steward, embora menos ruins, 
estllo longe de serem bons.-No. Allemsuhn., a philosophia se in per
dendo em subtilc~as imiteis, quando nppnrcccu Jl{nnud 1\unl, o fundador 
do criticismo, que nilo foi capaz de dnr uma base solida :i mornl, produ
zindo apenas uma nova fóronn de scepticisono. A economia politica
começou com Atltio S milh, que resumiu c commentou os c.:onomistas fran · 
eezes Turgot, Condillac, Rnynal. Condurcet c ;\lirnbcau. 

'27) Nas acieuoiaa naturo.ea-distinguir:tm·se Rujfo11, que c•cre· 
vcu a historia natural: Adnmst>ll que fer. progredi r a botanica, :\ qual os 
cinco Jrusim ( ') em breve ha\'iam de dar uma clnssificaç.''Co conveniente 
já em parte preparada pelo sueco l.iuueu. Nas mallumatiras merecem ser 
lembrados com honrn Clnirant, Maupertuis, O' Alemhert, Lagr:tnge, l.:tlnnde i 
e Monge, o crcndor da geometria dcs.:riptivn, bem como LnpiC~cc, autor da 
mcchanica celeste. Descobrindo (1775) n decomposiç:to do ar nn crcmnç:lo 
dos corpos, Lmmisitr creou n chimica, cstnbcl~cidn pouco depois (I 787) 
por Clt)'IOif tlt ,J(orvrau, que idéou a nomenclatura della. No entretanto 
as "iagcns de l:loug:~invillc:, de L'lperouse, d'Entrc-Casteaux e de Cook 
ruga"am novos horizontes :i get(f{Yaphia : Euler, de Basiléa, aperfeiçoava o 

(') Os nmo Juuim (oram todos da mesma família e todos notaveis 
por seus e~t~doa sobre a botanica. A11fouio falleceu em 1758 ; Btmartlo, em 
17_77 i JtJse, trm{'(o dos dois precedentes, em 1779; .•111/onio-Lourenço, so
brtnho dos tres, morreu em 1836 • ;/tlrinull filho deste ultimo viveu até 
1853 ' ' ' · 
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cnlculo diiTcrcncial c integral; o ingle>. 8ratllty revelava n nherraçi\o da 
luz c a nuctuoçi'lo do eixo dn terra; Cuilhtrme 1/tndu:l, do Hnnnovcr, 
descortinnvn Urnno c dois sntcllitcs de Saturno; o americano llwjamim 
Franl:liu, de üoston, inventnvn o para•rnio ohscn ·nndo a identidade do raio 
com a faisca elcctricn (1) ; Calrom, medico de Bolonha, achava o pheno
mcno da rnn e dn electrocidnde. origem de tnntns descobertas scientificas; 
li>lta, de Cõmo, im•cnta\':1 (1794) n pilha ' •ohaica ; l<iaumur, da Rochella, 
o thcrmumctro; o marquez de 7o'!ffroy experimentava pela primeir:. ,·ez n 
nnvcgaçi'lo a vnpor (1783)j o 1'. Hartholomcu de Gusmão (1686- 1724), 
n;nural de Santos, no Brasil, cnsninndo n nnvegnçi'lo nércn, c tentando ·;onr, 
conquistnvn o nome de Voador. Em fim os dois irmãos ./1/on~I[O/jitr nper
reiçoav:ml os ai:rostntos nn F'rnnçn. 

HISTORIA ECCLESIASTICA 
P eríodo YI. - De J.uthoro ~t Napoleão I , 1517- 1814: 

L UCTA COM O PROTESTANTISMO E SUAS CONSEQUE~CIAS 

Sec. XVI 
428) P n 1uu.-Dos 17 Summos Pontífices que governar:un a Egreja 

durante o sec. XVI, os maos notaveis foram os seguintes:- I) 7ulio 11 ( 1503 
-· IJ), Dclln Rovcrc- pnpn guerreiro, que trabalhou com tnnto ,,finco 
para restituir :\ 1talin a ordem e :1 indepcndcncin, convocou o V concilio 
de Latri'lo ( 12): favoreceu a lirternturn c incumbiu o :~rchitccto lit'tiii/OIIft 
de comcçno n ~:rnndc obra da basílica de S. Pedro:- 2) l.dio X ( 15 13- 21) 
- )oito de )Jedicis-,ii~ensou tnnta protecçllo :\s lettra~, scicneias e nrtes, 
que mereceu legM o seu nome no seeulo; proseguiu n construcção da 
basilica de S Pedro; concluiu ( 17) c confirmou o concilio V de Latrão; 
assentou pnzc~ com Luiz Xll c pouco depois tnmbem com Francisco 1, 
com o qual celebrou uma concord<~t:l {t6); deu n D. :'llnnucl o Vcnturvso 
a im·estidurn dns teo·ras dcscohcrtas pelos nM•egantes portuguezcs; excom· 
mungou Lmhero. e conferiu n llenrique Vl Jl , o titulo de /Jcftnsor l·'idâ. -
3) ..ldriono rt ( IS22-23)-hollandez, outrora preceptor de Carlos V, 
humilde e sem nmbição, mas illustrado, tratou de reformar :1 côrte ponti· 
ficia.-4) C'lcmmft VJJ (I 523-34)- julio de i\lcdicis-primo de Le:lo X, 
ad.heriu ti Santn Liga da Frnnçn, lngl:llerrn , Vcnezn, Genova, Fl<>rença e 
i\IJI:Io contrn Carlos V, n quem mnis tarde cingiu a coro~ imperial em 
13olonhn (30l; presenciou o saque de Romn pelo condestavel de Burbon 
(27), e fluct\tO\t entre a França c o lmpcrio. Separou da Egreja Henrique 
Vlfl , cujo casamento com Annn llolen:~ pronunciou nullo.-S) P11ulo /f! 
( 1 5~4-4?)-Fnrnese-j:\ illustre por stu 5abcr e su:~s legações, reformou 
n corte pontificia e diversas Ordens religiosas; approvou (40) :1 Companhia 
d~ Jesus; cxcommungou de novo Henrique Vlll; conseguiu a tregm1 de 
Ntz~n {38) en.trc Frnncisco I c Carlos V; convocou o concilio de T rcnto , 

C "111 as gloroosns conq1•istns dn Egrcja na Americn, na lndin e. no. Jnp:to . 
. ~1110 Paulo Ill fnsse casado :1ntcs de entrar na c:~rreira ecclestasllcA, são 
'"Justas as accusações de nlguns contra elle a esse respeito.-6) 7ulio f ll 
l~• sso'-SS) Del Monte-legado pontificio no concilio de Trento, recon
c~1!011 a Inglaterra com a S Sé· alliou-se com Carlos V; e reabriu o con· 
Cl lO de Trento apesar dn opp~siç~o de Henrique 11 de França. - 7) Pnult• I 1' 

( ') Applicaram· lhe o bem conhecido verso: f:'ripuit codo jitlmtll, 1ft/>· 
lrumque tyrmmis, 
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( •SSS - S9) -Caraffn-a pedido de Maria dn Inglaterra conferiu o ti:ulo de 
reino :l Irlanda; uniu se :l França contra n llcspanhn, c hnniu de Ruma 
tres de seus sobrinhos que abusavam dn sua protccçi'lo. - 8) l'lt> I V ( r SS9 
- 6s)- Dc Medieis-levou no cnbo e confi rmou o concilio de Trento. - 9) 
Pio V ( •S66- 72)- Ghislié ri-lançou n cxcommunhilo contru lsnhel da 
Inglaterra; c, mediante a uni:to de Vcnczn, dn llcspnnhn, dn Snboia c 
dos cavalleiros de Mahn, conseguiu a grande victoria de lrponl n (7 de 
Out. de 71). U. Jo:to da Austria esta\•:\ á frente da csqu!\drn christ!\tt, -
10) Cngorio XIII (1572 - Ss)-Buoncompngni-reformou (S2) o cnlendn· 
rio; recusou a O. Henrique, cudeal-rei de Portugal, n licença para con
trahir enlace matrirnoninl. E' falso que Gregorio manifestasse prctcnçües 
:l coroa de Portugal. Pelo contrario, em toda nquelln melindrosn qucst:lo, 
ent re este pniz ~ n Ilespnnha, o Papa, pnrn o qual apellavo\rn nml>as as 
c6rtcs, mostron n mnis consumrnada prudcncin, como o confessa o proprio 
Rcbello da Silva na SIHI historia de Portugal.- r 1) Sixlo V ( •S8S- 9o)
Peretti - go,•ernnndo com severidndc c expurgnndo os Estndos Pontificios 
dos snltcadores (ltallflili), restaurou n ordem, a ~egurançn c n trnnquilli · 
dadc public~; instituiu diversas eongrcgnçôes rornanns; excommuugou mais 
uma ''e~ n rainha d:\ l nglnte rr:~, con1ra n qu:~l se :tlliou com Philippe 11, 
e protegeu a Liga n:~ França: mudou, porem, de política quan.lo soube 
que Henrique l V trata vn de convcrter·se.- 12) Clrmwlr V 111 ( 1592 ·-os) 
- Aldobr:tndini - reconciliou com a Egrejl\ Henrique IV: reuniu o ducado 
de Ferrara aos Estados Pontifieios: concorreu pnr:1 a Pa: dt fltrviur (98) 
entre n Frnnçn c n I Icspanhn; declarou 1111/lo o cnsnmento de lllargnridn 
de Vnlois com Hcnri!J uc IV, que cnlllo se casou com .Maria de Medieis, 
m:tc de tuiz XIII . 

NO. Pio lll (3), ~la reello 11 (SS), Urb:111o Vll (90}, t;rcgoriQ XIV (90) 
e lnnoccncio IX \9 1 ~, n~o fizeram mais que passar pelo throno pontilicio. 

Srculo XYII 

429) Pupas.-1) l'ttulo r (z6os-z r)-Uorghesc-em cujo pontificado 
a Fé penetrou nn Chinn, c foi perseguida no Jnp:to, na lnglnterrn, ctc.- z) 
Cr<.t:orio XV (t62 1-2J)- Ludovisi-fundou o collegio de Propngnndn (22). 
- 3) Ud,aut> VIII (16:1.,•- 44) - Barbcrini - protcgeu ns sciencias; presenciou 
n medonha e:uerra dos trinta annos; reuniu o ducado de Urbino aos Es· 
tndos da Egrc:jn, c proscreveu o janscni~mo.-4) !mtocmdo X (tó,N-..f..f)
Panfili- recusou apoiar a revolta de llfosanitllo (47) em Nnpoles contra 
Philippe 1 V da lfcspanhn; protestou conlra o tratndo de fVulp!uzlm (48) 
no <1ue toc:wa :\ Egrcja; censurou cinco proposições extmhidns do famoso 
Auttulimts de Jnnsonio, c confi rmou n sentença do concilio de Pnriz, o 
qunl declnrám que as rin co j>rofJoJi{ílts eram ft :tiJrrijJiot comtJ ccmll~ltu no 
At~(llllimu.-s) A/r.romlr,· f/ {f (tÓ..f..f-67)-Ciugl- teve d.e dnr n L?'z.XLV 
satisfncções e,;aggerndas pelns desnvcnçns entre o embn1xndor C1'lf}lll c a 
gunrda rnrsa; declarou que 111 rinto projJflri;iJts tram rmmratl11t IW mtslll? 

unlido qut tum no Au,ruslimu. Foi neste tempo (64) que ,l(tmlcmm~lt, 
mnrechnl austríaco, á testa d'! varias tropns da França, Austnn e ltal!a, 
gnnhou a grande batalha do S. Coll10rdt>

1 
perto do R;~nb, nfnucnte d.o 

Dnnubio, s:>bre os Turcos que invadiam n Hungria. Comtudo pouco depo1s 
o~ ·~ur.cos oecuparam n ilha de Cretn. - 6) Cltmmlt IX (t667-69)-~o~
P!ghos1-pr?screve~ mnis uma vez o jansenismo que, unindo·se no galhc.'l
n•~mo. eonttnuou atndll p~r lone.o ~cmpo n ,c, usnr :nuitnr. P.er!urh:~ç~es. ·-; 
(7) Cltmtttlt X (167o- 76)-.~ltoer~-cm CUJO pontilic11do fo1 por Lu1z XI\. 
mnugurada a qucsti\o d ~•s reg:~l13S.-S) /nnormrio X 1 (t676 -~9 -·Odcscalclu 

I 
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-eleito, a seu pcsnr, unanimemente por ho"u"n.trnu, rcpr·>vou a declarnçl!o 
do tlcro gall ic:1no e todos os netos da assemblêa de r682; soffrcu muito 
de Lovort/111, embatxndor franee7., que buscava prepotentcmcnte conscr,•u 

o pretendido direito de asylo, segundo o qu:.l os officiacs pontificios nl!o 
podiam prender os criminosos que se nbrigassern no pnl:~eio do emb:~ixa · 

dor e suM dependcneins. Era subtrnhir metade de Roma á policia pontificia. 
Esse nbuso fõra já abolido com nppl:wso ou, pelo menos, com resignaç~o 
de todos os mais sobcr:tnos. Foi nestas conjuncturas que o parlamento franeez 
appellou do l':~pa pora urn eoncilto1 c que Luiz XIV uceupou Avinhl!o. 
Obteve lnnocencio uma nllinnçn ent re o imperndor Lropoldo I c 7qffo SQ. 

/liuki, rei da Polonin, comra os Turcos, que, ns ordens !le l<nrn·Must:.ph:l, , 
nssec\invnm Vicnna de ,\ ustri:~. Sohicski então, peln immortnl victorin de 
Vicnna (83), tdcgrou todos os C:uholicos, excepto o rti rhristionissimo, 
que pouco depois (85), revognndo o edicto de Nantes, fazin as famosas 
draJ!Onadas.- 9) Alr:rtlllflrc 1'111 ( r689·91)-0ttoboni- conseguiu que Luiz 
XIV rcnunctassc 11o pretendido di reito de asylo e restituísse A vinMo : per . 
tnittiu no mesmo rei n nomcnç:'!o dos bispos de i\let7.. Toul, Vcrdun, Arras 
e Pcrpinhnno que nilo se incluuun nn concordata entre l.eito X c Francisco I. 
- ro) lnnorm rin )\.'// (•69 1·700)- Pignntclli - innuguron o seu pontificado 
prohibindo a seus sobrinhos que ~c aprescntn.ssem em Roma, c condem
nando o abuso do JVrpotismo ; recebeu paternalmente a submiss:lo de Luiz 
XIV e dos bispos que este nomeira; concedeu :10 mesmo rei o extender 
ns r(gnlias a todo o reino; prohtbiu o livro de rênélon- Jlln.t•imos dos 
Sontos-c en\'iou um rico presente ao i'rinnpe /.:.'ugtnio, que, commandando 
as tropas ('C Leopoldo r, nc-abavn de esmagar os Turcos (97) em Zentho, 
st~/Jrt o íluisu, na Hungria. Esta victoria que produziu n Pn: de Corltr.uil:: 
entre :1 Xustria c a Turquia, cansou o principio da decadenci:t elo imperio 
ottomano. Sendo consultado por C:Hlos li dn llcspnnha ácerca do seu tes· 

tnmcnto, respondeu lnnocencio que podin com justiça legar n St1:1 her:\nÇa 
n nm príncipe frnnccz ou :wstrinco, mas, n fim ele conservar a integridade 
da 1-lespnnha, era conveniente pôr como condiçllo que o herdeiro não pu• 

desse reuni r n sun coroa nem á da França, nem :1 da Austria. Foi pre· 
eisamente o que se C)tipulou depois no tratndo de Utrc:cht em 1713. Quanto 

sangue, pois, c quanto dinheiro nllo teriam pouvn•lo os monarchas da 
Europa, s i ti,·e~sem <ln<l<' ouvido nos conselhos do l':ipa I 

N. IJ. Leito X I (1605) assentou-se a pena\ no throno ponuficio . 

• 30 ) O rdens R eligiosas.- Uurante o scc. XVI( foram fundadas as 

Ordens ou Congrcg2çües reliciosas $eguintcs :-1) A da J'isil<lfi1o (16ro), 
por S. Francisco de Sallcs com o nuxilio de S. J oanna Francisca Fre. 

miot, vim•a do Da rito de Chnntnl;- 2) A dns Amumriotlas Celestes, por 

Maria Victoria Fornnri ;-3) A ele Nt>s.ra Swht>ra tlt> Calval'io, por Antonin 
d'Orlénns·Longueville;-4) t\ dns Fillms da Caridade, por S. Vicente de 

!'nulo, mediante n cooperação da senhora de (:ras. Em nosso ver ni'lo 

ha melhor nr umento parn provar o voder da religilto do que o heroismo 

l~Ostrado por e~sas frngeis senhoras, j:l nos campos de batnlha, já nos hos· 

pllne~, c na educação dns meninas 1-5) A dos PP. La:;oristas ( 1625). por 

S. VIcente de !'nulo, admiravel aposto!•> de caridade c um dos maiores 

santos ~~~ seculo XVlt. --6) A ele S. Sulpirio (1642), por Oliveiro, cura de 
S. SulprctCI em Pariz, 

Sec. XVIII 

•31) Papas -Como a l:'greja devia, durante este seculo, sustentar ~uc· 
tas extraordinarias, Jesus Chriuo, que nunca de!:amj:arn n sun Espos_a. cu 
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Ih~ os oito l'ap3S hCguintes, todos fo rnccodos '"' dotes superiores no 
commum dos homens :- 1) C/(IJuut,· X I {700·21 )-Alban•- elcito com 
gmndc rnagun sua, protestou contra a occupaçJo de Cornachio (5) por Josê 
I ; enviou em S<•ccorro de illarselha (zo), que luctav.o com uma peste me· 
donhn, vinte nnv1os Cõ\rrcgndos de trigo, e prêf!OU C'lntrn os Turcos uma 
cruzndn, da <tunl litcrnm parte Gcnovn, R llcspnnhn, Pon ugnl, a i\ustrin, 
a Toscann e os Cnvnllci ros de :.tahn. O l'riuri{'c T:u,l{mitt, depois de ven
cer os Turcos em Peterwardein ( t 6) c- em 13elgmdo ( 17', conseguiu o t.ra· 
tado de Pnssnrowi tt , muito vnntnjoso pnrn n Austrin - 2) fum•rm rit> XIII 
(1721·24)- Cont i- csforçou·sc por converter os Jnnscnistns .:om meios hrnn · 
dos, mns pouco nlcançou. - 3) Bm lo XIII ( 1724·Jo) -Orsini-r<'conciliou 
com n Egrejn 11 S t>rl11m a c o carde:~l de Non•llcs nrccbispo de Pnriz.-4) 
Ckmmlc XII ( 1730 401- C<>rsini - rc;;usou o prntcctorndo dn Cor><'gn, offc· 
reei do pelo povo dessn ilhn que acaba''" de lc:,•anta r se contra Genova ; 
censurou severamente o c:lrdeal Albcrou i por ler invadido a rcpublica de 
S .. 1/arino, :\ qu:tl confirmou todos os privileg•os que lhe h~\'Jam otllo r· 
gado 1\l:lr tinho V, Urbnno VI, Clemente Vlll c l.cifo X; canonizou S. 
\ 'icentc de l'nulo.- s) Omto XIV (1740·SS)-I.:unberllni-celchre por sua 
illu•t raçao e suAs obras, escreveu muitas bull~s cont r:t tuclos os :~busos. c 
apoiou os h spus frnncczes contra os j 11nscnistns.-6) Cltmmt~ Xl/f 
( 17 sS-69)- Rcaonico- luctou contra os athéos, que, usurp:>.ndo o n u me 
de phtlosophos, co11spiravam contra o throno e o nltar; annullnu o decreto, 
pelo qun: o parlamento de Pariz cxpuls:\m os Jcsuitns; queixou-se :1 Car
los 111 da llcspnnhn; publicou uma bulln em fnvor <la Companhia de 
Jesus; prohibiu a obrn de Pelm>Hio (1) c n cneyclopcdin dos philosophos 
athéos cln Frnnçn. - 7) C/emmfc XIV ( t769-74)-Canganclli-suppr imiu n 
Comp:~nhin de Jcsus.-S) Pi11 Vi ( 177 S·i19)-13r:~schi-principiou o cxgouo 
das paludes l'ontiuus ; foi até Vienna cl:~ i\ustrin afim de pedir ao impe
rador José li que dcilcnssc socegnda a Egrcjn, porém nada conseguiu ; 
proscre\•eu n t'tJiulillfi{tio h vil do dero ; deplorou os horrores dn revoluç:to 
frnnceza, c foi violentamente arrastado de Roma para Vnlença, onde suc
cumbiu aos soffrimcntos Entifo os ímpios, cantando o hymno do trium
pho, disscmrn que finalmente ar portas do inftu w htn!iom tÜ prroalca-• <' 

9m min /10vcria mais Papo-t! Kito sabinm esses cegos que, qunndo Dio
clecinno cunhou n rncdnlha com o famoso - Christiano nomine d e l e· 
to- o Christinnismo cstavn j:í nn vespcrn do seu triumpho! Do mc~mo 
mo1o, cmqunnto •)S nthéos se rcgosij:wnm em suas infcrnncs orgiM, n 
elciçll:o de um novo c grnndc Summo Pontilicc cr,, protcgid.1 em Veneza 
pelos Russos c Turcos I Tnnto é vcrdndc que Ntm ut sapimtia, llflll eJI 
j>rmltllfia, 1/IIJ/ tsf COII.tiliwn ((1/1(1'0 Domill/1111 . rrov. xxr. JO. 

432) Orclcn s R e ligiosas.-No scc. XVIII foJrnn• fundadas as cun
gregaçues:- 1) Do SanfiJsimo Rtt!tmptor ( 1722), por S. AlToJIISO i\lari:t de 
Ligorin, hoje dr. da E~ja :-:z) A dos !l'mrios tia doutrina rhrislau por 
]oito B:tptist:~ de la s,,ne, conego dn egrcja de Reims ;- 3) A dos !'ossio
llistas, pelo 13. Paulo dn Cruz, appro\·Acln por Jlento XI V em 1741. 

.<') Jusli11m Pt/lrt>uius ê o pscudonymo do autor de um livro contrn o 
~rnn~~.do ?o P11p.a1 cscripto por Jotlo Niroldu tlt l!o11lhfim, hispo de llly
r!Oplurn 111 pa,·ftlms, t : coadjuctor do de Tréveris. O nutor reprovou n sua 
obra, mas os athéos adoptarnrn o livro vertendo-o em todns as linguas da 
Europn. 
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PERIODO V 
UL'I'II\! ;\S CONSEQUENCIAS DA REFORMA PROTESTANTE 

R.twolnçiio fa·n.ucezn. 

433) As causas (t), tanto pr\'Ximas como remotas, da 
revolução franceza cifram-se nas seguintes: - 1) a uiforma 
protcstautc, cuja consequcncia ultima, em virtude de seus 
princípios, não póde deixar de ser o socialismo e o com· 
mmusmo na Sociedade, o idéalismo na philosophia, o racio
nalismo na religião ; - 2) o despotiSmo de Luiz XIV. que 
abateu os nobres, deixou de convocar os Estados-Geraes e 
po7. a confusão na Egreja promovendo o cesarismo e o 
gallicanismo ;-3) o jansmúmo, que, sob o pretexto de devo· 
ção, estragou o sentimento religioso pervertendo numerosos 
membros do clero, corrompendo os costumes de Luiz XV 
e da côrte, introduzindo a discordia entre os dois poaeres, 
propagando a immoralidade e perseguindo a Egreja Catho
lica ; - 4) os p!lilosoplws, que organizaram uma associação 
afim de acabar com o throno e o altar. Deu-lhes Vollaire 
a palavra de ordem dizendo: h~rasez l'infâme, isto é, ]. 
C. ou a Egreja Catholica, que vem a ser o mesmo. Esta· 
beleceram uma especie de dictadura litteraria valendo-se da 
satyra e lançando o ridiculo sobre a religião, e seus mi· 
nistros que accusavam de toda a sorte de crimes, adulterando 
a historia, declamando contra os abusos, que parte fingiam, 
parte exaggeravam, e empregando, para enganar os simples, 
muitas palavras em sentido novo e capcioso. Estas palavras 
eram principalmente :-fauatismo, pllilosop!tismo, pMiantro
pia, espirilo for/c, preconceito, pre?Jenção, progresso, atrnzo, 
civilização, iguormzcia, instntcçt1o, lt'berdade, obscurmztismo, 
toleraucin, etc.- 5) A ruina das finanças; - 6) a agitaçlfo 
g-eral dos espíritos exasperada pela imprensa e pelo thea
tro; - 7) a falia de pessoas capazes de dominar a situação . 

. ('). Indagar os (um a.t-da revoluç:lo ni\o significa buscar razões pnrn 
3 JUSttlicnr, mas quer dizer t:To sómente procurar a origem e esboÇAr os 
progrc"!os e ns dh·crs~s phnses desta gravissimn doença da Sociednde E' 
c~rlo que \111111 reformn se tornárn neccssnria, c ê cgualmenle certo que, 
51 :{ frclllc d11 naçi\o estivessem pessons capazes de levar n effeilo essn 
rcfon~a _em tempo oppor!uno c de 11111 modo conveniente, se evitnrin um 
gr~nc!•s.s amo m:~l; isto, porém, n:To bnstn pnrn desculpar o que desde 0 

pr.mctpto da revolta se fez contra todo 0 direito ; e muito menos, 05 

crunes horrorosos, praticados depois. 
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434) Os pre ludies-da revolução começaram logo nos 
primeiros annos do reinado de Luic XVI (74-93), neto de 
Luiz XV e casado com Maria Antonieta, filha de Maria 1 
Thcreza da Austria. Desejava Luiz ardente e sinceramente 
o bem do seu povo ; era dotadv de opti mos costumes e de 
muita generosidade ; mas de caracter tímido e indeciso. Suas 
primeiras medidas, maxime o apoio prestado éi revolução 
americana, serviram só para augmentar o deficit e a agi· 
tação geral. Empregou os maiores esforços afim de melhorar 
as finanças, (t) mas, baldado em tudo, recorreu, por fim, á 
reunião dos Estados· Geraes, que na o haviam sido convo-
cados mais desde t 6 1 4· Com metteu então o erro de não 
influir nos eleitores como o fizeram com torto o afinco os 
que conspiravam contra o throno e o altar. Outro erro do 
monarcha consistiu em conceder ao lercdro estado o que 
até então nunca tivera, a saber: uma dupla represmtação. 
Feito isto, para o triumpho da democracia faltava apenas 

· a fusi1o das I res ordens, visto como o terceiro estado con· 
tava um m:mcro de votos maior que o da nobreza e do clero (9) 

435) Os Estados-Geraes- No dia 5 de Maio de 1789 
abriu-se com solemne pompa em Versalhes essa grande as
sembléa, que constava de I 145 deputados. Como a nobreza 
e parte do clero recusassem consentir na fusão das tres 
ordens, os deputados do terceiro estado, capitaneados por 
Mirabeau, retirando-se, constituíram-se em assemóléa 11acionat 
(17 de Jun .), e,jurando que não se haviam de separar em
quanto não tivessem dado uma conslituiçf10 á França, as
sumiram o nome de assemóléa constituinte (20). Afinal, 

~' ) Os ministros prin.:ipaes de Luiz XVI fornm Jllaurcpas, que acon· 
selhou a rcinlcgraçilo dos pnrlamcntos; Turgo/1 que se declarou em fnvor 
do parlamento Jlfauptou, porém não alcançou que n Sll:l opini:to prev~le 
cesse; Lamm/non dt .1/o/ulurba era d:t opini:to de Turgot; ei,•ado, porem, 
como elle, do espírito phi!osophico da época. Estes mmistros le,•arnm ~ 
effeito algumas reformas ulcis, mas insufficientes; outras imprudent.es e .ate 
p~rigosas.-Nethr (1776-81~, por mais q~:e f•zcsse para procurar dmhe1ro, 
só conseguiu nugmentar o medonho rltjidl.- Vtrgomts ( 1781 - 87), querendo 
seguir as tradicções da politica frnnccza, n:~dn obteve, princ•palmcntc por 
falta de npoio c de uni:to. Uma assembl.!a de ltDiaveis, convocada em 
1787, separou-se sem resol\'er cousa alguma. Havendo o rei decretado 
um imposto, foi·lhe recusadc> sem piedade. Tendo nnnullado a re,•ogaç:lo 
do Edicto de Nantes para ver si ganhav:t " sympnlhin dos Protestantes, 
estl!s revela ram-se seus maiores :nimi&tOS! 

(') Antigamente cada estado votava scpnradnmentc, formando n maio:ia 
de ca~ln um delll!s um voto. Qunn.Jo o bom do I'Ci concedeu no 1~r~~1ro 
est.1do a dupla reprr5entnçl o, n11o previu que ~ll es em seguida ex1glrl11111 
a fus:lo dn' tres ordens c a \'Otaç11o, como dizem, por c:.beçn. 
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tanto o rei como o,; outros deputados, cederam indo •·eu
nir-se ao terceiro estado.-A constituinte aboliu (4 de Ag.) 
-os privilegies feudaes, o direito de primogenitura e os ti · 
tulos de nobreza ; reformou toda a administração do reino; 
substituiu a bandeira tricolor á branca ; decretou a liber
dade de consciencia e a da imprensa ; declarou, bens na
<:ionaes, todos os bens ecclesiasticos, e, pela constituiçl10 
civil do clt!1'0, invadiu os direitos mais sacrosantos da Egreja. 
Tendo á força de ameaças conseguido que o rei sanccio
nasse estes decretos, a assembléa separou-se no dia 30 de 
Julho de 9 1 .- Factos. No entretanto em Pariz a popu
laça, açulada pelos jornaes incP.ndiarios, arrasava a Bastilha 
{14 de Jul. de 89), e, dirigindo-se furiosa sobre Versalhes 
(5 de Out.), obrigava o monarcha a mudar-se para a ca
pital, para onde foi em breve seguido pela assembléa, que 
se installou perto das Tulhcrias. Então 300 deputados e 
muitos nobres, assustados pela ousadia sempre mais cres
cente do povo, afastaram-se de Pariz e até da França. Re
parando, pois, Luiz XVI no desamparo t: no grave perigo 
em que se achava, tentou fugir; mas, preso em Varcmlt!J' 
(20 de Jun. de 91) e levado a Pariz, foi suspenso de suas 
funcçOes, ao passo que a populaça , arrastada pelos '.Jacobinos, 
pedia a sua deposição. Appareceu pouco depois (27 de Ag.) 
a convenção de Pillnitz, pela qual a Prussia e a Austria 
promettiam reinteg rar o rei no throno. O seu unico resul
tado foi aggravar ainda mais a cruel posição do infeliz mo
narcha. 

436) Assembléa Legislativa (1 de Out. de 9' -2o 
de Set. de 92) - A maior parte dos deputados d:t assem· 
óll a l~gislativa eram jovens atrevidos sem princípios de
terminados, sem moralidade e sem experiencia. Um pequeno 
numero de homens honestos e prudentes, que desejavam 
guiar-se pela constituição, formavam a direita. Occupavam 
a aquerda os Girondinos ; a t'XIrema esquerda, a JJ.fon
tanlta, partido formidavel que tinha a seu serviço os jor
naes incendiarias.- Tirando ao rei o titulo de Sire e o de 
Mngestade, a legislativa decretou a pena de morte con
tra os emigrados, prohibiu o exercício até do culto privado 
a~s ~acerd~~es que recusavam prestar juramento á , con
st•tulçao c1v1l do clero, e logo depois os condemnou a de
portação. Emfim, obedecendo ao vulgacho, convocou a 
convenção e separou-se, deixando a França abysmada em 
medonha anarchia, e em guerra com a Europa, o monarcha 
preso, e toda a gente honesta entregue ao systenn de 
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proscripção em massa.- Acontecimentos. Pouco depois 
da abertura da assembléa legislativa a noticia de que os 
Francezes tinham sido derrotados na fro nteira da Belgica, 
causou graves desordens em Pariz. .~1/nrn/ pediu diversos 
milhares de cabeças, e a populaçil, armada por Bailty, 
adaptou o barrete phrygio, dando um assal to ao palacio 
rea l c humilhando seriamente o rei (20 de Jun. de 92). 
Dahi a pouco essa mesma populaça (10 de Ag. de 92), 
exaltada até ao delírio pela invasão dos Prussianos e pela 
chegada dos JJ!fnrsdhezcs, invade c saquea as Tulherias, e, 
penetrando na sala da assembléa, pede a altos brados uma 
couvmçi1o unci'tmnl e a depos ição do 11•rn1mo. O infeli;r. mo
narcha, que, no entretanto, se acolhera ao recinto da as
sembléa, é por esta mandado para a prisão do T emplo. 
Chega, portanto, a anarchia a seu auge. fugindo todos os 
nobres que podem. Occorrcu no meio destas desordens a 
selvagem matança dos dias 2, 3, 4. 5 e ó de Set. por culpa 
dos jornaes incendiados, e da municipalidade de Pariz, á 
cuja fren te estava Danton. 

437) A conven ção n acional (21 de Set. de 92-2 
de Jun. de 93)-estreou pronunciando a deposição do rei, 
proclamando a republica e substituindo o 111 ao vós, assim 
como o titulo de cidadão ao de senltor. Dois partidos en· 
carniçados disputaram entre s i a supremacia nesta assem
bléa. Na uquerda estava a Jll/ontnnlen , partido composto 
de demagogo'> furiosos, como Dnnlon, Robespierre, Canto!, 
Fouclté, Mm·at, etc. que desejavam a republica uma e indivi· 
sivd: apresentavam-se na direita os Giro11dinos, que pediam 
uma t•epub/icn federativa como a dos Estados-Unidos. Estes, 
embora apoiados por varios departamentos, em Parir. eram 
impotentes. A Mo11tanlta, afim de perder os Girondinos, 
proclamou a republica uma e i11divisi?Jc/; accusou o rei 
de traição, e, por um arremedo de julgamento, o con
demnou á morte, que elle soffreu com heroica resignação C). 
Este horrendo crime teve as mais funestas consequen
cias. No exterior uma grande guerra com toda a Europa, 
que entllo formou a I Col/t"gaçi1o contra a França; 110 intenor 

(
1
) Luit XVI· -ouviu com firmeza a ímpia sc:ntcnç.1: dc:spediii·SC soce· 

gM~:u~ente da suo. fnmiha ; cntrc:tcvc·se largo tempo com o seu confessor; 
as!•stn~ :\ missn.; commungou, c dir igin·sc nobremente para o cndnfnlso. 
L:1 Q\117. fnlnr ao povo, mas o rufo do~ tambores nhnfou n sua voz. t Filho 
de S. Lt~i:, mbi ••o d o• , exclnmou então o seu confessor, e o rei entregou 
ao nlg.o7. ~un. augusta cabeçn.·-:u 1\c Jnn . de 93, pelo meio din, na prAÇI\ 
ele Lmt XV, entllo prnçn da Revoluç:'i••, hoje dn Cnncordiô\. 



ULTIMAS CONS EQUENCIAS 299 

a insurreição de varios departamentos e o triumpho da Mon
ta1llta, que instituiu o tri/11mal revohecion.an"o para julgar 
os conspiradores; decretou as visitas domiciliarias, e creou 
a 'Juula de segurauça geral e a da salvação puó/ica.
Proscripção dos Girondinos. Tendo a Convenção per
mittido ao tribunal revolucionario condemnar os proprios 
membros da assembléa, os Girondàlos accusaram Robespiér· 
n : de tyrann ia, Danlon da matança de Set. e JJ!la1·at de ter 
pedido 270,000 cabeças; conseguira~1 levar JWm·at ao tri
bunal rcvolucionario e crear a commissão dos doze para 
examinar os actos da collllllllna; porém foram elles por seu 
turno accusados de quererem dividir a França e de sereur 
cum plices dos reis e dos e migrados. JWarat foi absolvido e 
pela populaça levado em triumpho á Convenção. No mes
mo tempo a commissao dos do::e era supprimida, e a com-
1/luna , furiosa, bloqueava as Tulherias com r6o canhões, 
levantava o povo e o impellia contra a assembléa pedindo 
a proscripção de 2 r girondinos. Estes na verdade- foram 
presos e dentro em breve levados ao cadafalso. 

438) T error.- 0 regime do terror começára de facto 
desde o dia em que a revolução, reconhecida legitima, im
molou s uas primeiras victimas em nome da salvação publi · 
ca; foi legalmente estabelecido pelos decretos revoluciona· 
rios que se seguirarn á morte do rei, e ficou completo pelas 
medidas sang uinarias que a Jlllontaulta tomou depois de en
carcerar os G irondinos. Com effeito a Montanha então pro
clamou o principio que não h.a crime em tempo de revoluçilo; 
decretou o alistamento em massa; ordenou aos gen~raes que 
sem excepção fuzilassem os prisioneiros; poz premios sobre 
a vida dos insurgentes, e promulgou a lei dos suspeitos, 
que autorizou a Yunta da salvaçtío publica a prender e 
guardar preso, até o fim da guerra, todo o cidadão que 
se mostrasse indifferente em negocios relativos á republica. 
-As façanhas destes taroristas foram dignas dos princí
pios que professavam, e taes que não se encontram seme· 
lhantes em t.oda a historia do aenero humano. A santa 
guilltotiua, como diziam, decep~u milhares e milhares de 
cabeças por suspeitas infundadas e ás vezes ridiculas. As 
victimas mais illustres foram-a rainha Maria Antq11ieta; o 
duque d'Orléans, apesar do appellido de hgalité e <;te ter 
votado para a morte do soberano, seu primo (1); a senhora 

~ l ) Philifpe !f_galité, pae do rei Luiz Philippe 11 ern bisneto do Rermte • 
.CUJo p:1e for Ph•hppe d'Orléans, irmão de Luiz XIV. 
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Rollaud, Bailly, Banzave e cinco illustres generaes pela uni
ca razão de terem sido derrotados. Violaram os sepulchros 
dos. reis em S . Diniz, e profanaram barbaramente seus n:s· 
tos mortaes. Um decreto permittiu o divorcio, outro egualou 
os filhos legítimos aos naturaes (r). Academias, collegios, 
universidades: tudo destruíram, e, para acabar melhor com 
o passado, aboliram o velho calendario substituindo-lhe nova 
divislio e nomenclatura de mezes e de dias (2). A ultima 
scm a do governo do terror foi uma das mais horrendas da 
historia. Tendo a sauta guilhotiua acabado com todos os 

( 1) Foi contra a religi:ro que exerceram principahncntc o »CU furor os
terroristas. Pois decretaram o culto da dmsa Ra::t7o vedando o Christianis· 
mo, e, sob pena de morte, pro h1bir:un fuer qu:~l c1uer signal de religillo
cbristan, conservar qualquer objecto que ihe pertencesse, gu:l rdar os dias 
santos e mostrar, ainda que levemente, dcsapprovar o culto Mcinnal da 
referida deusa. Sob a mesma pena de morte o rdenaram a todos os sncer
dotes jurassem que tinham até entllo eng:mndo o povo ensinando·lhe uma 
rcligillo falsa. Derrubaram por toda n parte as cgrcjn.s ou :~s dedicaram :\. 
infnmc deusn, que era uma danç.uinn impudicn; roubaram os vasos ,;agra
dos e outros instrumentos do culto, e, depois ele os macular indecentemente 
os c1ucimnrnm em publico; parodiaram 11 confissilo, o sc rmi'!o c ns mais. 
funcçôes dn Egrcja, vestimm de bispo um burro (nllo só em Pariz, como 
em diversos outros logarcs), conduzindo·o process ionalmcnte pela cidade 
até o seio dn Convenç.'lo com vivo npplauso dos dcputndos. Colloenram, 
nlém disto, a inf:une deusa sobre um carro triumphnl tlll aclo de pisnr aor 
pls um n-urijixo (horresco referens 1)1 levando·n do mesmo modo pela cidade 
até a Convenç:lo, onde ella, assentad:1 n:1 cadeim do presidente, recebeu 
as homenagens dos deptllados. Transferindo-a, por fim, :\ enthedrnl e col· 
loeando·n no throno de Nossa Senhorn, oiTereec:r:un·lhc honras divinas. Vide
- Wouters, Rohrbaehcr, Darras, C. CMtll, Thicrs1 R•vnul<, D:~niel, Alzog, 
Chantrcl , S11lznno1 Blanc, Berc11stel e llenr•on, l.acretellc, Victo r Duruy, 
Amadeu Gnbour; Peter Fredet O. D. ; Jorge Wcber, protest:~nte nllemilo: 
Jorge l'nrk fishcr, p rotestante americ:~no; Gln•rc, :~ rt. l·lebcrtj Bouillc:11 item~ 
Fellcr, item. Vide lambem a l?rout tles Qutstions 1/istoriquu em um artigo 
nntcrior n 18 78. Todos estes auto res fnlnm destas glorias d:1 revoluçilo
comu de um (neto bem conhecido, incontestado c incontcstnvcl; poré m. 
nem todos referem as mcsmns ei rcumstnncins. Com receio de ofTcnderem 
o leitor empregam geralmente euphemismos, m11s alguns se e;<plic:un cl:l · 
ramente. Conhecemos um ou outro nutor do nosso tempo, que nilo refere 
estes ho~rores, mas nllo achamos algum que os negue. Observamos isto, 
porque, n11o ha muitos annos, um certo deputado teve a corngc:m de negar 
em publico parlamento n cxistenein de semelhan.tes fnçanhas. 

(2) Supprirnindo n éra dtristnu (5 de Out. de 93) decretaram afranu:a,. 
que devia começar no dia 22 de Set. de 92, dia d :1 fundação da rcpublica. 
Dividiram o anno civil em doze mezes de trmtn dias. Ch:~mnrnm os mezes 
do outono, vwtlimiain, /Jrumairt, frimaire; os do inverno, nivôsc, pluviôst, 
vmtôu; os <111 prinmvera, germinai, jlorlal, prairial; os do vcrilo, masidor,. 
thcnuit!f>r, fiwrtitlor, Cada mez foi dividido em trez dtcaáas, e seus d ias 
fornm dcnomint1dos : primidi, duoth~ tritli, quartidi, quinlitli, st:t:tidi, re)tidi, 
orti . .:, uouhli. ffuttdi, O dtcarli crn d i11 snnto. Aos snntos do cnlendnrio ehris· 
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mtmtgos da Montanha, e~ta dividiu-se em tres partidos, a 
saber: os exaggerados , CUJO chefe e ra Hebe1•t; os moderados, 
á cuja lrente estava Da1tton, e o triumviralo, em que do· 
minava Robespicrrc. Aggredidos os primeiros por Danto1t e 
Robespierre, foram condemnados á morte, que soffreram com 
vil pusillanimidade. Pouco depois Danton e seus collegas, 
culpados de moderantis mo pelo mesmo Robespierre, perde
ram a cabeça no cadafal so. Ent::ío o terror subiu al' ultimo 
ponto fa :>:endo R obespic:rre correr rios de sangue humano. 
Contam-se entre as numerosas victimas a irmmt de Luiz 
XVI, o grande chimico Lavoisier, os poetas Rouclur e 
Audrl Cllénier com todo o parlamento de Tolosa. Acoima· 
dos por fim de tyrannia e condem nados á morte pela Con
venção, Robespúrre e seus collegas tentam fugir e suici
dar-se; porém são presos e levados ao cadafalso no meio 
das im precações dessa populaça que pouco antes os pro
clamava regeneradores da humanidade. 

439) Reacção Thermidor ial-9 Tlurmidor (27 de 
J ul. de 94- 26 de Out. de 95).-A morte de Robe,pierre 
privou a Jlilontanlta da sua força, passando a maioria da 
assembléa para a Planicie, partido composto de moderados. 
E stes, portanto, abolindo as leis sanguinarias do Terror e 
acabando com a commm1a de Pariz, mandaram para a 
guilhotina Carrier, autor das 1loyades (• ) e dos casamentos 
republicanos de Nantcs ; JVIaigrct e outros que em Lyão e 
em Toulon haviam realizado matanças mais que selvagens. 
Desarmaram por duas vezes o povo, que, sublevando-se, 
havia invadido a sala da assembléa bradando : Plfo e a 
co11slituiÇiio do amzo /f. Crearam, de mais a mais, o g rande 
livro da divida publica; organizaram o museu; adoptaram 
a uniformidade de pesos e de ·medidas ; estabeleceram o 
telegrapho aereo ; autori1.aram diversas escolas de medicina 

tilo suhstituiram nomes de legumes, de animaes etc . 1 v. g . .Roisi11, snfi·on, 

duítoigm , co/rlti9"t• duvol, bolsomitle, ta1'0ift, 011101"nt:le, ponois, etc. etc. O 

principio do nnno fixou-se no equinqxio do outono, i. é. , no dia 22 de Setem· 
bro. Os d-•~e mezes eram seguidos por cinco dias complememarios chama

dos somrulollitlcs. O pcriodo de quatro annos no fim do qual os dia• com· 

fJitmtlllorios eram uis em Jogar de cinco, ch~mava-se jro11rioda. O q\uuto 

nnno dn fronâo.lo denominava-se st:Jflil. 

~' J Cnm o pretexto de deportar proscriptos para n Guiana, Co,·icr en· 
chta com elles em Nantes dh•ersos navios, que depois punha a pique pra

ticando um buraco no fundo. E" esta crueldade que recebeu o nome de 

" 0! odu. Deu o mesann Corritr por desprezo o nome de easammlo r~u· 
óluollo no fncto de atira r ao rio um homem e uma mulher amarrados jun· 
tnmente. 
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e de direito ; decretaram um vasto systema de instrucção 
nacional e a fundação da escola non\~al , do conservatorio, 
do instituto nacional, etc. T endo por fim concluído a consti
tuição do anno III (94), separou·se convocando o Dir~c/orio. 

Foi nesta occasião que Bouaparte ensaiou seu tino militar, 
r eprimindo habilmente por meio do canhão um novo levan
tamento popular. 

440) I Collig ação (93 -95)- Resistia, no ent retanto, glo· 
riosamente em toda a parte, o exercito francez á I Co/lig a
çilo mropéa. Assumindo a direcção de todas as operações 
militares, acudiu Carnot aos revezes experimentados no prin· 
cipio da guerra, devidos p rincipalmente á defecção de (•) 
Dumouries (93). Tou/on foi ret<'mada aos Inglezes, que, sendo 
desbaratados outrosim no norte, foram compellidos a levan
tar o cêrco de Duukerqut· No mesmo tempo Dugommier e 
JV/oucey derrotavam os Hespanhóes nos Pyrenéos (94) ; 
Yourdan, os Allemães em Wattiguies (93) e em Fleurus 
(94), emquanto Pic!ugm, invadindo a Hollanda, se apoderava 
da frota inimig~. presa no gelo (jan. de 95). Produziram 
estas victorias o /ralado de Basiléc~ (22 de Jul. de 95), pelo 
qual a Prussia e a Hespanha reconheceram a republica 
franceza . 

441) O Directorio (27 de Out . de 95- 9 d e Nov . de 
99)- reanimou por um instante o credito substituindo ao 
papel·moeda, já totalmente desconceituado, apolices terri
toriaes que dentro em pouco tiveram a mesma sorte. Declarou
se, portanto. o governo fallido de uma immensa quantia. 
Conservou o D irectorio as leis da Convenção contra o Chris· 
tt'amsmo ; mandou Bonaparte á Italia e ao Egypto ; arrancou 
brutalmente de Roma o papa P io VI, e luctou com varias 
conspiraç(Ses entre as quaes se destaca a ôe Gracc/w Baómf. 
Como as eleições de 97 enviassem para a Camara uma no
tavel maioria realista, 53 deputados e dois ministros foram 
presos e deportados ( t8 de F ructidor ou 4 de Set. de 97). 

442) 11 Colligação(1798)- T endo o Directorio, durante a 
au.sencia de Napole:Io, organizado alguns governos repu
blicanos (R~puólica Romatza, Helvdica, Partltmopéa, etc.), 

t ') Dumom·~e: já era marechal quando come.,;ou n rcvoluçllo. Posto :\ 
fr.cmc dn cx~rclto <lo N.ortc, ganhou numerosas victorins, conquistou 11 Hei· 
~aca e repclhu os Prussaanos; soffrendo1 porém, n:t batalha de Nerwin 
(18 de )!arço de 93) um pequeno des~tstre, fui chamado pela Convcnç;to' 
á q ual recusou obedecer desertando pnrn o campo inimiao donde se t'~ 
T OU para a Inglaterra, ,., , re I 
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dependentes da França, as potencias da Europa, excepto 

a Prussia c a Hespanha, formando uma f f Colligaçllo, der

rotaram os Francezes em muitos Jogares. O governo dire

ctorial, por conseguinte, estava ameaçado da ultima ruína 

quando Bonaparte, ao voltar do Egypto, lhe perguntou:

Que luzveis feito dessa F1·auça, que cu vos deixei lll'o bri

lhmrtc? 

443) Napoleão.- Sms principio.,.-Era Napolea.o ainda 

muito moço e simples ajudante-general, quando se distin

guiu expulsando os Inglezes de Toulon. Incumbido pelo 

Dircctorio de capitanear a expediç:I) da Jtalia, conquistou 

rapida mente todo o norte da Península, e obteve o tratado 

de To!entiuo (17 de Fev. de 97), pelo qual Pio VI cedeu 

Avinhão e a Romanha. Penetrou no Friule e dictou á 

Austria o tratado de CaNtpo-Formio, ( 1 7 de Out.), que lhe 

deu as ilhas Jonias, a Belgica e toda a margem esquerda 

do Rheno. Sacrificando Veneza e a Istria, que entregou á 

Austria, organizou a republica Ltgurilla, cuja capital foi 

Genova, e a Cisatpiua, que comprehendia Mantua, a Lom

bardia e a Romanha. E ncarregado ent:Io de expulsar os 

Inglezcs do Egypto, e de prestar apoio a Typpou-Saeb, 

o heroico defensor do Hindostao, occupa JV!alta de 

passagem ; desembarc:~ perto de Alo:andria~l de Jul· 

de 98); ganha a batalha (1) das Pyramidcs 2 r de Jul.) 

e, tomando Gaza e Yaffa , vae pôr cêrco a S. ollo d' Acre. 

Destroça a Turquia na batalha do Monte Tllabor (16 de 

Ab. de 99), e, de volta ao Egypto, dispersa em A boukir 

18.ooo Janizaros (24 de Jul.). Passa á França (Ag.), apesar 

de lhe ter Nelson destruido a frota; humilha o Directorio, 

e, pelo golpe de estado de 9 de Nov. de 99, apossa-se do 

supremo poder com o titulo de primeiro cousttl. 

444) Consulado.-to de Nov. de 99- 1804).-Subindo 

ao c?n~ulado, dotou Napoleao a França de uma 11ova 

constttlttção em q\1e at tribuiu tanta autoridade ao primeiro 

consul, que para ser monarcha só lhe faltava o nome. 

C~ptivou ~ sympathia geral reabrindo as egrejas, res ti

tumdo a hberd~de aos sacerdotes, assig nando uma con· 

corda ta com Pto VII, abolindo o emprestimo forçado e 

reformando toda a administração. Interrompe por um ins

tante estes trabalhos; vôa a Italia e derrota os A us-

r> &>/dados, exclamou Napole«o ao travar-se a peleja, 9 11DI 'tllla stcu/lll w s 

t tl<1o tOIIIt mp!amlo do alto flt slas pyralllidtJ! 
20 
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triaco,; em A1armgo, a quem tira a Lombardia. A,;sj, 
gnando pouco depois a pa?. com a Austria, consegue col
ligar a Russia, a Dinamarca e a Suecia contra a Inglaterra, 
que pelo tratado de Amims ( 1802) obriga a restitui•· todas 
as conquistas feitas em dez annos - Imper io (4- 1 S). 
Desde o anno de 1802 foi Napoleão, em recompensa de 
seus grandes serviços, nomeado consul por toda a vida. 
Por outro lado a conspiração da machina infernal , e a 
guerra que devia em breve atear-se contra a Inglaterra, 
grangearam notavel importancia ao restaurador da França. 
Havendo, portanto, um tribuno proposto dar-lhe a coroa 
com o titulo de imperador, o senado approvou a proposta, 
Pio VII o sagrou, c elle se coroou a si mesmo e a im
peratriz na cathedral de Pariz no dia dois de Dezembro de 
J 804. t'\ convite das republicas italianas cingiu tambem a 
Coroa de Ferro com o titulo ele rei da Italia. 

445) III Colligação, 1805. --frritadas com a noticia desta 
nova gloria de Bonaparte, ns potcncias européas unem-se 
uma terceira ver. contra a França i porém Napoleão1 par
tindo de subito para a Gerrnania, atravessando em seis 
semanas a Baviera e transpondo o Danubio, bate os aus
t ríacos em diversos Jogares; entra em Vit·Jma (3 de Nov. 
de 1805); persegue o imperador, que foge para a JVloravia, 
e, na planície de Aust~rlt'tz, esmaga o exercito austro-russo 
(•). O fructo desta memoravel victoria foi o tratado de 
Presburgo (5)1 tão hu milhante para a Germania, e a Co11· 
f~deração do Ritmo, q ue, dissolvendo o antigo imperio 
allemão, obrigou Fra11cisco !f a depor o titulo de impe
rador da G~rmania, e a tomar o de imperador da Austria 
com o nome de Fra11cisco I (s). No mar a fortuna das 
armas most rou -se menos risonha a Napoleão, porquanto 

(
1
) Soltlaáos, disse Napoleilo depois de'sta batalha, estou sotisfti!t• mm· 

110S(tl, VJs ro6ristts llt ,trli•ritl tiS acuul.f imj>trinu. 
(') A Maria 'l'lttl'tUt c a F rnncisco I hnviam succedido: - 1) Jvu 

li ( 1765 -90', seu filho, que, a despeito das p:llernacs admoestações de 

P io VI, persef!uiu a Egrcjo. usurpando- lhe o ministerio, c propagou os 

princ1pios dos pltilusvp!tos nt!tlus. Os Pai:es Dni:ros revoltaram-se contra 

elle :-2) LtojJcldo 11 (1790 - 92), irmão de José Il, acolheu os emigrados 

francezes, e eomhatcu contra a F ra.nçn, etc·-3). Fm>td~co li (92- ISJS) 
ou 1, filho de Leopoldo li e sobr1 nho de :\'lar~ a Antomela achou·sc en· 

volvido em todas o.s couunoções do. época Foi pne de Ftr;tamfo f e 1wô 
de Francisco José, o actual impe rador. Ftma111fo f, succcssor de Fr:m· 

c]sco ,U ou 1. e g_enro de Vict~r Mn~ucl I d11 So.rdcnha (3 1)1 
ero. tio de 

l• rnnc•sco Jose c 1rmilo de Marm Lumt, mulher de Napoleito I. Abdicoll 

em 1848 e falleceu em 1875· 
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na batalha de Trafalgar (2 1 de O ut . de t8os), apesar da 
morte de Nelson. os lnglczes destroçaram completamente 
a esquad ra his pano· fra nceza.-IV Colligação, I8o6.
Tendo o imperador constituído o ducado de Berg á custa 
da Prussia, esta formou a IV Colligação unindo-se á Ingla
terra, Suec•a e Russia. Marcha, portanto, Napoleão inconti
nenti contm a P russia, aniquilando-a na batalha de /m a 
( 14 de Out.) ; éntm em Berlim (28) e decreta o bloqueio con- · 
tinental contra a Inglaterra. As victorias de Eylau (7 e 8 
de Fev. de 1807) e de Friedland (14 de Jun.), conseguidas 
sobre os Russos e os Prussianos, facili tara m a conclusão 
do tratado de Tt"lsit, pelo qual Bonapar/e e Alcxandn I (•) 
d ividiratll amigavelmente entre si o mundo. A linha imagi
naria demarcadora. passando por T ilsit, devia alongar-se 
de polo a polo, ficando o Oriente para a Russia, o O cci
dente para a França. 

446) A ' guerra da H e spanha- déram occasião as 
desavenças domesticas, t'Stimuladas pelo Pri11cipe da Paz, 
ent re Carlos IV e Feruando VI!, seu filho. Pois Napoleão, 
nomeado arbitro entre e lles, attrahiu a Bayonna a família 
real ; obrigou o fi lho a restituir a coroa a seu pae, e o pae 
a cede l-a ao imperador da F rança ( 1 80~)! Com tudo os Hes
panhóes, apoiados pelos Tnglezes. oppuzeram heroic<l resis
tencia aos imperiaes, que invadiram a Península. O proprio 
Napoleão transpondo os Pyrcnéos, occupou Sanzgossa e 
Madrid (9), e porventura conquistaria toda a Hespanha, si 
não fosse chamado repentinamente á Germania pela-V Col
ligação, 1 8og.-Como a Austria tivesse, por conselho da 
Inglaterra , tomado a offensiva ao mesmo tempo na Polom'a, 
na Baviaa e na ltalia, Bonaparte voa á Germania; ganha em 
quatro dias consecutivos quatro grandés batalhas ; entra em 
Vienna (13 de Maio); perseg ue os Austríacos além do Da
nu~io ; alcança as memoraveis victoria.s de E ssliug (22 de 
Ma1o) e de Wagram (6 de Jul.); dieta a Paz de Vim11a 
(14 de Out .) e Clbtem as províncias illy ricas.-0 imperio 
fran~ez .~este tempo tocou o auge da sua gloria e grandeza, 
P?rem Ja em toda a parte iam apparecendo symptomas de 
d tssolução. 

447) . Pio VIJ. - Napoleão bate na pedra a11g ular c fi· 
ca pcrdldo.- Recusando Pio VII expulsar de seus estados 
os Inglezes, fo i, por ordem de Napole~o. preso (6 de Julho 

(') Alo:andre I (1 So.!- 25) ern filho de Paulo I (96- 18or), filho e sue' 
cessor de CnthnrinR n. 
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de 1 8og), fechado na fortaleza de Savona e, por cinco annos, 
privad? de toda a communicação com os cardeaes e o mun
do catholico. Transferido mais tarde para Fontaineb/eatt, foi 
tratado muito indignamente pelo proprio imperador em pes
soa. Esta acção inqualificavcl que offendia a consciencia de 
duzentos milhões de catholicos, perdeu o seu autor fazendo 
a excommunhão litteralmente calzi1· as armas das mãos de 
seus soldados na- Campanha da Russia em 1812.(1)
Tendo Aexandre I permittido o commercio com os Inglezes, 
Napoleão atravessou a fronteira á testa de 6so.ooo homens. 
Depois da batalha de Smo/msko ( 17 de Ag.), retiraram-se os 
Russos convertendo todo o paiz em um deserto. A bem dispu
tada victoria de Borodino ou do JJIIoskova abriu aos invasores 
as portas da capital ( 17 de Set.), que fô ra desamparada e 
dentro em pouco foi entregu~ ás chammas. Ordena 13ona
parte a retirada ( 18 de Out.) e oppõe forte resistcncia aos 
contínuos ataques do inimigo; declara!ldo·se, porém, um in · 
verno excessivamente rigoroso, caem as armas dczs mãos. 
dos soldados, succumbindo cada noite milhares de homens e 
de cavallos. A ultima e mais tremenda scena occorreu na 
passagem do Beresi11a (26- 28 de Nov.), onde qu ebrando uma 
ponte, os Francezes que no mesmo tempo eram acossados 
pelos Russos, pereceram em grande numero. Tratava, no 
entretanto, Pariz de proclamar a republica, a Germania in
surgia-se em peso, e numerosas deserções appareciam de 
todos os lados. Logrou, todavia, Napoleão serenar os espí
ritos, reunir um novo exercito e ganhar as gloriosas victo· 
rias de Lutzm e de Bautzm (2 e 21 de Maio de 13). 

VI Colligação- r8I3- 14.-Como Bonaparte recusasse 
a paz que os alliados lhe offereceram em Prag a, os sobe
ranos da Europa colligàram-se de novo contra o inimigo com
muro. Napoleão venceu ainda os inimigos em Dresda (27 ?e 
Ag.); seus generaes, porém, levaram diversas derrotas. Fenu
se, ·por fim, a memoravel batalha de Leipsick, que durou tre5; 
dias (16, 17 e 18 de Out.), sendo os F rancezes destroçados com 
immensas perdas. Invadem então os alliados a França por to
dos os lados, e cercam Pariz, que logo capitúla (30 de Mar.), 

(') Queixando-se Bonttpnrte ao rei de Napoles da resistencin de Pio Vil, 
escreveu estas pnlttvras: •Que fnr:i, pois o Papa? Ha de querer excom
mungar·me ; mas far:i a (X(OIIIIIIIIfllu1o caltir a.s armas das milos dos meu.s 
soldntlos i'. E neste c:nso que fah:~ sin!'lo c:ortar-me o cnbcllo e ftdwr-me ent 
""! moslttro i'• Deus encarregou os Russos da primeira p11rte desta sorte. 
de imprecaçllo; o~ Inglezes dn segunda, c:onforme veremos. 
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emquanto o senado depõe Napoleao (3 de Abr.), que parte 
para a ilha de Elba (t}. 

448) I Restauração.- Os cem dias, (r8I4- IS.)
O coude de Provmça, que o senado <""hamou agora para o 
throno, assumindo o nome de Luiz XVIII e outorgando 
uma Carta constitucionaL, assignou a paz com os alliados e 
dentro em breve foi pela volta do imperador obrigado a fugir 
p;ua Gand ; pois Napoleão, aproveitando-se da indolencia 
dos Burbons e illudindo habilmente a vigilancia dos embai· 
xadores que o cercavam, sahiu da ilha de Elba (r o de Março de 
I~ I s); desembarcou em Camtes com um punhado de gente e 
dahi a poucos dias subiu de novo ao throno da França; alistou 
um grande exercito, e marchou contra os ~lliados, que, no 
dia 18 de Junho de 1815, o esmagaram na 1mmortal batalha 
de Waterloo. Correndo então a Pariz, abdica em favor do 
rei de Roma, seu filho, e tenta organizar a defesa da capital. 
Comtudo, em vista da resistencia e das ameaças do /[07/enzo 
pr011isorio, entrega-se (r 5 de Julho) aos Inglezes, que o 
mandam para os rochedos de S. }/e/ma, onde morre a 
dnco de Maio de 1821, em seguida a quasi seis annos de 
duro captiveiro. No entretanto Pio VII, que desde r8r4 
regressara para Roma, governava prosperamc:nte a Egreja; 

( 1) A cons(ituiç;'lo imperial dictadn pelo <malus-mmulltl Olgttlli~o do 
anno Xll ( r8 de illaio de 1804) c npprovada pcln grande maioria dos 
F rnncezes, dcclnrnvn n cltgnidadc imperial hercditaria por ordem de pri · 
mogenitura nn dcsccndcncia masculinn legitimn Oll adoptiva de Napoleão. 
O imperador gos:wn de :unoridnde nbsoluta sobre a fan1•lia imperinl, cujos 
membros tinham o grau de príncipes. Fixnrnm n maioridndc do herdeiro ao 
throno nn edade de 18 nnnos completos; excluirnm dn rcgencia as mulhe· 
res : a lista civil era 1le zs mtlhões de franco~ : a dotação de cnda príncipe, 
de um milhão Napole:to crcou uma aristocracia nova, honrada com títulos 
pomposos c enriquecida de nvultndns douçõcs. Os primeiros títulos eram 
o de gram/r d~ilor, de mmlulovtl, de tlrdliúon~dltr d.> imptritl, de ortlli
dmn~dl~r tlt> cslotlo. de .f!nitl thcsour.:ir11, de grnndc ttlmirnntt, etc. Concedeu 
tnmbem Napoleão uma nmnistia geral ; fundou o banco de França e 
muitas escolas i crcou n Lcg ic1o dt lumra ,· favoreceu as scicncins, ns artes, 
etc.; nbr~u o cnnal de S. Quintino, e n estradn do Simplon entre n [talia 
e o Vnl:us; publicou um novo eodigo; fundou os reinos: da Et111ria (n& 
Pfit _de Luncvillt', 1 SoJ) parn o infante de Parmn ; da /tolio, 5, cuja coro& 
cm~1u clle !"esm?, mns o deu n governnr n Eugenio de Beauharnais com 
o ll~ulo de vtcc-rc• ; dn Davitra c de 1Vurlcm6crg, 5, para seus duques res· 
pecttvos i de NaP_olcs, 6, para José, seu irmão mnis velho; da Rol/anda, 6, 
p~ra Lutz, seu mnl!o mnis moço ; da Sa.t·onio, 6, para seu duque respe· 
cuvo ; de 1-Vestplm/io, para Jeronymo, o mais moço de seus irm«os; 
da Hcspanhn, ~· pnra José que transferiu de Nnpoles, parn onde mand~u 
Mur~t. seu anugo i de Roma, 1811, pnrn seu filho. Foi durnnte o bloqueiO 
continental que se achou na França o modo de fazer o nssuco"\r de hlrrra6o. 
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concluía uma concordata com Luiz XVIII; hospedava a se
nhora Leticia, mãe de Napoleão, e vivia até 1823. 

HISTORIA CONTEMPORANEA 
J\balo geral <la Sociedade 

CONSEQUENCIA DOS PRINCl PlOS PROCLA~IADOS NA 
REVOLUÇÃO FRI\NCEZA 

PERIODO I.- RESTAURAÇÃO, 1814-30 

449) Congresso de Vienna (r8I4- I5).- Segundo o 
disposto no /ralado de Pariz dt· des dt• Jlfaio de r8r4

1 
reu

niram-se as potencias em Vit·1mn (3 de Out.) paré! tratar de 
reorganizar a Europa, cujo equilibrio perecera de todo. Neste 
grande senado europeu estiveram pessoalmente presentes 
os monarchas da Austria, da Russia e da Prussia com a 
maior parte dos soberanos secundarias da Allemanha. A 
França foi representada por Tallqrand; a Inglaterra, pol' 
lord Castlereag ll ,· o Papa, pelo cardeal Gousalvi. O con· 
gresso de Vienna, reduzindo a França proximamente ás 
fronteiras de 1792, impoz-lhe a restituição das obras primas 
que tirára a diversos paizes, restabeleceu o poder temporal 
do Papa, creou a confederaçào germanica e reformou quasi 
inteiramente o mappa da Europa. 

450) Luiz XVIII (1814- 24)- chamado ao throno por 
um senatus-consulto quando Bonaparte abdicou a primeira 
vez, retirou-se para Gand

1 
durante a invasão dos cem dias 

(Março - Julho).- A sua tarefa era melindrosa e summa
mente difficil. Cumpria-lhe estar sob a pressa:o sempre 
hostil da Inglaterra que lhe impunha medidas ruinosas, e 
governar um paiz grandemente abalado pelas revoluções e 
guerras antecedentes. Achava-se a França nesta época divi
dida em dois como campos-o dos vmcidos e o dos vm· 
calores. Dos vencidos, alguns pediam a constituição segundo 
os pricipios de 89; outros queriam ~ republica. Aquelles 
não tardaram em tomar o nome de ltluraes ; <>stes suspira
vam por novas revoltas e vinganças medonhas. Dos vmcedort:s 
bem poucos entendiam que o verdadeiro remedio para 0~ 
males da Sociedade estava em voltar sincera e totalmente 
á religi:to. Queriam estes o Christianismo, mas só como 
instrumento de governo e até mostravam o desejo de 
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restaurar as pretenções gallicanas de Luiz XIV. Accresce 
a tudo isto a grande influencia das sociedades secnlas, 
que, no tempo da republica e do imperio, se tinham 
propngado com actividacle incrível. Ponderando, pois, Luiz 
a difficuldade da situação, antes mesmo de entrar na 
ca~Jilnl, outl)rgou uma Carta em que, estabelecendo o go· 
verno constitucional com duas camaras, reconheceu diversos 
jJJ•inclpios liócraes de 89 ; pngou a quantia de 700 milhões, 
tmposla pelos alli ::dos como indemn ização de g uerra; asúgnou 
com elles o tratado de Pariz ( 10 de Maio de 14), bem como 
o de Saint Cloud (3 de Julho de 18 1 5), e libertou, em tres 
annos, o territorio que devia ser, durante cinco annos, occu· 
pado por 1 50. 000 soldados extr:tngeiros. Ao voltar de Gand, 
concedeu uma amnistia geral, mas algumas excepçOes nella 
intro~uzidas o tornaram muito odioso ; reprimiu no mesmo 
tempo as desordens do sul, commettidas por um povo can· 
çado de soffrer, e injustamente denominadas por alguns 
terror branco; emprehcndeu a expedição ela Hespanha, e 
assignou (26 de Set. de 1 S) com a Austria e a Russia o 
tratado da Santa Alliança, proposta pela baroneza de Krudner. 
Por este tratado as diversas potencias se obrigavam a prestar
se mutuo apoio e a governar seus subtlitoli como seus 
proprios filhos. 

451) Os partidos.-Organizaram·se neste tempo na 
F rança dois partidos, a saber : o dos i11dcpmdmtes e o dos rca· 
listas. Subdividiam-se este~ em nltra-realistas, e moderadcs ou 
co11stituciomus ou doutrina rios. que se punham como arbitros 
entre a autoridade real e a liberdade.-Os independentes sub· 
dividiam-se em bonapartistas e republicanos. Os t•epubticat~os 
breve assumiram o nome de tiberaes. Unindo-se ao depois 
os doutt·iJLarios mais adcantados e os libcraes mais JJtodt·· 
1·atlos, constituíram o partido do Yusto Meio, que não recusava 
a realeza, mas a queria cercada de instituições republicanas. 
A alma e o apoio deste partido foi Luiz Philippe, duque 
de Orléans, que do Palais Royal c da sua residencia em 
Neuilly dirigia todos os movimentos dos revolucionarias con
tra seus primos, Luiz XVIII, que lhe restituira o seu rico 
apanagio, e Carlos X, que confirmára essa restituiçao.
~s camaras.-A primeira camara, composta toda de rea
hst:~s ardentes e pelo rei qualificada de t"11trouvabk (t ), suspen-

(1) Como nito se snbe em que sentido o rei empregou estn pnlnvrn, c 
muito difficil vcrtel-a. Alguns n trntlu?.cm- invi.rivd; outros, que llt11' ' 1 

pórlt adult" ou um rgunl. 
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deu a liberdade individual; restaurou por tres annos os tri- I 
bunaes prevotals (1); decretou uma nova lei eleitoral, a abo-
lição do divorcio e o lucto para o dia 21 de janeiro. Comtudo 
Luiz dissolveu ( 16 de Set. de 16) esta camara convocando 
outra, que adaptou o systema do Yusto J)lf~io e restabele-
ceu o recrutamento, já supprimido pela Cnr/a.-Realizava, no 
entretanto, a opposição conquistas mui consideraveis man· 
dando cada anno para a camara homens mais adeantados. 
O rei, pois, tomando algumas medidas repressivas, modificou 
o ministerio no sentido da deáila. 

452) M ovimento revolucionario.- Entendendo, por
tanto, os revolucionarias que chegára o momento de vir aos fa
ct.)s,déram um abalo geral em toda a Europa.-Hespanha.
Este movimento principiou na Hespanha no dia 5 de Janeiro 
de 1820 com o pretexto de que Femn11do VI/ revogára em 
1816 a constituição outorgada pelas côrtes em 18 1 2. Pro- ~ 
moveram o motim que começo11 em Cacliz, o coronel Quirog-a 
e o logar-tenente coronel Riego, os quaes conseguiram que 
o rei désse uma nova constituição (9 de Mar.). Esta insur-
reição facilitou a independencia das colonias hispano·ameri
canas.- P o r tugal. Como o rei D. João VI permanecesse 
ainda no Rio de Janeiro, o coronel Seputveda rebellou o 
seu regimento. Hasteando o pendão da revolta no Porto 
{24 de Ag. de 1820). os co1lstituciouaes entraram triumphan· 
tes em Lisboa. Communicando·se o movimento ao Brasil, D. 
João VI jurou a constituição que as côrtes de Lisboa haviam 
de promulgar (26 de Fev. de 21).-Em Napoles, Fern:•ndo 
IV, que, durante a invasão franceza, se retirára para a 
Sicilia, declarou-se independente da Hespanha (16) assumindo 
com o nome de Fernando I o titulo de rei das IJuas.Sicilias 
e abolindo a constituição que em 1812 concedera sob a 
pressão da Inglaterra. Tal foi o motivo ou pretexto apre· 
sentado pelo general Guilherme Pepe, que, pondo-se á testa ~· 
de uma sedição militar e entrando em Napoles, obrigou o 
rei a conceder uma nova constituiç:io {13 de Jul. de 20).-
Semelhantes perturbações se realizaram tambem em Turim, • 
onde Victor-Mamul I (1802-21) abdicou em favor de 
Carlos Felix (21-31), seu irmão.-N a Fran ça-manifes-
taram o movimento revolucionario o assassinato do duque 
de Berry (13 de Fev. de 20). diversas conspirações 

(') Tribun~~c5 oxccpcion:H:,, presic1idos por um milit:\r; julgavam sum
mari?mmf~. A' S\UI sentença era inappell~vel c devia ser executada dentro 
de vmtc c quntro horns. 
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·militares e a guerra declarada aos seminarios, ás congre
«aç(5es e a toda a sorte de corporação religiosa.
Na Germania revelaram este mesmo abalo a morte 
violenta do escriptor Kotzebue ( 19 de Março de 19) e as 
.ovações clamorosas que a associação dos estudantes tri
butou a Carl Sand, autor desse crime (t). Alvorotavam· 
se neste mesmo tempo a Grecia contra a Turquia, a Po· 
lonia contra a Russia, a Irlanda contra a Inglaterra, as 
·colonias sul-americanas contra a llespanha e Portugal. 

453) Remedios insufficientes.--Os monarchas da 
Europa não podiam deixar de assustar-se com estes movi· 
mentos tão universaes e tão uniformes, que revelavam um 
plano geral concebido e executado por uma unica pessoa. 
Recorreram, portanto, a diversos meios, como á Santa Ai· 
fiança, que a Inglaterra recusou acceitar; á quadrupla ai
fiança, e!>tipulada entre a F rança e a Russia, a Inglaterra e 
a Austria; bem como aos congressos, promovidos princi
palmente pelo rei Christianissimo ; nada, porém, conse
guiram, quer porque estes meios, tomados de per si, são 
insufficientes, quer porque ninguem buscava o bem commum, 
ruas cada qual cuidava no seu be-m particular, e na op· 
pressão dos outros. Com cffeito no congresso de Aquis
grana (üut. -Nov. de 1818) apenas affirmaram de novo os 
princípios conservadores; o congresso de Carlsbad (Ag. de 
19). pronunciando-se contra as instituições democraticas, 
fortificou os poderes da dieta (2); o de Troppau (Out
Dez. de 20), na Silesia austríaca, decidiu que a Austria 
entraria na ltalia para restituir a autoridade ao poder re
.gio; o de Laybaclt (2 1 ), perto de Trieste, declarou guerra 
aos constitucionaes de Napoles. Emfim o congresso de Ve
roua (Set. de 22) discutiu diversa•: questões de grande al
·Cance (3); apenas, porém, logrou impor á Austria que eva
cuasse o Piemonte e abreviasse a occupação de Napoles (''). 

(') .\ ccusnv:un k i•l:t'DIIt de re,·elnr :\ Russin o que se pnss:\Vn nn Ger
~nania. 

(') 1 dullt de Francfort, sobre o Meno, representava a confeder:tç:lo 
germn•u.ca, cr~ada pelo congresso rle Vienno, que deu a presidencia de lia 
n Au~tr•ll. 

e) . Eram. estas :-1) o rommcrrio tlns negros que :t Russin, :~. Austrin e a 
Prussm :tbohrnm npcnas em 1841 ;- 2) o'\ pit•ataria nos mar~s da Amcrica; 
3) as daavmças entre n Russin e n Turquia; -4) n org-anir:a(t1o da Itt~lin; 
5) n nvolu;t1fl da Hcspanhn. 

(•) Os nuslriacos, ao mando de Fernando I, tinham, logo d epois do 
-congresso de Layúarh, entr11do em Nopoles e restt~belecido a realllZil nb-
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454) A França na H espanha (23).- Apesar da mais 
viva opposição do gabinete inglez e dos revolucionanos 
franc(zes, Luiz XVlll mandou além dos Pyrenéos cem mil 
homens ás ordens do duque d' Angoulême. filho de Carlos 
X, e dos generaes Guilh:rminot e Molitor. Depois ele der
rotarem algumas companhias de seus patrícios, foram os 
Fra_ncezes recebidos em triumpho pelo povo de Madrid (29 
de Maio de 23) ; bateram os rebeldes ; occuparam Cadtz ; 
restabeleceram o rei absoluto, e ficaram na Hespanha por 
ClllCO annos. O exito feliz desta expedição ia consolidando 
de tal modo a realeza na França, que as eleições de 1 82-+ 
mandaram apenas 19 liberaes para a camara, ironicamente 
denominada retrouv ét•, quanuo a morte do monarcha { t6 
de Set. de 24) veiu produzir uma g rande! alteração no paiz. 

455) Carlos X (1824 - 30)- ganhou a principio a sym
pathta dos Catltolicos mostrando-se amigo da religião e la · 
undo-se sagrar em Reims segundo o rito ecclesiastJco. 
Tentou captar tambem a dos libcracs dizendo que não 
queria nlabardas, promettendo observar a Cart:z, abolindo 
a censura prévia da imprensa (t) e ncclamndo que perante 
ellc tvdos os Francczes eram eg uaes ; porém só logrou 
animar seus adversarios, que recorreram a todos os meios 
para o tornar odioso e extorquir-lhe concessóes sempre 
maiores com damno da religião e da realeza.- O s p rin 
c ipaes minis tros de Carlos X foram : r) Vil/ele (24- 28) 
que attrahiu sobre si o odio dos liberaes fazendo a pro· 
posta de indemnizar os emigrados e de restabelecer o di· 
reito de primogenitura, apoiando a lei contra o sacrilegio, 
dissolvendo a guarda nacional e restaurando a censura 
prévia da imprensa. Formou-se nestas conjuncturas w!la 
associação com a divisa: Aidt' /.QÍ; /e cid t'aidern. Em 
Pariz gritou-se : Viva á Carta, v iva aos dtjmlndos, abnixo 
os 111i11istros, etc. e até correu sangue. Villéle, portanto, 
retirou-se. - 2) JJ!/artig11ac (28-29) cahiu pela dupla oppo· 
sição dos tióerat"S, a quem fizera nu merosas concessões, e 

soh1111 (21 de Milrço <lo 21 ); linlmrn no mesmo tempo occupndo o Pit~ 
monte depois de baterem em Nnvnrn (8 de Abril de 21) os rnrf,onan 
que :leporlarnm em grnndc numero para a fortale:ta de Sj>ti/1-el "g nõ\ Mo· 
rnvia. Ftanâsro 1 (25-30), filho f' succcssor de Fernando 1 d:~s Duu: 
Sicilias (1816- zs), capit:lneou os rebeldes contra seu predecessor e fo• 
pne de l'ernando li (30-59l, de MMia <.:hristinn dn llespnnha, e de l\la
rin There1.a1 imperatriz do llrnsil. 

(') The press was emnncipated from thc ccnsorship . . .. and lhe go· 
vernmcnl immediately fel! under the censorship of the press.-Mncnulny. 

• 
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dos realistas, irritados em virtude dessas mc:smas conces· 
sões.--3 ) Polignnc (29-30), realista ardente, foi de~tle o 
principio combatido cncarniçadamente pelos liberau, que 
instigaram o povo a recusar os tributos. Figuraram entre 
os opposicionistas Cllnleaubriaud, Villn nain. Salvaudy e 
Tltit•rs que fundou o Nacional juntamente com Mignet , e 
Armand Carrel. Na occasião de abrir-se o parlamento, o 
rei anunciou •J fim da guerra da Grecia e o principio da 
de Argel ; a resposta, porém, á fala do throno, votada 
por 221 deputados contra 184, affirmou (18 de Mar. de 30) 
que a camara já nilo eslm1a de nccOJ·do com o govt·rno. 
Sendo o parlamento dissolvi do, os 22 1 deputados foram 
rcdcitos, subindo a opposição a 274. 

456) R evolução de J u lho - Carlos. portanto, estri· 
bando-se no artigo quatorze da Carta, S\tspendeu a liberdade 
da imprensa, despediu os deputados antes que se reunissem 
e modificou a lei eleitoral (26 de Jul.). J ulgava-se, o sobera
no tão seguro, que não tomou nenhuma p rc:caução. A im
prensa. todavia, capitaneada por T hicrs, esti mulou o povo 
á •·evolta (27). que sem demora começou em Pariz (28) com 
o grito de : A baixo os Burbons. Combateu-se o dia inteiro, 
e a deserção de dois batalhões de linha que passaram para 
o lado opposto, decidiu no dia 29 a victoria em favor dos 
revoltosos. Ao ser informado tlestes acontecimentos, Ca rlos 
passou de S aint-Cloud a Rambouillet , onde (2 de Ag.) 
abdicou no duque d' Angoulême, seu filho ; este, em favor 
do futuro conde de Chambord, seu sobrinho. O duque 
d'Orléans era no mesmo tempo elevado a tenente-gene r ai · 
do reino. Tudo foi inutil, porque em Pariz desde o dia 29 
já se estabelecera um governo provisorio, que no dia 31 
declarára deposto Carlos X nomeando o duque d'Orléans 
logar-tenente do reino. Abriu Luiz-Phtlippe a sessão (3 de 
!\g.); acceitou o titulo de rei dos France:;~s (7) , prestou (9) 
JUr<}omento á nova Carta, que lhe foi imposta e consagrou 
diversas liberdades, entre as qu:les a do ensino. E mbarca
va. no. entretanto, Carlos X em Cherburgo ( 1 6) para a 
Escossra, t ransferindo mais tarde a sua residencia para a 
Goricia, onde falleceu em 1836. 

OUTROS PAIZES EUROPEUS 

457) A Inglaterra- tambem nao gosava de muita tran· 
quillidade. E m 1819 houve na Ilha derramamento de sang ue, 
po rque os Wltigs combatia m aos To~t'ts accusando-os de fa· 
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vorecerem as idéas absolutistas do continente. :Jorge IV 
{20-30), que succedera a Jorge III, seu pae, continuou no 
·throno a dar grande escandalo em ma teria de rnoralidade (I). 
Progrediam, no entretMt•>, as idéas liberaes sob o ministe
·rio de Canning (22), Huskisson e Wellington (27) . O pri
meiro preparou a emancipação dos catholicos da Irlanda, 
-reconheceu a independencia das colonias sul-americanas, 
·protegeu o movimento liberal em Portugal e a insurreiç:lo 
na Grecia. O segundo, como discípulo de Adão Smith, tra
balhou em predispor o caminho á liberdade do commercio. 
·O terceiro aboliu o juramento do test (28), e levou á effeito 
a emancipação dos catholicos irlandezes (29). 

458) P ortugaL-O espirito de revolução g rassava tam-
·bem em Portugal. que perdia o Brasil. Por morte de D. { 
João VI (26), D . Pedro. imperador do Bra-;il. abdicou a co-
-roa de Portugal na pessoa de D. Maria da Gloria, sua filha; ~ 
concedeu uma constituição, e nomeou regente a D. Miguel, ~ 
seu irmão. Levava em mente D. Pedro conciliar todas as 
<luestões por via de um casamento entre O. Miguel e D. 

_ Maria. Um grande numero de portuguezes, comtudo, recu
sando o rei constitucional , preferi •·an1 D. Miguel (Nov. de 27) 
que licenciando as tropas ing:ezas e abolindo a constituiç:lo, 
con~ocou as arztigas côrtes, compostas dos tr es estados do 
reino. Esta'> declararam que D. Pedro, como soberano ex· 
trangeiro, segundo o disposto nas côrtes do tempo de D. 
João IV, era incapa7: de abdica_r, e proc~at~aram D. Miguel, 
rei absoluto no senttdo da anttga constrtutção (J ui. de 28). 
Os ft'beraes, portanto, pegaram em arma~, e a guerra civil 
começou. 

459) N a Alle m a nha-depois das medidas severas pro 
vocadas pelo assassinato de Kotzebue, prevaleceram duas 
-escolas politicas: uma radical, outra !tistorica. A radical 
aspirava á mzt'dade tzacional absoluta, e á applicação das 
idéas modernas relativamente ao governo; falava muito de 
lib~rdade e ia dar no despotismo democratico. A escola 
Jústorica pedia .estados provinciaes, baseados sobre o an· 
tigo direito germanico ; desejava a mzião, buscava apoi.tr se 

(r) Estava Jorge divorciado de Carolina de Brunswick, que, indo i In
glaterra reclamnr os direitos de rainha, foi recebida com agrado pelo po
vo, mas rcchassada pela côrte, e pelo rei que não duvidou nccusnl-a de 
f~ltas g:raves. Apresentando-se no dia da sagraçilo Qui. de 21) e repellida com 
-vaolencra, morreu de sentimento (7 de Ag.). O povo levantou se, e na re
pressão houve mortes. 
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no direito, e conservar as idéas da antiga federação feudal. 
A Austria inclinava-se mais á escola historica; a Prussia, 
para a radical. A dieta ou parlamento da confederação 
exercia uma especie de poder moderador entre as duas po-· 
tencias.-Afim de combater a Austria e iniciar a mzidad~ 
germanica deu -se a Prussia a promover a liberdade com· 
mercial, no interior. Esta liberdade que dentro em pouco se 
extendeu a outros estados, consistia em supprimir todas as 
alfandegas do interior e fixar uma tarifa uniforme para as 
da fronteira. A grande associação da alfandega ou Zotlv~-

~rein estabeleceu-se em 1833 por dez annos; renovada mais
tarde, foi em 1853, mediante um tratado com a Austria, 
applicada a toda a Germania. 

460) Independen cia d a Grecia (21- 29).-Aiém dos 
Clepltles e dos Palt·kares, patriotas de longa data, nunca 
subjugados de todo pela Turquia, organizára-se desde o seculo· 
precedente na Grecia um terceiro elemento de revolta nas He
terias (irmandades), especie de sociedade secreta, cujo alvo era 
a independencia do paiz. Uma dessas sociedades, estabeledda 
no seculo XVIII e reformada em 1814, uniu-se ( r82o) á dos· 
Philomusas, que João Capo d'Istria fundára em Vienna de 
Austria. A sua séde foi Odessa; o seu novo chefe, Ale
xandre Ipilanti, ajudante de campo de Alexandre I da 
Russia. A insurreição começou {1 82 1) a pedido de Alí de 
Tébélcn, pachá de Janina, que, rebelde desde varios annos, 
acabava de ser vencido pelos Turcos. O Epiro, a Thessalia 
e a Grecia toda levantaram·se em peso sob a direcção de 
Marcos Botzaris, João Capo d'lstria, Ipsilanti , Kollocotronis 
e outros, açuladores e cabeças principaes da rebellião. Como 
os Turcos oppuzessem viva resistencia, houve de parte a 
parte muito derramamento de sangue e scenas pasmosas 
d~:: crueldade e de valor. Commovendo-se, portanto, a Europa 
celebrou numerosos mutings, e alguns voluntarios marcha
ram em apoio dos Gregos.-Conferia, entretanto, o sultão· 
Mahmud a investidura da Moréa a Méhlmet-Ali, pachá do 
~gypto, cujo filho, lbrai1n, passando á Grecia em navios 
tnglezes e austriacos, submetteu todo o Peloponeso (25). 
Isto, porém, nao desalentou os patriotas, que, depoic; do de· 
sastre de (1) Missolonghi, organizaram um governo provi· 

( I) tlfiml!tmgki, cidade da Grecia, na entrada do golpho de Patras, a 

34 K. O. de Lepanlo. Marcos Bntzaris a defendeu (22) heroicamente contra 

os Turcos. Cercada de novo (25) estava a cahir nas mãos dos inimigos 
quando Noto Botzuis, que nell~ commnndavn a fez: Saltar com toda a· 
guarnição (26). ' 
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sorio, e, fixando a capital em Nauplia, entregaram a pre
sidencia delle ao general Capo d'Istria. A F rança, pois, e 
a Inglaterra, até então neutraes, temendo que a Russia 
désse um novo passo no caminho de Constantinopla, uni· 
ram-se pelo tratado de Londres (6 Jul. de 27) em favo r da 
Grecia, e suas frotas reunidas destruiram no porto de JVa· 
vari11o a esquadra egypciaca (20 de Out.}. Os Francezes 
occupar;~m a Moréa; os Russos, a Armenia e os Balkanos 
até Anorinopla. Por fim o tratado de Andrinopla ( 14 de 
Set. de 29), concedendo ao czar a foz do Oanubio e esti· 
pulando que a Valacllia , a Jl1.oldmlia e a Servia pagariam 
leve tributo á Turquia, reconheceu a independencia da 
Grecia. Havendo Leopoldo de Saxe Coburgo Gotha recu
sado a coroa que lhe foi offerecida, nomearam, para go
vernar esta nova monarchia constitucio:1al, Othão. segundo 
filho do rei da Baviera, mocinho de apenas quinze annos 
de edade (32). Sendo Othão expulso em 1862, succcdcu-lhe 
no anno seguinte Jorge I com o titulo de rei dos He/leuos. 
Pertence á familia real da Dinamarca c é casado com Olga, 
grande duqueza da Russia. 

AMERICA 

461) Estados-Unidos.-.Torgt' Washiugton (1778- 97), 
eleito unanimemente primeiro presidente da União Ameri· 
cana, teve a principio de luctar com gravíssimas difficul
dades. O thesouro estava exhausto, e o Estado não tinhá 
credito; os lndios mostravam·se hostis, e os corsarios ar· 
gelinos, aggredindo os navios americanos, reduziam os ma· 
rinheiros á escravidão, emquanto a Hespanha prohibia a 
navegação do Mississipi, e a Inglaterra não enviava o seu 
representante para a Republica Americana. Afim de fazer 
frente a todas estas difficuldades. o governo assumiu a si opa· 
gamento de toda a divida, contrahida pelos diversos esta· 
dos durante a revolução; creou a casa da moeda e um 
banco nacional, lançando no mesmo tempo diversos impos
tos. Entao alguns descontentes pegaram em armas, que de
puzeram promptamente ao ver que o presidente punha em 
campo quinze mil guardas nacionaes. E' a esta revolta ou 
antes tentativa de revolta que se deu o nome de W!t;slu)' 
R_ebeilitm ( 1794) .. Neste mesmo anno o general Vl ayne, me· 
d tante uma glon~sa victoria, obrigou á paz os lndios. do 
noroéste que havtam derrotado dois exercitos da Repubhca. 
No anno seguinte. assignou 0 governo com a Inglaterra 
um tratado relat1vo ao pagamento da divida ; obteve 
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a livre navegação do Mississipi; rectificou a fronteira da 
Florida que ainda pertencia á Hespanha, e conseguiu que 
0 Mediterraneo fosse aberto aos navios americanos. Maior 
difficuldade encontrou \ N"ashington em conservar·se neutra! 
entre él Inglaterra e a França, porque o povo mostrava 
g-rande sympathia para com esta. A administração de Ada1Jts 
distinguiu-se apenas por algumas difficuldades com a França, 
que insultára a bandeira da União, e havia capturado di
versos navios. A guerra estava a ponto de atear-se, quando 
Napoleão, nomeado primeiro C· .nsul, restabeleceu a harmo
nia. Foi então eleito Y ejfe1·sou, que comprou a Luiziana 
por quinze milhões de dollars, e sustentou uma guerra con
tra o pachá de Trípoli, a quem dictou a paz. Yayme JV/on-
1·oi'. nomeado em I 8 I 7, declarou que toda a tentativa de 
qualquer nação europé~, para a~quirir domínio na Americ~, 
~eria pelos Estados-Umdos cons1derada como acto de host•
lid:~de. Esta J eclaração é conhecida sob o nome de doutrina 
de J11ouroe. 

462) Guerra com a Gran-Bretanha.- Como os 
Estados-Unidos recusassem tomar parte na lucta que neste 
tempo ardia entre a França e a Inglaterra, seus navios eram 
perseguidos por ambas as nações. Pretendiam de mais a 
m:~is os Inglezes terem direito de visitar no alto mar O!\ navios 
americanos e prender os marinheiros, inglezes por nascimento, 
affirmando qt1e um inglez não se póde naturalizar em outro 
paiz. Ouce an E1lglisltman, always mt EugHslmta1l, diziam 
elles. Fizeram, pois, fogo contra um navio americano ; visi
taram-no, e prenderam quatro marinheiros a pretexto de 
serem desertores. Levantavam no mesmo tempo os selvagens 
do o és te que foram repeli idos com perdas muit<' graves ( ( 1 ). 

Declararam, portanto, os Estados-Unidos a guerra contra a 
Gran.Bretanha invadindo o Canadá em 1812. Derrotados 
por diversas vezes na fronteira, conseguiram algumas van
tagens no mar e no lago Erié. Nos dois annos seguintes 
feriram·se numerosas batalhas por mar e por terra com for
tuna vária de parte a parte, sorrindo em geral a sorte das 
armas aos Americanos. Assignou-se a paz em Gand na 
Belgica, no dia 24 de Dez. de 1814; porém a ultima peÍeja, 
que foi muito sanguinolenta, antes de chegar a noticia desse 
tratado, combateu-se em Nova Orléans a 8 de Jnn. de 18 I s. 
- Em I846-48 a Republica Americana conquistou o Texas, 
a California e a Nevada. Tornára-se o Texas independente 
do Mexico, havia nove annps, e fôra reconhecido por di
versas nações, quando desejou ser incorporado nos Estados-

r 
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Unidos (44). O congresso a principio respondeu negativa-· 
mente, e logo depois, acceitando a offerta, decretou uma. 
formal expedição militar. Invadindo o Mexico e a California,. 
os Americanos tomaram as cidades de Monterey ( 46), de 
Vera Cruz (47). de Puebla e de Mexico, dictando então ao· 
governo mexicano um tratado (2 de Fev. de 48), pelo qual· 
adquiriram o largo territorio limitado ao sul pelo Gila, no
oéste pelo Pacifico 

463) A s colonias hisp a n o-americanas - formavam 
quatro grandes vice· reinados: o do jJ!fext'co ou N ova I-Iespanlza, 
o da Nova Grauada, o do Pede e o de Bumos·Ay1·es Oll 

de La Plata. O exemplo dos Estados·Unidos, o desgovetno 
da metropole e as doutrinas dos philosophos francezes, ex
citaram nos colonos o desejo da independencia: O movi
mento começou na occasião de estar a Hespanha luctando
com a invasão franceza, a pretexto de não quererem os. 
co·onos reconhecer o governo de Napoleão 1.-M exico. Ri
dalgo, ./VIorelos e lturbide foram os her6es da independen?ia. 
do Mexico. Em r 81 o Hida/ro, capitaneando um exerctt<> 
de patriotas, tomou diversas cidades e estava já a doze: 
leguas da capital, quando, vencido duas vezes pelo generaL 
hespanhol C2lleja, foi preso, julgado e morto (Mar. de 1811). 
Em 1812 JVlorelos, levantando o povo e marchando sobre 
Mexico, triumphou em diversos recontros; derrotado, porém t
em Valladolid pelo general I turbide, teve a mesma ~orte 
que Hidalgo. Os seus partidarios, desanimados e desu.mdos?. 
acceitaram finalmente (17) a amnistia offerecida pelo vtce- ret 
Apodaca. Uma nova tentativa de XavierMina acabou pela. 
execução do seu autor. Em 182 r ao receberem a noticia. 
da revolução da Hespanha, os Me~icanos insurgiram-se maís. 
uma vez. D. JOãO o· .Domzojú, successpr de. Apodaca,. 
mandou contra elles o general Iturbide, que, untndo·s~ ~os. 
rebeldes, se fez nomear generalíssimo do imperio do MexlcO~ 
obrigou o vice-rei a assignar a convenção de Cordova, e 
e~trou na capital, onde, emquanto não se reuniss~m as 
cortes, creo':l um governo provisorio e uina Junta. Tlr.ando· 
então provetto da desbarmonia entre a Junta e as ~ottes, 
logrou ser proclamado imperador com 0 nome de Agosttnho I 
(22. de Mar. de 22). No anno seguinte abdicou, pass~u ! 
Itaha, .e, voltando (24), morreu fuzilado. Formou-se então 
r:pub~lca do Mexico moldada pela dos Estados-Unidos. A 
vtctona de Tf!mpico (29) sobre as tropas de Fernando VII 
assegurou a ~ndep:ndencia.-Guatemala uniu-se por um 
momento ao tmpeno de Iturbide, do qual se separou (23} 
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afim de constituir uma 1·epublicaf~deral. Esta dentro em breve 
dividiu-se em cinco republicas independentes: Gteatmzala, 
Honduras, S. Salvador, Nicaragua e Costa Rica. ,A.. sua 
historia, resumindo-se toda em revoluções e guerras civis 
quasi continuas, não tem interesse geral. 

464) Colombia.-Informadas do captiveiro de Fer· 
nando VII, recusaram as cidades da Colombia prestar jura· 
mento ao rei José Bonaparte. Em Santa Fé de Bogotd pren· 
deram o vice-rei, suspeito de sympathia para com Napo
leao I. A cidade de Caracas não quiz reconhecer outro 
governo sinão o do congresso formado pelos representantes 
do paiz. E m 181 1 a Vmezuela, proclamando a independencia, 
deu a dictadura ao general Mt'rauda, outrora girondino e 
amigo de Dumouriez. Os insurgentes desalentaram pela 
viva resi5tencia dos Hespanhóes, bem como em conse
quencia do terremoto que ( 1812) destruiu a cidade de Cara
cas. As victorias do general hespanhol Monteverde, restau· 
raram por um momento a autoridade da metropole. e Mi
randa, preso, foi morrer nos carceres de Cadiz. Todavia 
Bolivar, que servira sob Miranda e se retirá•·a para a ilha da 
Trindade, apparecendo de subi to,· surprehendeu Caracas (r 3); 
expulsou Monteverde, e recebeu o titulo de Libertador da 
Vmezuda. Investido do supremo poder, declarou guerra de 
extermínio aos Hespanhóes. O general Mori\lo forçou-o a 
fugir mais uma vez; elle, porém, (r6) voltanào de Haity, 
occupou a ilha Margarida e reconquistou todo o paiz desc!e 
o Orenoco até o golpho de Darien. Em 18 19 a victoria 
de Bolivar em Boyaca e a occupação de Santa F é de Bogotá 
reuniram a Nova Granada á V ene:wela. Nasceu desta reu· 
nião a republica da Colombia, á qual o congresso de Cucutá 
deu no anno seguinte uma constituição semelhante á dos 
Estados-Unidos com o Libertador por presidente. Tendo 
Bolivar derrotado definitivamente em Carabobo (22) ao ge· 
neral Morillo, passou a auxiliar o Perú que luctava para a 
sua independencia ; entrou em Lima, e recebeu o supremo 
pod~r do general S. l\1artinho. Convidou ent~o (23) os 
hab1tantes de todo o noroéste da America Meridional a 
formar uma vasta confederação. As victorias de Yunitt e 
de Ayacucko (24), ganhas pelo general Sucre, concluíram a 
obra de repellir para sempre os Hespanhóes desses immen
sos domínios da America do Sul. 

465) Vice-reinado de La Plata.-Em 1810 as pro· 
vincias do Prata, sob a influencia dos acontecimentos da 

21 
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Europa, expulsaram o vice-rei ; mas foi apenas em 1816 que 
proclamaram a independencia. Redigiu no anno seguinte o 
congresso do Tucuman a sua constituição, publicando-a em 
I8tg .- O Uruguay levantou o grito da independencia 
em 1814, dando o poder ao cabecilha Arlt"g-as. Como este 
fizesse! continuas depredações no territorio brasileiro, O. 
Joã•.> VI declarou·lhe a guerra, e, expulsando·o do paiz, 
annexou o Uruguay ao Brasil com o nome de Banda Ori
mlal. Insurgiu-se, porém. esse Estado (25), e, sendo apoiado 
pela Confederaçllo Argentina, separou-se do imperio em 
1828.-Rebellava·se neste mesmo tempo {10) o Chile, que 
dentro em pouco era sotoposto de novo ao dominio da 
Hespanha {14). Temendo então os patriotas de Buenos· 
Ayres uma sorte semelhante, emquanto a metropolc con· 
servasse algum poder na America, a rmaram 4 .000 homens 
ás ordens do general S. Martinlto. Este, passando os An
des. ganhou a batalha de Chacalmco { t 7); recusou o poder 
cedendo-o ao r.eu companheiro Bemardo 0'//iggins; desba
ratou de novo os Hespanhóes em JJ1aypo, c inva<.liu o Perú 
juntamente com o inglez Jord Cocltraue. S. Martinho, 
saudado protector do Perú (21 ), uniu-se no a nno seguinte 
a Bolivar; eclipsou-se deante delle, e reentrou para a vida 
privada. No entretanto o general Sucre. o heróe de Aya
cucho, reunindo um congresso em Clmquisaca, proclamava 
{26) a independencia do Alto Perlt. A republica chamou-se 
Bolívia em honra do Libertador. que. eleito presidente, a 
dotou de uma constituição. Quem, todavia. dirigiu os des· 
tinos do paiz, foi o general Sucre em qualidade de vice
presidente.-Afim de formar uma poderosa confederação 
dos novos estados, convocou Bolivar um grande congresso 

em Tacubaya no isthmo de Panamá (1829-30). Os depu· 
tados não lograram entender-::e, e até offenderam, attri
buindo-lhe projectos ambiciosos, o promotor dessa medida 
que podia produzir resultados excellentes. O fracciona· 
mento foi geral. O M~~ico ficou só ; a Amaica Cmtra& 
fo~mou cinco republicas (Guatemala, Honduras, S. Salvador, 
N1caragua e Costa Rica); a Colombia, tres (Equador, Ve
nezuela e Nova Granada); o Pede, duas (Perú e Bolivia); o 
Prata, quatro {Chile, Buenos-Ayres, Uruguay e Paraguay). 

A guerra civil e a anarchia reinou senhora em toda a parte, 
excepto no Paraguay, onde Fra~cia soube manter-se no 
poder absoluto até 1840. Bolivar, ao ver desmoronar-se a 
sua obra, succumbiu ao sentimento com apenas 47 annos de 
edade ( 17 de Dez. de I 8 30). 
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466) B rasil. - O estado colonial do Brasil acabou de 
facto em 1808 quando a família rfal, furtando-se á invasao 
franceza em Portugal, veiu buscar um refugio na Terra de 
S. Cruz. D. Joao VI elevou-o ( 1 S) á categoria de reino, 
e, retirando-se (21) para a sua terra natal, deixou cá D. 
Pedro, seu primogenito, com o titulo de príncipe regente. 
Quando, todavia, as côrtes de Lisboa pretenderam rebai
xar o nosso paiz á condição de simples coloniél, o príncipe 
bradou nas margens do Ypiranga: ludepmdmcia ou morte 
(7 de Set. de 22). Coroado imperador, D. Pedro I encetou 
a lucta da independencia que pouco durou. O almirante 
lord Cocltraue, que a pedido do governo imperial viera do 
Chile, perseguiu até á fóz do Tejo o general JI!Jadeira, que 
acabava de ser expulso da Bahia. Poz em seguida Cochrane 
termo ao domínio portuguez no Maranhão, emquanto o 
general Greenfell conseguia o mesmo resultado no Pará. 
Estas victorias do norte induziram a capitular D. Alvaro 
de Souza de Macedo, que em Montevidéo resistira a um 
cêrco de 17 mezes. A guerra da independencia l!stava 
acabada. Convocava, no entretanto, D. Pedro a consti
tuinte, que dentro em breve dissolveu em vista de suas 
tendencias ultraliberaes. A constituiç:to, pois, foi elaborada 
por uma commissao de dez membros, e solemnementc ju
rada a 25 de Março de 1824 pelo imperador e por todos os 
funccionarios publicos . Não deixou, todavia, de haver di
versas perturbações nas províncias. Em Pernambuco (24), 
Paes de Andrade proclamou a confederação do Equador, á 
qual desfecharam o golpe mortal lord Cochrane e o coro
nel Lima e Silva. No Maranhão a ordem foi restaurada pelo 
mesmo lord que! se retirou para a Inglaterra sem autoriza
ção do governo imperial. Com a mesma facilidade o governo 
triumphou de uma revolta militar na Bahia. Terminadas estas 
perturbações, D. Pedro I conseguiu, mediante o apoio 
diplomatico da Inglaterra, que Portugal reconhecesse (25) 
a independencia do Brasil, c celebrou tratados de com· 
mercio com quasi todas as potencias da Europa. Decla· 
rou D. Pedro guerra á Confederaç:[o Argentina, que auxi· 
liava a revolta da Banda Oriental i sendo, porém, os Bra
sileiros derrotados por varias vezes, o imperador consentiu 
(28) em reconhecer a independencia do Uruguay. Este 

facto, alguns outros acontecimentos e uma questa:o de 
ministerio, produziram um motim no Rio e a abdicaçllo 
de O. Pedro (7 de Abril de 31 ), que, ret irando-se 
para a Europa, collocou sua filha D. Maria no throno de 
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Portugal, governando esse paiz como regente até a sua 
morte (34). 

PERIODO II, 1830- 48 
Cousequencias da Uevolução do Julho 

467) Na França.-Luiz Philippe tratou primeiramente 
de consolidar o seu poder.-JVo exterior adoptou o prin
cipio da· paz e da alliança ingleza; 110 zitterior, o de guar
dar a Carta e o Justo Meio, de promover os interesses 
matet iaes e de preferir a classe media. O seu principio 
fundamental era que o rd reina, e mio g overna. Para ob· 
ter, todavia, que predominasse a sua política pessoal, va
leu-se dús empregos, das honras, dos favores e das pro
tecções, -que distribuía com mão larga aos homens da sua 
parcialidade. Era eleitor todo o francez que pagava duzen
tos francos de impostos; elegivd , quem pagava quinhentos. 
-Seus primeiros ministros foram:- r) o banqueiro Laf.fitte 
(30-3 r) que instaurou o processo aos ultimos ministros 
de Carlos X (1), e deixou que a populaça, perseguindo 
impunemente o clero, renovasse as scenas medonhas do 
terror em Pariz, Nimes, Dijon, Lille, Artes e em muitas 
outra!. cidades. Durante este ministerio occorreu a morte 
mysteriosa do príncipe de Condé, ou duque de Burbon, 
que se achou enforcado no seu proprio quarto; o abbade 
Chàtel tentou crear uma egreja franceza, e o infeliz La
mennais deu principio á sua (l) apostasia.-2) Casimir 
Périer (3 1-32) modificou a lei eleitoral; aboliu a succes· 
sao hereditaria dos Pares; desterrou em perpetuo o ramo 
primogenito dos Burbons ; reprimiu com vigor uma revolta 
dos operados de Lyão; bloqueou o Tejo; occupou Anco
na; apoiou a insurreição da Belgica, e morreu do cltolera
morlms que em 1832 assolou a Europa.-3) Seguiu-se um 
t1tterim ministerial em que o rei governou por si mesmo. 
Foi neste tempo que os repulicanos reergueram a cabeça 
na occasião da morte do general Lamarqtu e que falleceu 
na Austria Napole:lo II.-4) Subiram finalmente ao minis· 
terio (Out. de 32) Tlders, Gut''zot e De Broglü, que adop-

(
1
) Condemnados a plrjuluili, for:~m :~mnistil\dos em 1836. 

(•) Felicidade Roberto de Lamennais, sacerdote francez de gr:~nde 

engenho, mas orgulhoso e muito exaggerado, ensinou diversos erros fun· 
d11mcntacs que pretendeu defender como vcrd11des. Tendo o Pap11 con
demnado su~ obras, elle, furioso, abandonou 11 Egrejn, blnsphemou c 
falleceu (54) ampenitcnte. 

~~~~--~------~----~~ 

I 
I 
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taram a política de Casimir Périer uo ~xl~riur, a. de. con· 
ciliaç!io 110 intaior ('). S upprimiram a festa expratona do 
dia 2 1 de Janeiro; reergucmm a columna do imperador na 
praça V mdôme; acabaram com o tratado da s. alliança, e 
levaram a Pariz os restos mortaes de Napoleão I (40}. No 
entretanto Fieschi (35) tentava assassinar o rei; Luiz Na
poleao apparecia em Strasóurgo (36) e na cidade de Bou
lopu (40), emquanto a repressão energica de varias insur· 
reições republicanas occasionava violentas discussões na 
camara. 

468} Na Belgica.- Posto que catholica, foi a Belgica 
pelo congresso de Vienna unida á Hollanda protestante. 
Quando se tratou de votar a constituição commum aos 
dois paizes, os deputados belgas recusaram jurar alguns ar· 
tigos contrarias aos interesses da religião catholica. Pro· 
mulgou, todavia, o governo hollandez a constituição di
zendo que todos haviam co7lcordemrnlc jurado, nem atten
deu aos Belgas que protestaram. Celebrou então uma 
concordata com a S. Sé. porém não derxou de perseguir 
os Bispos por motivos futeis e injustos, de apoderar-se do 
ensino religioso e de proclamar o principio : Uma Fé, uma 
lingua, uma lei. Em summa pretendia impor aos Belgas o 
protestantismo, a constituiç;;o e a lingua hollandeza. U nin· 
do-se, portanto, os calllolicos aos liberaes, insurgiram-se 
(27 de Set. de 30) ; bateram os Hollandezes e triumpharam, 
gr:~ças á Inglaterra, que bloqueou os portos batavos, e á 
França, que mandou um txercito passar a fronteira, e uma 
esquadra tomar a fortaleza de Anvers. O governo provi
sorio, organizado em Bruxellas sob a presidencia do sr. 
De iJ1crodes, adaptando a monarchia-constitucional, offere
ceu a coroa ao duque de Nemours, quarto filho do rei dos 
Francezes, que a recusou (3 1 ). Déram·na (4 de Jun. de 31 ), 
pois, ao príncipe Leopoldo de Saxe Coburgo Gotha, viuvo 
da filha de Jorge IV da Inglaterra e futuro esposo de 
Luiza, filha do rei Luiz Philippe. E' aquelle mesmo que 
engeitára a coroa da Grecia. A Hollanda reconheceu a in
dependencia da Belgica em 1838. 

469) N a Polonia.-Como ficassem sem effeito os tra
tados de 181 5 que promettiam á Polonia uma constituição 

(') Comtudo Thitrs empregou meios energicos contra os republicanos 
e, aproveitando-se dn traiçtto de um certo J)mt•, prendeu em Nantes (7 
de Nov. de 32) n duqueza de Berry, que ia levl\ntnndo o povo em favor 
da sun famili a. 



HISTU!UA CONTEMPORANEA 

particular e uma especie de autonomia sob o prot~ctorado 

da Russia, e como o czar Nicolau I (25-55) mostrasse 
muita antipathia para com essa infeliz nação, os Polacos 
insu rgiram-se e expulsaram os Russos (29 de Nov. de 30). 
Voltando, porem, estes dentro em breve com forças maio· 
res e sendo apoiados pela Prussia, ganharam as grandes 
victorias de Groclunv ( 19 de F e v. de 31 ), de /goma ( 10 

de Abr.) e de Ostrolmka (I2 de Mo.); entraram em Var· 
sovia, e, dominando pelo terror, aboliram a constituição; 
declararam a Polonia parte integrante da Russia, e depor· 
taram para a Siberia largo numero de patriotas. Isto era 
contrario nos tratados de I8 I 5, mas a Europa conservou-se 
impassível. Na França o general Sebastiani annunciou ás 
camaras com cynica indifferença que a ordem reinava em 
Varsovta. Pediram os francezes uma intervenção, porém 
Casimir Périer se oppoz com energia á vontade do povo
rei claramente manifestada em Pariz. 

470) N a Suissa.-Desde I 815 tornára·se a Suissa um 

verdadeiro valhacouto dos revolucionados de toda a Eu
ropa. Existiam nella dois partidos-o aristocratico e o ra· 
dü:a/ ou democratico. Os cantões primitivos, calltolicos e de-
1nocraticos, desejavam a autonomia cantonal, ao passo que 
os democratas dos outros cantões anhelavam por transfor
mar a confederação em tmidade absoluta. Os aristoc1·atas 
queriam conservar o estado actual. Os democratas vence
ram em 1830, po_rém as perturbações continuaram a ap· 
parecer em toda a parte. Nmfcluitd procurou inutilmente 
livrar-se da p1 otecção da Prussia. Em Basiléa a revolta 
foi tal, que só poude ser domada separando a campanha 
da cidade (33}. O progresso das idéas libtraes viu-se prin· 
cipalmente na revolução do Valais (40), nas perturbações 
do '[icino (4 I) e nas de Génibra (46). Os radicaes punham 
a nma de um modo particular na Egreja Catholica. Os 
tres cantões de-Zuriclt, BcrntZ e Lttcerna, i. é., dois pro
testantes e_ um só. catholico, deviam governar successiva
mente. A mftuenc1a protestante, pois, sobre ser hostil, era 
forte. ·Tendo os Catholicos organizado contra essa influen
cia uma liga, Smzderbu11d abandonados por todos e vi
ctim~s da traiçao de seus' generaes, fo ram derrotados em 
segu1da ~ curta peleja (47). Os radicaes, tomando de as· 
salto !"nl;mrgo, reproduziram contra a religião os horrores 
da pnme1ra. republica franceza. O mallogro do Stmderbmtd 
causou a ruma da indcpendencia cantonal. 
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471) Na Allemanha.-A situação da Germania nao. 
era mais lisonjeira. A agitação geral apresentava em to
dos os paizes o mesmo caracter. Quasi todos os estados 
secundarios, como o Brunswick, o Hesse, o Hannover, a 
Saxonia , etc. foram obrigados a outorgar a constituiç:Io. 
- A Austria esforça.va-se por conservar o poder absoluto 
segundo os tratados do congresso de Vienna.-Na Prussia 
Frederico Guilherme IU se renou os espíritos promettendo 
uma constituição que depois não deu.-Na Bavitra, ond~ 
desde 18 18 vigorava uma constituição, os liberaes exigiram 
que o rei Luiz I mudasse o ministerio e revogasse uma lei 
pouco favoravel á liberdade da imprensa.-A dieta, por
tanto, decretou diversas medidas destinadas a impedir as 
consequencias destes mo·1imentos e destas novas constitui
ções. 

472) Na Ita lia-as sociedades secreta~, reorganizadas 
desde 1821, agora conspiravam em toda a parte.- No Pie· 
monte, a Carlos-Felix (2 1-31) succedeu Carlos Alberto 
(31 -49), já eivado das idéas liberaes.-Em Napoles, Fer
nanrJo ÍI, filho e successor de Francisco I (30-59), conce· 
dendo uma amnistia geral, comprometteu-se a remediar os 
males do passado.-Em Roma, Pio VII, Leão XII (23-29) 
e Pio Vlli (29-3~). realizando varias reformas uteis, ha· 
viam trabalhado com afinco para tornar feliz o seu povo. 
Não deixaram, todavia, de apparecer diversas insurreiç6es, 
porque as sociedades secretas almejavam a quéda do Pa
pado e da Austria.--Em Parma, a ex·imperatriz (•) Maria 
Luiza foi obrigada a fugi r para Placencia.-Em Jl{odma, 
Francisco I d'Este teve de retirar-se para Mantua.-No 
mesmo tempo Napoleão Luiz e (1) Lui1. Napoleão excita
vam a revolta nos estados da Egreja. Os soccorros da 
França, esperados pelos revoltosos, não foram mandados, 
porque o ministro Laffitte que os promettera, cahiu neste 
ínterim, e Casi mir Périer, seu successN, limitou-se a pro
testar contra a intervenção da Austria, que mandára res
tat~rar a ordem em Modena, Ferrara, Bolonha, Rimini e 
Ancona (Mar. de 31 ). Assignaram nesta occasia:o a Russia, a 
França, a Austria. a Inglaterra e a Prussia um Memora~zdttm 

t') Jlladn L111:u1 filha de Francisco [ da Auslrin, mulher de Napo· 

leilo f t 18 10) c duqueza de Parma (14), ~sou·se (21) em segundas nup· 

cins com Adito Alberto, officid austriaco. e fnllcceu em 1847. 
(') Ambos filhos de 1/orlmda, filh11 adoptiva de Napoldo I c mulher 

de Luit Napoleito, rei da Hollandn. Nnpoleito Luiz ~uccumbiu ao traba· 

lho n4 ltnlin, porém Luit Napoleão chegou a occupar o throno da França. 
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collectivo pedindo diversas reformas ao papa Gregorio XVI 
(31- 46). Outra insurreiçao, atalhada do mesmo modo pela 
Austria, offereceu a Casimir Périer um pretexto para oc
cupar de repente Ancona (1832), que a França, violando 
todos os direitos, conservou por cincn annos. Fundava neste 
tempo José Mazzini (31) a :Jovm Italüz, cujo fim era a 
formação de uma republica unitaria e a ruina do poder 
temp~ral e espiritual do Papa. 

473) Na In g laterra.- Os effeitos da revolução de 
Julho sentiram-se tambem na Inglaterra, onde os Tories fo
ram derrubados pelos Wfligs. favorecidos pelo proprio rei 
Guilherme IV (30-37), irmão e successor de Jorge IV. Os 
chefe~ dos Whig.; eram nesta epoca lord Grey. Holland, 
Jo:Io Russel. Melbourne, etc., que levaram a effeito uma 
reforma eleitoral (32) em sentido democratico, recusaram 
protestar em favor da Jlolonia, aboliram (33) a escravatura 
nns colonias e crearam a Questão do Orirute - Elevada (37) 
ao throno da Gran-Bretanha, Victoria. sobrinha do rei pre
cedente, separou-se da Inglaterra o Hannover, que se con
stituiu em estado independente. 

474) N a H esp anha.- Fernando VIl, revogando a Let 
Salica a pedido d~ ivlarin Cltrislina, sua mulher, deixou o 
throno a D. Isabel, sua filha de tres annos. Annullando em 
breve o rei essa revogação, proclamaram D. Carlos, irmão 
do monarcha moribundo. Como, porém, Fernando mudasse, 
segundo affirmam, ainda uma vez a sua vontade, Maria 
Christina tomou a regencia em nome da filha logo que o 
rei falleceu (33). Ateou-se, por conseguinte, a guerra civil 
entre os cltrzsti1los e os carlistas. Estes, dando·se por catlto
licos sinoeros, gosavam da protecção de Carlos X; aqut"lles, 
professando o liberalismo, eram auxiliados por Luiz Phi· 
lippe. - Zéa Bermudes, primeiro ministro da regente, exas
perou todos adoptando a politiC'a do Justo Meio, que os 
Hespanht)es denominaram - Despotismo Illustrado. 
Martz'nez de La Rosa. que lhe succedeu (34), desgostou 
egualmente a todos redigindo uma nova constituição que 
era apenas uma copia da inaleza D. Carlos então revolu
cionou as provindas bascas ( 1) promettenclo-lhes os Fueros. 

!') (.à~·/os V, irmt'lo de Fernando VJI, foi pae do concle de Monlmolin, 
que nssumou o titulo de Carlos VI. Carlos VIl, casado com l\'largnridn, 

filha de C".rl.os ~~~ de l'arma, é neto de C11rlos V e sol>rinho de Carlos 
V.I.- Os pravalegaos dos Futros consistiam na independer:ein dos muni~l
paos,. q~e votavam seus proprios tributOs, nn isençilo do serviço militar e 

no dart"ato de nllo ser obrigado pelos netos do goverr:o geral ernqunnto 
nl!o fossem approvados pelns camnras municipnes. 
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475) . Em Portugal - D. Miguel tinh:\ de luctar com 
os Hberacs, que pe<iiam a constituição; com os lnglezes1 

cuja influencia procurava afastar, e com os Fra1tcrza, que, 
entrando no Tejo, levaram para Brcst a frota luzitana (31 ). 
Sendo D. Pdro I, quando regressou do Brasil, recebido 
mui cortezmente na França, reuniu nos Açores um exercito 
de aventureiros; apoderou-se da cidade do Porto, e, derro· 
tando O. Mig uel, 'collocou no throno D. Maria da Gloria, 
sua filha . Os pouc·iS navios que ainda ficavam a D . Mi· 
guel, eram no mesmo tempo destruidos pelo inglez Carlos 
Napier na altura do Cabo S. Vicente. As~ignaram pouco 
depois a França, a Inglaterra, a Hespanha e Portugal uma 
alliança contra D. Cnrlos e O. Miguel (34). Este consen
tiu na capitulação de Evora·Monle {34) obrigando-se a 
nunca mais apparecer nem em Portugal, nem em suas co
lonias. Retirou-se para Roma, depois {47) para a Ingla
terra. e afin t~ l para a Germania. Em 185 1 casou-se com 
S opltia Addaidt-, princeza de Rosenberg, e fixou a sua re· 
sidencia no castello de Hronnbach (Baden), onde falleceu a 
14 de Nov. de 66. 

476) D . Carlos-passando á Inglaterra, não se demo· 
rou em regressar {34) com suas tropas e seus generaes: 
Cabréra, que assustou a se:.:s inimigos, e Zumabcarreguy, 
o qual pereceu deante de Bilbáo (35).-0q~aniznram-se en
tão nas côrtes dois partidos, a saber: Los Moderados e Los 
Exaltados. Declarando estes, por conselho de Mendizabal, 
seu chefe e ministro da regente, guerra cruel á religiã :, o 
sangue correu em torrentes, até depoi~ da quéda do minis
tro (36). Como Luiz Philippe recusasse inte.rvir, Thiers sahiu 
do ministcrio. Afinal Espartero restaurou a paz entre os 
constitucionaes redigindo uma nova constituição sobre as 
bases da de 1812.-Conquistava, no entretanto, D. Carlos 
todo o norte da Península até perto de Madrid (37), mas 
era dentro em pouco forçado a recuar e retirar-si! para a 
França (39), onde foi retido como prisioneiro emquanto (45) 
não abdicou no conde de Montmolin, seu filho, e tio de 
Carlos VII. Achando, comtudn, Maria Christina mui pesada 
a tyrannia de Espartero, abandonou o reino indo viver na 
ltalia e logo depois na França. Então Espartero, nomeado 
regente, per,;eguiu a Egreja (4 I), e foi dentro em breve 
obrigado a fugir para a Inglaterra por uma temível insur
reição reaccionaria que rebentou em Barcellona (Jul. de 43). 
A quéda do regente cau'3ou o triumpho dos modt•rados, 
cujo chefe Na1 Vat'S restituiu a tranquillidade ao paiz conse· 
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guindo que Christina voltasse, e a rainha Isabel fosse decla
rada maior, posto que tivesse apenas treze annos de edade. 

477) Ultima parte do r einado de Luiz Philippe. 
-Tendo a Inglaterra em 1840 ac;signado com diversas po
tencias uma alliança relativa á Questão do Oriente sem di
zer cousa alguma á França, esteve esta a ponto de lhe declarar 
a guerra; preferindo, porém, Luiz Philippe manter a paz, 
Thiers deixou ainda uma vez o rninisterio. Guizot, seu suc
cessor, mostrou·se hostil á Egreja; favoreceu os protestan
tes; debellou numerosos motins republicanos, c luctou com 
forte opposição nas camaras.-Durante esta ultima parte do 
reinado de Luiz Philippe, discutiu-se com ardor na Europa 
:> direito de vr'sita ( 1); em um desastre da ferro-via de Ver
salhes pereceu o celebre navegante francez Dumout D' Ur
vil (42); o duque d10 rléans, filho do rei, morreu das conse
quencias de uma quéda na estrada de NeuiL/y (42); a França 
occupou as ilhas JY!arquezas e adquiriu o protectorado da 
de Taity (42); a rainha Victoria visitou Luiz Phílippe no cas
tello d'Eu; o conde de Chambord recebeu em Londres as 
homenagens de uns tres mil francezes ; Luiz Napoleão eva
diu-se do carcere de Ham (46); Isabel da Hespanha contrahiu 
matrimonio com D. Francisco de Assis de Burbon e deu sua 
irman ao duque de Montpmsier, ultimo filho do rei Chris· 
tianissimo; a Austria tomou posse da republica de Cracovia, 
e Pio IX subiu ao throno pontificio (46). 

478) Conquista da Argelia (30-47).- Em conse
quencia de varias offensas e insultos recebidos do dey de 
ArgeL, mandou Carlos X (Mo. de 30) -;ontra elle uma es
quadra ás ordens do vice-almirante Duperré c do general 
Bourmont, que, depois de bater diversas vezes os inimigos, 
tomaram Argel (4 de Jul.), onde acharam immensa quanti
dade de dinheiro, e provisões de toda a especie. Resolveram 
então os Francezes conquistar toda a Argelia, principalmente 
para acabar com a pirataria dos Arabes no Mediterraneo. 
A historia desta conquista póde dividir-se em tres períodos 

disti~ctos.-No I periodo (30 - 34) os Francezes levam de 
venctda em toda a parte os Arabes; apoderam-se de Blidah, 
Médeah: O~an, Bona, Bugia e de outras cidades; principiam 
a colon1zaçao, e formam os zuavos, bem como os caçadores 

(I) Tratava-se do direito de \"isitar os navios no alto mar. Os lngle&cs 
que ~o secul., precedente haviam invectivado tanto contra este direi:o, 
exe~c1d0 ~ntilo pela li~spanha, ngora o reclamnvnm para si com o pretexto 
de unped1r o commcrc1o dos escrAvos. Vide par. 4 r o, nota 2 . 
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da Argelia. Apparece, porém, neste témpo em Mascara o 
temível Abd-el-Kader , que pretendia descender dos antigos 
Almoravides.-No II periodo (34-4 1) reunem todo o 
poder na autoridade militar; fazem diversas fundações, e 
s:to por Abd·ef.f(ader derrotados deante de Constantina (36). 
Voltando, todavia, no anno seguinte ao assalto, occupam 
essa cidade, e assignam com seu terrível inimigo o tratado 
da Tafna. Passam o famoso desfiladeiro das Pt~rlas de Fer· 
ro (39); cream o bispado de Argel (39), e reprimem com 
muita energia um levantamento geral dos Arabes, armados 
pelo supposto descendente dos Almoravides, que proclamá· 
ra a guerra sauta.- No III perio do (41- 47), o futuro mare
chal Bugeaud, concentrando as t1·opas e tomando de novo a 
ofrcnsiva, assenhorea-se (43) da Smalalt ( 1); bate o imperador 
de Marrocos, alliado dos Arabes, e, por meio dos generaes 
Lamoriciére e Cavaignac, castiga severamente outra insur
reição geral. Entrega-se, por fim, Aúd-el·Kader a Lamori· 
ciére com a condiçao de ser conduzido para Alexandria, 
mas é, pelo contrario, levado preso successivamente a Tou
lon, Pau e Amboise. O duque d'Aumâle, nomeado gover· 
nador da nova conquista , seguiu a sua família no desterro 
dois mezes depois de tomar posse do seu governo. 

A EUROPA E O ORIENTE 

479) O imperio ottomano- desde longo tempo a 
braços com a decadencia, luctava para esquivar-se á ultima 
ruína. - Selim lli ( t 789-1807) ligou-se á Inglaterra contra 
a França; tentou introduzir no seu paiz a civilizaç~o euro
péa, e foi deposto pelos Janizaros que acclamaram Musta. 
phá IV, o qual no anno seguinte teve a mesma sorte.
Mahmud (9-39), reformando toda a ad ministração segundo 
as idéas britannicas e francezas, adoptou as festas, os jornaes 
e at6 as modas do Occidente; promoveu o commercio, a 
industria e a agricultura; aboli~t a perigosa milicia dos Jani· 
zaros (26) ; fundou uma escola para os otficiaes ; reorganizou 
todo o exercito e estabeleceu uma Ordem de honra. O im· 
pe~io,_ ~pesar. disto, continuou a decahir tanto, que elle es· 
tana Ja perdtdo de todo, si as potencias tivessem logrado 
entender-se a respeito da sua divisão. Perdas.-Sustentou 
Ma/mmd quatro guerras, terminando cada uma dellas com 

(1) Chamava-se Smnlah o cnmpo rle Abcl-el-Kader, que em uma ver· 
<lndeirn ciclnde nmbulnntc. 
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alguma perda do impcrio.-A guerra contra a Russia, con· 
cluida pelo tratado de Bucltarcst em 18 12, tirou-lhe a l3es
sarabia e a fronteira do Pruth.-Na guerra contra os Gregos 
que acabou p~lo tratado de Andri11ojJia (29). o sultão per
deu a Grecia toda.-A Servia, açulada por um Czerny 

:Jorge e apoiada pela Russia, levantára o grito da indepen
dencia desde 1804. Restituida á Turquia pelo tratado ·de 
Bucharest ( 12), tornou a insurgir-se, e constituiu-se indepen
dente em 1817, nomeando knés ou governador Jlfi!oclt Obre

n<n,•z"tch, chefe da revolta. Este conseguiu no tratado de 
Andrinopla (29) ser pela sublime Porta reconhecido lzospodar 

hereditario mediante um pequeno tributo e uma dependen
cia nominal. Deposto (39) e chamado (58) de novo ao poder 
que por sua morte (6oJ foi declarado hereditario na sua fa · 

milia, succedeu-lhe Miguel , seu segundo filho. Sendo este 
assassinado em 1868, tomou as rédeas do governo o joven 
Mtlilo, que dirigiu os destinos da Servia . até r88g. 

480) Egypto.-Governava o valle do Nilo, como vice
rei, o pachá Jllflltinut-Aii, natural da Rumelia, e se tornára 
quasi independente da Porta protegendo a agricultura, a 

índu~tria e o commercío; fundando escolas militares e aca· 
de mias moldadas pelas da França; organizando uma respei· 

tavel marinha, e adaptando a tactica européa. 
Descontente pelo máu exito da guerra na Grecia, Ali 

mandou logo depois della o seu filho, Ibra"im, conquistar a 
Syria emquanto elle mesmo occupava Gaza e J affa (31 ). Co

mo lbra"im tomasse S . J oa:o d' Acre, derrotasse por diversas 
vet.es os Turcos e se dirigisse contra a propria Constanti

nopla, o sultão chamou os Russos, que sem perda de tempo 

se apresentaram no Bosphoro. Obtiveram então as potencias 

occidentae~ o tratado de Kutayeh (14 de Mo. de 33}, pelo 

qual obrigaram a Turquia a ceder ao vice-rei ~o Egypto 

S. João d'Acre, D.unasco, Trípoli, e a cidade de Adana, que 

é considerada a chave da Syria. Pondo suas forças ;i dis· 

posição da Porta, conseguiu a Rus.;ia no tratado de U1l· 
kiar.Skelessi ()ui. de 33} a licença de entrar a seu bel-pra

zer no Bosphoro, ainda fechado ás potencias occidentaes.

Desbaratou mais tarde lbra"im perto de Nezt"ó na estra~a 
de Alep um exercito mandado pelo sultão contra a Syna 

(24 de Jun. de 39). Seis dias depois falleceu Mahmu~, a 
quem succ_edeu Abd-ul-Medjid, seu fi lho de 16 annos. Este, 

sendo atra~çoado pelo pachá Achmd, que entregou a frot.:1 

turca ao VICe-rei, estava disposto a assentar pa1.es com Ah, 

quando as potencias, a pedido da França, lht- disseram 
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(39) que nada fizesse sem o seu consentimento. No anno 
seguinte, as potencias, sem communicarem cousa alguma á 
França, assignaram em Londres a quadrupla alliança, se· 
gu ndo a qual o vice·rei, além do Egypto hereditario, dc:
via receber a Syria meridional como feudo vitalicio c~"m a 
condição de restitu!r Creta, Adana e as cidades santas da 
Arabia. Si não acceitasse dentro de poucos dias, perderia 
tudo. Tendo Ali recusado sujeitar-se a essas imposições, os 
Inglezes bombardearam (Set. de 40) Beyrouth e S. João 
d' Acre, emquanto o sultão pronunciava a deposição do 
vice-rei, que, pedindo a paz, restituiu a Syria c a ilha de 
Cret<t, conservando o Egypto hereditario. O tratado final, 
conhecido pelo nome de Collvmçt1o dos Estreitos, ao qual 
accedeu tambem a Fmnça, prolu'be o entrar 110 Bospltoro 
a todos os uavios de g uerra das 11ações européas. 

481) Inglezes e Russos no O riente.-Conc!uidas as 
guerras de lord Welkzley ( •797-1805), concederam QS 

Ing l ezes breve descanço a seus ;nimigos durante o go
verno de Yorge BariP'ltl (5-7).-Lord Minto (7-12) fez 
novas conquistas assenhoreando-se de quasi todo o valle 
do Ganges e comoatendo Rwzget-Sing, que, cercado de 
officiaes francczes, formára uma grande confederação. Lord 
Amlurst (22- 28) impoz aos Birmal!os uma paz onerosa e 
a residencia de um ministro em Ava; tomou Singapura 
(24) e se apossou de Malaca {26). Occuparam mais tarde 
os Inglezes a rica província do Pegú: estabeleceram uma 
linha de communicação directa com Londres, e collocaram 
a India sob o dominio immediato da coroa. - Russos. 
Im·acliam, no entretanto, os Russos a Georgia ( 1 ;99), a 
Gouria ( 180 1 ), a Mingrelia e a Imertthia no Sul do é:au
caso ( 1803); obtinham ( 12) da Persia todo o littoral do 
Caspio, o monopolio da navegação desse mar e as provín
cias de Nakchivan e de Erivan. Além disto o tratado de 
Tu.rkmantcha'i {28) permittiu-lhes interVir nos negocios in· 
tenores da Persia, onde a influencia russa não se demo
rou em tornar-se excessivamente podero5a. 

48?) . O Afghanis ta n-tinha-se separado da Persia 
constltumdo-se em tres estados independentes, a saber : 
f-!erat, Caboul e Ca11dahar. Os Persas, guiados por offi
c~aes russos, as~ediaram (37) Herat que se defendeu sob a 
drrecçao de offictaes britannicos. Apparecia neste meio tem· 
po uma frota ingleza no golpho Persico, e, ameaçando in
vadir a Persia, obrigava Mohammed.Schah a levantar o 
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cêrco de Herat (38), bem como a acceitar a civilizaç:lo eu
ropéa. Sendo dahi a pouco S chalt.So/(((jalt expulso de Ca
boul por uma insurreição que deu o poder a Dost-Moltam-
1JUd, amigo dos Persas, os Inglezes tomando sob a sua 
protecção o primeir.o, occuparaill Candahar, Gazna e Ca
boul (39), afim de restituir o throno ao seu protegido. 
Forçados pelo povo a retirarem-se, pereceram quasi todos 
nos desfiladeiros de Kourd-Caboul, j á pelo ferro inimigo, 
já pelo frio (42). Tiré'\ram no anno seguinte tremenda 
desforra incendiando Gazna e Caboul, cujo povo passaram 
a fio de espada; reunindo o Sindhy e o Bedjab ao seu 
imperio da India. e impondo tributo ao Bélutchistan ; an
nuiram, porém, ao reconhecimento de Dost-Moltommed, 
com o qual mais tarde fizeram alliança. 

483) A Inglaterra e a França na China.- Guerra 
do Opio, 40.- Comquanto a China tivesse por muit&s ve
zes prohibido a importação do opio, prnt:caram os Ingle
zes tão grande contrabando, que em 1837 venderam no 
Celeste Imperio umas 34.000 caixas de opio com um be· 
neficio de oitenta milh6es de francos. Nem a Inglaterra se 
deu por satisfeita co m isto ; pois mandou para Cantao o 
capitão Elliot com o titulo de httendmlt g-eral do com- · 
uurúo britawzico na Cltiua. O governo, portanto, enviou a 
Cantão um mandarim que prendeu secretamente o capitão 
Elliot emquanto não lhe entregassc todo o opio deposi
tado nos navios inglezes surtos nas aguas do imperio (39) 
Achou· se que era a bagatella de 22 000 caixas. Recusando 
então o governo chinez dar qualquer satisfacção, uma es
quadra inglcza (40) penetrou no Pei-ho; ameaçou Pekim, e 
impoz a Cant:lo uma contribuição de 26 milhões de fran
cos. Assenhorearam-se no anno seguinte os Inglezes de 
Amoy e de Ning-Po, bem como da rica província de Che
Kiang. Occupando em breve as boccas do canal imperial 
do Rio Azul, dictaram ao Celeste Imperio o trat:tdo de 
Nankim (26 de Ag. de 42), pelo qual a China se obrigou 
a pagar em 3 annos t 17 milhões de francos ; a ceder á 
Gra_n-Bretanha a ilha de Hong-Kong, e a franquear aos 
nav10s de toda e qualquer nação os portos de Cantão, 
A~oy, Fou-tcheou, Ning-Po e Chang-Hai'. Nao se falou do 
op1o, mas, dessa data em deante o contrabando e suas 

• ' 1 

consequenc1as nos subditos chinezes, tomaram propcrç~es 

assustadoras.-A França, ao ser informada destas conces
soes, mand?u á China um embaixador extraordinario, que 
pelo tratado de Wampôa (24 de Maio de 44) obteve todos 
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os privilegias já outorgados á Inglaterra e aos Estad~s
Unidos, c bem assim trcs decretos, um dos quaes permlt
ttU que os Chinczes pudessem abraçar o Christianismo ; ou
t ro reconheceu a cruz e as ima~ens religiosas como signal 
distinctivo dos Christãos ; restituiu o terceiro as eg rejas 
ainda existentes, excepto as já convertidas em pagodes ou 
edificios publicas. 

PERIODO Til 

Revolução Europén. de 184:8 

484) França. - 0 alvoroto dos povos foi quasi conti
nuo e geral em toda a Europa desde 1830. Já apontámos 
os movimentos da S uissa, onde os Catholicos foram esma
gados pelos sectarios.- Na França, Luiz Philippe não con
tentára os radicaes que pediam a reforma eleitoral, e havia 
desgostado os Catholicos recusando-lhes a liberdade de en
sino que prom,ettera e de facto dava a todos os outros. 
Houve, portanto, mutàzgs, associações e banquetes demo
crat icos em quasi todas as cidades principaes da França. 
Um desses banquetes annunciado para o dia 22 de Fev. de 
48, devia realizar-se nos Campos-Elysios.S endo prohibido pelo 
governo, um g rande numero de reformistas ajuntaram-se no 
Jogar indicado, insurgindo-se no mesmo tempo o povo I! a 
guarda nacional ao grito de : Viva o nforma; construíram 
numerosas barricadas e exigiram a demissão do ministerio 
Guizot. O rei annuiu nomeando ministros favoraveis á re 
forma (23) ; comprehendendo, porém, a gravidade da sua 
posição, abdicou (24) em favor do conde de Pariz, seu 
neto, e retirou-se a toda a pressa para a Inglaterra, onde 
morreu dois annos depois. Em seguida á fuga do rei, o 
povo, exaltado até o delírio, invadiu a camara dos deputa
dos, e saqueou o palacio das Tulherias O governo pro
vi~orio , formado nessa conjunctura, proclamou a repu
b!lc~; r{'cusou a bandeira vermelha que a populaça preten
dia 1mpor-lhe; aboliu a pena de morte por crimes políticos, e 
a escravatura nas colonias ; decretou o suffragio universal, e 
fundou as officinas nacionaes, organizadas militarmente. Alis· 
taram-se nellas cem mil operarias, que nomearam seus che
fes e o<\ o tardaram a tornar-se perigosos. A assembléa con
stituinte, composta de uma grande maioria conservadora, ra
t ificou a proclamação da republica; demittiu o governo pro
visaria e nomeou uma commiss:io executiva. Perdendo en· 
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tão os socialistas a esperança de obter legalmente o que 
desejavam, levantaram-se (1 5 de Mo.), e, invadindo a sala 
das sessões, declararam dissolvida a constituinte. Repellidos 
á força de baionetas, a insurreição tomou proporções im
mensas. Pariz mudou.se em um campo de batalha. O ge
neral Cavaignac, ministro da guerra, munido de autoridade 
dictatorial, di rigiu com muita habilidade as operações dessa 
lucta hC>rrivel e fratricida que durou cinco longos dias e 
outras tantas noites ( 22-26). Perec'!ram nella para mais 
de cinco mil pessoas, dois deputados e sete generaes. Ou· 
t ros cinco generaes ficaram gravemente feridos. Uns doze 
mil prisioneiros, julgados summariamente por tribunaes mi
litares, foram deportados para a Argelia. Restaurada a or· 
dt.m, declarou a assembléa que o general Cavaignac men
ura bem da patria1 e dahi por deante occupou·se da con· 
stituição. O suffragio universal devia eleger os 750 membros 
da assembléa nacional e o presidente da republica. Este 
.era investido do poder executivo durante quatro annos; 
aquella, do legislativo e do direito de declarar a guerra. 
Uma grande maioria de votos d<!u (10 de Dez.) a cadeira 
presidencial a Luiz Napoleão Bonaparte, que, tendo jurado 
a constituição, tomou (2o de Dez.) solemne posse do seu 
.cargo. 

485) Na Aus tria-a insurreição de Vienna (13 de Mr. 
de 48) obrigou o príncipe de Metternich a sahir do paiz, 
e o imperador a prometter reformas. Não sendo acceita a 
constituição que apresentou, foi o monarcha forçado por uma 
nova revolta ( 16 de Mo.) a retirar-se para o Tyrol. Con
sentiu então Fernando I em convocar uma assembléa con
stituinte que, eleita pelo suffragio universal, se reuniu no dia 
28 de Jul. Comtudo um novo levantamento no dia seis de 
Out. produziu na capital uma anarchia de tres dias, á qual 

.poz côbro o príncipe de Windisch-Graetz, que bombardeou 
Vienna .. Alvorotavam-se neste mesmo te111po a Lombardia, 
a Venec1a, .a ~-Iungria e a Bohemia.--Em Pra ga, a prin· 
ce1.a de Wmd1sch-Graetz toi morta em uma janella, e um 
de seus filhos cahiu gravemente ferido, emquanto o seu con· 
sorte escapava apenas de ser enforcado e as tropas austría
cas eram expulsas da cida~e. Os Austríacos, porém, bom
bardearam Praga, e a tomaram ( 14 de J un.)

1 
acabando deste 

modo com a revoluç:to da Bohemia.- A Hungria-quejá 
(I 5 de Mar.) obtivera um vice-rei e uma administ raç:lo di· 
versa ~a de Vienna, :~gora t rabalhava para tornar-se total
mente mdependente do imperio. Tentaram os Hungaros au· 



335 

xiliar a insurreição de Vienna; assassinaram o conde Lam
berg, e recusaram acceitar por seu rei Francisco José, suc· 
cessor de Fernando [ que, abdicando, se retirára para a 
vida privada (2 de Dez. de 48). Assumiu então a guerra 
grandes proporções. Kossuth, chefe da revolta, proclamou 
a independencia da Hungria com a fôrma republicana, e 
recrutou quatro excrcitos que poz ás ordens dos generaes 
Klapka, Dernbinski, Perezel e Bem. Capitaneavam os Aus· 
triacos o general Jellachchich e o principe de vVindich
Graetz. Corno os Hungaros conseguissem numerosas victo
rias, a Austria pediu o apoio da Russia, que lhe mandou 
I 50.000 soldados. Depois de soffrerem um grande numero 
de revezes, consentiram afinal os insmgentes na capitulação de 
Vilag-os (I 2 de Ag. de 49). A Hungria perdeu todos os seus pri
vilegias: a maior parte dos generaes emigraram para paizes 
extrangeiros, e alguns dos chefes ria revolta foram executados. 

486) Allemanha.-Andava ela mesma sorte levantada 
a Germania inteira.- O povo insurgia-se em toda a parte 
obrigando os reis, os duques, os príncipes, a fugir, a abdi
car ou a fazer largas concessões.- E m Berlim, o povo 
pediu a mudança do ministerio e o afastamento das tropas 
( I4 de Mar. de 48). Fred.erico-Guillterme IV, tentando a 
principio resistir, derramou muito sangue ; mas afinal de
mittiu o ministerio, concedeu uma amnistia, promctteu 
urna constituição muito liberal e se pronunciou em favor 
da confederação unitaria. Estando neste tempo em grande 
voga o desejo de restaurar o antigo imperio germanico, 
quizeram os liberaes accrescentar á dz'eta um parlamento 
allemão. Reuniu-se, pois, em Francfort uma assembléa de 
notaveis ·(3 r de Mar. de 48}, que decretou o suffragio uni· 
vessal e a liberdade de cultos. Esta assembléa dissolveu-se 
no dia quatro de Abril deixando em seu logar uma Junta 
de cincoenta membros, encarregados de dirigi:- os negocios 
emquanto na:o se reunisse o parlamento nacional. Houve, 
por. conseguinte, tres governos a um tempo na Germania : 
a d1eta que ainda não abdicára, uma Junta composta de 
17 representantes dos príncipes e a J unta dos 50 nomeada 
pela assembléa dos notaveis I Reuniu.se afinal ( r8 de Maio) 
o parlamento incumbido de dar á Germania uma consti
tuiç~o unitaria i nomeou um vigario do imperio, que foi o 
arch1duque João, irmão do imperador Francisco I. Este vigario 
acabot~ co.m a ?i~ta, creada em r 8 r 5, e collocou á testa do 
seu pn metro mtmsterio o sr. de Schmerling, um dos chefes 
do partido opposto na Austria á politica de Metternich. 

2Z 
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487) Grande e Pequena Allemanha.-Formaram-se 
dentro em breve dois partidos : um da Grande, outro da 
Pt•qlfl:lla Allrmanlta. O primeiro queria a Germania como 
os seculos a tinham feito sem excluir della os paizes não 
allemaes que alguns estados possuíam. Este adoptava as 
idéas da A ustria. Aspiração do segundo era que fizessem 
parte do imperio tão sómente os paizes allemães. Este 
partido apoiava-se principalmente na Prussia. Gastaram os 
deputados tanto tempo em preparar e d1scutir a constitui
ção, que, quando ella ficou p•·ompta, j;i não e:a applicavel ; 
pois a insurreição de Vienna fô1·a domada ; o rei da Prus
s ia decretára em Berlim o estado de sitio ( 12 de Nov. de 
48). dissolvera a assembléa constituinte (5 de Dez.) c ou
torgára duas camaras: uma dos snrs., outra dos deputados 
da burguezia. Por isto Frederico-Guilherme, que no armo 
precedente desejára tanto a coroa imperial, cortezmente a re
cusou quando os deputados de Francfort lha offercceram 
(2 clc Abr. ·de 49) No mesmo tempo a Austria, ret irando 
seus deputados, declarava que já não reconhecia o parla
mento de Francfort. Insurgiram-se os democratas em di
versos logares, mas foram derrotados sem muita difficuldacle. 

488) O parlamento de Erfurt. - Buscaram, toda
via, os democratas tirar proveito do antagonismo existente 
entre a Austria e a Prussia para realizar a unidade germa
nica, ao menos em proporções menores. Pediram, pois, a 
revisão do pacto iederal. A Prussia, desejosa de tornar-se 
arbitra ela Allemanha, annuiu a este pedido. Unindo-se- lhe 
27 dos estados secundados, formaram a Pequeua Atleuumlta 
(26 de Mo. de 49). Redigiram uma constituição, sernelhante 
á de Francfort, que foi apresentada ao novo parlamento con
vocado em Erfurt, cidade da Saxonia prussiana (20 de Mar
ço de 50). Não tardou este parlamento em desagradar ao 
rei da Prussia, o qual lhe substituiu um collegio dos sobe
ranos que faziam parte da Pequena .Atlemanha ( rode Mo.). 
Trabalhava, no entretanto, a Austria para induzir os prín
cipes a restaurar a dieta de Francfort, e ameaçava a Prussia 
de uma guerra, si persistisse em r·ecusar essa restaura
ção. O snr: d.e Monteuffel, um dos chefes do partido conser
vador e pnncrpal ministro do gabinete prussiano, consentiu 
por fim na convenção de Olmutz (29 de Nov. de 50). que 
collocou de novo a Germania no estado anterior á revo
lução de 1848. 

489) Italia.-Elevado ao throno pontificio (r6 de Jun. 
de 46) como successor de Gregorio XVI, concedeu Pio 
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IX nesse mesmo anno amnistia geral aos criminosos po

líticos, nomeou uma commissão de jurisconsultos para r~
formar as instituições jurídicas e o codigo romano, orgam
zou o conselho e o senado municipal d~ Roma, despediu a 
guarda suissa e creou uma consulta de estado. Infinitos 
applausos coroaram estas concessões do Grande Pontífice, 
e a mania das reformas commu:1icou-se em breve a outros 
paizes. Um levantamento na Sicília (r 2 de Ja. de 48) e 
outro em Napoles (27 de Jan.) obrigaram o rei Fernando 
II a conceder a constituição, que era no mesmo tempo 
outorgada egualmente por Leopoldo II, grão-duque da 
T oscana.-Em rS47 subiu ao poder no Piemonte o mi
nisterio liberal Balbo e Gioberli, o qual acolheu todos os 
revolucionarias que se retiravam da Lombardia e da Ve
nencia. No anno seguinte, o rei Carlos Alberto publicou (4 
de Mar.) o Estatuto ou constituição que iam preparando, 

havia algum tempo. Por seu lado Pio IX, cedendo ás ins
tancias dos chefes do movimento e aos conselhos do conde 
Pellegrino Rossi, promulgou (15 de Mar.) um Estatuto que 
estabeleceu dois conselhos deliberantes. o alto-conselho c:: o 

conselho dos deputados, para os negocias temporaes dos 
E stados da Egrcja. 

490) Lombardia.- Insurgia-se, logo depois, JV!ilão ao 
grito de Viva a Pio IX! viva á iudepe1. de1Lcia t"taliaua (r 7 
de Mar.): O marechal Radetski, commandante do exercito 

austríaco, retirou-se, pois, para Verona (22). No mesmo tempo 

Vmt·sa, revolucionada por Daniel Manini e Nicoló T om

masséo. expulsando os Austríacos, proclamava a republica. 
Unindo-se então. contra a Austria. Carlos Alberto, o grão

duque t: o rei de Napoles, Pio IX não poude impedir a 

ida dos voluntarios. Dando mostras de querer apoiar a re
volta, formou nestas conjuncturas a França um corpo de 

observação nos Alpes ; porém Carlos Alberto, que desde o 

dia 23 de Mar. tr~nspuzera o Ticino e havia alcançado di
versas vantagens, respondeu: L'ltah"a fat•á da se. Vence

dor ainda em Goito (30 de Mar.) e senhor da fo rtaleza de 
Peschiera, podia esperar maiores victorias, si a sorte das 

armas não virasse de repente. O rei de Napoles chamo'J 

suas ~ropas; o Papa_ negou-se a fazer guerra á Austria, e Ra

detskl, tendo receb1do tropas de refresco, bateu os Pie

montezes em Custozza (25 de Jul. de 48) e perto de No

vara (23 de Mar. de 49). No dia seguinte a esta ultima 

derrota, o rei do Piemonte abdicou em favor de Victor 

Mamttlll, seu filho, que dentro em breve assignou a paz 
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com a Austria (6 de Ag. de 49). Passando o velho mo
narcha a Portugal, faiJeceu na cidade do Porto em 1850. 
- A reacção foi completa em toda a Italia: Brescia, Ge· 
nova, Florença, a Sicilia, foram sem muita difficuldadc re
duzidas á obediencia de seus soberanos. Vmcca, cercada 
desde Ag. do anno precedente pelos 1\u-;triacos, e defen
dida com denodo por Mani ni, Pepc e Ullôa, rendeu-se no 
dia 25 de Ag de 49· 

491) Roma. - Logo que Pio TX recusou declarar guer
ra á Austria, perdeu toda a popularidade ; nem lhe valeu 
dar o ministt>rio ao conde Mammiani, já conhecido como 
adepto do liberalismo, e incumbir l'eiJegrino Rossi de es
tabelecer o governo constitucional ; porque Mazzini e os 
seus aspiravam á republica na Italia c no resto do mundo. 
Rossi com effcito acabou ás mãos de um cobarde manda
tario na occasião de abrir-se a camara ( 1 5 de Nov.), e toda 
a cidade echoou dos louvores tributados ao autor desse 
crime. Assestaram no dia seguinte canhões contra o Qui 
rinal, residencia do Summo Pontí fice, que, depois dt: pro
testar erl' presença do corpo d iplomatico, sahiu secretamente 
de Roma (26 de Nov. de 48) indo procurar um asylo na 
fortaleza de Gaeta.- Uma junta provisoria, dentro em 
breve organizada, decretando o suffragio universal: convo
cou uma assembléa constituinte, que proclamou a repu· 
blica democratica (7 de Fev. de 49), e confiou o poder 
executivo a um triunwit·ato. Pio IX excommungou os in
surgentes e chamou em seu auxilio as potencias catholicas: 
Austria, França, Hespanha e Napoles. Passando as t ropas 
napolitanas a fronteira, foram repellidas por Garibaldi ; a 
Austria occupou as Romanhas ; o general Cordova cem 
um exercito de Hespanhóes .desembarcou perto de Gacta ; 
os Francezes, commandados pelo general Oudinot, em nu
mero de sete a oito mil, descendo a terra em Civita· V ec
chia (25 de Abr.), avançaram sem demora até os muros 
da cidade. Derrotados em um primeiro assalto, começaram 
um assedio regular depois de receber notaveis reforços. 
Reinava, no entretanto, em Roma o terror : um grande 
numero. de ~acerdotes recebiam a palma do martyrio, e os 
revoluctonanos, dirigidos por Mazzini e por Garibaldi, pratica
vam toda a sorte de exces:;os. Entraram afinal os France
z~s pelo Mot~t~ Janiculo (29 de Jun .) ; o t riumvirato demit
tm-se ; ~azzmt fugiu ; Garibaldi retirou-se com suas t ropas 
que daht a pouco se dispersaram · a assembléa constituinte 
separou-se, e as armas pontifici~s foram reerguidas em 

f 
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toda a parte. No dia 1 5 de Jul. o general Oudinot annun· 
ciou a ··estau raçào do poder temporal do Papa; Pio IX 
concedeu uma nova amnistia e iniciou as bases da consti
tuição que tencionava outorgar. Recusando, porém, as reformas 
liberaes aconselhtldas por Napo!eão, differiu a sua volta 
para a Cidade Ett.rna uté o dia 12 de A br. de 18 so. 

492) Principados Danubian os.-0 rugido do tigre 
popular ou sectc.rio de 1848 restrugiu de subito pela Eu
ropa inteira produzindo um movimento constitucional na 
Inglaterra, alvorotos na Irlanda, e perturbações em Madrid, 
que foi posta em estado de assedio. Nem deixar.lm de te r 
suas revoluções os Principados Danubianos. a Valachia e 
a Molda via, postos sob a suzcrania dos Turcos e o protec
torado da Russia. T endo Jorge Bibcsco. ho~podar da Va
lachia desde 1842, suspendido a const ituição, foi por um 
levantamento popular obrigado a dar outra de conformida· 
de com as idéas em voga nesse tempo na Europa (23 de 
Jun . de 48). Cançado, porém, das exigencias sempre maio
res dos seus contrarios, abdicou, sendo substituído por um 
governo provisorio. Os Russos, portanto, e os Turcos in
vadiram o paiz; domaram a revolta, e, pela convenç:ío de 
Balta-Limau (Mo. de 49) assentaram que, esta vez. a Por
ta, de accordo com a R ussia, nomearia por sete annos os 
hospodares dos dois principados. Deviam em seguida ser 
eleitos pelas províncias. Durante o mesmo tempo devia 
occupar o paiz um corpo de r o ooo russos e de to.ooo 
turcos. Em virtude deste tratado foram nomeados hospo
dares Barbo-Stirbe;' e Gllika: o primeiro na Valachia, o 
segundo na i\lüld:\\'ta. 

PERIODO IV.-A EUROPA E A AMERICA 
DESDE 1850 ATÉ 1870 

493) Napoleão II L -- O que deu a victoria c.:lcitoral 
;tO príncipe Luiz Napoleao c pouco depois o e levou ao 
th rono da Franç:11 loi o ter-se frnncamcnte pronunciado 
em fa,·or do pnder temporal do Papa. T odo o seu reina· 
do, quer na presidencia, qu~:r no imperio, pódc rl!sumir-se 
em pot~cas palavras tio modo $eguinte: gloria, poder e 
populandadt· emquanto con:;c~uiu l :~zer suppor que apoia
''·l a S:ulta Sé, 1st o é, até a gu..:r: a da ltalia l!nl 1 ~59; 
d!:~SZ\ e!)OCa em deante: decadmcia. erros c lmmi/ft,lçúes 
alt1 str dfpusto pela dt'magogia.- Como presidente t;;! c-
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lou a ordem; emprehendeu a expedição de Roma afim de 
pôr um termo aos progressos da Austria na Italia: refor· 
mou todo o systema do ensino ; promulgou diversas leis ; 
visitou varias cidades da França, e dissolveu a assembléa 
legislativa que desde Mo. de 49 succedera á con-;tituinte 
(2 de Dez. de 5 r). Tal é o acto conhecido com o nome de 
golpt· dt· estado· Assumindo a dictadura e appellando ao 
povo, submetteu-lhc as bases de uma nova constituição, 
sendo uma dellas a presidcncia por dez annos. Os socia· 
lis tas, que em quasi toc!a a F rança tentaram aproveitar o 
ensejo para restabelecer a rcpublica democra.tica, foram 
castigados com seve:·idade, e :>etc milhões de francczes ap · 
provaram o projecto do dictador (2 1 de Oe7.). Promulgou 
então o presidente a constituição e algumas leis; convo-
cou a camara, e deu pelo paiz um passeio em que pre
parou a restauração do imperio. Com effeito no dia 22 tle 
Nov. de 52, oito milhõ-~s de francezes sanccionaram com 
seu voto o senatus-consulto do dia sete do referido mez 
dado para o restabelecimento do imperio, do qual o prin· 
cipe tomou posse com o 110 I1H! de Napoleão UI no dia 2 

de Dez. de 52, anniversario de Austerlitz e do golpe de , 
estado do anuo precedente. O conde de Chambord pro-
testou sem resultado. 

494) Impe r io. - Durante o imperio - 1apoleão modifi- I 
cou por diversas vezes a con~tituição que publicara como · 
presidente; casou-se com Maria Eugenia de Montijo, con-
dessa de Thebas; aformoseou toda a França, particular· 
mente Pariz, Marselha e Lyão; dotou o paiz de numero-
sas instituições uteis; reformou as leis, o t>xercito, a ma· 
rinha e toda a administração ; protegeu o commercio, a 
navegação, a agricultura, as lettras, as sciencias e as artes; fez 
duas expo::;ições universaes, c conseguiu ser visitado na 
sua capital por quasi todos os reis e principes da Europa. 
Escapou de ser assassinado pelos sectarios em 53, 55, 57, 
58,_ etc., sustentou a guerra contra a Russia, a Austria, a 
Ch1na, a Cochinchina, o Mexico e a Prussia. Esta ultima 
foi -lhe fatal. 

. 495) Guerra da Cr im é a .- 53- 55.-Certa da neutra
hdade da Austria, á qual prestara tão grandes serviços em 
J 849, procuro_u a Russia um pretexto para dar mais um 
passo no cammho de Constantinopla. Em J 85 1 apoiou os 
g regos de Jerusalém, que tiraram violentamente aos latinos 
nove dos seus santuarios, e, decorridos dois annos, most rou 
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a pretenção de obtl!r o protectorado de todos os g regos 

que professam o scisma russo. Como não temesse a Fran
ça, tentou nesse mesmo tempo conseguir o favor ou, pelo 

menos, a neutralidade da Inglaten a, c mandou que suas 

tropas transpuzessem o Pruth (3 de Jul. de 53). A Tur
quia, portanto, declarou a g uerra e b<1 tcu os Russos em 

Oltenitza c em Turtukai; destruíram -lhes, porem, os Mosco
vitas a fro.ta na bahia de Sinopc (Nov). Unindo-se então á 
T urquia, a França c a Inglaterra (12 de Mr. de 54), bom
bardearam Odessa no mar Negro, c ameaçaram Cronstadt 

no Baltico, emqu<~nto os gcneraes Saint-Arnaud e Raglan, 

marchando de Gallipoli sobre Varna, obrigavam os Russos 

a levantarem o cêrco de Silistria, bem como a evacuar a 

Valachia, occupada pouco depois pelos Austríacos de ac
cordo com o sultão. Desembarcaram em seguida os allia

dos em Eupatoria. na Criméa, (14 de SeU; ganharam aba
talha do Alma (20). e, indo postar-se deante de Sebasto
polis, começaram os trabalhos do assedio ; derrotaram o 

inimigo em Balaklava, em Inkcrmann c em Eupatoria. Eram 

no mesmo tempo reforçados pelo general La :\Iarmora 

com 20.000 piemonteses, e por Omer-Pachá, que acabava 

de retirar-se do Danubio. Falleciam, no entretanto, o ge
neral Saint-Arnaud (pelos fins de 54) e o imperador Nico

lau (2 de Mar. de 55), a quem succedeu Alexandre Il , seu 

filho. O general Pélissier, nomeado commandante em chefe 

do exercito francer., deu tal impulso aos trabalhos do as

sedi•>, que em breve os alliados se tornaram senhores da 

linha do T chernaia (25 de Mo.): tomaram o Hastião Ver

de e, apesar de repellidos no assalto do dia 18 de Jun., 

arvoraram a bandeira victoriosa (8 de Set .) na torre de 

Malakoff, cujas forti ficações fizeram saltar. A quéda des· 

ta fortaleza e a occupação das cidades de Fanagoria c de 

Kinburn foram tanto mais sensíveis á Russia, que nesse mes

mo tempo a Suecia se ligava com as potencias occiden

taes. Acceitou. portanto, o czar a mediação da Austria, 

que propoz a reunião de um congresso em Pariz. Tirando 

este congresso (56) ao czar parte da Bessarabia e a pro

tecçilo sobre os Principados Danubianos, afastou a Russia 

das boccas elo Danubio, cuja navegação declarou livre ; fe· 

chou tambem o mar Negro a todo e qualquer navio de 

guena, ~ obteve que a Sublime Porta confirmasse a seus 

subdítos christãos todos os antigos privilegio .. 

496) Principados Danubianos.-Creou o congr~sso 
de Pariz a questão italiana, e reservou a dos Principados 
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Danubianos. Esta fot definida em 1858 estipulando as po
tencias que a Moldavia e a Valachia formariam dois esta
dos distinctos com legis lação commum e instit.uições se
melhantes sob a suzerania da Porta. C<~da um dos dois 
Principados devia ter o seu hospodar. e um grão-conselho 
com mum. Uniram-se, todavia, elegendo ambos a hospodar 
o coronel Cuza, que to,1ou o titulo de pn ncipe Alexandre 
João L Havendo o Oivão protestado, decretou-se que esta 
dupla eleição tinha apenas um caracter transitorio e não 
podia formar um pn:cedente (59). Concedeu, pois, a Subli
me Porta, a pedido das potencia-;, que houvesse para am
bos os Princ ipados uma unica asscmblea c um só ministe
rio (6 1 ) . Em 1 864 o pri ncipe Cuza confirmou a sua auto
ridade dis~o lvendo a camara legislativa c recorrendo ao 
suffragio universal, que se pronunciou e m seu fa vor. Déram 
então aos dois Principados o nome de Rumania. Quando 
em 1866 o príncipe Cuza abdicou e m consequencia de 
uma nova revoluçrto. o governo provisorio, organizado nessa 
conjunctura, dissolveu as cama ras. c um plebiscito elegeu o 
prí ncipe Carlos dt· Holtcn::ollenz-Sigmaringm, que acceitou 
a offerta com approvação da Europa. O congresso de 
Berlim e m 1878 decretou a independencia completa da Ru
mania. e, quando em a88t o príncipe Carlos assumiu o ti· 
tulo de rei. as potencias o reconheceram sem difficuldade. 

497) Questão Italiana.-Não foi sem motivo que Na
poleão 111 fez entrar o Piemonte na alliança anglo- fmnceza 
para a guerra da Criméa. Esta participação deu -lhe direito 
de tomar parte no congresso Je Pariz, em que o conde 
de Cavour creou a questão italiana queixando-se da ex
cessiva influencia da Austria na Península, e pedindo q ue a 
obrigassem a retirar suas tropas dos Estados da E greja, 
cujo governo queria fosse secularizado. Es tas propostas, re· 
velando as intenções de Bonaparte c do Piemonte. causa
ram notavel desassocego entre os CathQlicos. F echado o 
congresso, o conde de Cavour, que dingia os destinos do 
Piemonte como minis tro de Victor Manuel, applicou-se com 
todo o ardor a promover na Italia o odio contra a Austria 
c o rei de Napoles, bem como a revolta contra o Papa. 
J3u_scava no mesmo tempo a amizade da Inglaterra. e a 
all!ança france?.a que foi cimentada pelo casament~) do prín
cipe Napoleão. primo do imperador, com Maria Clotilde 
(30 de Ja · de 59). fil ha Jo rt:i da Sardenha. Pelos fins do 
anuo precect:ntc uma entt•evista de Cavour com Napoleão 
Jl f qohrcc;aJtara :\ 1\.ustria, C'!\IC por i<;t() •·e f o•·-; ')~! O se~: CXC:--

~~~--~-----------------------
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cito na Lombardia. U mas palavras mysteriosas do impe
rador, dirigidas ao embaixador austríaco; um folheto que 
appareceu na capital da França; phrases mt:io obscuras 
pronunciadas na fal a do th rono, tanto em Turim como em 
Pariz: tudo predizia grandes acontecimentos. A Austria do 
seu lado. longe de acccitar o congresso proposto pela Rus· 
sia, intimou ao l'iemontt: que, sob pena de g uerra, desar· 
massc dentro de tres dias. Cavour respondeu a este ulti
matum por um projecto de lei, o qual, em caso de guerra 
com a Austria, conferia a dictadura a Victor Manuel; e 
Napoleão man.!ou dizer a Vienna que considerava acto de 
ho~tiliclacle contra a França a passagem do Ticino pelas 

tropa-; do imperio. 

498~ Guerra na Lombardia .-Os Austríacos, toda
via, invadindo a provínci a de Nt,vara ás ordens do general 
Giular. forti ficaram-se nas margens do Scsia (22 de Abr.). 
Napoleão. pois. apresentou-se de repente na Italia com um 
grande exercito capitaneado por Baraguay d'Hill1crs, Can· 

robert, Mac- Mahon e Niel. As victorias de Montebel!o 
(20 ele Mo.) e de Magenta (4 de Jun.) abriram-lhe o cami

nho de Mihio, onde entrou (S) juntamente com Victor :\Ia

nuel, que desbaratára (2o de Mo.) os inimigos em Palestro. 
No mesmo dia (8 de jun.) Garibaldi entrava em Bergamo, 

c os Francezes venciam em Marinhano repellindo os Aus

tríaco" para além do i\Iincio. Voltando. porém. estes (23 
de J un.) e postando-se nas alturas de So(feriuo, feriu-se no 

dia 24 essa memoravel peleja que durou 16 horas. A 

fortuna das armas pronunciou-se em favor da França. Sendo. 

todavia, Napoleão informado de que os Allemães iam mar

char l!m <lpoio da Austria. de que o seu imperio não estava 

tranquillo. e de que Pio IX fulmin<ira a excommunhão contra os 

autores da revolta nas Legações. pedm uma entrevista ao 

imperador F rancisco f osé, ao qual dictou em Vil/a Franca 
os segui ntes p reliminares de paz: 1) Confederação Ita liana 

sob a presidenda honoral'ia do Papa: 2) A Lombardia será 

entregue a Napoleão, que ha de cedel-a ao Piemonte : 3) A 

Venecia, ficando sob o dominio austríaco. fará parte da 

Confederação Italiana; 4) Os príncipes depostos serão rein

tegrados.-Confirmou estes preliminares o tratado de Zu

rich . (0-N.), em que se falou de um congresso europeu. 

destinado a sanccionar os factos consummac~s. Esse con

gresso, poré~~~. n<1o se reuniu, parte porque o Papa protes

tou. parte em conseque11cia dos acontecimentos seguintes. 
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499) A rtimanh a s secta ri as.- Certo o Piemonte do 
favor da França e da Inglaterra, a nimou as províncias a 
formarem governos provisorios. Assim Ricasoli governou 
Florença; Fanili, Modena c Parma; Cipriani, Bolonha. 
Promoveram esses snrs. um acto de annexação a Sardenha; 
mas, não podendo o rei accedcr ao pedido em vista dos 
p reliminares de Villa F ranca, déram a Buoucompngni o 
governo geral da liga. A farça terminou apresentando 
os ~ebcldes outro acto de anncxação, c desta vez Victor 
Manuel acccitou (Mar. de 6o). Ficavam ainda por occupar 
o resto dos Estados Pontificios c o rei no de :\l"apoles, onde 
Francisco li acabava de succeder a Fernando, seu pae 
(zz de Mo. de 59). Afim de completarem a obra, recor
reram a Gnribaldi, que, zarpando de Gcnova c descendo a 
terra em Marsala (Abr. -Mo. de 6o), conquistou a Sicília em 
menos de tres mezes. Passando á Península e entrando em 
Napoles (7 de Set.) , obrigou F rancisco II a retirar·sc para 
a fortaleza de Gaeta. 

500) Inte r ven ção a rma da.-0 Piemontc. que pro
movera em segredo e rcprovára em publico o commct ti
mcnto de Garibaldi, invadiu, a pretex to ele restaurar a or· 
dem em Kapoles. os Estados da Egreja sem declaração de 
guerra. O general Fanti rompeu pelo lado de Peru~a; Cial· 
dini, pelo de Rimini. Este, na batalha de Castelfidardo. ao 
pé de Loreto, esmagou os Ponti fí cios ( t 8 de Set.). comman· 
dados por Pimoda1l. que, ferido, morreu em Osimo na se
guinte noite. Lamoriciêre, general em chefe das forças do 
Papa, feito prisioneiro em Ancona, que se deu a pa rtido 
(29 ele Set. de 6o). foi obrigado a despir as a rmas. Mar
charam em seguida Fanti e Cialdini obre Gaeta, onde 
Francisco n. cercado por mar e por terra, se defendeu dU· 
rante quat ro mezes. Capitulando afinal ( 13 de Fcv. de 6 r), re· 
t irou-se para Roma. Decorridos cinco dias, reuniu-se o 
primeiro parlamento italiano, o qual proclamou Victor Ma
nuel rei da !ta/ia, titulo que pouco a pouco lhe reconhe
ceram de f acto todas as potencias menos o Papa. - Em 
1862 Garibaldi, bradando: Ou Roma ote a morte, tentou 
mais uma vez a conquista da Cidade Eterna; como, porém, 
o momento não fosse julgado opportuno nas altas regiões, 
prenderam o Aventureiro em Asp romoute (29 de Set.).- E m 
1864 prometteu o imperador dos F rancez<:s ao Piemonte na 
convm çlfo de . Tt~rim ( 1 5 de Set.) reti rar suas t ropas dos 
Estados Pontrfic10s dentro de dois annos a começar da pro
mulgação da lei que transferia a capital para F lorença. Parece 
ter Napoleão esperado que Pio IX fallecesse neste meio tempo. 
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501) Guerra do Mexico (186r- 67).-Em r824 con
stituiu-se o Mexico em republica federativa, e asseg urou a 
sua independencia derrotando (29} em Ta mpico as tropas 
de F ernando VII; perdeu, comtudo, dentro em breve o T exas, 
o Novo Mexico e a Nova California, conquistados pelos 
Estados-Unidos. Augmentaram estes desastre:; a' anarchia, 
senhora perpetua do paiz desde o princi pio da revolta contra 
a metropole. Entre os presidentes que se succederam quasi 
sempre no meio da guer.-a. civil, Sant'Anna, quatro vezes 
elevado ao mando supremo (32, 43, 47, 53- 55}, foi o unico 
que mostrou a energ ia necessaria p<lra conter os partidos. 
Expulso por ultimo Sant'A nna, subiu ao poder Benito 
Juarez (Jan. de 6r), que recusou pagar aos extrangeiros 
(francezes, inglezes e hespanhóes} as indem nizações devidas; 
mandou os passaportes ao em baixador hespanhol e ao nuncio 
da S. Sé ; prendeu os vice-consules francezes, e insultou o 
ministro residente da França. Emfim suspendeu por dois 
annos todas as convenções assignadas com os extrangeiros, 
e declarou nu\las para ellc as obrigações contrahidas por 
seus predecessores com os governos europeus. A França, 
portanto, a Inglaterra e a Hespanha uniram-se contra o 
tyranno pela convenção de Londres (30 de Out. de 61). 
Os H espanhóes, commandados pelo general Prim, occuparam 
Vera Cruz (17 de Dez.); os F rancezes chegaram em Jan. 
seguinte; a esquadra ingleza contentou-se com vigiar a costa. 
Juarez, comtudo, logrou semear a discordia entre os a\liados 
aos quaes pela convenção da Soli dade (19 de Fev. de 62} 
permittiu levar seus soldados para as terras altas afim de 
evitar a febre amarella que g rassava no golpho do Mexico . 
D eviam alli esperar o resultado das negociações que se iam 
entabolar. O governo hespanhol e o inglez retiraram suas 
tropas ; porém Napoleão, declarando que não podia tratar 
com Juarez, resolveu continuar a guerra. 

502) Victorias e desastres.- 0 general francez Lo
rencez tomou a forte posição de Cumbres .• e aggrediu Puebla, 
donde foi repellido com perdas graves. A occupação desta 
praça, que se entregou depois de uma resistencia heroka, 
abriu ao general F orey, successor de Lorencez, o cantinho 
da capital, onde os Francezes entraram no meio de uma grande 
chu_va d<: flores (10 de Jun. de 63). Juarez e os seus haviam 
fug1do. Então o general Bazaine substituído a Forey, recebeu 
a miss~o de pacificar o paiz, ~mquanto uma assembléa de 
notave1s, adaptando, sob a inspiração da França, a monarchia 
constitucional, offerecia a coroa imperial ao archiduque 
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Maximiliano, irmão do imperador da Austria e casado com 
a princeza Carlota, filha do rei dos Belgas. Maximiliano, 
acceitando depois de muita hesitação, visitou Bonaparte em 
Pariz e Pio IX em Roma; prometteu áquelle governar se
gundo os princípios modernos; a este, de conformidade com 
as leis da Egreja. Recebido ( 12 d~ Jun. de 64) em triumpho 
no Mexico. Maximiliano, long e de desempenhar a palavra 
dada aos catholicos c a seu Chefe, cercou.se de liberaes e 
promulgou leis perniciosas á religião da quasi totalidade de 
seus subditos. Irritou deste modo os conservadores, os catho· 
licos e o clero, a quem tratou com pouco respeito. 

503) Napo leão sacrifica o seu protegido.- No 
mesmo tempo os Es tados· Unidos, livres da guerra civil, 
apoiavam Juarez, que já ma:chava de vic~oria em victoria, 
c Napoleão roi assaz prurlente para não t ravar uma lucta 
com essa poderosa e triumph;~nte nação. Reso!veu, pois, 
que su:ts tropas deixariam o Mexico nos primeiro..'S mezes 
de 67 e convidou o seu proteg ido a fazer outro tanto. 
H a vendo este recusado, Dona Carlota passou a Pari.•. para 
ver s i obtinha que o imperador mudasse de resolução. Nada 
conseguiu; visitou Pio LX em Roma e dentro em pouco 
perdeu o uso de suas faculdades mentaes. Os conservad.Jres, 
com abnegação digna dos melhores elogios, ao verem o 
seu imperador abandonado, offereceram-se a vencer ou morrer 
co m elle. Os principaes foram o ex -presidente Miramon; e 
o s generaes Meijia e Marques. Deixando Marques na capital. 
.r ahiu Maximiliano com os outros dois a combater seus ini· 
migos; defendeu-se com denodo em Qucrctaro; mas, atrahi 
çoado por um tal Lopes que colmára de favores , entre· 
gou·se á discrcção. Preso e condernnado a :norte com seus 
dois companheiros Miramon e i\lleijia, acabou como hcróe 
christão, ;~ssistido pelo arcebispo da capital a que:n tanto 
offendera. Juarez, eleito presidente e reconhecido por quasi 
todos apoz uma longa guerra civil, morreu no dia 8 de Jul. 
de 72. Cahiu então o Mexico mais uma vez e m suas dis
cordias de costume. 

504) Questão dinamarqueza.-Aiém das ilhas e da 
Jutlandia, pertenciam á monarchia dinamarquezfl o Holst.:in 
e o Lauenburgo, paizcs que, sendo allemães, faziam partt: 
c~ CO!!federação germ anica. o Slesvig, territorio 1\l!St() t 1e 
dmamarquezes e de allemães era unido "o Hobtetn por 
suas instituições, mas posto fóra da confe .leração germanica 
e sob a suzerania directa do rei da D inamarca. O antigc 
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imperio allcmão comprchcndia o Holstein e não o Slesvig. 
A situação peculiar de Frederico VH dava motivo a prever 
as maiores difficuldades ; pois era a um tempo rei da Di
namarca, duq\te do Slesvig-Holstein e membro da confede
ração germanica; não tinha descendencia legitima, e a coroa 
devia, por morte delle1 passar a seu tio, o príncipe Frede
rico.Fcrnando, privado egualmente de nlhos. Na Dinamarca 
podiam succeder as mulheres ; no Holstei n, só os varões. 
Corria, portanto, a monarchia o risco de ser dentro em 
breve desmembrada. Este era o desejo da Germania, e par
ticularmente d<l. Prussia que cubiçava o porto de Kiel no 
Baltico. Além disto, os Allcmães, em virtude de uma lei 
a qual declarava o Slesvig inseparavel do Holstein, preten
diam que o primeiro desses ducados devia seguir os des
tinos do segundo. Entre o:. Dinamarquezes existiam tres 
partidos : um estava disposto a ceder o Holstein e até 
aquella parte do Slesvig em que predominava o elemento 
allemão; outro queria sacrincar apenas o Holstein ; aspirava 
o terceiro a conservar a integridade actual e com este in
tuito pedia uma lei de successão. 

505) Solução.-Em 184~ apoiados pela Prussia, levan
taram·se os ducados, e a guerra começou entre os dois 
reinos. Os Dinamarquezes n:pelliram aos Prussianos que 
tinham penetrado na Jutlandia; castigaram em seguida os 
ducados que, depois da retirada de seus protectores, ousa
vam continuar a guerra de per si. Decretaram então as 
conferencias de Londres (52) que a successão ao throno se 
faria em linha masculina, c a coroa, depois da morte 
do rei e de seu tio, seria herdada pelo príncipe Christiano 
de Glucksburgo; que o Holstein e o Lauenburgo, continuan
do a fazer parte da confederação germanica, pertenceriam 
como ducados ao rei da Dinamarca. Dir-se-ia que a questão 
estava resnlvida, mas f<~.ltava ainda o consentimento da dieta, 
e todas as difficuldades appareceram de novo quando falle
ceram o rei e seu tio (63). Pois Frederico IX subiu ao thro· 
no em virtude dos tratados de 52, que não valiam para o 
Holstcin, onde, segundo o direito allemão em vigor, a suc
ce~são d~via fazer-se em linha masculina e por ordem de 
pnmogemtura. Apresentou-se, portanto, como pretendente, 
o duque de Augustenburgo, que reclamava tambem o Slesvig 
por ser, dizia, inseparavel do Holstein. Tendo a dieta orde
nado uma execução tederal (Jan. de 64), o exercito allemão 
occupou o Holstein ; porém i!. Prussia e a Austria, com o 
intento de obrigar a Dinamarca a ceder, invadiram em seu 
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proprio nome tambem a Jutlandia . O result:;do, apoz varias 
complicações, foi que a Dinamarca perdeu o Holstein, o 
Lauenburgo e boa parte do Slesvig. Mediante urna indem
nização, adquiriu a Prussia o Lauenburgo e recebeu a ad
ministração do Slesvig emquanto a Austria governava o 

Holstein. ! 
506) Questã o alleman.- Pretendeu pouco depois Bis

mark que a Aust ria lhe cedesse toda a adm inist ração da 

conquista effectuada em commum. O gabinete de Vienna 
recusou, e a Prussia encetou grandes preparativos de guer· 
ra ; procurou a alliança da Italia, e conseguiu a neutralidade 
da F rança prornet tendo·lhe as províncias rhenanas. Napoleão 
offereceu a sua neutralidade ta mbem á Austria, comtanto 

que esta lhe entregasse a V enecia que havia de ceder á 

Italia. A guerra por fim começou, occupando a Prussia o 

Holstein (7 de Jun. de 66). Emquanto os Italianos eram 
desbaratados em Custozza (24) e na altura de Lissa (20), 

os Prussianos assenhoreavam-se do Hannovcr, da I lesse- · 

Casse! e da Saxonia ; invadiam a Bohemia, e esmagavam 
os Austríacos em Sadowa (3 de Jul.). Apoz esta victoria 

decisiva, os estados allemães, partidarios da Austria, foram 
incapazes de resistir ás armas da Prussia, e Francisco José, 
considerando as circumstancias, implorou a mediação do 

imperador dos Francezes, a quem entregou a Venecia con
forme promettera. A Prussia, porém, não quiz resgatar a 
palavra dada de ceder as províncias rhenanas. 

507) Tratad o de Praga- 1866.- Uma convenção 
preliminar de paz, concluída em Nicolsburgo (26 de Jul.). 

produziu o tratado definitivo de Praga (23 de Ag.), que 
dissolveu a dieta e a confederação germanica. A Austria 

deixou de ser potencia alleman e renunciou a todos os seus 
direitos sobre os ducados do Elba (Siesvig-Holstein). O 

norte da Germania formou uma confederação sob a p resi

dencia da Prussia ; a Saxonia e todos os estados ao norte 

do Meno, a cidade livre de Francfort e o Hannover passa
ram a ser partes integrantes da Prussia. Os estados ao sul 

do Meno, i. é., a Baviera, o ducado de H esse· Darmstad, 

o grão-ducado de Baden e o reino de Wurtemberg, con

servaram uma especie de independencia ; mas dentro em 

pouco foram postos sob a direcção da Prussia, no caso de 

g uerra e:<tran.geira. O que nesta guerra causou a victoria 
da ~russ~a fo1 a espingarda de agulha, que as outras po
tenclaS amda nllo conheciam. 
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so8) Hespanha. - Rt:"volução de 68.-Cinco partidos 
dividiam a Hespanha : os mouarcltislas puros desejavam 
um rei absoluto que regesse o paiz segundo os princípios 
eatholicos e a antiga constituição hespanhola; os constitu
cioual'S moderados e os constituciollat•s liberacs concordavam 
em pedir um rei constitucional, porém os primeiros mos
travam-se propensos ás ideas catholieas; os outros, aos 
pri ncípios liberaes. Os progressistas queriam um rei que 
equivalesse apenas a um presidente de republica. Emfim 
os dmtocratas ou republicanos, em geral hostis á Egreja 
como os progressistas, aspiravam á republica e a unir-se 
com Portugal sob o nome de União lbcrica. Estavam no 
poder os moderados quando (tS de Set. de 68) o vice-almi
rante Topete se pronunciou em Cadiz contra o governo. O 
marechal Serrano, duque da T orre, collocou-se immediata
mentc á frente de uma parte do exercito, e o general Prim 
que fôra desterrado para as Canarias, entrou de novo na 
Hespanha. Em tO dias a revolução estava consummada. A 
rainha Isabel, que se achava em S. Sebastião, fugiu para 
a França, sendo em Bayonna recebida por Napoleão III, 
que lhe offereceu o castello de Pau. O governo provisorio, 
Cormado nesta conjunctura em l\Iadrid, declarou Isabel de
cahida do throno, c os Burbons incapazes de governar a 
Hespanha. As Juntas provinciaes adheriram a esta decla
ração, e as potencias reconheceram o governo que se mos
trava muito hostil á Eg reja. As côrtes, no anno seguinte, 
nomearam chefe supremo do poder executivo o marechal 
Serrano, e, publicando uma nova constituição, adoptaram a 
monarchia hereditaria consti tucional com duas camaras; a 
liberdade individual, a da imprenc;a e a de culto ; o direito 
de reunião e de associação, bem como o suffragio universal. 

509) Monarchia, Carlistas e Com m unistas.-Ser 
rano, proclamado regente emquanto não se achasse um 
rei, tomou por ministros P rim, Topete, Sagasta e Zorilla. 
Offereceram a coroa ao duque de Genova, sobrinho do rei 
da Italia; ao principe Jorge de Saxonia; e a Fernando de 
P~rtugal , pae do rei Luiz. Todos por differentes razões de· 
chnaram a offerta. Recorreram ao príncipe Carlos Antoaio 
de Hohenzollern, pertencente á familia real da Prussia, que 
recusou sob a pressão da França. Acceitou, por fim, o 
duque de Aosta, ultimo fil ho do rei V ictor Manuel li, que 
assumiu o no~e ~e Amadeu I (30 de Dez. de 70). ~ seu 
curto e bem mfeltz reinado a ninguem agradou, e fot ape-
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nas a cont inuação da anarchia. Declarava, no entretanto, 

D. Carlos que ia pegar em armas (Abr. de 72~ para livrar 

a patria do cxtrangeiro, das desordens c ela irrclig iosidacle. 

As provindas elo norte pronunciaram-se immcdiatamcnte 

em seu fa vor. Esta insurrdçao c os riscos que o mo

narcha corria no meio dos partido~. induziram Amadeu I 
a a bdicar ( 1 1 de Fev. ele 73) retirand1>-SC para a sua terra 

na ta l. r\ proclamação da Re publica fo i cotao o s ignal de 
uma inde,;criptivel anarc hia em toda a llespanha. Emquanto 

D. Carlos cona uistava o no rte da Pc ninsula, le va nta vam-se 

os communistas no sul. fazc nd • ckfcncstraçõcs c matanças 

horriveis em Sevilha, ~ !alaga c Alcoy. Um golpe de es

tado milita r, consummaJo e m principios de 74, restituiu 

afinal o poder a Serra no qm: de u cabo dos socia listas. D. 
Carlos, porém. já scnlwr de quasi todo o norte, assumia 

nesse meio tempo o titulo de Carlos VJJ , c levava a e f

fc•to notavcis progressos. Serrano. po rtanto, confiou o com· 

ma ndo do exerci to ao marecha l Concha quc passava por 

um dos melhores ~cncrac~ da r fcspauha, c que obrigou os 

carli:. tas a lev::unar o cerco de Hdb.io. Pe receu. toàavia, 

pou-:o c epo,.,, na b:tt:tl ha de \!aro, perto de E-;tella (27 
de Jun. rjc 74 1· 

5 10 J Restauração. - t--:.,ta tiHJr te, •wguidn por uma 

~r;,.n'!'; •tir.·rm:t rlrn r.:.rJJ.,t a ~. pcr ... uadi .. lli r lc .. pauhóes ,'\ 

r.h:-stn:.r•:·r. fú•ra ,, 1hrr11lf• A ((,,u ' ' XII (3() tk Dt:t.. dt: 74), 
w. '! ,;,! n.'ih ,.,:nnill r:ull r.,,ntfut.ir r., ...... i ~! ' • r.,ahcl, :-.ua llll\c, 

I\ r • r,, t;.:~·n~• ' •,r, rf.: fl ttl rt:t u ;,, 11•11:&1 dt· •ll•·dttJIJ 11111 ~r:uult : 

:~'·• •'= •:rn I J, f;:,.-f,) ~ '(11': ;,, , >J •·r ••: :.t.:onrluJWdt, l''•r q urt >~i 

V,-ft,. ft· n IW Jl•ll ,; (~ JI<•rra ·~:r f r ll trJt, rf :r I ft'l(lillllta 1'111 p riii!'Í 

f .. •>. r!•: Jf• A f(,,,.· ' ' XII 11: .l,•llltll r ,, ,, , dr: tn , r· t,:o•HII I•'ir: 

(f:sn':t ft , t! 1: J Í'. ) t .Mti I> :A:rn:L dt· l:t •r Mt:ru·dr·•r, filha do 

<t •' t••: ti•: :,r .nrv :u ,,,., ' tlli· f., fi ,., 1·•• t: tu ju~tlll• '' '' l: llllllr·, C 'nu• 

Ir ' '' • ,.,,);,, , f J I·. f(,,,,,,, ( ~~'J d1· " ••V tlr· 7'1) u• oVI o t·u lat•t• 

,,,,.,,.,,,,,;d lhltl r) .VJ.rr l:o <.ltt l :1111.•, (dlr io ,,, ., .. lutluqllt• 

f . .: ~fto~ f! ,: /\ 11 ~l rl!1 , I' rrll>fl f'l l I'HI t Hf:ç, rfr· fY.:•IIdlr l llrHr fllf111 
tlr flf•ll • ,or•flf,: lh,>llo,,d,r ,\f :•rf,l tlt• f.o11 Mr• t tr•dt"l l•,r:llr f~ol 

,,,,, l,,,,,,,tJ,, '·""' '·' , ,,,, :, u,'"' r,rJ,. 1'"11''' tlt· pt•l" 1\ rrr'""'' \ r r I 
( t / tlr Mt, 1!-- f:t.) , ,, U >rl>1r 1"' <:;1•11 1'•'1 •1 (•ll t• c:ul• 11 lt'!-~t' l ll h• 
ti' m.l m:.r·. I qir d r ,(•;;,, X' rtr llllllldl rll 11 11"'•' "'' I,,,," (Hr t), 

;,t f) {). ll f'Mii(l I' (JtUSJrt $t ! .t· mpr r llttJ'Ctl lltlmv• I t 11111 • 

f-!1 .:ft,..; • rtt • rttr lf , rln~ ,,,, ,l,rrr.t <: ti<' <:! c llllrttdo c::punin IIP 1'11 
r. "' • • "' 

trt•t.•ntr, ;, ','-! rt 'J ' C••thl •lil ,, <'fl l c::(u• rnllll' ftll 1 1'111 :wtu lt' lll~ l' 

O"'m I Hft~•l 1 rl•rl1 ttt ro ·I ff'Vllftrr)itr J'irr IJ<. il lll '.ti •'~ IIJIIIq IJ. 
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lustres successorcs de S. Pedro, definiu o Jogma da Im
maculada Conceição (54); restaurou a Je rarchia na I Iollanda 
e na Inglaterra (52 ); promoveu as missões cxtrangeiras; con
vocou um concilio ccumenico (69) c reali1.ou tantas outras 
cousas, que nos é impossível apontai-as aqui mesmo a modo 
de indicc.-Acabacla a guerra austro-prussiana c entregue a 
Vcnccia a Victor Manuel. tocloc; os desejos convergiam so
bre Roma, que ainda faltava ;\ unidade italiana. Segundo a 
convenção de Turim as t~opns francczas deviam retirar-se 
no me;: de De1.. de 66, c as-;im o cxc.:cutou Xapolcão III. 
llm R oma , porém, ficavam os 7.llavos, voluntarios. que de 
q uasi todas as nações civilisadas tinham ido defender o Pae 
commum dos fieis. Mostrava por outro lado o povo romano 
uma fidelidade inabalavel, c tudo co: ria na melhor paz, 
quando Garibaldi pa:>sou a fronteira com seus soldados en
tre os quacs se no tava numc1·osa t1·opa regular vestida a 
garibaldina. Os 7.uavos combateram como leões desbara
tando o-; inimigos, que, supe1 i ores em numero, avança\'am 
sempre, pondo a capital do mundo christ:\o em cxtre;:n10 
pe rigo. A opi ni:h) publica da Fran~.;a obrigou. portanto. Bo
naparte a cnvia1· tropas com Ndcm de n::pc.:llir a:: ~nribal

cl inos, ca~o os pont iftcios fos!-Ctn insufficientC$ para i$10. Ga
ribaldi, derrotado complctanwnte em :\lcntnna, fugiu. ~ f~,i 

preso pelo g-overno it::t:ann, que hu:;c:wn ~lnr a ultinM ,\c
m:'lo a esta farçu riclicula. :\ 1:1ança ~·nt:'"'· lkdatam\,, 'lu· 
J/lllll'fl 1 hnvia (!c lll'l'lllittil' .1 OC'CII~):I0,::'\\1 \\t- 1\.\Hll:\, ,\\',\11 

I C)IW\1 ai,: uns r~~!ÍIIIcnlo$ em L ivi t.t-\'t'\'dti.l .\lim ,k 
proh:l:''l u l'apa, .t1v,1 dn$ impi,l$ "''\'t:lt j,,s. .\ ,·,•nt,,•i 
utcnl tl~ posh-1 knt'/4 n ·vl'lar:un IJIII' ,, ':tO:t"o ,h- N.t\'''k.\,1 \H 
dur'iiV:t ln:ll\ lhl\11'0; h1lt>, J'llft'111, :>t'1\'ÍII t,\\1 S\\llll'llh' }'.\1,\ 

prova1 nw i·. tllll!l vt·~ qtll" I h·u-: t\.\11 ,h+-..t imptlllllh' 'lu'm 
.t lt tth ic,;tM .1 ·:u;~ l•:l:tt•j,l ,. ,, \'tt~·ui,, dt• .L \.'. 

:i 12) Out:tTII 1 -' rnn('~)~ tll' liS$\nnn \. \''"•'tllh' .k:.._.~ 
111cl•• oh•ll' t'VIIdt• 1'111 ••1111 1' l"t!'" · .\ lil't'.ld~·tt~'ill ,h, ,,·::un-.t,• 
lut1 wd" h nlll't·:• 11'111••1\1,1 .1t 1' .11• dh1 I'" ' •I"'' N.tpl'k.\,, \H . ~\ 
11•1 u l .. 11 11111••1'.11 ;1, ptlnl'it'''"' lhh·,•t;l ''" m,\n,•,·t ,\1\\.·n~.· .~ 
I P II II\1 \1111 1\• 1\1\ .!1\1 ' 11,1 •lt't' l 11111 1'•'11\1 :\ 11 ,,,,,t_., kl\\1' 1'\,\• , ~,, 

l 'upH. 1\ l ,>~ll t ll "" " 11111''' ' ''' "" :1 1\'ll'·l•t\\1\.'l\1' : •'•'"·<·,kn ,:, 
V('l'll\lt \IIH•Hhllh'·l. t\I II H~lt\1\1 pl\11\ ,, I'''''': \\\\\,\,,,,,I ...... ,\ \\~1 
"'"'''I h· 1 

llllh•, """'111, d,, h :lhk '\., ' ':\Ih•''""'' ,• ... 1;1\ ,\1\\ .~,· .. 
I 111111' 11\ l'lto I' \1'l t I' \ ' \\" h IPI\IIt "''I I\\\\\,';\'"' (\\1(;\\;\\\\ l'r,'t\1\1;\•;) 

rth" 11111'111 n t:~\ 1!\ \' >11111\11\.• "'' \ \•1\• ' 111,, \ ':\111 :\Ih', 11':\'- :\ ~'h'n :\ 
\'11 1\1 tlli~\ 11\ hll •I • ol\1!1'1!1 \ f\1\'11\ q\\1' \I;\; I \1\,1 pi'\t''\\• 1;\1 'J;\ \ 1• 

111nQ ' ' ''"'" ,, ptllh' lp,, , \,• 1 \1th1•w,,,l\,•111 , , . , ""'\'' , ~'"'m·' , i:\ 

-· 
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Hespanha para não offender o imperador dos Francezes ; 
Napoleão, toda vi a, nao se contentou com isto ; exigiu que o 
rei da Prussia se obrigasse a não consentir que algum prín
cipe da sua famil ia acceitasse aquella coroa. Rejt:i tou o 
Prussiano com desdem a injusta pretenção do Francez, e 
Bonapartc declarou guerra no dia l9 de Jul. de 1870. Com
mandava o exercito francez em qualidade de general em 
chefe o marechal Leboeuf. Os outros generaes foram Mac
Mahon, Frossard, Bazainc. Ladmirault. Failly, Canrobert e 
Douay. O general Bou rbaki capitaneava a guarda imperial. 
Napoleão e seu filho acompanhavam simplesmente o exer- ' 
cito. A imperatriz ficou na capital com o titulo de regente. 
Estava, porém, o exercito mal equipado, a dcsharmonia 
reinava entre os chefes, o espírito de insubordi nação g ras
sava no meio dos soldados, c o imperador perdera todo o 
prestig io. Fornecid0s de tudo, bem disciplinados e aguerri
dos, os Prussianos entraram em campanha como um homem 
só, obedecendo cégamente a seu c; chefes, o general Mo h ke, 
o príncipe real de Prussia, etc.- Desastres.-/\' pequena 
vantagem que os Francezes obtiveram no Sarrebruck (2 de 
Ag.). seguiram-se os desastres incríveis de Wissemburgo 
(4)· onde pereceu o general Dou3y ; de Reichsoffen c de 
\\• oerth~ em que Mac·Mahon levou uma grande derrota (6). 
O desbarato do general Frossard que se deu nesse mesmo 
dia em Spikeren, abriu ao inimigo a estrada de Metz ('). 
Estas derrotas fizeram com que ao marechal~ Leboeuf 
succedesse, no ministerio da guerra, o general Cousin
Montauban, conde de Palikáo, e Bazaine recebesse o 
commando do exercito reunido sob os muros de Metz. 
Deixan<io-se este cercar nessa cidade, rendeu-se dentro em 
breve com todos os soldados. Apesar das perdas graves 
que soffreram em Borny (r4), Gravelot (1 6) e Saint-Privat 
(r 8). os Prussianos venceram c avançaram sempre. Batendo 

(') Observaram todos que os m:úores infortunios começaram no mesmo 
día (6 de Ag.) em que as tropas francezns, partindo de Civitn-Vecchia, 
abandonaram o Papa. Eram poucos milhares de homens que nllo faziam 
~ande fah:1 na guerra. Retirou-os o governo frnncc~ a pretexto de pre· 
ctsnr delles. A verdade era que Napolello, afim de obter o apoio dn ltnlia, 
promettera chamai-os, deixando nos Italianos livre pnsSllgem para a Cidade 
Eterna. Estes, porém, ficaram neutraes emquanto nllo viram a qu~da do 
seu protecto~, obtendo entllo da Prussia a licença de oc:cuparem Roma 
com a C?ndtçilo de n:to combater em favor da França I O que se seguiu é 
bem sabtdo. Os Italianos invadiram repentinamente o territorio pontilicio 
ed, csmngdando

1 
~ poqucno exercito dos 1.u:wos, nssenhorenrnm-sc dn capital 

o mun o c mstito a 20 de Set. de 1870. 
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o general Failly em Beaumont (30) e repellíndo os impe
riaes até Sedan, conseguiram a victoria decisiva no dia 
primeiro de Set. O imperador e oitenta mil prisioneiros 
foram levados para a Germania. ( 1) . A noticia deste sue
cesso espalhou a consternação em Pariz (3 de Set.) onde 
com o título de governo da defesa nacirmal se formou 
uma junta provisoría que t ratou de resistir aos invasores 
particularmente na capital, sitiada desde o dia 18 de Set. 
Gambetta assumiu a dictaclura em Tours; ·o general Tro
chú, em Pariz. Metz e Strasburgo (29 de Out.) entregaram
se, mandando cem mil francezes engrossar na Allemanha 
o numero já grande dos prisionei ros. O exercito do Loi
ra c o da capital fize ram debalde os maiore:-~ esforços para 
repellir o inimigo. E' que os Prussia nos ~:ram muitos, bem 
armados, aguerridos e disciplinados. Emtim Pa ríz capitulou 
resignando-se ás mais duras condições (29 de Ja. de 7 1), e 
T híers, investido do poder executivo pela asscmbléa na· 
cional de Bordéos, acceítou em Versailhes os preliminares 
da pa~., a saber : pagar em tres annos cinc0 mil milhões 
de lranco:. (uns dois milhões de contos), e ceder a Alsacia 
com uma g rande parte da L orena inclusive J\lletz. Os Prus
sianos occupariam varios departamentos e seriam ,-usten
tados pela França emg uanto não se concluísse o pagamen
to dos cinco mil milhões. Havendo a assemblea ratificado 
estes preliminares, assignou-se a paz defini t iva em Franc
fort a dez de Maio de 1871 . 

513) Communa de Pariz.-T ornára-se, no entretanto, 
a capital , theatro de sce!nas medonhas. No dia 18 de Março 
insurgiu·se a guarda nacional assassinando dois generaes em 
Montmartre, p roclamando a communa e formando uma es
pecie de governo provisorio , composto de socialistas exaltados 
que detestavam não menos a religião do que a Sociedade. 
Praticaram desordens de toda a sorte : prenderam o arcebispo 
e diversos religiosos assassinando·os com requintada cnteldade. 
As hostilidades entre o exercito da communa e o do governo 
reorganizado a grande pressa por Mac·Mahon em Versalhes, 
começaram no dia dois de Abril. Combateu-se de parte a 
parte com dobrado valot·. .:..s tropas legaes, depois de um 

• (
1
) A imperatriz fugiu para a Inglaterra. O imperador, que na Germania 

f~ra hospedado ~~ castello de Wilhemshoehe, foi depois da guerra reu• 
mr-se ~ sua f:umha em Chislehurst, onde falleceu a 9 de Jan. de 73· O seu 
filho, tendo estudado arte militar na Inglaterra, passou como official ao 
Cabo de Boa Esperança, e em 1879 pereceu combatendo ao lado d:>s In
_gle&cs contra os Zuhis, selvagens da Africa Meridional. 
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assedio regular, entraram na cidade a 21 de Maio, e pele
jaram ainda oito dias para dominar a revolta e salvar Pari?., 
que os heróes da revolução buscavam destruir. Haviam pe· 
recido mais de 30.000 insurgentes; 30.000 eram prisioneiros. 
Alguns destes foram mortos, outros deportados. 

514) A França na Syria.-Collocada a Syria mais 
uma vez em 1840 sob o dominio da Sublime Porta, ainda 
não gosava da paz. Os esforços feitos pelo Divão, afim 
de acabar com a quasi independencia de Líbano, ti nham 
avivado o antagonismo l!ntre os Maronitas, Christãos, e os 
Drusos. Musulmanos. Em Jogar da família dos Chehab que 
desde longo tempo governava o Monte Libano, creou o sultao 
dois ka'imakmzs ou Jogar-tenentes, ambos sob a jurisdicçlh> do 
t:~achá de Beyrouth. Um desses ka'imakans, nomeado para 
os districtos ~;:xclusivamente christãos do norte. devia s~r 
christão ; outro, druso, destinado ao meio-dia, onde hnbitam 
juntos Drusos e Maronitas. Como os Drusos invadissem a 
miudo os districtos christãos, praticando nelles pilhagens e 
outr·as desordens, os Maronitas pegaram em armas para a 
propria defesa, mas foram derrotados. Tendo os vence. 
dores aggredido duas cidades existentes fóra da montanha, o 
commandante Osman·Bey offereceu a sua protecção aos 
Christãos, si quizessem consentir em depor as armas. Ao 
vei-os, porém, desarmados, abandonou-os a seus inimigos 
que os mataram barbaramente (Mo. de 6o). A mesma 
sorte tiveram as duas cidades principaes do Libano maro· 
nita (Jun.). O governador de Beyrouth, longe de atalhar 
essa cruel injustiça, presidiu á ruína de uma das cidades, e 
obstou a que um chefe m«ronita acudisse á defesa da 
outra 1 Já oitenta povoações haviam sido arrasadas; quatro 
mil chrisUios, mortos e vinte mil afugentados, quando o 
povo de Damasco deu principio a uma horrível matança 
de Christãos (9 de Jul.), que durou seis dias. Pereceram 
seis mil christãos, e, como o governo deixasse toda a li
berdade ao3 desordeiros, nenhum delles fic ·uia vivo, si Abd
el-kader n:lo corresse a protegei-os com suas guardas ar· 
gelinas. Excitaram estas desordens g rande irritação na 
Europa, mas a Sublime Porta ainda não pensava em 1 ute
lar com alguma energia seus subditos christãos. Resolveu ·se, 
por fim. uma expedição européa e a presença dos France· 
zes (Ag. de 6o) restituiu a paz aos Christãos da Syria. O 
s~ltllo te~e. de prometter uma indemnização e punir os prin
cJpaes cnmmosos.-Canal de Suez.-Trabalhavam neste 
mesmo tempo os Francezes na abertura do canal de Suez, 
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que foi inaugurado a 13 de Nov. de 69. Fern.ando Less~ps, 
o autor desta obra colossal, traçou {55) a hnha ; reahzou 
uma companhia (58); deu principio aos trabalhos (59), e inau· 
gurou n canal de agua potavcl (63). Rcceiosa de algum pre· 
juizo par\\ suas possessões da I ndia, oppoz-se a Inglaterra 
a estô empresa qua nto lhe foi possível; vendo, porém, que 
não conseguia estorvai-a, assenhoreou-se da ilha de Soco· 
tora c de dois rochedos situados no meio do 111ar Verme
lho. Comprou mais tarde quasi todas as acções do canal, 
occupou a ilha de Chypre, etc. 

515) A F rança e a Inglaterra n a China.-Logo 
depois da guerra do opio, começou no Celeste Imperio uma 
form idavel insurreição, cujo fim era derrubar os Tartaros e 
restabelecer no throno um descendente elas dynastias chi
nezas. Em •Sso degeram os insu rgentes no Koung-si um 
imperador; em 52 a revolta ex tendeu-se até Cantão, e no 
anno seguinte já estava senhora de Nankim, a segunda ci
dade do imperio No meio destas difficuldades internas, os 
Chinczcs, em Jogar ele procmar a bcnevolencia dos Euro
peus observanào os tratados, assassinaram um g rande nu· 
mero de missionarios, e o vice-rei de Cantão mandou pór 
embargo a um navio que levava pavilhão britannico (56). 
Os Inglczes, portanto, unidos aos Francezes, assenborean· 
do-se de Cantão (57), prenderam o vice-rei; e subindo pelo 
Pei-ho, penetraram até Tien-tsin , pouco longe da capital (58). 
Assignou então o Cele::sle Imperio um tratado que permittia 
a Inglaterra e á França ter um ministro residente em Pekim; 
franqueava mais c1nco portos ao commercio europeu, e ga
rantia em todo o paiz a liberdade do culto christ:io. Quan
do, porém, os enviados europeus se apresentaram na foz 
do Pei-ho para a troca das ratificações, vedaram-lhes os 
Chine1.cs a entrada desse rio, e até fizeram fogo sobre o 
almirante inglez que intentou forçar a passagem (59)· Deste 
acto de perfidia reS\Iltou uma guerra formal. Ent raram os 
alliados a viva força no Pei ·ho {61), e, subindo até a capi
ta~, obrigaram o imperador a confirmar os tratados de 
T1en tsin, a restituir aos ChrisUios os estabelecimentos reli· 
giosos, a franquear aos extrangeiros mais tres portos e a 
paga: sesse~ta milhões de francos. T endo no anno seguinte 
fallectdo o Imperador H ien·Foung, succedeu-lhc Chi·Siang 
sob a tu~ela do principe Kong, seu t io, que, favoravel aos· 
extrangetros. respeitou os tratados e pediu o auxilio dos 
europeus contra os rebeldes. Estes, depois d e numerosos fei
tos de armas, foram subjugados de todo (6 5). Rebentou, 
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todavia, outra revolta, promovida esta vez pelos Musulma· 
nos, e a China continuou, aindn por muitog annos, a ser 
victima da anarchia. 

5 I 6) J apã o .-As victorias anglo-francezas no Celeste 
Imperio contribuíram notavelmente pa'ra introduzir no Japão 
o commercio europeu. Diversos tratados obtidos pelos Es
tados-Unidos (54), pela Hollanda (55), pela Inglaterra c pela 
França (58), abriram os portos de Hakodade, Kanagawa, 
Hiogo e Nangasaki Os extrangcaros podem estabelccer·Se 
em Yedo e Osaka, sendo·lhes licito prataca r a su::~ religião 
em todo o territorio japonez. 

517) A França na Cochinc hina.-A /Jido·China 
comprehendc dois grandes estados : o reino de Siam c o 
imperio de Annam. Este consta de diversos paizes tributa
rios e de tres reinos: o Tonkim, a Cochinchina e o Cambod
ge. Desde 1787 o imperador Gya-Long cedera á F rança a 
bahia de Touranne em recompensa do auxilio recebido na 
occasião de uma guerra civil. A' sombra da protecç:to im· 
pel'ial, reali?.ou o Christianismo taes progressos, que ainda 
hoje conta naqudle imperio para mais de quinhentos mil 
christãos não obstante a perseguição que desde I 820 deu 
um grande numero de martyres. Por fim um insulto feito 
a um navio francez (5 7) e o martyrio de um bispo hes· 
panhol (58) determinaram a França e a He:>panha a com
metterem uma empresa commum contra a Cochinchina. 
Occupa;·am os alliados Touranne e Sa'igon ao sul do im· 
perio de Annam (59). Concluída a guerra da China, os 
Francezes repelliram os Annamitas que bloqueavam Sa'igon; 
apoderaram·se de Mitho; tomaram Bien-Hoa (6 I) e Vinlong 
(62) dictando ao imperador T u-Duc o tratado de Sa'igon, 
que cedeu á F rança as tres províncias de Sa'igon, Mitho e 
Bien-H0a com a ilha de Paulo Condor ; e estipulou a indem
nização de vinte milhões de francos, a abertura tle tres 
portos do Tonkim e a liberdade da religião christan em 
todo o imperio :;.nnatuita. Então o rei de Cambodge collo
cou-se (63) sob a protecção da França. Invadindo mais 
tarde (67) os Francezes e annexando as províncias de Vin· 
lon~. Chandor e Hatien consolidaram o seu domínio na 
Baixa Cochinchina. E' ~ma colonia que conta um milhão 
de habitantes. 

518) A Inglaterra na Abyssinia.- 68- Posta ao 
sul da Nubia e. b~nhada a L. pelo mar Verm.elho, c<:>rr~s
ponde a Abyssmta á parte meridional da antiga Ethtop1a. 

I .. 
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A g rancie maioria de seus quatro milhões de habitantes 
pertence a raça ethiopica. Scuc; differentes dialectos deri· 
vam do arabe. Duas g randes regiões bem distinctas for
mam este paiz: o Tigré ao N., o Amhara ao S. Estes no
mes são mais particularmente:: applicados a dois grandes 
reinos dos quaes se destacaram alguns outros, como o reino 
de Gondar ao norte do Amhara. o de Choa, etc. A histo
ria da Abyssinia, anterior ao sec. XIX, não tem interesse 
geral. Em nossos dias um homem, chamado ](assa e nas· 
cido em 1818. restaurou por um momento o antigo imperio 
desse paiz. Proclamado em Gondar JV~gus ou rei dos reis 
da Ethiopia e sagrado pelo patriarcha copto com o nome 
de Theodoro I (56), acolheu favoravelmente os missionarios; 
travou relações com a Europa, c mostrou as melhores 
intenções a respeito da civilização occidental. Tornou-se, 
porém, tyranno reprimindo cruel mente varias insurreiçoes 
e prendendo diversos ex:trangeiros entre os quaes o consul 
britannico. Apoz numerosos e inttteis esforços para l)bter 
a liberdade dos presos, decretou a Inglaterra uma ex:pedi
çao, de que incumbiu Sir Robcrt Napier. Desembarcando 
este na Abyssinia (68), dirigiu-se para a fo rtaleza de Mag
dala, em que eram retidos os extrangeiros. Theodoro que 
declarára querer resistir a todo o transe, voando em defesa 
dessa cidade. combateu com valor. Derrotado, pediu a paz, 
mas r('cusou entregar-se á discreção. Restituiu a liberdade 
aos prisioneiros, e, sendo·lhe recusada uma capitulação, fe
chou-se na fortaleza que breve cahiu no poder dos inva
sores. Estes saquearam Magdala, e, retirando-se, abando· 
naram o paiz á anarchin. E' certo que T heodoro pereceu, 
porém não se sabe l' i por sun prnpria mão ou pelo ferro 
dos In~lezes. O príncipe do Tigré, que se mostrára amigo 
dos Europeus, tornou·se então o soberano principal da .A.bys
sinia. 

AM ERICA 

519) Estados-Unidos .-Sm progresso.-Quando em 
1776 proclamou a sua independencia, constava a Republica 
Norte-Americana ~penas de treze estados. Hoje, porém, conta 
quarenta e quatro estados e seis territorios. Um estado 
dev7 ter, pelo menos, cincoenta mil almas de origem eu
ropea; do contrario os paize:> que dependem da União, le
vam o titulo de territorio e não participam dos beneficios 
da constituição. Nem menor que o dos estados tem sido o 
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augmento da população. Em 1790 era de 3.929.827, nu
mero e:;te que em 1878 já subira a 39 milhões. Tão 
grande pro~ressl) é devido parte ao descobrimento das mi
nas na California e nas Montanhas Rocheas, pa rte á lei que 
favorece a immigração. 

520) Causas da guerra civiL- Desde a origem da 
União Americana existiu entre o Sul c o Norte um antago· 
nismo tal de interesses e costumes, q uc não podia deixar 
de produzir com o tempo uma grande lucta. O Norte {1), 

entregue todo ás manufacturas, não precisava do trabalho 
dos escravos, c, no interesse dos productos da sua industria, 
pedia fossem augmentados os direitos das <~ lfandegas para 
os objectos de importação. O Sul, pelo contrario, sendo 
quasi exclusivamente agrícola, anhclava por conservar os 
escravos e comprar a baixo preço os artigos importados. 
Tomou, pois, esta rivalidade como assumpto principal a 
questão da escravatura. O i'\orte tornou-se aóoliâomsta, 
o Sul continuou a ser escravocrata. Todas as vezes que se 
tratava de incorporar na confederação um novo territor io, 
o Sul insistia para que se lhe permittisse conservar os es
cravos; o Norte, para que isto lhe fosse vedado. Adopta
ram; por ultimo, o caminho do meio, permittindo e vedando 
alternadamente a escravatura aos novos estados. Dos 3 I 
estados, que existiam em 1850. t6 prohibiam. 15 conser
vavr:m a escravidão. E stes obtiveram uma lei ou compro
misso que os autorizava a procurar e prender os escravos 
fugidos até nos estados livres. - Dois grandes partidos 
político~ representavam as duas tendencias: os Republi
canos e os D emocratas: aquclles eram abolicionistas, 
quasi todos do Norte , e pediam maior centralizaçã!> do 
poder; estes, quasi todos do Sul, luctavam para conservar 
os e5cravos e <Jlcançar maior liberdade ou discentralização. 
Em tal estado dos espíritos a eleição do n•.vo presidente 
assumia uma extrema importancia. O democrata Buchanam, 
mostrando-se assaz favoravel ao Sul, excitou a energia dos 
Republicanos que obtiveram a eleição de Abra/tifo Lincoln, 
cujas opiniões abolicionistas eram bem conhecidas (Nov. de 
6o). Esta victoria dos Republicanos irritou tanto os Demo
cratas, que, apesar de ter Lincoln declarado querer ~on
servar todas as leis. até as mais favoraveis ao Sul, dtver-

( 1) ~ nome Yn,~·rc, dndo fnmilinrmcnlc no~ nnglo-snxonios dos Esta• 
dos·Umdos, npplitll•sc de um modo pnrticulnr nos hnbitnntes do Norte, 
onde prcvnlccc n rnçn anglo·snxonin. 
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sos estados resolveram desde logo formar, separando-se, 
uma confederação particular. A Ca rolina do Sul deu o 
exemplo (9 de Dez. de 6o), sendo em breve imitada pelo 
Mississipi (Jan . de 61), a Florida, o Alabama, a Georgia, a 
Luiziana, o Texas, o Tennesee e o Arkansas, que, reunin· 
do um congresso em Montgomery (rS de Fev. de 6 t), no
mear:tm presidente jcfferson Davis, e fixaram a capital em 
Richmond na Vtrg inia. Os estados do Norte chamam.se 
Fedaaes : os do Sul, St!parati'stas, Seussionistos e C01ifcdc· 
rados. 

521 ) A Guerra--que durou quatro longos annos, prin· 
cipiou no dia onze de Abr. de 61, aggredindo os Confede
rados o forte Sumter, perto de Charleston, e tomando·o no 
dia 14. No começo o excrctto dos Secessionistas, dirigido 
por habeis officiaes, levou vantagem ao do Norte, recrutado 
a grande pressa. pouco aguerrido e commandado por gene· 
raes sem experiencia. Em compensação os Federaes pos
suíam largos recursos e uma formidavel esquadra, com que 
bloquearam todos os portos do Sul . Os Separatistas deram 
provas de coragem inabalavd, os Federaes mostraram cons
tancia invencível. O Norte proclamou a abolição da escra
vatura ; o Sul armou seus escravos. cuja fidelidade foi su
perior a toda a expectação. L incoln deu por vezes a cn· 
tender que desejava a pa7., mas exigia o restabelecimento 
da união e a liberdade dos escravos - condições estas recu· 
sadas pelos estados do Sul. Reeleito em Nov. de 64, tomou 
posse (4 de Março de 65) c resolveu continuar a guerra 
com todo o vigor ; foi, porém, assassinado ( 14 de Abr.) no 
theatro de \~ashington por \~'ilkes Booth, que, tendo fu. 
gido, morreu defendendo·se.-Assumindo, no entretanto, o 
general Grau/ a direcção do exercito federal, tomava ener· 
gicamente a offensiva ; <'poderava·se de Richmond (t de 
Abr.) ; obrigava Lee e os outi'Os generaes a capitularem, e 
prendia ao proprio Jefferson Da vis ( 10 de Mo.). A guerra 

= custára uns dois milhões de contos e tres ou quatro mi
lhõ('S de vidas, tendo ao mesmo tempo causado damno in
calculavel no commercio, na industria e nos estabelecimen
tos do paiz. 

522) Batalhas e g e n e raes.- Feriram-se 252 pelejas. 
Destas, 89 na Virginia. 37 no T enncsee, 22 no Missouri, 16 
no Arkansas. 14 no Kentuky, 13 na Luiziana, 12 na Geor· 
gia, 1 l na Carolina do Norte, l O na Carolina do Sul, 8 no 
Alabama, 6 na Florida, 6 no T exas, 5 no Maryland, I no 
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Novo Mexico, 1 no T errit orio Indiano, 1 na Pensylvani:l e 
foi a de Gettysburgo que durou dois dias.- Os generaes 
que mais se distinguiram no Sul, foram : Lu, Baureg-ard, 
'.Jo/mstone, e '.Jackso1t , appcllidado S tou e<-un/1, que seus sol
dados mataram por engano fatal ( 1) A sua morte produ
ziu a ruína dos Confederados. E ntre os Fedcraes tornaram
se illustres os seguintes : S co/1, velho general em chefe, 
que, demittido pelos fi ns de 61 com honras cspeciaes, 
paFtiu incontinenti para a F rança, donde voltou depois da 
questão do Ji·m t e do Srio '.Jacintlto ( 2) , questão que por 
um momento abalou a L·:uropa e a America. il4ac- Cicllan, 
successor de Scot t, assediou Richmond (62) ; Bulia to mou 
Nova Orléans ; Sherm mt invadiu a Georg ia, e mais tarde 
obrigou Lee a capitular ; Frcemout, JVlac-Dow i!ll, Burnside 
e Graut. Este, nome<1do chefe supremo do exercito com 
o ti tulo de L ogar-tmmtc-g-m ernl, dirigiu todas as forças 
contra Richmond, e, occupando a, concluiu a guerra no pri
meiro de Abr. de 65. 

523) R eorganização.- Por morte de Lincoln, tomou 
as redêas do governo o vice-presidente André Johnson, que 
concedeu uma amnistia ge ral c•ml diversas excepções, e 
Salvo;o a vida de Jefferson adiando o seu julgamento e res
tituindo-lhe a liberdade mediante caução. As difticuldades 
eram grandes. A escravatura estava abolida, e o Sul. der
rotado, mas cumpria occupal-o militarmente. O cong resso 

(1) Ordc:nnra j nckson ns sentinellas que, durante a noi~e, atirassem sem 
mais sobre qualquer pessoa que vissem pnssnr nas vi~inlu1nçns do c:~mpo. 

Esquecendo-se, segundo parece, dessn ordem, sahiu n f.'lzer um reconheci· 
mento. e os guardas, cumprindo com o seu dever, o mataram. .'\ senti
nelln ficou tão sentida por este engano, que enloaqueceu ! 

(2) Desejosos os Confederados de obter algum apoio dns potenci11s eu
ropéns, enviaram n Londres dois ricos banqueiros acompanhados por dois 
secretnrios. Em pequena embnrcnção conseguir11m estes atravessnr de noite 
n frota inimiga que bloqucnva Chnrleston, c, chegando a Cuba, se
guiram no vapor ingle1. Trwt. Recebendo o governo federal alguma in· 
formação do occorrido, mandou seis navins de guerra em busca dos 
quatro envindos cum ordem de se apoderarem dos seus despnchos fosse onde 
fosse. O vapor Stio 7ari11tlto, um dos seis, aggredindo e visitnnd<! arruatn 
mnnu o Trent, prendeu os deputados c os dois secretnrios. Produziu este 
facto grande sensação na Inglaterra, onde todos pediam umn guerrn im
mediala. Como, tod:~via, os diversos sobernnos da Europn interpuzessem 
seus bons o !Ti cios, o governo inglez que nito se :~ehava disposto a trnvnr 
um~ lucta perigoSt\1 

deu-se por sntisfeito com as explicações elasticas do 
gabmcte de Wuhington, o qual declarou ter sido tudo n~bitrio do .com
mandante. ~o S!1o Yarit~tlto, jli deposto em cnstigo da sua 1~pru~enc1a. Os 
quatro pr1s1one1ros, entregues pouco depois no consul brHanmco, foram 
mandados para a Inglaterra. 
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chegou a responsabilizar Johnson, e a lucta era ait~da muito 
viva entre os Rcpublicauos que peJiam maior centralização, 
e os Democratas que defendiam as instituições existentes e 
Ol\ direit<'S dos differentes estados. A eleição do novo pre
sidente (3 de Nov. de 68) revelou as forças dos doi~ par
tidos. Os Republicano~ triumpharam elegendo o general 
Grnnt; porém o caracter deste impediu os excessos, e a paz 
foi pouco a pouco restaurada. - Depois tla guerra, os Esta
dos-Unidos, que tinham já protestt.do contra a intervenção 
européa no Mexico, apoiando Juarez, causar:t m a ruína do 
imperac.Jor Maximiliano; aclqui,•iram, por sete milhões de 
dollars ( 14 mil contos), a Ame rica Rus!'a- territorio da 
Alaska- e compraram as ilhas de S. T homé e de S. João, 
que pertenciam á Dinamarca. Dizem que o fim desta ult1ma 
acquisição é aplanar o caminho á conquista de Cuba. 

524) Estndos e territori os. - Os estados primitivos sito: New
H:~mpshil·c, ~lassachusetlS, Rhodc-lslnnd, Connccticut, New-York, New
'Jcrscy, Pcnsylvnnia, Dclnware, lllarylnnd, Virgínia, Carolina do Norte, Ca
rolina do Sul c a Georgin, Formaram-se em seguida mais tre! 1 sepnran• 
do-se de um dos antigos: O Vermont sepnrnndo se de Novn-York ( 1791); 
" Meno, de Mnssachusclts {l8:.>.o); a Vi rgínia Occidentnl, da Virgínia ( 1 86~). 
Outros uniram-se a pouco c pouco nos primitivos: o Kcntuky (1792), o 
Tcnncssce ( 1796), o Oh i o (1So2)1 n l.uit iana ( 12), comprada :í França em 
18o3 ; n Indiana (16), o Mississipi e17), o l llinois (18), o Alabama (19), 
o .Missouri (21), o Arkansas (36), o i\lichigan (37), o Texas (45), a Flori· 
da comprada em !819, foi unida em 45; lowa (46', o Wisconsin ( 48), a 
Californoa (so), 1\linncsot:~ (58), Orcgon (59), Kansns (61), Kcvada (64), 
Ncbrl\ska (67), Colorado (76). North Onkola (891, Suuth Dakota (Sg), Mon. 
tana (89), Wnslungton (89), ldaho (go), Wioomng (9o). Os territor ios s:lo: 
o Novo lllexico (so), Utah (So), Arizona (63), Alaska (67), Oklahoma e o 
Tcrritorio Indiano. Fóra dos estados c dos tcrritorios nrbl':lnizados est:\ o 
districto de Columbia, onde existe a cidade de \>Vnshigton1 capital de todn 
1\ Confeúernçito.- Escrcvem.nos que o Novo i\lexico será dentro em breve 
elevado :l categoria d~ cstndo. 

525) O t or••itorio d a. Alll&lt a.-estn entre o 136.0 c 168.0 de Long. 
O., e entre 52.0 c 71.0 de Lat. N. Segundo os calculos do governo nme
ricnno, a linhn que do Canad:i tli,•ide esta peninsuln, tem no,·eeemas mi
lhas de comprido. A distancia de léste a oéste em linha recta é de 1100 
milhas. Contem o territorio parn mais de 1200 ilhas, incluindo o grande 
nrchipclago elas Aleulas que se dilata ate o Jap11:o. A c:ottenslo comple:otivl\ 
do Imoral e de 4150 milhas, numero que, si comprchendermos t.nmbcmns 
ilhas, se eleva a 26 ooo milhas. Existem na Alaska mui•os e grandes lagos. 
Seu rio principal é o Yucon, que nnscendo no Canad::i, atra,·essll toda n 
Peninsul~, indo ~cpositar suas aguns no mllr de Uehring. Seu curso e de 
z .Soo mtlhns. V•sit11do esse pniz desde o p rincipio do seculo XIX pelos 
Russ?s, que nellc prop~garam algum pouco a religillo grego-scismntica, e 
vend1do nos Estados Umdos (67), que ino.ugur11ram no mesmn o commer· 
cio da couramn, tem ficado ate hoje qu11si desconhecido, porc;ue os nego
ciantes preferiam occultar os lucros f11bulosos que tiram dessa terra ainda 
quasi virgem. Quem cst:i actualmente explorando c civili~~ndo a Alaskasilo 
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os missionarios c:tthohcos :tos qu:tes devemos estas informaçõc~. O pri
meiro missionario cntholico que visitOu esta pcninsula foi D. Cnrlos Se· 
phcrs, bispo de V:tnc:ouvcr hland na cost:t meridional do C:>nnd:\ ~obre o 
Pacifico (1877). Pnrtindo de S. Francisco dn Cnlifornin, subiu pelo Vucon 
em companhia de um snccrdotc dn sua d1oc:csc Renunciou nn vohn o nr· 
cebispado do Orcgon, pnrn onde fôrn ncsle meio tempo u:msfcrido, c 
cmprchendcu um:> segundtl viagem (86) nfim de fundnr uma cst:l\'el missilo 
no centro dn Abska. Acompanh:tdo po1 dois jesuitns c por um seu crendo 
de nome Fuller, tomou a estradn do Can:.d:\ em busca dPs cabeceir:~s do 
Yucon; deixo11 os jcsull~~ M bcirn do 13go Uenncu, c, seguindo rio:tbaixo, 
ioi nssassin:tdo pelo sc.1 crc:tdo Fullcr (29 de r-in,•. de 86) O governo 
americano casl igou o criminoso c pcrmiuiu '!UC o corpo dn \'ICtima fol'sc 
lcvndo pnrn Victoria, capitnl dn il(1::t ele V:tncou,•cr, cujo povo lhe tributou 
honrns distinctns. Fundou-se, tod:win, umn hoje florescente mihsilo. Os 
mi~~ionnrios, :tlém dos trnbalhos proprios du seu ministcrio, cxplornm o 
pnit lomando as diversa~ pOSIÇÕes nstronurnic:n.; cstucla n> a hng•u' indige· 
na; ens1naan o inglez; tra iam de f ater umn cst:ui~ticn, de cscrc\·e r Rr;un
mlllic.' c diccionnrio, de imroduti r a agracnllura: em uma pnl:wrn, tentam 
civilitnr nquelle povo. E' inutil dizer que o governo os f:worecc b:l,tnnte 
nes~n tllil, uriscada e muno lom·avel empresn. 

526) O s iudlgenas-muuo mni< numerosos do que se suppunh:t, 
podem dividir·se em trcs grupos segundo a lingun, os coswmcs c o typo. 
Cndn um delles fnl:t umn hngua diffcrcntc nssnz diftl cil que cumpre np· 
prender de viva voz, visto nn•• <:XISti r, pu r cmqunmo, livro algum que trMe 
dclln. - 0 r grUJJO e dos hnl>itnntes dn. ilhn~ Alcutns no S. o. da Alnskn. 
O typo, n côr e n lingun dc~tc< tem notnvel ::tfinidnde com n rnçn jnpo· 
nezn. O capitio Hnck~. que empregou 15 annos em visitar toclns essas 1lhas, 
affirmn que ellcs s:lo oriundos elo Jnp!l<•, c sun língua é np.,.nns um dinlccto 
do idio1n:1 desse pniz. Nns ilh:~< meridionaes encontra·se muito elemento 
chinc7. 'luanto no typo c :~os costumes. Algumns tril>us :tdor:wnm outrora 
o sol e queimn,·am seus mortos. Em con5cqucncia das relações com os 
Rt"so~ c outros hrnnco<, pcrdcr:un tanto a ,unplicidadc e os huns costu
mes primitivos, que g rnssn entre clles :t syphilis , doença anteriormente des· 
conhccidn.-0 I I grupo consta dos &quimnu~, que occupnm todo o 
pniz pelo lado do norte. c ~c ex tendem nté a Sibcrin orientnl. O seu typo 
é totalmente diverso dnquellc dos seh·agcn's dns :\ lcutns Sllo baixos, ro· 
bustos c bonitos • . \s mulheres veslcm·se como os homens: cnlçns, sapato. 
capo1e: tudo de cnuro, ou de urso ou de Nttros· nnimncs, de cmns, peixe, 
ele. Durante seu longo i1werno de sete n ouo me1es1 moram em cnsns 
subterrnneas, cscavnçõcs fundas dois 011 tres metros c cobertas de S"-pé. 
E•~n• grutns nrtificiacs silo ~émpre em numero de lrcs: n do meio pnrn 
os homens, outra :\ dircit:~ pnm :~s mulheres c crcanças, n tcrccirn á es· 
querdn é um:~ estufa em que tomnm banho. Esquentam a este fim n ~rutn com 
um grnnde fo~.:o, e, quando estilo vertendo nbundnnte suor,l::tvam.se nn ngun ou 
saem n revolverem·Sé sobre n neve, Tnml>ern :ts mulheres usnm de bnnhos, po· 
rém com menor frcqucncin c sO no quarto proprio dcllns Em cada uma desti\S 
casas acc:ommod:un se promiscuamente diver.~as fnml11as, vivendo qu11si em 
commum. Procura·SC a luz queimando uleo de bnlêa, ou por me10 de uma 
abertura no tecto que ~nc algum tanto sobre o terreno. Umn lnmin11 de 
gelo serve de vidrnçn. Nito ex1ste nessas cnsns mobilia alguma: tudo ae fu 
llO ch:'to, 0~ pobres dormem Clll estc:rns de SPpé OU de junC:(IS i OS ricos, l 
sobre pelles de u.rso. A indcscriptivel faltn de limpcta crin insectos sem numero 
que se l?rnam lnsupportnvcis. Abandonando, no verifo, cssns cnsns subte r
ranens, vtvcm em tendl\ll ou choupanns, c se tornnm nomndes indo á cnçn 
ou:\ pcscn. Fazem nesse tempo rnuitns provisões: couros p::trn vestir, cnrne 
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c peixe par., comer, oleo de baléa para queomi\r c beber, etc. Pertencem 
ao 111 grupo os habitantes do interior. Estes se parecem com qs barba· 
ros das Montnnhns Rochcns: altos, morc:rws, no1nadcs. al"um tAnto c ru eis 
c onuito nfcrrndos n suns superstições. Vivem unicamente de cnçn; suas 
choupanas nunca sito subtl:rrnncns. Unem ns calças nos sapatos; usam uma 
cspccic de capote com cnpucho parn proteger n cnbc«a. Tudo é de peite. 
Pintnm o rosto com dovcrsns c6res c consideram a mulher como escrava. 
O homc111 mata o animal, porém ao mais do trabalho da caça deve pensar 
n mulher, n qual junctamentc com su:1> folh:~s come os restos que lhe dci
.. nm o marido c os filhos. 

527) U s o s com~nuns. - O go,·crno, so tnl se póde chamar, é o dn 
tribu. O chefe assume o titulo de doutor; é n um tempo medico e repre
sentante da rclí" o:to que todn se reduz n algumas prati(·ns supersticiosas. 
A sua seicncin ou nrtc consiste em fazer crer que conhece cousns occultns, 
futu rns, distantes, c snbc curar todns ns docnçns expulsando os máus cs· 
p1ritos que as produze111 . A dignidade de chefe ou doutor é bereditaria. 
Nao existe polygnmin. Quem trata o cnsnmento s:lo os pacs emqu11nto os 
filhos s:to amda pequenos. Ent:to a noivn, posto que vivn scparnd& do 
noivo até :l edade competente, trnb:tlha p:tra elle c ,,ice-,•ers:l. Nenhuma 
industria agrícola c~tiste no paiz, "i vendo todos dn pesca e da caça. O cito 
é o unico animal dornestico, mas é de umn cspecie p:u-ticul11r c muito 
semelhante ao lobo. Nenhuma affetç:lo mostra ao homem; nem l:tdrn, con
tentando-se de uivnr. Serve como besta de carga c para puxar os trenós. 
Perto elo mar o terreno é deserto, sem arvores nem arbustos; no interior, 
porém, ha florestas c sui'lieicnte veyctaçllo. A temperatura média, durante o 
inverno, é de 50° sob o zero no thermomctro de Fahrcnheit. O gelo nos 
rios c lagos che~tn á j.:rossura de dois metros. O sol conserva-se constan
temente sobre o horizonte desde o principio de Maio :né o fim de Agosto 
fuendo o contrariu no~ rnczcs correspondentes do inverno. Contam os mis
sionarios, que, durante o in•crno, os seh•agcns atravessam sobre o gelo o 
estreito de Bebring, indo visitar as costas da Siberia. 

528) America do Sul.-No Jl1exico. a Benito Juarez, 
fallecido em 72, succederam no meio da guet ra civil quasi 
continua: Lerdo Tejada, Porfirio Dias (76), Manuel Gonçalcs 
(8o), e de novo Porfirio Dias. Todos continuaram a perse
guir a Egreja.- Colombia.-A Nova Granada assumiu em 
1861 o nome:: de Colombia, e publicou a sua constituição 
em 63, estabelecendo-se em republica federal, composta de 
estados e territorios. - A Venezuela, separando-se da 
antiga Colombia, formou uma republica dividida em pl'o
vincias. Triumphando em 1863, os federaes reformaram a 
constituição. 

529). o. Equador - constituiu-se republica em 1830. 
Seus pnmetros presidentes: Flores, Rocafuerte, Urbina, Roblez 
e outros trataram o Equador q•Jasi como paiz conquistado. 
Basta diz~r que a divida publica subiu em poucos annos a 
quatr? m1lhões de piastras, equivalentes a oito mil contos 
de réts. No entretanto nada se fizera em beneficio da re· 
publica, grassando a anarchia em toda a parte. Flores, sendo 
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desterrado (45) e passando á Europa, fo rmou o projecto de 
collocar no Equador um príncipe hespanhol. A expedição 
nao se realizou, unicamente porque a Inglaterra, receando 
prejuízos para o seu commercio, poz embargo aos navios 
que se estavam armando em seus portos. Afinal uma revolta 
que rompeu em 1859, derrubando Roblez, elevou á presi
dencia o dr. Garcia Moreno. Este, cercando-se de pessoas 
honestas, reformou toda a :~ dministraçào , o exercito, a cons
tituição, o ensino, o systema eleitoral, etc. ; dotou o paiz 
de numerosas estradas e de instituições muito uteis; dimi
nuiu os impostos i pagou quasi toda a divida publica; offe
receu ao Papa um decimo das rendas do estado; obteve 
uma concordata com a S . Sé (1 ); protegeu o commercio, as 
lettras, as sciencia e as artes. Do seu ordenado, como presi
dente, renunciou metade em beneficio do thesouro, empre
gando a outra metade em obras de beneficiencia e utilidade 
publica. Tutelando energicamente a ordem, conseg uiu que 
a paz, a tranquillidade publica e a prosperidade reinassem 
por toda a parte. Reeleito em 1869, continuou a promover 
o verdadeiro bem da patria com tanta satisfacção de seus 
patricios, que estes o elegeram de novo em 1875; foi, porém, 
cobardemente assassinado no dia seis de Agosto do mesmo 
anno. Que a morte de Garcia Moreno foi decretada muito 
de antemão pelos altos poderes da seita, hoje é facto in
contestavel. Contavam os conspiradores com o auxilio do 
povo, mas aconteceu 0 contrario; o povo perseguiu os as· 
sassitw -;; a ordem publica ·não se alterou, e todo o Equador 
chorou a perda do seu presidente como a de um pae. A 
divisa de Garcia Moreno era: Liberdade para todos e para 
tudo, excepto para o maL t" para os malvados. O novo pre
sidente foi o dr. A1ltmtt.'o Borrero1 que a ;· de Nov. de 75 
jurou a constituição. Decretava, no entretanto, o congresso 
uma estatua a Garcia Moreno e uma mensagem de pesames 
ao papa Pio IX. Adoptou Borrero a política do '.Justo iVIeio, 
e tratou dl! agradar aos Catholicos recusando mudar a consti
tuição, embora o tivesse promettido aos radicaes, a quem 
cuidou contentar deixando toda a liberdade á imprensa ímpia, 
e ameaçando de uma forte multa quem celebrasse com de
monstrações. de lucto o anniversario de seu predecessor. Com
tudo os radtcaes assentaram derrubar esse presiJente, que 

(r) Sabemo~ que chama~ilo isto at,-a::o e o!lsm,-aNii.nno, porque hoje o 
progresso ~ons•stc em desvtar o dinheiro publico por caminhos bem diver
sos! ma: e certo que com este ab·a:o o Equador gosava de felicidade 
mntor ' 0 que nenhum desses paizcs que blazonam de adenntados á moderna. 



ainda conservava alg uma apparencia de re lig ião. Confiaram 
esta tarefa ao general Vintimilla, governador de Guayaquil 
(8 de Set. de 76). A resistencia foi fraca; a victoria, facil ; 
e V inti milla assumindo a dictadura, desterrou Borrero; 
secularizou a' instrucção (r de Fcv. de 77); (1) reuniu uma 
convenção nacional (78); fez uma nova constituição (IV desde 
1 830), e foi proclamado presidente, Inaugurou então um es
banj amento incrível do dinheiro publico. e ainda, no fim do 
seu mandato, tratou de apoderar·se mais uma vez da dictadura. 
Uma nova revolução. pois , expulsando Vintimilla, elevou 
'José JV!aria Placido Caami'íuo (7 de F ev. de I 884 - 30 de 
Jun. de 88). 

530) O Perú- republica unitaria, teve em r864 algumas 
difficuldades com a Hespanha, que occupou as ilhas Clliucltas, 
onde existem g randes depositos de guano. Graças á pru
dente m0deração do general Pezct, presidente da republica, 
concluiu-se a paz no anno seguinte E mquanto, todavia, 
a Hc:spanhn tratava de ca$tigar o Chile que apoiára o Perú, 
uma revolta derrubou o general Pezet, substituindo-lhe pro
visoriamente o genera l Ca11sao, c logo depois o genc::ral 
Prado. Investido de po<.ler dictatorial, obteve P rado uma 
alliança o(fen:.iva e defensiva cem o Chile, Bolivia e Equador 
(66). Tomando entã•'l a guen-a grandes proporções, o almi
rante hcspanhol Nunhes bombardeou a cidade de Valparaiso 
( Mar.), mas teve de retirar-se do porto de Calláo ( Abr. ), 
defendido por uma esquadra peruana. Dahi por deante as 
hos tilidades afrouxaram ; os navios hespanhoes deixaram o 
Pacifico, e a paz foi restabelecida em t 868. - Em 1872 o 
ministro da g uerra Guttiercz, á frente de uma revolta, 
prendeu o coronel Baita, então presidente. Tendo os par
tida:ios deste matado os irmãos de Guttierez. foram des
pedaçados pela multidão em furor . D. JV!mmel Pardo, eleito 
presirlente, restaui'Ou a ordem, mas pereceu assassinado em 
1876. - A Bolivia, republica unitaria como o l'erú, tem 
sido ~gualmente victima de continuas revoluções. 

531) Ch ile. - A constituição do Chile votada em 1833 
conservou as tradicções monarchicas mais do que nenhuma 
das outras republicas americanas. As leis das camaras são 

(r) O bispo de Quito morreu envenenado nn Sexta Feira Santa, 30 de 
~arço de 1~77· Elle reclamára com energia cont.ra a perseguição que o 
d1etador fnwt soffrer ao c:lero. Vide-Garcia Moreno, president de I'Equa· 
teur, Veogeur e Martyr du droit Chrétien·-par le R. P. A. Berthe. · 
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submettidas á sancção do presidente, que nomeado por 
cinco annos, tem o direito do veto. Reconheceu a Hespanha em 
1844 a independencia do Chile, cuja historia conta menos revo· 
luções que a das outras republicas de origem hespanhola.
Como os chilenos explorassem os depositos de guano, situados 
em territorio a que a Bolívia cuidava ter direito, esta re
clamou, e um tratado (66) estabeleceu que a província de 
Atacama, posta entre os paralellos 23 e 25, seria desfructada 
em commum. Fundaram pouco depois os Chilenos as cidades 
de Cnracoles e de Antofagosta com o fim de explorar mais 
facilmente as minas de prata e de salitre, descobertas no dito 
territorio. Alliou·se, porém, a Bolívia (73) secretamente com 
o Perú, e dentro em breve apresentou a pretenção de ter 
direito exclusivo á provmcia de Atacama. A guerra, pois, 
começou. Os Chilenos capturaram (79) um encouraçado pe
ruano, e, conseguindo outras vantagens, occuparam a capital 
do Perú, bem como a província disputada. Dictando então 
as condições da paz, impuzeram aos Peruanos a cessão de 
larga parte do seu territorio. Estas condições acceitas (83) 
por fglesias, chefe do partido nesse tempo dorrinante, foram 
ratificadas pelo congresso de Lima (84). Decorridos dois 
mezcs concluiu-se a paz tambem com a Bolívia. Em 1891 
e 92 houve no Chile uma gu·!r ra civil entre os cong ressistas 
e o presidente Balmaceda que se suicidou depois de ser der
rotado. 

532) Republicas do Prata.-0 Paraguay separou.se 
da Hespanha em 181 1, conferindo ( 13) por tres annos o 
supremo poder a dois consules: F rancia e F ulgencio Y e· 
gros. Francia não tardou a ser proclamado dictador, e 
como tal governou a té 1840, epoca da sua morte. Resta· 
belcceu-se então o systema dos dois consules triennaes, 
porém Antonio Lopez, um dos eleitos, assumiu, dentro em 
pouco, a dictadura, conservando·a até a morte (62). Succe· 
deu-lhe Francisco Solano Lopez, seu filho, que, go.vernando 
com energia, logrou captivar o amor do seu povo e fazer 
com que no paiz reinassem a ordem. a paz, a riqueza. 
Tendo concebido o plano de alongar os seus dominios até 
o Atlantico, cahiu no erro de travar uma lucta perigosa 
com o BrasiL - A Confederação Argentina, composta de 
I 4 pequenos estados, formou-se em 18::!6 sob a presidencia 
de Rivadavia. Em 1835 apoderou-se da dictadura o celebre 
Rosas, que dominou como tyranno até 52, quando foi ex
pulso por Urquiza, governador de Entrerios. Apo7. tres 
annos de anarchia, inaugurou-se o pacto federal, actual-
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mente em vigor, que, com leves alterações, é uma copia do 
que rege os Estados-Unidos do Norte. Existem na Confe
deraçao cbis part idos principaes: o Uuitario c o Fe
deraL. Aquelle quer a capital em Bucnos-Ayres, este aspira 
a h:val-a successivamente para os differentes estados.
Uruguay .-0 primeiro presidente desta republica foi Ri
vira, que mais tarde se revoltou contra On'bt·, seu succes
sor. Formaram-se entlio dois par~idos : o dos co/orados, que 
seguiam Rivéra, e o do~ bLancos ou blmtquiLILOS

1 
capita

neados por Oribe. Este alliou-se com Rosas, e a g uerra 
civil durou nove annos. Em 54 apoderou-se da presidencia 
o genernl Flores, qttc dentro em breve ~e retirou p:tra 
Buenos·Ayrcs. Como entito os blaucos fizessem em 
Quiutau um:l g rande matança de co I orados, Flores ( 63 ), 
voltando e assumindo o titulo de L ibertador, derrotou os 
blancos, e <tttrah iu para o seu partido os brasileiros mo
radores do terri torio disputado ou neutro. Subiu então á 
presidencia Aguirre, que, recusandv as propostas pacific:ts 
do Brasil, implorou a protecçào de Solano Lopes. Os im
pcriaes, portanto, expulsaram Agui rre, e restituirnm o po
der a Flores, ao qual se tinham unido. Dava neste mesmo 
tempo Solano Lopes principio ás host ilidades contra o im
perio invadindo a província de Matto Grosso, c a guerra 
do Paraguay começou. 

533) BrasiL- Durante a menoridade de D. Pedro li, 
dingiu successivamente os destinos do imperio uma regen
cia provisoria, uma permanente trina, a do Padre F eijó e 
logo depois a do senndor Pedro ele Araujo Lima. Appare. 
ceram neste tempo varias perturbaçõl!s na capital e nas 
provin: ias que foram a pouco e pouco apazig\1adas. A do 
Pará durou cinco annos, e é conhecida com o nome de 
Cabauagem ; a de Pernambuco causou uma anarchia de 
quatro annos. No il1'aranltito houve uma revolta em 31-32, 
outra em 38-41 . Debellou estél ultima o coronel Luiz 
Alves de Lima e Silva, futmo duque de Caxias. J\ maior 
de todas, porém, foi a do Rio Grande do Sul que durou nove 
annos ~ meio ( ~5- 45 ) · Chama-se guerra dos farrapos. 
A glona dl! subjugai-a coube ao duque de Caxias, que 
em 42 sopitára as insurreições de S. Pat1lo e de Minas
Geraes. Caxias distinguiu-se egualmente na guerra que o 
imperador. alliando-se com Urquiza e Rivéra, declarou ao 
dictador Rosas, a quem venceu e obrigou a fug ir ( 52). 
A lucta principal do Brasil, emquanto reinau D. Pe: 
dro li, que assumiu as redêas do governo em 1840, f01 

u 



1-1!STORI1\ CONTEMPOHANEA 

a do Paraguay. A sua historia resume-se no seguinte: A 
invasao de Lopes na provinda de Corrie!1tes produz a tri· 
plice alliança do imperio, do Uruguay e da Republica Ar
gentina (65); os Paraguayos derrotados no Riachuelo c em 
Uruguayana (65), ret!•·am-se para o S('u paiz. Os alliados, 
atravessando o Paraná, bate1n o inimigo no Passo da Pa
tria. em Tuyuty e em Curuçú (66}; realizam uma grande 
marcha pelo Estero Velhaco (67.); tomam a fortale?.a de 
Humaytá (67), Angostura, Villetã c as Lomas Valentinas 
(68). entrando por ultimo na Assumpção (69). Então o 
duque de Caxias, o maior hcróe desta lucta, rct1rou-sc por 
doenle. O conde d'Eu, succedendo·lhe, consegue diversas 
victorias muito g loriosas; mata o dictacior e concll1e a 
guerra.- Desfructou o Brasil dessa epoca em deante uma 
profunda paz, occupando-se unicamente do seu progresso ; 
construiu numerosos caminhos de fe : ro e linhas telegraphi
-cas ; adoptou o telephono (78) ; reformou o systema eleito
ral ; aboliu a escravatura (88}, e a 1 5 de Nov. de 89 pro
clamou a republica federal sob o nome de Estados-Unidos 
do Brazil. O congresso federal , reunindo-se no dia 1 5 de 
Nov. de go, votou a constituiçlio e a promulgou a 
24 de Fevereiro de 9 1. O primeiro presidente da republica 
foi o Marechal Deodoro da Fonseca. 

PERIODO V·-A EUROPA ATÉ NOSSOS DIAS 

534) Por tugal.-Expulso O. Miguel, subiu ao throno 
D. Maria H (34- 53} sob a regencia de O. Pedro, seu pai. 
Aboliu o governo dessa regencia os dizimas, as sizas, os 
foros e as Ordens Religiosas, cujos bens confiscou. Inter
rompendo (34) as rclaçõf'S com a S. Sé, mandou os pa~sa
portes ao nuncio do Papa, e obrigou a maior parte dos 
bispos a sahirem do reino. D. Pedro 1alleceu (24 de Set. 
de 34) com 36 annos de edade. Sendo então O. Maria de
clarada maior, começou a governar constitucionalmente 
F ormaram-se desde logo dois partidos: os cartistas e os 
setmzb1·ista$. Estes queriam a constituição de 22; aquelle<>, 
a Carla de 26, outorgada por O. João VI. Disputara m 
estes doi' partidos o poder, fazendo em poucos annos nu
mer:.sas revoltas e novas constituições. A primeira insur
reição rompeu em 36; outra, em 38 uma terceira, em 42; 
duas, em 4~· ~'ara debellar a segunda destas duas recon;eu 
o governo a tntervenção dos Inglezes, Francezes e Hespa-
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nhóes, eoncedendo no fim amnistia geral. O levnntamento 
de 51 foi dirigido pelo duque de Saldanha. Casou-se D. 
Maria duas vezes: uma (34) com D. Augusto, duque de 
L euchtemberg, irmão de O. Amelia. mulher de D. Pedro 
IV (no Brasil , I}; outra, com D. Fernando de Saxe-Co
burgo-Gotha (36). que, quando nasceu o primeiro filho, as
sumiu o titulo de rei, porém não governou. 

535) Ultimos reis.- A D. Maria succedeu D. Pedro V 
( 53- 61) sob a regencia de O. Fernando, seu pae. O seu 
reinado assignalou-se pela cessão á Hollanda das ilhas de 
Solor e Flores, na Oceania (59) ; pela introducção em Por
tu gal do telegrapho e das estradas de ferro; pela epide
mia do colera·morbus (56) e da febre amarella (57), e pela 
protecção outorgada ás lettras, sciencias e artes. Acabou O. 
Pedro com a cerimonia do beija-mão, e contrahiu matrimo· 
nio (58) com D. Estcphania. filha do príncipe de Hohen· 
zollcrn-Sigmaringen. \'iuvo desde Julho de 59, falleceu sem 
deixar succes~ão (1 r .de Nov. de 6 1). Correu o boato de 
que fôra envene.,ado.-D. Luiz (61 -89), seu irmão e suc· 
cessor. continuou a proteger as lettras, sciencias e artes. 
Construíram se neste tempo numerosas estradas, e caminhos 
de feno; aboliu-se a lei dos morgados (63), a pena de 
morte e a escravatura em todos os domínios portuguezes 
(69). Este reinado foi relativamente tranquillo. Déram-se 
apenas diversos motins !'O pulares de pouca monta, em 61, 
64, 66, 68 e 70. Casou-se D. Luiz (62) com D. Maria Pia, 
filha de Victor Manuel. rei da Italia, e morreu em Cas .. 
caes a 19 de Out. de 89. Succedeu-lhe D. Carlos, seu 
filho, unido em matrimonio (86) com D. Maria Amelia 
de Orléans, filha do conde de Pariz. D;:is factos teem 
até agora distinguido o reinado de D. Carlos. O pri· 
meiro é a questão com a ln~laterra que (90) aprt'sentou a 
pretenção de occuFar na Atrica oriental territorios desde 
seculos pertencentes a Portugal. O segundo foi uma insur· 
reição republicana no Porto (3 1 de Jan. de 91 ) , alli mesmo · 
debellada em poucas horas com a perda de algumas 
vidas. 

FRANÇA 
536) Os partidos.- Desde a quéda d~: Napole~o III 

dois grandes partidos trabalharam na França por conse· 
gui•· a preponderancia: os m01zarckistas e os repttblt'catzos. 
Subdividem-se os primeiros em legitimistas, orléanistas e 
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bonapartistas. Os segundos, em conservadores, radit:aes e 
vermelhos. Sem desconhecerem as necessidades dos tempos 
actuaes, representam os legitimistas as antigas tradições 
francezas, c consideravam como rei legitimo Henrique, 
conde de Chambord, neto de Carlos X I! lilho do duque 
de Berry. Os orlérmistas acceitam a revolução de 1830, e 
querem a monarchia como a estabeleceu o rei que subiu ao 
throno nessa data. Para estes, o monarch:'l dev ia ser o 
conde de Pariz, filho do duque de Orléans e a:clo de Luiz 
Philippe. Os bonnparlislas desejam o imperio napoleonico 
e aspiravam a collocar no throno o príncipe imperial. Os 
republicanos conscrvadon-s pediam uma republica semelhan· 
te á monarchia constitucional com a unica differenc;a de 
ter um presidente electivo em Jogar de um rei hereditario. 
Os radicaes pretendem a republica dos antigos Girondinos. 
Os vermelhos luctam para uma repubbca democrntica que 
equivale á anarchia . São pouco mais ou menos socaalistas, 
communastas, etc. O fim dos radicaes e o dos vermelhos é 
o m~smo. Differem só nos meios, querendo aquelles pro
ceder devagar; estes, com precipitação. 

537) Pacto d e Bordéos.-Constituição Rivet, 71. 
-As eleições de 187 1 mostraram que a nação estava para 
a mona rchia; porém Thiers, a quem o interesse tornara 
republicano, sendo nomeado presidente do conselho dos 
ministros ( r 7 de F e v.) e:acarregados do poder executivo, 
fez com que a questão da fórma do governo fosse adiada. 
Tal é a resolução que se chamou Pacto de Bordéos. Decorri· 
dos alguns dias, alcançou o mesmo Thiers que a assem· 
bléa se transferisse para Versalhc'>. Os excessos da com· 
muna avivaram o desejo da monarchia; nada, porém, se 
conseguiu. porque o conde de Chambord recusou transigir 
com a revolução. Por outro lado Thiers, que dominava a 
camara e a cada passo ofterecia a sua demissão, anhelava 
para a republica. Propoz, afinal, o deputado Rivet dar·lhe 
a presidencia por todo o tempo que durasse a assembléa 
nacional, incumbindo-o de promulgar as leis, e de fa:tel ·as 
observar (3 r de Ag. de 71 }. E ' a esta proposta que déram 
o nome de Constituiçilo Rivet. 

538) Septennato.- De accordo com a can~ara t~atou 
Thiers de r~organizar o paiz. Reformou o exercato ; das!=ol· 
veu a guarda nacional ; assignou um tratado de :omme~· 
cio com a Prussia, e, pagando ante,; do tempo a andemnt· 
zação de cinco mil milhões de francos, livrou o territorio da oc· 
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-cupação extrangeira. Em Nov. de 72 fez a proposta de vir 
a uma decisão relativamente á fórma do governo, pronun
dando-se em· favor da republica conservadora. Esta pro· 
posta excitou um grande mo·Jimento quer entre os monar
chistas, quer entre os radieaes e vermelhos. Emfim havendo 
Thiers dado a sua demis!'ão, a camara offereceu a presi
dencia ao Marechal Mac-M:.hon (24 de Mo. de 73). A eles
harmonia entre os legitimistas e os orléanistas frustrou . 
mais uma vez a e5perança de ver restaurada a monarchia. 
A camara, pois, prorogou por sete annos os poderes do 
marechal. Esta proroga se chamou Septmuato. 

539) III R epublica.- No entretanto os republicanos, 
unindo-se, votaram (25 de Fev. de 75) uma constituição 
republicana conservadora.-0 congresso. formado pela reu
nião das duas camaras, elege o presidente. ü senado consta 
de membros vitalícios e de memb•·os temporarios. Aquelles 
são nomeados, a primeira v~z. pelo congresso ; em seguida, 
pelo proprio senado. Estes permanecem nove annos no of
ficio, c devem a sua nomeação a um corpo especial com
posto de deputados, conselheiros geraes e delegados das 
communas ele cada departamento. Os deputados são eleitos 
pelo suffragio universal. -Nesse mesmo anno de 75 a ca
mara co•lccdeu a liberdade do ensino superior, cercando·a, 
porém, com tantas restricções, que a torn0\1 quasi illusoria. 
-Dessa epoca em deante o governo francez tem progredi
do sempre mais no caminho da perseguição religiosa S\ip
primindo os capellães do exercito, vedando a religião nas 
escolas, decretando o ensino obrigatorio, laica!, athéo, etc., 
etc.-Seria, comtudo, g rande erro suppor que a França toda 
está no governo ou com o governo. Não : a heroica Filha 
Primogenita da Egreja ainda não renunciou a suas glorias 
que tanto a honram no immenso campo da historia. De 
feito , é a França catholica que em nossos dias, como em 
tempos andados, fornece avultado numero de missionarios, 
os quaes levam a civilização christan até ás ultimas extre
midades do globo. As obras de zelo, de caridade, de de
dicação do seu clero secular e regular, das religiosas e dos 
proprios leigos, são tantas, que nos é impossivel apontai-as 
aqui mesmo do modo o mais resumido. E' desse zelo, é 
dessas obras de todos os catholicos francezes· que ha de 
vir a salvação da França, como nós o esperamos com fé 
viva, e o desejamos d~ todo o coração.- A Mac-Mahon sue· 
cedeu (79) J.ulio Grevy; a este, Sadi Carnot (87). Cde~rou 
.a lll republ1ca franceza duas grandes exposições umver-
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saes muito concorridas : uma em 78, outra em Sg. Esta 
serviu para solcmnizar o primeiro centenario .da revolução, 
e foi illustrada pela colossal torre Eiffel. 

540) A França na Regencia de Tunis. na China 
e no Madagascar.-Em consequencia de algu mas cor
rerias dos Arabes na fronteira da '' rgelia, enviou a repu
blica a Tunis um general com doze mil homens, que dic
tou um tratado c impo?. a protecção franccza ao bey (Mo. 
de 81). A Sublime Porta, que protestou, não foi attendida; 
porém os Arabes, invadindo furiosos a província de Oram, 
fizeram uma grande carnificina de europeus, e, rebellando
se em T unis, proclamaram a guerra santa contra os infieis. 
Mandou então a França um exercito de 6o.ooo homens 
com despesas e sacrificios enormes e sem resultado algum. 
Os Francezes, chegando a Tunis e occupando Kaírllml, não 
conseguiram nem sequer a gloria de derrot:~r esses filhos 
do deserto, que: se dispersavam rapidamente para appare
cerem de novo quando eram menos esperados {81 ). Reti
raram-se, portanto, depois de consolidar a sua protecção e 
influencia naquellc paiz. Dessa data em deante teem os 
Francezes luctado muito activamentc com os Ital ianos para 
a preponderancia em Tunis.--China. Tendo os Francezes 
em I 884 occupado Bac11iclt, obtiveram o tratado de Tün
tsin pelo qual a China prometteu evacuar o T onkim e não 
se ingerir mais com os negocias daquelle reino. Antes, 
porém, que essa convenção fosse ratificada. os .Francezes 
pretenderam tomar posse da fort;tleza de Lnng-Som, onde 
foram batidos. Este facto, que injustamente q ualificaram de 
traição, causou uma guerra em que a França_ levou uma 
nova derrota. Pedindo então a paz, conseg uiu a ratificação 
do tratado ele Tien-tsin (85). A China1 

po1s. retirou do 
Tonkim suas tropas e seus empregados. - Em 1885 por meio , 
de uma expedição militar, a França obrigou o ililadagascar 
a acceitar o seu protectorado. 

541) Roma.-Conf6rme deixámos apontado em outro 
logar, o governo f:Íemontez entrou em Roma no dia 20 de 
Set. de 70, abrindo a brecha de Porta Pia. O Papa ficou 
reduzido ao palacio do Vaticano e a viver de esmolas. A 
revolução contava com o proximo fim do pontificado de 
Pio IX, e já se dispunha a dominar o fut uro conclave. Deus~ 

·porém, dispuzera de outro modo. Em I 877 o mundo inteiro 
cele~rou, ~om enthusiasmo indescriptivel

1 
o quinquagesimo 

anmversano da sagração episcopal do Summo Pontífice. 
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Victor Mnnuel falleceu miseravelmente (1) no Quirinal a 9 
de Jan. de 78, vivendo Pio IX até o dia sete d~ Fev. A 
20 do referido mez e anno o mundo catholico foi consolado 
pela noticia da eleição do novo chefe da Egreja na pessoa 
do cardeal Joaquim Pecci , que tomou o nome de Lcao 
XIII. Das numerosas glorias do seu pontificado, que tem 
merecido a admiração até dos acatholicos, mencionaremos 
só ns du<1s seguintes. Havendo a Prussia mostrado pretenções 
<Ís 11/tns Cnroliuas, resistiu.Jhc a llespanha reclamando-as 
como proprias. Ia, pois. accendt:r·se urna guerra desoladora 
quando as duas potencias concordaram em rernetter a questão 
ao juizo arbitral do Surnmo Pontífice. Este, recusando ser 
juiz. acceitou o offic1o de medianeiro, e com notavel satis. 
facção de ambas as côrtes pronunciou que as ditas ilhas 
pertencem á H espanha. a qual pro bollo pacis faria divers:ls 
concessões commerciaes á Prussia (85). A outra é o jubileu 
sacerdotal (88) do mesmo Pontífice, celebrado com uma 
testa c exposição tal, que não se acha semelhante na his· 
toria. Todos os sobera nos do mundo, excepto o da Italia, 
tomaram parte no regosijo dos Catholicos. Em Fcv. d t:ste 
anno (93) festejou Leão XIII o seu jubileu episcopal 

542) Alle manha.-A unidade política da Germania 
começou a realizar-se pelo tratado de:: Praga (66), e comp\e. 
tou·se em 71 , quando (18 de Fev.) os Allemães declararalll 
em Versalhes a união das duas confederações formando o 
actual imperio allemão sob a presidencia do rei da Prussia 
c dando a coroa imperial a Guilluruu I. Este permittiu 
que o seu chanceller Bismarck perseguisse os Catholicos, e 
falleceu a 9 de Mar. de 88. Succtdeu.lhe F1·ederico 111, seu 
filho, que, sempre doente, morreu a 1 5 de Junho do mesmo 
anno. Subi~; então ao throno Guillterme ll, filho do prece · 
dente, o qual, demittindo Bismarck, .(I 5 de Mar. de 90), poz 
côbro á perseguição ; viajou pela Russia, Suecia, Austria e 
Italia, onde visitou o Papa Leão XIII. Indo outra vez a 

•• (
1
) Quizcram nesta occasiilo representar, como de costume, uma flll'Ça pO· 

huc:1 cspalban"do o boato de que o rei, gravemente enfermo, pedira a absolvi· 
Çilo. O Papa concedeu todas as faculdades, e se disse que o monarcha 
fechára os olhos reconciliado com a Egreja. Hoje, porém, consta que Vi· 
etor Manuel morreu de repente emquanto praticava um desses crimes 
vergonho.sos qu~ foram tito frequentes em sua vida privada. Succedeu·lhe 
? s~u pr.uu.ogemto com o nome de llumiJerto I. Em .18Ss q~iz o governo 
nahano 1n11tnr as outrns nações fazendo uma e:.:pcd•çilo militar no mar 
Vermelho, onde em l\lnSliawa com grandes sacrificios de vidas e de di
nheiro, fundou uma colonia qtte até ngorn nito tem produzido qunsi nc· 
nhumn vantagem para n naçilo. 
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Roma em Fev. de 93. teve: uma longl conferencia secreta 
com o Santo Padre. 

543) Russia.-A Nicoláu I (25-5 S} succcdeu Alexandre 
11, :.eu filho (ss-8r), que, depois do congresso de Pariz 
(56), buscou reparar os males da guerra reformando toda a 
adminis:ração. Emancipando (61 ), porém, os servos da gleba 
descontentou quasi toda a pequena nobreza, arruinada por 
essa medida. A sociedade secreta dos nillilistas, organi1.ada 
pouco rlepois dessa data, aspira á ultima ruína da ordem 
social. Uma nova insurreição da Polonia (63 -64) forneceu 
ao czar um pretexto para cercear a derradeira esperança 
daquella nação tão benemerita da Europa. Em 1870 obteve 
Alexandre nas conferencias de Londres. a suppressao dessa 
parte do tratado de Pariz que limitava as força russas no 
mar Negro · perseguiu os Catholicos; fez guerra á Turquia 
(77), e foi (13 de Mr. de 8 1) assassinado pelos nihilistas. 
Seu filho e successor, Alexandre 111, continuando a perse· 
guir os Cntholicos, prohibiu (86) a líng ua polaca. c expul
sou cruelmente da Polonia todos os catholicos q ue não 
eram natur:~cs do Jogar. Outro tanto fez a Prussia ! 

544) Gue rra turco·russa. -(76·78).- Reinava a paz 
em t•Jda a Europa, quando principiou urna insurreição con-
tra os Turcos na I-Ierzegovina (76) A 13osnia, a Servia, o ~ 
Montenegro e a Rumania mostravam sympathias aos insur- ~ 
gentes. Os Montenegrinos e os Servias, decla rando for· 
malmente a guerra ao Divão, entraram em campanha no 
primeiro de Julho de 76. Os Servias eram capitaneados 
pelo general russo Tclll!rnniif; os i\'lontenegrinos1 

por seu 
p rí ncipe JVicoláu I. No começo as \'ictorias e os d.esastres 
foram quasi eguaes de parte a parte, e os Mor.tenegrinos con-

. tinuaram a IP.var a mdhor; os Servias, todavia, foram dentro 
em breve derrotados de tal modo, que acceitaram a mediaç~o 

da Inglaterra (24 de Ag). Uma revolução de palacio er
gueu nessas conjuncturas a esperança dos insurgentes. 
Abd.ut-Assis (61 -76), irmão e successor de Abd-ui-Mejid 
(39·61 ), 101 deposto (30 de Mo. ), c, segundo se disse, sui · 
cidou-se na casa em que o haviam fechado. Tomou, por 
conseguinte, as redeas do governo Murad V, que1 apenas 
tres mczes depois, com o pretexto tje ter perdido o uso 
de suas faculuades mentaes. teve a sorte de Abd-ui-Assis, 
seu tio, sendo guardado á vista em um palacio. Elevaram 
então ao throno Abd-ul-Hamid, irmão do precedente. No 
entretanto os Servias, batidos de novo, assignavam um 



A TI!: NOSSOS DIAS 375 

armistício em que se contemplou tambem o Montcnegro. 
As potcncias obtiveram diversas garantias para os Christãos, 
e uma constituição que impoz á Sublime Porta o systema 
parlamentar da moderna l ~uropa. Assentára-se, pois, a paz 
entre o Di vão, o l\ lontenegro c a Servia (Mr. de 77), quando 
a Russia, apparentando a obrigação de proteg-er os gregos 
orthocloxos, declarou abertamente g uer ra á Porta. A Ru
mania ligou-se com o czar, a Ing la terra c a H ungria fa . 
voreccram de socapa o sultão. Os Russos, invadindo a 
Armcnia, tomaram Ardaham e Kars. Atravessavam no 
mesmo tempo o Oanubio; entt·avam em Pleuna; galgavam 
os Balkanos; apoderavam-se de Sophia e de A ndrinopla, 
avançando até perto da capital. Pediram, portanto, I)S Tur
cos um armísticio, c no tratado de Santo Estevam consen· 
tiram nos preliminares da paz (3 1 de Ja. de 78). 

545) Cong resso de B erlim- 78.- Esse tratado t·e
<::ebeu diversas modtficações no congresso de Berlim, pro· 
posto pelo ministro inglez Disraiili e presidido por Bis· 
marck. cln nc~ller elo imperio allemão. As resoluções prin
cipaes do congresso fo ram as segui ntes:- 1) lndependen
cia completa da Rumania, da Servia e do Montenegro. -
2) A Bessarabia passa á Russia; a Dobro11tcha, á Rumania. 
- 3) Leve engrandecimento da Servia e do i\lontenegro. 
Este adquire no Aclriatico o porto de Antivari com seu 
li ttoral.- 4) A Bosnia e a Hcrzegovim1 são occupãdas pela 
Austria, conservnndo a Porta uma soberania no minal sobre 
ellas. - 5) A Grecia dilatn seu territor io no Epiro e na 
T hessalia. - 6) A Bulg.<t ria, formando um principado que 
reconhece a soberania do sultão, ao qual paga tr ibuto, go
verna-se de per s i \! tem milicia nacional. A Turquia não 
póde acantonar nella suas tropas. - 7) A T hracia e a 
Macedonia constituem uma nova província com o nome de 
Rumelia Orimtal, li mitada ao N. e no O. pela Bulgaria, a 
L. pelo mar Negro, ao S. pela Ru melia, no S. 0., pela 
Grecia . Um governador gera l cltristifo dirige seus destinos 
no civil; mas, quanto á politica, permanece sob o domínio 
da Porta, que poderá ter suas guarnições só nas fro nte iras. 
- S) As cidades de Ardaham, Kars e Batum com seús 
territorios são cedidas á Russia; a ci d;~.de de Kotur, á 
Pers ia. - 9) Chypre será occupada p ela Inglaterra, que 
a governará e não ha de se r ob rigada a restttuil-a emquanto 
a R ussia não abandonar as cidad es q ue adquiriu por meio 

desta guerra ; pro mette, todavia, a mesma Inglaterra proteger 
a Asia Menor contra qualqul!r aggressão dos Moscovitas. 
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546) Consequen c ias. - B ulgaria. - Eleito (Mo. de· 
79) em Tirnova príncipe da Bulgaria, Ale=--andre de Battcn
berg visitou o czar em Livadia; passou por Berlim. Lon
dres. Pariz, Roma, e, depois de receber em Constantinopla. 
a investidura, tomou posse do seu principado (8 de Jul.) na 
capital que dentro em pouco transferiu para Sophia. Co
nhecendo que a tutela do czar havia de ser muito pesada, 
tréltou desde o principio de livrar-se della. Como tivesse 
de luctilr com um forte partido de amigos da Russia, con
vocou (81) uma assembléa nacional c protestou que ia abdi
car, si por cinco annos não lhe concedessem poderes ex
traordinarios, indispensaveis para governar convententemente 
o paiz. Tudo conseguiu. Passados quatro annos, a Rume/ia 
Oni:nta/ ( 18 Set. de 85) depoz o seu governador, e de
sejou annexar-sc á Bulguia. A nnuiu Battenbcrg ao pedido; 
derrotou a Servia que lhe declarára a guerra, c, mediante 
alg umas concessões, logrou fazer <~pprovar pela Turquia 
este novo estado de cousas. A Russia, porém. irritada, de
cretou, posto que sem direito, a deposição de Alexandre. 
Penetrando secretamente de noite no palacio. alguns agen
tes moscovitas prenderam o príncipe e o conduziram para 
além da fronteira (21 de Ag. de ::!6). Alvorotou-se o povo· 
ao ser informado do occorrido; expulsou os russos, e, ar
rojando-se atraz de Alexandre, o rcconduziu em triumpho 
para a capital. Alli Battenberg escreveu ao imperador, ten
tando justificar o seu proceder. Respondeu-lhe o autocrata 
que se retirasse incontinenti sob pena de uma g uerra de
soladora I Constituiu, pois, uma regencia, e sahiu da Bul
garia levando comsigo a mais terna saudade do seu povo 
que sinceramente o amava 

547) F ernando.-Percorreu, depois da retirada de Bat
tenberg, uma deputação bulgara as côrtes da Europa, sen
do em toda a parte recebida com re,;erva. F oi por ultimo 
ele:ito unanimente em Tirnova (9 de Jul. de 87) Fermm
do de Saxe-Cobm-go· Gotha, que dahi a pouco tomou posse 
do seu principado. Nasceu em 1861 , e é quinto e ul
timo filho do finado Augusto, príncipe da Saxonia; como· 
tambem primo do actual príncipe de Saxe-Coburgo·Goth~ 

e da princeza Maria Clementina de Orléans, filha do re1 
L uiz-Philipe. Ainda ninguem o reconheceu. Em 1890 teve 
de fuzilar o major Panizza, réu de conspirar contra o seu 
governo. Vi~garam-se os cumplices assassinando (27 de 
l\~ar. de ~1) o ministro da fazenda Be/uff e attentando á. 
v1da de Stambuloff, presidente do conselho. Casou-se o-
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príncipe Fernando (92) com a filha do duque de Edimb~r
go, neta da rainha Victoria. Obteve a dispensa pela diS
paridade de culto com a condição de educar todos os fi
lhos no Catholicismo. Tanto a rainha Victoria, como o go
verno bulgaro acceilaram formalmente a condição. 

548) Servia .- Conformc já vimos, em 186o tornou-se, 
o throno da Servia, hereditario na família Obrl'lltrdlitclt. 
Em r868 Milão succedeu a Miguel. que acabava de ser 
assassinado. Em I 87 5 casou-se Milão com Anatolia, filha 
de um coronel russo de K echko e de Pulcheria, princeza 
de Stourdza. Declarado independente.: pelo Congresso de 
Berlim (78), assumiu o titulo de rei em 82 com approva
ção da Europa e g raves desgostos dos radicaes. Em r885 
fez guerra á Bulgaria, quando esta annexou a Rumelia 
Oriental; foi, porém, derrotado por Alexandre de Batten
berg. E m principias de 89 subiram ao poder os radicaes, 
que de accordo com o rei votaram diversas modificações 
á constituição. Divorciou·se no mesmo tempo Milão da 
sua mulher Anatolia, que, vis itando a Russia, foi recebida 
em toda a parte com mostras de grande sympnthia. Cau
sou pouco depois surpresa geral a noticia de que Milão 
abdicara na pessoa do seu filho ainda menor ; estabelecera 
uma rcgencia, e partira para Constantinopla. Ignora-se o 
motivo deste aeto. O seu filho Alexandre nasceu a 14 de 
Ag. de 1876. 

549) A Euro p a e o Egyp to-78.-Ismael Pachá, 
khedive do Egypto, amigo e admirador dos F rancezes, 
conseguira do sultão tantos privilegias, que se tornára 
quas i independente. Seus conflictos com o Dafour e a Abys
sinia, suas despesas excessivas em obras publicas, e os 
grandes juros, pagos aos capitalistas extrangeiros, produ
zindo-lhe sérias difficuldades economicns, forne:::ceram á Fran
ça e á Inglaterra um pretexto para intervirem mais dire
ctamente nos negocias do Egypto. Vendeu Ismael ao go
verno britannico suas acções no canal de Suez e consen-

. I 

tiU que o francez Blignieres tomasse as pastas da agricul-

tura e do commercio, emquanto o inglez \Vilson dirigia a 
da fazenda. Nao tardou esta especie de dependencia a tor
nar-se excessivamente difficil ao Khedive e ao povo, já 
porque os officios mais lucrativos eram occupados pelos 
extrangeiros, já em vista do desprt:zo -::om que os euro· 
peus tratavam aos nacionaes, como si pertencessem a uma 
raça inferior. No mesmo tempo os tributos eram intolera-
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veis. Um:~ tentativa do vice-rei, para livrar-se desta tutela, 
produziu, a pedido das potencias occidentaes, a deposiçao 
de Ismael pela Sublime Porta, que lhe substituiu Tewfik 
Pncltd, seu filho. Este facto acabou de entregar o pai1. aos 
extrangeiros, que, além das pastas de que falámos, pos
suiam o canal de Suez e todas as terras do Khedive. Con
tavam-se tambem 1280 officiaes europeus no exercito, 65 
empregados no!' tribunaec; do Cairo e de Alexandria, tI I 

na clirecção geral do cadastro, 10 5 no ministe1 io das obras 
publicas, 105 no correio, 93 na administração dos cami: 
nhos de ferro, 4 no gabinete privado do vice-rei . . , ·' 

550) R e volta e g ue rra .-Rebentou afinal no Cairo 
uma sediç<'io militar, capitaneada pelo coronel Arnby-bey1 

que, assestando 24 canhões contra o palacio do Khedive, 
obteve a mudança do ministeri o (Ol:t. de 8 r) e a convo
caç:Io de uma assembléa de notaveis. Redig iu esta uma 
constituição á européa, e Araby, nomeado ministro da 
guerra (82), eliminou do exercito todos os officiaes extran
geiros, tent<mdl) no mesmo tempo dcstermr, como traido
res, 40 officiaes egypcianos. Trabalhava, no entretanto, 
inutilmente a diplomacia ; o sultão mandava ao Cairo uma 
embaixada muito solemne; diversos navios britannicos e 
francezes app~reciam na fo1. do Nilo, c o povo fazia as 
V esperas Alexandrinas (r I de Jun. de 82), em que 
pereceram So européus. Apesar dos protestos da Sublime 
Porta, reuniu a Ing laterra uma conferencia diplomatica em 
Constantinopla, emquanto o seu almirante Seymour, bom
bardeando Alexandria, desmantelava as fortalezas do seu 
porto ( 10 de Jul). Os Francezes não tomaram parte nessa 
acção difficil de qualificar. Entregando-se então Tewfik aos 
Inglczcs, Araby organizou uma resistencia lormidavel; e 
lord Wolsdey, nomeado general em chefe, occupou Sucz; 
assenhoreou-se do canal (Ag); ganhou a batalha decisiva 
de Telt·elfú•bir i entrou no Cairo, e prendeu ( 1 5 de Set.) 
Araby, desterrando·o mais tarde para a i!ha de Ceylão. 
Gloriava-se Wolseley de ter libertado o vice-rei. mas elle 
dalli em dcante não havia de ser sinão · um manequim em 
maos britannicas. 

551) Consequ encias.-Organizaram os Ingle1.es no 
valle do Nilo um novo systema de governo, e luctaram 
com o falso propheta EI-Maltdi que reuniu um exercito 
no Sudan. A Inglaterra, ao ver seus exercitos derrotados 
em varios logares (83), qui1. abandonar o Sudan !ogo que 
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tivesse conseguido livrar suas guarnições assediadas em diver
sas cid;~dcs. O J<hedive, todavia, se oppoz, c o governo 
britannico obstou á intervenção da Turquia dictando-lhe 
condições inacceitaveis. Resolveu (84) afinal envi:u a Khar
tum o gcnt: r:'l l Gordon com a missão de pacificar o Sudan, 
tirar do perigo as guarnições inglezas e propor a paz a 
EI · Mahdi. Nada conseguiu. Os Arabes, occupando Berber 
mata• am toda a população do sexo masculino ; Khartum 
foi tomada c Gordon, morto. Estes factos e o proceder do 
gabinete britannico relativamente ao Egypto causaram na 
Eur·opa grande antipathia contra a Inglaterra, e a quéda 
do ministerio Gladstone, a<> qual succederam os T ories, ca
pitaneados por lord Salisbury. 

552) A Inglaterra e o Canadá.-Quando o Canadá 
passou ( 1 763) para a coroa britannica, prometteram a seus 
habitantes o livre exercício ela religião catholica e os mes· 
mos direitos de que gosavam os colonos ing le:>es. Em 1774 
adaptou-se o codigo da mett·opole. E m 1791 as duas par
tes do paiz formaram duas provindas. cada uma com sua 
constituiçao ; o ~overno, porém. ainda ficou dependente do 
conselho colonial de Londres. O Alto-Canadá medrou, em
bora o augmento da população fosse muito mais rapido 
no Baixo-Canadá. Neste houve uma insurreição em 1837. 
R eunindo-se as duas p rovíncias (4 1 ), o poder executivo 
tornou-se, como na Inglaterra, responsavel perante a ca · 
mara legislativa. Em 56 a camara alta passou a ser electi
va :em 67 constitui-se o Dominio do Canadá. A prin
cipio foi uma Unitio Federal da Nova Escossia, do Novo 
Brunswick e do Alto e Baixo Canadá. Aquelle recebeu o 
nome de Ontario ; este, o de Quebec. Manitoba, formado 
de uma parte do territorio de Hudson Bay, foi admittido 
na União em 1870; Hriti!'h Columbia, em 71; Prince Edward 
lsland, em 73· O Douzz"1lio tem um senado e uma camara 
dos communs. A coroa é repa·esentada pelo governador 
geral e pelo conselho. A legislação está sujeita a um veto 
do soberano. Cada provinda possue o seu governo local; 
entendem-se, porem, concedidos ao governo geral todos os 
poderes que não são expressamente reservados. Em 1885 
inaug~1rou-se a grande ferro-via que de Ottawa se prolon· 
ga até o Pacifico. 

553) A Inglaterra e a lrlanda.-A antipathia da 
Irlanda contra o governo britannico tem·st manifestado de
modo differente segundo a diversidade das circumstancias, 
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Pediram os Irlandezes por longo tempo a emancipação dos 
Catholicos, que finalmente alcançaram em 1829. Insistiram 
então para que fossem abolidos os clizimos injustamente 
pagos pelos Catholicos ao clero protestante. Obtiveram isto 
em 1869. Aspiraram tambem, desde o tempo do grande 
O' Comul (47), a ter um parlamento proprio- /iome ?'Ule 
-mas ainda não lograram levar a effeito este seu ardente 
desejo. Comtudo o conAicto mais vivo e popular tem sido 
relativamente á pos::;e da~ terras-/á agrm·ia. Desde o 
tempo de Cromwell e da rainha Anna havia o governo 
inglez confiscado por motivo de religião aos Catholicos da 
Irlanda ~ maior parte de seus bens immoveis, que deste 
modo passaram para as mãos de poucas pessoas, quasi 
sempre protestantes, extranhas ao paiz e erueis para com 
os pobres rendeiros. Elles em caso de duvida gosam sempre 
.do favor da lei. Muitas vezes expulsam barbaramente· de 
casa, e atiram á rua, até no meio do inverno, os fa:~endeiros 
incapa:tes de pagar o aluguel. Com o fim de obter a total 
independencia da Ilha, organizaram, por ultimo, os Irlandezes 
(57) a sociedade dos .fmiauos. que Pio IX condemnou como 
soC:edade secreta. Formaram-se um pouco mais tarde o par· 
tido do- home rule-e a sociedade agrar!a-Land-Leagut 
Socielj'.-Fazendo umas concessões quasi illusorias e recor
rendo a duros meios coercitivos, não fez o governo britannico 
sinão exasperar sempre nnis um povo, victima, ha tantos 
seculos, das maiores injustiças e cançado de soffrer. O home 
rule concorreu juntamente com outras causas para a quéda 
do ministerio Gladstone (85). o Laud·Leagtte degenerou no
boycotting, emquanto os fmiarzos buscavam incutir terror por 
meio da dynamite empregando-a nas estações do caminho 
de ferro e contra edificios publicos- Consiste o boycottillg 
em obrigar-se a não pagar o aluguel das fazendas e das casas. 
Si alguem violar esta promessa, ou recusar fazer parte do 
boycotting, ninguem deve ter compaixão delle, ninguem pode 
comprar-lhe, vender·lhe ou emprestar-lhe cousa alguma. O 
papa Leão XIII, depois de tomar todas as informações pos· 
siveis, condemnou (88) esta associação como manifestamente 
illicita; recusou, todavia, acceder aos desejos do governo 
inglez, que pedia se proscrevesse tambem o home nele, por
que este não é immoral. 

554) A Inglaterra e a Australia.-Quando em 16o5 os 
H?llandezes descobriram a Australia, cuja superficie conta um 
rn1lh~o de leguas quadradas, habitavam nel!a selvagens da raça 
malata, dos quaes hoje sobrevivem apt;nas uns oitenta mil. Na· 
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veaantes batavos reconheceram no sec. XVII diversos pontos de 
su:s costas. Em 1644 o hollandez Abel Tasuum, explorando 
varios loaares da costa occidental, deu-lhe o nome deJVova Hol· 
lauda. Ôs descobrimentos de Cook (1769- 77) influíram muito 
para estabelecer algumas feitorias nesta ilha-continente . ..ri Nova 
Gn/les do Sul, nome dado por Cook, é a mais antiga das 
provindas inglezas na Australia. Não Bottmy Bay, que Cook 
·escolhera para uma feitoria, mas Port Jncksou foi destinado 
á colonia de degradados inglezes. Continuou, toda via, esse 
logar a chamar-se erroneamente Bolmty Bay. O porto prin 
cipal denominava-se Sidney-Cove.-A terra de Vau-Diemen, 
hoje Tasmauia, só foi occupada em 1803. Os degradados 
viviam do seu trabalho, e, acabando-se o tempo da pena, 
recebiam instrumentos para cultivar as terras que se lhes 
davam gratuitamente. T ornando-se de 1810 em deante mais 
humano o caracter da colonia e da sua admistra~o, come
çaram a emigrar para a Australia colonos livres da Ingla
terra, da Escossia e da [rlanda. O descobrimento das pasta· 
gens além dos Montes Azues, muito proprias para o gado 
lanige ro, formou epoca na historia da colonia. A lan veiu a 
ser um artigo principal de exportação. A Australia occidental 
<:omeçou a ser colonizada, mas com pouco resultado, em 
1829; a meridional prosperou em virtude das minas de cobre. 

Vicloria, elevada a província em 51, deve o seu augmento 
ás minas aurifer<~s. 1We/boumc, sua capital, foi fundada em 
1837. Os prim~iros governadores britannicos em Sidney eram 
militares ingleze:> que governavam cQm autoridade de.;potica. 
Formaram-se a pouco e pouco, nas differentes prtlvincias, 
instituições representativas, baseadas sobre constituições seme
lhantes á da met ropole ; na Victoria, porém, e na Tas mania 
creou-se uma camara alta electiva. Depois de longos con
fli ctos com o governo da mãe patria. deixou a Australia 
de ser Jogar de degredo. A descoberta de n.inas auríferas 
(S 1) na Nova Galles c na Victoria tem produzido immenso 

augmento de populaçao, que, segundo calcul0s recentes (92), 
em breve subirá a quatro milhões. Em 1888 celebrou a 
Australia com grande solemnidade e exposiç.ão universal o 
centenario desde a chegada dos primeiros colonos. Em Março 
de 91 constituiu-se em republica federal votando a sua 
constituição em Sidney. Eram 44 deputados das sete colonias 
existentes nesse paiz. A <·onstituição estabelece um governador 
geral, nomeado pela Inglaterra (é o unico no que ainda 
prende essa colonia á metropole) ; um senado electivo, e 
uma camara egualmente electiva. 
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555) Religião Catholica.-Os primeiros catholicos da· 
Austr<llia foram alguns irlandezes, deportados como réus dru 
insurreição de 1798. Havia entre elles tres sacer·dotes quer 
reconhecidos innocentes, tiveram licença de regre:>sar para 
a sua terra natal. Comtudo um delles ficou de expontanea 
vontade. afim de assistir os Catholicos, porém foi dentro em• 
b reve pelos protestantes compellido a retirar-se. Enfurecia 
tanto neste tempo a perseguição na Australia, que obrigavam 
os Catholicos a tomu parte nas funcçõcs religiosas dos pro
testantes sob pena de 25 açoutes a primeira vez que fal
tassem; de 50 na segunda, e de prisão a ferros curtos na 
terceira !(t) Oedicou.se a esta terrível missão (18 17) com 
licença do governo britannico o arcipreste O' Flimz, a quem 
no anno seguinte as autoridades da colonia expul:;aram tão· 
brutalmente, que nem lhe permittiram dar providencias a 
r(!speito do SS. Sacramento, que, por conseguinte, ficou na 
eg reja á discreção elos simples fieis! Como este facto
provocasse grande indignação na Irlanda e protestações ener
g icas no parlamento, entendeu o governo inglez que não 
podia dispensar·se de mandar novos missionarios com auto
ridade e estipendio. Partindo entiio dois dignos sacerdotes 
irlandezes, fundaram a egrcja australiana erguendo S. Maria 
de Sidney e alcançando a abolição da lei tyrannica, a quaL 
obrigava todos os orphams a serem educados na religião pro
testante. Em 1842 João Beda Polding, da Ordem de S. Bento, 
que desde 35 era vigario apostnlico dr~ Nova Galles, foi em 
Roma sag rado arcebispo de Siclney e metropolita da Aus
tralia Ex1stem hoje (88) nessa r.ova egreja cinco provindas, 
cinco vicariatos apostolicos, um cardeal , 2 r bispos, r 140· 
egrejas, t11 il sacerdotes, 2 2 5 rei igiosos, 2 I 9 1 religiosas, 20· 
collegios, 8 5o escolas, 2 r hospícios para orphams e creanças 
engeitadas, 23 institutos de caridade, Juas casas para educar 
creados, 70.000 meninos que rec€'bem a instrucção nas escolas. 
catholicas, e 700.000 catholicos. 

556)A Inglaterra no Afghanistan.-Passando Dost·· 
Moham.med a s~r amigo e alliado da Inglaterra, expulsou 
(55) de Herat os Persas: e, visto ser essa cidade a chave 
da India, os Inglezes a protegeram com muito cuidado· 
contra qualquer pr0jecto ambicioso da Russia . Como o 
emir Almud fosse supposto instrumento secreto da Persia 
e dos Russos, Dost tirou-lhe Herat em I 863. A Dost, po-

(t) Isto fizeram os. protestantes inglezes em pleno sec. XIX 11 e preten
dem (alar de toleranc1a 11 e blasphemam conlra a in~uisi-;i'lo !! 
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rém, succedeu dahi a pouco S lu:r Aly Kltnn, seu filho, que 
desde logo principiou a mostrar sympathia para com o 
czar. Havendo recebido uma embaixada russa (78), e recu · 
sado accei ta r uma da Gran·Bretanha, os Ing lezes, decla ran
do-lhe a gm:rra ( 78-8 1 ) . e occupando Cabul, collocaram 
no throno Abdur-Rimmau·Kitau e evacuaram o paiz. Agg re· 
didos na retirada, bate ram e repelliram Ayub, Kt.an de 
l lerat. Pt·ocurou então a Ing late rra fixar entre o Afghanis
tan e os territorios russos uma fronteira scie1ltijica. desti· 
nada a formar uma zona neutra) entre elles e a India, bem 
como a servir de barreira contra qualquer invasão mosco
vita. 

557) A Russia - do seu lado dit·ige-se constantemente 
pam o H era/ por duas linhas: uma no S. E. do Caspio, 
out ra no S. O. do O xus. E m 1841, sob o pretexto de re
mir seus escravos. fez contra Khiva uma expedição que 
ficou mallograda em consequencia do frio. Uma nova expe· 
dição (54) produziu a passagem desse Khanado para a pro· 
t ccção da R:.:ssia, q ue dahi a pouco se assenhoreou de 
Tnschkend (65) e de Krasnovodsk (69). H avendo mais t a rde 
o Khan de Khiva tentado sacudir o jugo moscovita, foi 
(73), apesar do auxilio que recebet: da Inglaterra, obrigado 
a ceder ao czar toda a margem d1reita do Amu-Daria 
(Oxus). O ccttparam em seguida os Russos Gcopük, Aska· 
bnt (So) e }11/erw, oasis, este ul t imo, de grande alcance como 
ponto militar, sobre o q \tal a Persia reclamava uma especie 
de suzerania (84). Comquanto a Inglaterra e a Russia se 
t ivessem já posto de accordo relativamente á fronte ira norte 
do A fghanistan, todavia a occupaçã(l de PeujdeiL pelos 
Afghanos c a marcha para aquclla direcção do genera l 
russo Komarofl - marcha qualificada de aggressão pelos 
lngle;..es - quas i que a teavam a guerra \!ntre as duas po
tencias . Pelos fins de 88 inauguraram os Moscovita~ o 
caminho de ferro desde o mar Caspio até S amarcandn, 
capital das possessões russas na Asia central. E' uma linha 
de 1.300 k. 

558) A Inglate rra na I ndia. - E m 1833 pur.e ram 
a companh ia ingleza da India sob a acção directa do ao-

b
. ~ 

verno, 9ue se o ngou a pagar em perpetuo o dez por cento 
do cap1t.1l. Os soldados inglezcs da India s~o indígenas 
commandados por officiaes europeus. Chamam-lhes cipoios. 
Vigorava na India a tradição de que o dominio britannico 
naqucll e pa iz não havia de durar mais de um seculo, c, 

25 
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por conseguinte, devia acabar em 1857. Formou-se. pois, 
uma vasta conspiração militar, que rebentou no dia 9 de 
Maio desse mesmo armo. Sendo presos alguns soldados, 
foram postos em liberdade por seus camaradas que, ma
tando um grande numero de officiaes e de funccionarios 
europeus, occuparam Delhi e déram a coro3 ao ultimo 
grão· mogol, que desde longo telllpo gemia ~:m honrada pri
s:lo. A revolta tornara-se geral e triumphante, quando .com 
valor c fi rmeza a sopearam os officiaes inglezes. que. pu
nindo os rebeldes, praticaram horríveis crueldades. Em 
consequencia desta insurreição, o governo da l ndia passou 
totalmente para a coroa britannica (58). Em 1877 a rainha 

Victoria assumiu o titulo de imperatri::; da /ndi'a. Desde 
1851 fizeram os Inglezes diversas expedições contra os sel
vagens do Monte Preto - Black Jltfountai'n - onde sorTre· 
ram algumas derrotas. Em princípios de 9 1 intrometteu-se 
a Inglaterra numa questão interior no reino de Jltftmipur. 
nos confin!' da Binnania. Sendo nessa occasião assassina· 
dos pelo povo alguns inglezes, o gabinete britannico, man· 
dando um exercito contra Manipur e. prendendo os mem
bros principaes da côrtc desse reino, castigou-os cruelmente 
como réus de terem declarado guerra a Sua Magestade. 

Deu então a coroa manipurense a um menino de cinco 
annos, declarando q ue elle não tinha direito algum ao throno, 
mas o recebia da imperatriz por favor. Constituiu no mes
mo tempo uma regencia composta de inglezes; impoz tri
buto ao novo rei, a quem fez dependente do governo da 

Jndia ( 92 ). E' uma verdadeira annexação. Ainda não es
tava concluído este negocio, quando os Inglezes emprehen
deram outra expedição contra os Kachins no distr icto de 
Bhamo, nas fronteiras da Birmanía. Segundo as ultimas 
noticias. as tropas a ndam desanimadas e os Inglezes perde· 
ram para mais de cem !>Oidados e quatro officiaes. O que, 
todavia, causou maior desassocego foi acharem-se, no meio 
dos Kachins mortos em Palap, diversos chinezes, e entre 
elles um varão de alto gràu. Di zem que o fim destas 
expedições bellícas é dilatar os domínios brítannicos até 
os confins da China para construir até lá um caminho de 
ferro . 

559) N o P a m ir.-Do lado do Afghanistan em 1891 al
guns 111glezes, chínezes e russos iam fazendo diversas ex· 
plorações no Pamír que o Celeste Imperío reclama como 
propno. Havendo-se estes exploradores encontrado, o coro · 
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ncl russo Yanoff repelliu os chine?.es e prendeu, attrahindo
o a uma entrevista, o official britannico Davisou. A's quei
xas que por isto apresentou a lnglaterr~ . respondeu a Rus· 
sia •·esti tuindo o prisioneiro e affirmando que desapprovava o 
neto do coronel Vanoff. Este, todavia, entrando no anno 
seguinte (92) mai-; uma vez no Pami r. pelejou em Sama
laslt contra as tropas do Afghanistan, que o rechas.;aram. 
O emir participou immediata e officialmente este facto ao 
governo da India. Enviava, no entretanto, o governo bri· 
tann!co alguns bntalhões para o norte de Cachemir, onde 
occuparam diversas posições importantes. E xcitou este fa
cto os barbaros de Hanza-Naga•· a uma resistencia obsti
nada que de parlc a parte causou a perda de muitas vi
das. Em princípios de 1893 surprehenderam os Ingle~es o 
forte Clzilas c soffreram no~avelmentc repelli nuo os contí
nuos assaltos dos povos que moram no valle do Indo. Se· 
ria de!:ejo do governo britannico - 1) ter um ministro resi
dente em Kabul, c bem assim um agente e m Herat e e m 
K andahar ; - 2) prolongar a estrada de ferro desde a India 
até Kandahar ; - 3) estabelecer communi\ações telegraphi· 
cas entre Kabul, Herat e a lndia. A tudo isto, porém, se 
oppõem o emir Aódur-R itauum Khnn e 1nuito mais a Rus
sia. IJevia neste anno haver em ldlnlaóad uma conferen· 
cia relati va a estas questões. mas tudo deu em nada, por
que o emir, que se reservára o d ireito de marcar o mez 
e o dia, nada fez até agora (Mo. de 93). E' que a Russia 
deseja tratar essas questões com cada um separadamente . 
c não quer saber de conferencias. O infeliz emir, como 
cordeiro no meio dos lobos, vacilla entre os dois colossos 
temendo fi car victima de qualquer dos doi!:, e ignora ndo 
em qual ddles achará a sua salvação. !'{o entretanto a In· 
glaterra levanta grandes fortificações na fronteira do Afgha· 
nistan, bem como nos portos de .Bomba'im, Ad :!n, Karachi, 
Calcuttá e Ragoon. 

560) No Belutchis tan.- Tendo o Khan de Kelat (es
tado tributario da Inglaterra ) executado, não se sabe por 
qual motivo, o seu primeiro ministro juntamente com seu 
filho e seu pae, o agente inglez ordenou-lhe pagasse 
40.000 rupias á familia dos mortos. Como recusasse sub· 
metter-se a semelhante imposição, teve de ir a Ketta, re
sidencia do ministro b ri tannico, responder a uma especie 
de processo, e de renunciar o throno a se\1 filho Mahmud 
Khan ( Mo. de 93 ). Escrevem de lá que ia ser internado 
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na India e que transferiram para Ketta metade do seu 
thesouro a pretexto de guardal·o com maior segurança ! 

Dizem que as finanças do governo anglo-indiano se 
acham em pessimo ·estado.- Segundo o recenseamento de 
1Sgt, a população da lndia britannica , i'nclu indo a Birma
nia annexada, subia a 220.500.000 habitantes nas possessões 
immediatas; a 6s.ooo.ooo nos estados tributarias. Total 
2Ss.soo.ooo almas! Destes. tres m1lhões são CatholicC'S; 
208.024 pertencem á egrcja official da Inglaterra; 449.429 
professam o Christi;wismo fraccionado em 3 235 seitas dif· 
ferentes. Todos os outros são pagãos, judéus, mahomc· 
tanos, ele. 

56 r) N a A frica M eridion : l- adquiriu nestes ultimes 
annos a Inglaterra diversas possessões, já á custa de Por
tugal, já tios selvagens do legar. Em 18771 apesar das 
protestações do presidente, absorveu a republica dos Boers 
no Transwaal , que tomava o titulo de Soul!t Africau Rt· 
public. E' uma população de 77 4,000 habitantes, que f a· 
Iam a lingua hollandeza. Cumpre, porém, declarar que o 
governo britannico, sempre gl!neroso, deixou aos Boers a 
sua autonomia administrativa, tirando-lhes apenas a política 
e e~perando p<~ ra mais tarde lhes tit ar tudo. 

562) Minas auriferas. - Em 1848. no momento de 
ser a California incorporada nos Estados da Uni~o Ame
ricana, descobriram-~e ncllas minas auríferas tão ricas, que 
causaram uma grande ~c,·olução financeira. O descobrimento 
destas riquezas extraordinarias chamou para a Califor.nia 
incalcul:wel multidão ele aventureiros dos Estados-Unidos, 
do Mexico, da Europa, da Chi na. Em poucos annos a 
população subiu a 400.000 almas, e la, onde pouco antes 
mal se:: viam algumas choupanas, surgiu a grandiosa cidade 

de S. Francisco que em breve contou 130.000 habitantes. 
Em 1853 produxirnm estas minas trezentos milhões de 
franco:>. c, clahi a poucos annos. tres mil mtlhõcs. Em rS51 

acharam minas auríferas tamb~:m na Nuva Galles do Sul 
(Australia), que em 67 haviam já dado perto de quatro mil 
milhões de francos. Attrahiu este facto tantos immigrantes 
para a Australia, que desde 1852 chegavam a Porto-Mel
bourne uns cinco mil homens por semana. - E m nossos 
dias estão se descobrindo minas aurífe ras tambem no ter
ritorio da. Alaska e nas Montanhas Rocheas. Nestas ha 
tambem mmas de prata. Comquanto o frio quasi insup· 
portavel, o ge!o e a noite de quatro mezes, durante o in· 
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verno, tornem muito dHficil a exploração das minas na 
Alaska, numerosos aventureiros mordem no dourado anzol, 
expondo a vida a innumeraveis perigos.-Tão grande ri 
queza, todavia, nada contribuiu para a felicidade . d~ ho
mem e da Sociedade; porque essa copia extraordmana do 
precioso metal tem diminuído o seu valo r, ou, o que vem 
a ser o mesmo, tem elevado o preço de todos os objectos 
de que o pobre do homem precisa neste mundo. A un ica 
vantagem para a Sociedade tem sido dar maior actividade 
ao commercio. 

DESCO BRIMENTOS E INVENÇOES; SCIENCIAS· ARTES 

E LETTRAS NO SEC· XIX 

:>63) D escobrimentos geogrn.phiooe.- Os conhecimentos geo
grAphicos nugmentnr:un no sec. XIX, j:\ pelo exame scientifico de paizes 
conhecidos, j:\ pela descoberta de regiões anteriormente ignotas. Os Rus
sos to rnaram nccessiveis nos vinj11ntes o norte e o centro da As•n. 0$ In · 
glercs cxplornrnm n lndin c grnndc parte da Asin centrnl. A Chin:1 tem 
sido cruzndn em todns ns di recçõcs, c o Japi!O abriu seus portos nos ex
tmngeiros. i\ Abyssini.-. roi :urnvcss1d11. Speh, Grant e Ral:er descortinn· 
ram tJ mystcrio que occuh:tva as nnscenlcs do Ni:o (1). Clapptrlon atraves
sou duns ' 'ezes (23, 25) n Arricn desde T ripoli ntê n costa de Guiné. Em 
rSJil Nifhard e 7o•io Lamler definiram a questtlo relativa :i origem do 
1Vigo·. Barth c, npoz elle, outros explorndorcs adcantaram mui to o estudo 
do cu r~o desse grande r;o, em cujo reconhecimento Mungo Park perdeu 
n vid1 (rSo6). Em 18 16 o Congo fo1 examinado n•é as cachoeiras de 
Vellaln. As viagens de Schweinfurth, Livingstonc, Bnrth, Cameron c Stan· 
ley re,·clnram grandes porções do continente africano. Em r 879, Stnnley, 
enc~~rregndo pelo rei Leopoldo da Belgien, travando relações com < popu· 
loso vnlle do Congo, preparou o -:11tninho parn crcar uo coraç:\o dn Arrica 
o E<tndo Livre do Congo. Robinsnn e outros vinjndores cxnminnram scien· 
lilicnmcntc a Pnlcstina c a península sinn~ticn sob os a~tspicios de socieda· 
dcs nmericnnns e inglczns orgnnizndas n este fim. Diversos paizes da 
America do Norte c da do Sul, até a este sec. desconhecidos, for ~m v'si
tnc\os c cuidadosamente dcscrit>tos. Outro tanto pOde dizer-se do interior 
da ,\ustraha. As explo~nções geog:nphicns relativas ao polo nrctico teem 
feito progressos pnsmosos. 

O desejo de achu umn passagem pelo noroéste tem levado a um grande 
numero de expedições perigosas, que ntlo deixaram de produzir algum re· 
suhado, ~ob n direeção de Ross, Parry, Franklin, Kanc, Mark, Mc-Kiin
tock, Greely e outros destemidos marcantes. Em 1875 Markhnm chegou 

( 1) Si é licito dizer a vcrd-tdc, ns nascentes do Nilo fornm descober
tas em r~lS pelo P. l'ni!z, ~. J., mis•ionario na Ethiopia. Vide Crllíntau 
7n{t• - litstotre de In Compagnic de Jêsus, \'OI. IY, pag. 284; vide tambem, 
Vt~s,l[im - Dictionairc géographique, o qual no ar~. Nil diz: LI p;~, 
Pitrr.- Paf;; esl lt jlremin· europltn qui tli ai/ rllrouucrl la souru, au *''11 

d'tt;•ril 1618 . 
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;i mais aha latitude até ent:lo a!c:mçadn t83°, z t ' , z6''). Em )lnio de Sz 
uma parte da cxpediçllo de C reely :mingiu uma latitude ainda maior 1830 
~4'): A 24 de abril de l yOO o navio Sltllo Pttlnn, lc\•nndo a expediç:t~ 
Jtahana, capitaneada pelo duque dos A brucios, Lu i~ de Saboia, attingiu a 
lat. 86• , 33', a 65° de long. oriental de Grecnwich, i. é. 238 milhas in
gltzas do polo. E' a que a té agora chegou mni' perto. 

As viagens c os cscriptos de Alexandre de llumboldt, a um tempo na
turalista, vinjndor, physico, nslronomo c estadista, tccm cont ribuído muito 
p~ra os conhecimentos gcogrnphicos, que o vencr.inno Ualhi c o dina
marque7. i\lnlte-Drun tornaram populares. 

564 ) Inven93ca.- 1) Applknr.io do 1JOf'tor. Em t S to o americano 
Fulton applicou o vapor :i navegação no 1-ludson. Dinir. J>apm ( q6o), 
Jouffroy (1778) e Wntt haviam feito ensaios. Em 18 11 o inglcz Bell cons
truiu o Comela. Nn França a navegaç:ro a vapor começou em I Sig.
C a minh o d o ferr o. Pelos fins do scculo passado Josê Cugnot cOhvicr 
Evens ensaiaram c;~rros a ,·apor nas estradas o rd innrins. Em 1So4 o ingle:t 
Trevilthick applicou o vapor sobre os trilhos nas miou. Em 1S1-1 o in
flez J orge Stephenson, construindo a primeira locomotiva, creou de facto 
o caminho de ferro, aperfeiçoado dent ro em breve pelo inglez Jll ~ket e 
pelo frnncez Seguin. Este inventou a caldei ra tubuln r. O primeiro ,nil:i•DJ 
ingle:t trnnsferiu em 1830 os passngeiros de 1\lnnchcstcr n Liverpool. As 
tres locomotivas, experimentadas ncstn occnsiilo, nssnz rudes, guardam -se 
hoje em Londres, no 1-\cnsington l\luseum. Na Frnnçn n primeira estrada 
de ferro correu entre S:. Eticnne e Lyilo, em 1825. 1-~·nos impossível 
apontar ns mnehinns s rm numero a que desde essn cpoca o nos5o scculo 
tem npplicndo o vapor. 

2) lllumina9ão a gaz.-Em 1785 Philippc I.ebon (cz na França 
algumas cxpericncins que não surtiram resultado notnvcl; dentro em breve, 
porêm, os inglezcs Murdoch e \Vindsor repetiram os ensaios em Londres, 
e, obtendo um privilegio, conseguiram generalizar esta invcn~ão.-.) 1 Te
legrapho e l ectric o. (1) Lcs:1ge, physico de Cênébra, apresentou em 
1774 a primeira idéa, já prevista por Franklin. Nn França Ampi! re e B:~
binet em 1828 propuzeram o 1elegrapho magnetico. Em 1832 o nllemilo 
Schilling fer. em S. Petcrsburgo um pequeno cnsnio de telegrapho elec
trico. Logo depois Whent~lonc e Cook, na lnglaterr11; Mocsc, na .-\me-

( 1) P•lr justos motivos repetimos no texto o ·que costumam ditcr todos; 
porém a verdade é que n g lorin da primeirn in,•cnçilo do tekgrapho dtf

tl"ieo pertence no P. Br•"oli que em 1724 nasceu em !I·Jnntun, c em 1743 
vestiu n roupctn dn Companhia de Jesus. EnsaiRrnm estn invenção em 
Roma antes de 1767, visto como esse cns~io se oehn dcscripto no prefa
cio ao poema latino sobre a clcctricidadc pelo P. tlfa=colat i (com nome 
academico Pnt1hmio .l/mio11o) publicado em 1767; A principal ~iffercnça 
entre o telegrilpho do P. Bo•:o/i e o actunl constste no uso dt,·erso da 
electricida_de, porque o P. Bouoli empregou a electricidadc estntien, e hoje 
usam a dmnm1ca. Vide- T/u IIIIIStrol(t/ Lomlon Nnvs do dia 24 de )!aio 
de ~ 8s6.- Parece-nos nqui, como em muitas outras occasiõcs, ouvir as 
que•xas de. alguns le itore5, os quacs di:tem que nós nttribuimos tantas cou· 
sns ao mertto dos Padres. Nilo ha duvida · mas n questllo nllo é C$13. T ra
ta-se apenas de saber si isto seja ou nito' verdade. Si (6r, a culpa n:lo é 
nossa; é ~ess~s PJ>. <Jnc se dedic~ram co~ tanto afinco no progresso das 
lettras, setencuu, artes,' etc. Si n11o é verdade tenhnm esses Senhores a 
bondade de ~onfutu-nos com ruõcs sérias, c' de mui bon vontade lhes fi
caremos obrtgado, fntendo lambem a mais completa e prompla retrnct~çllo . 

.. 
f 
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rica ; Steinhcil, na Gcrmania, applicar:un esta invcnç:To em grand.:s pro
purçôts. Em 1841 \Vhe:llstonc inventou o sy~tema empregado actual~eme. 
O systerna ~lorse, ideado por seu nutor desde 1837, emrou na pratica só 
em 1844. Os primeiros fios telegmphicos que uniram o Velho com o 
Novo Continente, t ransmiuiram despachos entre a lnglaterra e os Estados· 
Unidos em r858. Dessa dntn em de:mte os cabos submarinos multiplica
r~m · sc rapidamente nns diversas partes do globo. O llrnsil uniu·se a Por· 
tugal pelo telcgrnpho subm:Hino em t874· O Pantelecra.pho ou tele
grapho anLographo que transmitte o despacho reproduzindo e;.actamen~e 
a fó rnla da lettrn do cscriptor, é invcnç11o do prcsbytero c eminente sabao 
florentino Casdli ( 1856). 

4) O autor do Pbonographo é o amcricanfl T/i<JJiln~ . I. Edison, que 
em 1877 o entrcgvu á publ•cadadc.-s) T elephono. Passa por inventor 
do tclcphono o americnno C•·nltnm Bel/, que em 1877 o apresentou ao 
publico. Referiram, todavia, pelos Iins de 1888 os jornacs americanos a · 
sentença do supremo tribunal de Washington, segundo a qual o inventor 
seria .:~ italiano tlleu <â que vcnclcrn n 01'11 o segredo. Por omro lado // 
Corricn Nn:itmnle t!i Tnrino de 23 de Nov. de 88 escreveu que o pri
meiro inventor do tclcphono foi lnnormrio Jlfnn::rtti, o qual em 1864 
puhlic:ira em Aosta esse mechanismo. Os Allconães outrosim pretendem 
'JUC clles o conheciam nnteric. rmcntc. Seja isto com" fôr . o certo e que 
quem o propagou foi o americano Graham Bel!. ?\:1o tardou o telephono 
:1 ser aperfeiçoado pr lo inglc~ Hughc:>, o inventor uo mit'roplttmo, qtae 
transmitlc tamhem qualquer .;oon espalhado pelo ar. 

6) Phoapboroa.-Em 1807 ideou-se o phosphoro oxigenado. Em 
1 So9 Cognnrd inventou o phosphoro liquido fechado em um vaso . Ern 
1833 npparcccram os phosphoros de uso commum. Os lngle:tes reclamam 
a glori~ desta invenç11o parn lf'ntl : os Frnncc1.cs, para Snut'it ; outros, 
para o austríaco l :'slronm A'iimcr ou Prudl(/ ; parece, toda\'ia, mais justo 
nuribuil-a a Juyme Frcderim Krn111111rnr, que nasceu ( 1796) em Ehningen, 
c em 1857 acabou no manicomio de l.uduigsburgo.-7) O frnnru; Niipu 
inventou a photogrRpbia, aperfeiçoada depois por Dnguerrt que exco
gitou o diornmn. As primclrns imagens photogrnphicas obtidas de um 
mo<lo satisfnctorio <latam de 1839· t\rago anmmciou este resultado na 
Academia das Sciencias, c o governo rcmuner<Ht os inventores com utna 
pensão vitalicin de seis mil francos parn Dngucrre, e de quatro mil parn 
o filho de Niépcc. A dngucrreo typia só dava as imagens de objectos inani
m<~dos fi1t:~mfo . as ~obre o met:\1; nilo l:~nlou, porém, a invemar·se o modo 
de reproduzir as imagens de óbjectos animados. Em 1847 Blnnqunrd
Evrard achou a pbotogr:tphin sobre papel, entrando então n nova arte nos 
costumes puhlicos.-S) L ithogro.phio..- A nrtc de gravar sohrc pedra 
por meio de acidos conhecia-se <lesde o primeiro quartel do see. pas· 
sado ; quem, porém, teve a primeira idéa da lithugraphin. qunl se usa em 
nossos dias foi o bavarez Semftlder em 1796. Introduzida na França em 
tSoz, só começou a prosperar em 1814.- 9) As p ennaa de a9o fo
ram n<> scculo passndo inventadas pelo fr:mccz A1'110u.,·. mas u seu uso 
!ornou-se commnm $Q neste seculo. - 10) Go.lvanoplaatia..- O in
glcz Spcncer c o russo lacohi s11o considerndos como inventores da Gal
vanoplnstia (1837), que 'em 1840 Ruolz applicou :i douradura e a outros 
trabalhos semelhantes. 

566) L ettrae, eolenofae e a.:rtee. - Estes tres ramo$ do sAber hu
mano tecm sido em nosso seculo cultivados com tunto ardor, que é im· 
possivcl fazer dclles neste compendio um esboço completo, como é tam
bcm smnmamente difficil enumerar os nutorcs que se distinguiram na sua 
cullur;~. Contentar-nos•emos, portanto, de citar só alguns nomes de c~tda 
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n!'çllo. Procurnremo~, 110 mesmo tempo, de nilo fa lar dos que ainda vivem. 
i'llo será, pois, para extranhl\r si n!to se aehnr neste nono con111endio o 

nome de alguns, quer vh·o,, qu<'r f:~llcciclo•. embora sun fnm·• süe stloriosa 
no mundo. 

666) Litt eratnrl\ em çeral.- Na l11glaltrrn, temos o irlnndcz 

'l/toma~ ,lfoou-pocsias. hi~toria da Irlanda, etc.; Byn•n - pocsi:\5 i Wal

lt>' S<oll-romances; os c~nlcacs fll iseman, ,\eu.,ron c .lfo1111in,~- obras 

thcologicas; lin~o··d, pre,hytero cntholico- historia da Inglaterra ; Jl{o

roulay-historin da lnglntcrra, npcnns começnlla : obras de c;ritic:., cU:.; 

- 'l'w11yson - poesins; St>ulluy, CD!tritt..trc c IVonht•Drlll, dcnominndos 

poetas lncen•es ou lnguistns, porque vivinm perto dos 1:\gos do Northurn· 
berl:lnd e eram nmigos. :)omhcy, nlém de mUltas pocsiM, escreveu a 

historia do Brasil, a dn guerra pc:OJnsular, dns lndin~ Oecident:les, etc. 

Colcridge nos dcilCOII varias obr"' em verso c em prosn ; \Vordworth pu· 

hlicou diversas poesin,. lú><âit - · blo~-:mphin rle Lourenço de i\ledicis e 

de Lc:ão X . Lor:l Pa/ul(rs/on, Drr!Jy, Oisrodi, RDbtrf Pai!, ele., estadis
tas, uradorc:s c escn ptores distinctos. t\o l~do destes deve citar-se o 

grande Damtl O' Comu/1, o primeiro catholico que desde r. época da 

Reforma entrou no parl:uncnto hglez, o qual obteve a emnncipnç:1o dos 

Cntholicos. c trabalhou com muito afinco por conseguir a indcpendencia 

dn Irlanda, sua patria (1775-1847). 
567) N" Alle m a nhl\- distinguiram.se os seguintes :11110res : Fnt!oiro 

Srh/rgd-philosophia da histori:~1 concebida em um sentido cnlholico; 1/urm 

- systcmn político do~ estados da J::uropa c de suas culonins, mnnunl de 

historin nntign, etc. ; /JirllhDm - historin do direito e du legis lações da 

Gerrnania ; o barão de 1/rmmu· Pw;rs/u/1-historin do imperio ollomnno : 

Sth!Dsstr- historin universal para uso no povo allcmilo, historia dos impe· 

rndores iconoclastas do Oriente; CjiJtrtr- historia das origens do Chris

tinnismo, de Gustavo Adolpho, do> Carlovingios orientaes c occidcntaes, 

de S. Gregorio VIl, etc. Dallintrr, theologo rebelde ns decisões do con· 

cilio vaticano- origens do Christiani~mo ; L rli/>O!tlt> Ronl:e-os Papas, n sua 

Egreja e o seu Estado durante os scc:. XVI e XVH, etc. ; 7t>t1o Voigt

historia de S Crcgorio VIl c da sua epocn, historia da Liga Lombarda, 

da Prussia, etc. Foi o primeiro de wdos que levantou u voz em defen 

de S. Cregorio VIl, injustamente nccusado por tan tos autores que se cha· 

ruam catholicos. Ltn- di,•c:rsos trabalhos relativos :\ historia dn Edade 

Média, etc. ; 1/mriyur 1/dnt , poeta humorista c materialista . Vlllond, cujn.s 

bnlbda.s c romnnças são populares na Ccrmanin; os romancistas /Jerllto/d;• 

.luerbadt .: CmtovD Fnylat; os lyricos Ftmtmr/11 F't-eiligroll,, /lfrt11ririo 

1/artman, OIC. 

568) Na Diuamaroa - tlorcscernm o historiador Nidmrltr e o dra· 

maturgo mklmsdt!.ug-er. o primeiro falleccu antes do concluir 3 historia 

romana em que mudou todas as informações a nós transmittidas pelos :m· 

l igo~ ; o segundo alcançou muita fama tirnndo seus assumpt(IS da historia 

e das lradicções nacionncs.-Na Bolgloa, conseguiu celebridade europén 

o romancista lltllrigut CD11srimu.- .Na R11asla, tornnmm·se illustres os 

poetas c ron!ancistas Krylojf. o L.1 Fontaine russo; Nítolríu CDtol, t ler· 

mo~tlfJ.If que • ll~tstrou co!" grande vigor poetico a formosura da natureza sei· 

vnucn e gr:~nd1ou d 11 Cnucaso.- Na S11iaaa., 1/urler, ministro protestante, 

convcrtcu·se no C:uholicisrno depois de escrever a historia de l nnocencio 

111 e de seus contcmporancos.- Na Heapauba, sobrcsaem o presbytero 

seculnr 7a~•mt Balmrs, que nQ seu Pr otestantismo e Catholic:ismo conside· 

rados relauvamentc :i civiliznç.'lo moderna rcctificou mui tos erros de Cuizot; 

Sru~vtdra, duque <le Ri v115 -duns epopéns c diversas trngcdi:ts : ?.vri//a

variOS cantos e <> poema -.(;ranAdll; (,'i/ Zurot - lrngcdias ; .1/arlimo de ltt 
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Rt>Ja-dr:unas, poesiu, discursos : OtmDso Cortre-obras diplomnticns c 
polemicu.- Em. P ortugal, cultivavam ns lettrns .Agostinho de ~lacedo, 
filinto Elysio, ~h:uzinho de Albuquerque, Almc1da Garrctt . Alexnndre 
Herculano, Camilln Cnstcllo Hrnnco, C:~stilho, L:~tino Coelho, etc. - No Bra
s il , os pot'ln• Gommga, C.u11niro de Abreu, Varella, Gonç·lvcs Diu, Ma
g:~lhiCll e muito' nlllros.- N ot8 E at"doa-Unldoa, Brya.,_nt, Longfellow, 
.\llar: Poi!: Fenimorc Cooper, Wnshington lrving, etc. 

569) N" Itnli", nomc:Hcmos :.lonti, Hugo Foscolo, Perticari, Pin· 
dcmontc. Sil,·io Pelhco, Cesnri, Lcopnrdi, .Bottn, c Mnnsoni, rt quem tantn 
glori:t grnngeou o romance-Os JVohtos; Ce~Sar CanftÍ1 t:lo conhecido pela 
sun historia univcrsnl ; o cnrdei\l ,l!rs:ofa711i, o maior polyglottn do globo, 
que sabia n fundo e falava co1n r~rn p•rfeiç:lt> setenta e tantas línguas com 
todos os seu~ tlialecto< mais d1ffice1s; o jesuíta GtiiTIIt'f'i-A arte christnn 
nos primeiros oito seculo• do Chrístianismo ; o cardeal jesuíta Ta''fJIIini, 

que resuscitou :t língua ctnasc:t esere,•endo uma gr:tmmntica c um diccionn· 
rio, cujo mnnuscripto ''endido a 11m inglez pelos herdeiros do ci\rdeal, tem 
ficndo occulto nté hoje ; Pcrnmc, j~suita , que por s11aS obras theologicas 
merecr.u o nome de moderno Bellnrmino ; Frantdin, c.udeal c je~uita, 
muito estimado p••r seus trabnlhns .de theologia; Qolan, presbytero "ent-
7hno-historia d:1 ltaha, de S. Thomaz de Cnntullria, e do Pontificado de 
l' in IX; os philo"•pbos S.1nse"erino, presbytero napolitano; Liberatori e 
Tnpuelli, ambos j•·-uitas; Giober i e Rosmini, ambos presbyteros da Alta 
ltnlia,quc cnsinnrnm •li versus erros condemnados pela Egreja.- Na Fr" nQa, 
distinguimm se Clmt~·nubriand, La Mnrtine, Victor Hugo, Bnlznc, Gui1.ot, 
Eugenio Sue, Sismon.li, Thiers, Villemain, Mignet, Duruy, Agostinho e 
Am:tdeu Thierry, Lc );ormnn t, Oznnnm, Mich:111d, Onru, Veuillot, etc. Os 
presbytcros Rohrbacher, Onrrns e Corini : os dois primt>iros cscrever:un a 
historia 11nÍ\•crsnl dn Egreja Cathnlic"; o tcrcci ru, bem que simplts curn 
de nldO!a, confuto11 com muita erudição e tino os ~rros de Cuizot, \'ille
mnio,etc. Os philosophos De Mnistrc, de Uonald . Cecbet, Doney, P11ri~, Cnusin 
c muito11 outros. 

fl'TO ) Sclouolas.-N:to hn quem ignore: o ndcantnmento pasmoso rea
lizndo neste seculo por todas as scicncias. As mnthemntic.'\S. n nstronomin, 
a physicn, a chimic.'l, n hotanicn, n zoologia, n mineralngi"; a geologi", n 
cirurgia, a an:uomin, a mcdícil'a : todns tccm progredido do modo mais 
surprehendente. E'·nos impossi,·el registrar o nome de todos os snbios: in· 
dicaremos npenns Cu"ier, Le Vcrcier Gcoffroy-Saint-Hilaire, Rrognart, Am
pcre, Amgo, Cuny·Lussac; todos grnndes sabior. francczes; Galle, Dessel e 
Enkc, ele Berlim; llerschell c Airy, de Londres; o jesuitn inglez Pcrry, ns· 
tronomo e nnturnl is t" muito estimado na Gmn-Dretnnha : emfim o jesuíta 
itnlinno P. Ang~lo Secchi1 cujn fnmn tmiversnl nos dispensO\ de :1pontar os 
títulos de suas numerosas obrn~ e invenções. 

6'1'1) Art ... - NR Fr"n9"• distinguirnm-se na. nNhituim·a Lepere e 
H~torff, seu genro, que :tcaharam n egrejn de S. Vicente de Paul., ; Huvé. 
H1ppolyto, Lebas, Oebret, Duuan, Visconti , etc. Na uculpturn. Bosio, 
Co~tot, Prnclicr, Clésingér, Mnindron, etc. Na pt'ut11ra, Ary S~heffer, Deln
crolx, Ingrcs. Vcrnet, Oelarochcs, etc. Na 11111.<ico , Spontini , Méhul, Grétry 
e outros. 

5'1'2) Na lnv;laterrR-engenheiros intelligcntes construíram n ponte de 
11 'attrlol' emquanto o francet Bnmtl fazia pnss:u um tunel sob o Tnmisa. 
Um g ranclc numero de arti$1:1$ cultivaram a pinl11rl/ e n uculpturn. A 11111· 

sm1 gosa ele grnnde honra nn llhR, mas nilo produz trabalhos como nquelles 
do continentc.-A Allemanhl\ tem siclo mnis feliz relati,•amente :{s 11rtcs. 

Soh a protCCÇilO do rei l.uit 1 ele Baviera, pnrtiu tlc Muni..:h um grnnde 
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movimento artístico, par:t. u qual contribuíram muito os i rm<los Hoisscrée 
publicando, em duas grandes obras, os monumentos da architectura me
dieval, e colligindo os quadros dos antigos mestres allcrn iles. . / pinlurn 
religiosa te,•e um chefe em Ovcrbtd:, seguido por Cornelius, Schndo w c 
Schnorr. Formaram se trcs esco las: a de Berlim, a de Munich e a de 
Dilssc:ldorf. Organisaram-sc to mbem duas g randes escolas de ur.ulp!um : a 
de Berlim c a de i\lunich. E' nesta ultima cidade que se acham as rrinci. 
pacs obras p rimas do esculptor Schwr111tlurlcr. A respeito da 11111sim, todos 
sabem que a Gcrmania disputa a pa.lmn :1 ltalia, c llaydn, .\lo1.art , Bcctho
,·cn, Weber e :\leycrbcer s:'ío nomes qu<' nenhuma comparação pódc oh3· 
curecer.- Na Ito.Ua, cultivaram a musirn Ro~si ni , Donizctt i , :\lcrcnrlante, 
Dell ini, Verdi, Aldeg:t, Cheruhini, Fioranti , etc. 

673} T eucle u oia o.cta.o.l elo m a.uclo.-Dc tudo que ncabamos de 
ver n ~ta histo ria, podemos co >lclu ir que o mundo em tlOi\SOS d ias tende a 
mostrar-se sempre mais humano c mais unido. A respeito do primeiro 
r.onto observare mos ()UC o systema de fazer a guerra tem sido grande
mente mitigado. Jà os p ri sionei ros nl'to se a:atam, nem reduzem :\ escrn
vid:'lo, nem se pagn resgntc para obter que sejam restitui dos ; j:i qua~i nin
guem ndmitte o direito de assolar o pai:z. J:Or um exercito invasor. Segundo 
as leis modernas da guerra n11o se podem molestar os cidadi'los pacíficos, 
e se·•s bens, si fo re m toma.los, devem ser pagos. O ,·encedor j:\ nllo con
s idera crime do general in imigo o defender clle uma fortalc1.a emquanto 
pódc. Nota,·e l melhora se tem realizado outmsim em beneficio dos doen
tes c feridos. O syste ma de ambulancia ou hospi tacs moveis, que acompa
nham o exercito no campo, foi pelos F rnncezes estabelecido em 1796. 
0:\-se, frequentes vezes, o nome de ambulancin tambem nos vchiculos desti 
nados ao 1 ra nsporte dos feridc.s c dos doentes. Pelo tra tado de Cénébra 
os feridos e tvdos os e mpregados ela nmhulnncia niio se podem nem olfen· 
der, nem tomar como prisineiros, nem é licito dirigir balr.s sobre os cdi
ficios distinctos pela. bandei ra preta, a qual indica ser aqucllc lognr desti 
nado a ho~pital . Por o utro Indo já n escravatura foi :1bolida em todos os 
pai:z.cs civilizados, e os naufragos, longe de sere m. como outrorn, reduzidos 
ao captivei ro , acham conforto c a uxilio em toda. a parte. Nem silo meno· 
res os melhoramentos int roduzidos nos carceres e nos hospitnes, quer quanto 
aos edificios, quer no que se refere ao modo de tratar os doen tes e os pre
sos Rel:\lh•amentc no segundo ponto é claro que as in,•cnções do nosso 
seculo fizeram desapparecer as distancias. A na,•egaçllo a \'apor, o caminho 
de ferro e os bancos teern facilitado immensamente o commerciu, emquanto 
os jornaes espalham todas as noticias. O telegrapho uniu (JS continentes ; 
o telephono as cidades c óiS hnl ·itações. Nv mesmo tempo as eJ<posiç<les 
universacs propagam a industrin, c o systema dos embaixadores e dos con
sules torr.n faceis as relações, que · dip lomaticns, quer de qualquer outr3 
especie entre as diversas nações. 

Que havemos de concluir deste grande progre~so e dcst:. dupla tcnden · 
cil\ da humanidade? Sabemos muito o que alguns concluem; nós, todavia . 
persuadidos de que Deus governa o mundo, embor:t deixe a liberdade 
physica 010 homem, e que tudo Elle <lir ige para o bem da Egrejn, in· 
feriremos que ni'lo está longe o tempo de vcrificar ·se o Jid 111/um tml!~ 
ti mm.r pa.rlor. E' deste modo que se npplica a beiJa idén de S. Ago,;ti
nho cilnda na primeirn paginn deste trabalho . Com elfP.ito as primeiros 
perseguições p roduziram a propagaç:to do ChristiAnismo, porque o sangue 
dos mortyrcs foi realmente, como disse Tertuliano, semente de Christilos; 
as heresins, desde ns primeiras até :is actuaes, trouxeram um conheci
mento cnda ve1. mais profundo da religillo, e o prog resso admiravel das scien
cias c dlls ar tes em nosso seculo, longe de cstl\r em cont radiçilo com :1 Fé . 
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tem controbuido 11111nen•nmente :\ pro.,:~gnçllo deu:~ mesma Fé, bem como 
n tornnr sempre mnis perfeil:1 essa unidade da E~;raja Catholica, Apostolica, 
Rom,na, unica religi:lo n qunl Jesus Chrislo prometteu o seu apoio a té 
o fim dos secnlos. 

APPENDICE 1.- 0 CALENDARIO (•) 

574) Noções ger aes.-0 curso do sol e da lua são 
os signaes dos tempos e dos dias. T:~l é a expressão usada 
pela Biblia quando reiere o facto da creação desses dois 
astros. A rotação da terra sobre seu eixo fornece os dias; 
o movimento da lua em torno da terra, os mezes; e a re· 
voluçao do globo á roda do sol, os annos. Os Antigos che· 
garam á mesma conclusao. posto suppuzessem erradamente 
que o sol completava em 24 horas o gyro ao redor da 
terra, que, segundo elles, estava sempre firme. Não deixa· 
ram, comtudo, de encontrar algum:~s difficuldades em fixa r 
as leis do seu calendario. A primeira consistiu em deter
minar a rluração exacta do anno e do mez. A segunda dif· 
ficuldade foi a de faze r com que os mezes lunares, q ue 
constam proximamente de 29 dias e meio, andassem de 
passo egual com o armo que é de 365 dias, e de manter os 
mezes do anno em relação com as estações apesar das 
quasi seis horas que cada anno se descuram. 

575) Cale nda rio a theniense.-Os Athenienses obti
veram a concorda11cia dos mezes· lunares com a revoluçao 
da terra em roda do sol dividindo o anno em me1.es alter
nativamente ç!e 29 e de 30 diilS, e accrescentando um mez 
supplementar de 30 dias cada terceiro, quinto e oitavo anno 
de cada período de oito annos. Obtinham de:;te modo cada 
oito annos 2922 dias, numero cxacto dos dias contidos em 
oito dos nossos annos incluindo dois bissextos. 

576) Calenda rio romano.-No tempo de Romulo o 
calendario romano contava só dez me1.es, sendo Março o 
primeiro. Dahi, porém, não se segue, embora o affirmem 
Solino, Censorino e Macrobio, que o anno constava de 304 
dias. Mais bem informado, Plutarco assevera que nesse 
tempo o anno continha 36o dias divididos em me1.es de 
duraçao desegual. Reformao lo esse calendario, que na.o po· 

(•) O ~m que nos propomos conseguir com -:stes nppendices, ni'lo é tllo 
sómente mculcar as verdndes que nelles vamos defender mas inicia r o 
alumno na discuss:lo de factos hisloricos mostrando· lhe co~o é que s e 
póde sustento.r urna polemic:a no immenso campo da histor ia. 
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dia deix<~r de ser muito incom modo para o:; usos da vida 
civil, Numa adoptou o dos Gregos ; mas ::.fim de evitar o 
numero par, 354, quiz que o anno tivesse 355 dias, divi. 
didos em doze mezes, accrescentando Janeiro no principio; 
Fevereiro, no fim . Estes mezes eram Jan . de 29 dias, Março 
de 3 1, Abr. de 29, M:do de 3 1, Junho de 29, Quintil is de 
3 1. Sexti lis de 29, Set. de 29, Out. de 3 1 , Nov. de 29, 
Dez. de 29, Fev. de 28. Este ultimo mez, por acabar em 
numero par, era considerado de máu auspicio. Para obter 
que este anno concordasse com o sol c as estações, Numa 
ordenou que de quatro em quatro annos se intercalassem 
22 dias no segundo anno, 23 no quarto. Este pequeno mez 
inserido entre os dias 23 e 24 de Fevereiro, chamava-se 
Mercedonio. Disto resultava uma serie de 1465 dias em qua· 
tro annos ; mas quatro annos de 365 dias e um quarto con
tém apenas 146 1 dias. Existia, pois, um excesso de 4 dias que 
alterava toda a serie do cyclo. Acudiram a este novo in· 
conveniente formando o cyclo de 24 annos, subdividirlos em 
periodos de oito. Os dois primeiros periodos foram distri
buídos do modo que acabamos de ver ; o terceiro, em Jogar 
rle quatro, contava só trcs mezes intercalares, cada um de 
22 dias : por todo 66 dias em vez de 90, como nos dois pe· 
riodos precedentes. Ganhando·se deste modo 24 dias, redu· 
zia-se no fim do cyclo o calendari'> ao ponto do qual par· 
ti ra. Esta fórma dada ao anno romano durou até Julio 
Cesar. A unica mudança realizada no tempo dos Decem
viros foi a transferencia ·do mez de fevereiro que passou 
a collocar-se entre Janeiro e Março. A intercalação conti· 
nuou a fazer-se no mez de Fevereiro Si as precauções que 
acabamos de apontar, se tivesselll observado fielmente, o 
anno civil entre os Romanos teria concordado assaz bem 
com o anno solar ; porém os pontifices, encarregados da re· 
dacçao do calendario, dispensaram-se com frequcncia deste 
trabalho, segundo desl!javam agradar, ou nao, aos magistra· 
dos, cujo poder deste modo prolongavam ou diminuiam a 
seu bel·pra?.er. O resultado foi uma grande desharmonia 
entre o anno civil e o solar. Basta dizer que um eclypse, 
cuja data nos transrnittiu Tito Livio, mostra que no anuo 
de Roma 565, 187 antes da éra christan, o primeiro de Ja· 
neiro correspondia ao dia 29 de Agosto. 

577) Reforma Juliana.- Tal era o estado das cousas 
quando Julio Cesar cmprehendeu a reforma do calenduio 
romano. Valeu-se nella de Sosigmes, astronomo de Alexan· 
rl ria, que conhecera na occasião de perseguir Pompêu no 
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Egypto. O calendario de luni·solar (t) t•assou a ser s imples
mente solar. Havendo Sosigenes calculéldo a dura<;ão do 
anno em 365 dias e seis horas. determinou ·se que o anno 
contaria 365 dias, e que de quatro em quatro annos se interca
laria mais um dia para occupar aquellas seis horas super
tluas em cnda anno. Afim de conservar o uso antigo. Julio 
Cesar intercalou ~sse dia entre o 23 c o 24 de Fev que 
por isto nesse anno teria 29 dia::. O dia 24 de Fev· cha
mava-se o seis das calendas de Março (sexto calendas Mar
lii ) ou o sextil das calendas de Março. Contentuam-se de. 
duplicar este dia que por. isto recebeu o nome de óissc.~ti
lis, duas vezes sextilis. Como o anno <lb:posto dest<t (órma 
contasse dez dias mais do que o antigo, distribuíram e::.ses 
dins eu lre os me?.es que antigamente só tinham 29 dias. 
Assim Jan ., Sextilis c Dez. foram elevados a 31; Abr .. Ju nho, 
Set. e Nov., a 30. Os outros conservaram os mesmos tlias. 
Quiz Cesar q~!t! o anno começasse oito dias depois do sol· 
sticio do inverno, i é., no primeiro de Janeiro. Chegou a 
este resultado fazendo ao anno de 35 5 dias, além da interca
lação ordinaria de 23 dias, uma e.xtraordinaria de dois 
mezes, um de 34, outro de 33 dias. Estes dois mezes foram 
eolloca.:los enh e No v. e De ;r.. O anno. p(IÍS, contou 445 
dias e foi denominado mmo de coufm·tio. QueretldO Marco 
Antonio. consul deste anno ele contusão, perpetuar a me
moría de tão util reforma , dccrc:tou que dahi por deantc o 
mez Quiutilis se chamasse J ulius, Julhn. Cêrca de 30 annos 
depois Augusto legou o seu nome ao mez Scxtdis que por 
isto passou a se r Augustus, Agosto. Como os incumbidos 
de redigir o calcndario não tivessem penetrado quanto era 
preciso a reforma Juliana, em V\:'Z de intercalar no quinto 
anno, intercaiaram no quarto. Fi1.eram por isto nos prim~iros 
37 annos doze intercalações, quando deviam ter feito apenas 
nove. Afim de eorngir este erro. ordenou Augusto que se 
omittissem as tt·es intercalações seguintes. Adoptado em 
todo o imperio e por todos os povos civili7.ado:<, o calen
dario romano, depois desta reforma, ficou no mesmo ~::stado 
até 1582, epoca da 

578) Reforma Gregoriana.-Calculara Sosigenes o 
anno em 365 dias e stis horas; sendo, porém .. a s~a dura-

(•, Ch:llllt\·SC Cnlmdariu lmu11 nquclle em que só se toma cuidMlo do 
~Ur)O da lua. ~o ml~mlaric• IJmi-st•lc•r os mexes começam c ac:~bam 

com n lua, c par., concordal·os com o sol nccresccntn-sc, a interv:~llos 

denon1inndos tydt~-<1 um dccimo terceiro mc1. :10 nnno. D:\-sc o nome de 
<'aloulaJu• st1/t1r ao modo de contar segundo o curso do sol 
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çao de 365 dias, 5 h. e 4 9 minutos, seguia-se que Sosigenes 
accrescentllva onze minutos de mais em cada anuo. Dava 
isto, pouco mais ou menos, um erro de t res dias cada 
quatro seculos, e fa zia com que os equinoxios nao cahi~sem 
nos dias em que deviam. Deste modo em 1 582 o equinoxio 
da primavera foi no dia 1 1 de Março, em logar de ser no 
dia 21, conforme determinava o concilio de Nicéa em 325 . 
Existia, pois, um excedente de dez dias. Para obviar a esse 
inconveniente ordenou Gregorio Xlll em 1582 :- 1) que 
naquelle anno, passado o dia 4 de Outubro, nao se dissesse 
cinco, mas sim qut"use ;-2) que daquella ~poca em deante, 
dos annos seculares. fossem bisse;~·tos os divi$iveis por 400, 
v. g. 2000 : 2400, etc., mas que o Pão fossem os outros, 
v. g. 1700, 1800, 1900, ele. Accrescentam·se deste modo 
só 97 dias cada 4 00 annos, e não 100 como se p:aticava 
antes. A correcção g regoriana seria perfeita, si o anno 
tropico solar fosse realmente de 365 dias, 5 h .. 49' e 1 z'', 
como suppuzeram os mathematicos do Papa ( 1): o fnc to, 
tod;wia, é que, segundo a generalidade dos as tronomos. e;se 
anno conta 365 d ias, 5 h.;., 48' e 52". Existe, pois, um ex
cesso de zo" cada anno, que dá um minuto em tres annos, 
um dia em 4320 annos. Accrescentando este numero a 16oo, 

o primeiro anno secl'lar depois da reforma, vê-se que o 
erro de um dia terá logar apenas no anno de 5920 da éra 
christan. c que não ser;( difficil emendai-o fn7.e ndo bisscxt0 
um dos annos que. s~gundo a corrccção. n.io devia ser tal. 
Podemos, port:111to, affirmar que a reforma g regoriana será 
perpetua, e ha de fi car monu mento eterno da protecçlio 
que os Papas teem semp re dispensado aos estudos. Ha de 
ser, por conseguinte, resposta cabnl aos int pios que o usam 
affirmar ser a Eg reja Catholica opposta ao progresso das 
sciencias e da luz verdadeira. - Os paizes catholicos accei
taram sem c.J ifticuldade a reforma do calendario; os protes· 
tantes a recusaram : na Germania até 1700; na Inglaterra 
até 1752. Os Russos que ainda se obstinam em não querer 
adoptar tão sabia reforma, unicamente por ser obra dos 
Papas, estão atrazados de doze dias Por isto nas datas dos 
docum~ntos é necessario lembrar-se de fazer o devido des
conto. Quando, por ex., para nós é dia 2 l de Março, para 
os Russos é dia 9 . Cu mpre, pois, evitar o equivoco datando 

('l Todos sabem que os nntorcs princip:u:s desta reforma fornm o 
cnrdcal Sirlt:lt•, o jcsuÍia nllemilo C!tri.</llvam CIM·i,,, e o medico ita liano 

Lui~ Lili11. Consuhnr:un tnrnbcm ü nstronorno fran ce• F11i.•· dt Candnlt e 
muitos outros. 

.. 
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o documento deste modo :-9/ 2 1 de Março. ou 9 de Março 
v. e. (velho estylo); 2 1 de Março n. e. (novo estylo). Na 
resistencia dos protestantes e dos scismaticos russos a uma 
obra tão util da Egrcja Catholica. temos mais uma prova 
do modo com que elles entendem a tolerancia que vão 
prégando em todo o mundo, menos no seu proprio paiz. 

APPENDICE li 

O Homem P •·oltisto l'i co 

579) Prenoções.- Dividem os gcologos os terrenos em 
primilivll. secmldttrio, lcrciario, qua/eruario e moderno. O 
terreno primitivo, o mais antigo de todos, chama·se tam· 
bem azoico, i, é, sem vida, porque nel\e nada se encontra 
que a mostre. Suppõe·se, por isto, que se formou quando 
não existia cousa alguma que tivesse vida.- 0 secunda
rio, sobreposto ao primitivo, é de formação relativamente 
mais recente.- 0 terciario, encontra·sc antes do secunda· 
rio, c é menos antigo do que elle.-0 quaternario, ainda 
menos antigo, pertence aos tempos historicos primitivos ou 
antediluvianos. O tcrnno internu•dio entre as camadas do 
primitivo c do secundario chama·se tcrroto de lrausiçilo. 
Cumpre, porém, observar que esta divisão nada tem de bem 
fixo e determinado, e que não se sabe com certeza onde 
começa e onde acaba o terreno intermedio. O mesmo deve 
dizer-se do terreno quaternario. O sewndario abrange os 
terrenos paléosoicos. O terciari<J fórma tres camadas: a pri
meira subdivide-se em eacé11o i11jcrior t' eocbzo superior; a 
segunda, em miorbto il~ferior e miochw superior. Oá.:;e ao 
terreno da terceira camada o nome de pliocéuo ( 1). O ta· 
reno quaterllar io contem depositas de transportes, cuja es· 
tratificação revela uma epoca de g randes inundações. Os 
terrenos modernos comprehendem todos os depositas que 
se formaram em seguida ás inundações do periodo quater · 
nario Alguns autores, seguindo o inglez Lyel, em logar de 
falar .em terreno primitivo, secundario, etc., dizem periodo 
COS1mco prin.zilnto, secu11dario, tn·ciario, quaternario c mo
dertto ou qumto (2). 

(t) Palios . antigo; :cít1 vidn; palif';oil:o, vidn antiga. Cino, recente; tDII, 

aurorn. Eocmo, aurorn do recente. Jlf itm menos; tltioeinf', menos recen· 
te. llitlll1 mais; pliorbtP, mnis recente ' 

(2 ) Vide Moigno-l.es Splcndcurs de In Foi, vol. 11, pag. 730. 



O IIOllll·:l\1 PREHJSTORLCO 

580) Antiguidade do mundo. - A antiguidade do 
hom.em e a do mundo são duas cousas bem diversas que 
cumpre não con lundir, como o faz Draper. A respeito da 
antiguidade do mundo não ha de cerl o e definido, si não que 
elfe foi creado por ttm aclo Livre da vontade dt· Deus. Re· 
!ativamente ao tempo, existem diversas opiniões. Alguns, 
interpretando ao pé da lettra os seis dias de que fal11 Moy
sés, opinam que todas as cousas foram creadas successiva· 
mente em seis dias naturaes. Outros querem que aquelles 
seis dias sejam períodos de muitos annos. Outros, conce
dendo que as creaturas sensíveis receberam o ser em uma 
successào ele tempo, affirmam que essa successão não du
rou seis, mas um só dia. Outros emfim pensam que Deus 
creou o mundo em um instante, e mterpretam os seis dias 
de Moysés em um sentido allegorico ou espiritual. Os au
tores desta ultima hypothese, esplicam-na de modo diverso. 
Contam-se enl re elles S. Agosti nho c K urtz, sabio prussia· 
no contemporaneo. S . Agostinho porém, dá a sua opinião 
apenas como provavel, c accrescenta que espera achar outra 
mais plausível ( 1) Entre os escolasticos até o lim do 
sec. XVII prevaleceu a sentença de serem, os seis dias da 
creação, dias natmaes de 24 horas. Comtudo elles tt~mbem 
dérarn esta sentença como simplés opinião e ninguem affir· 
mou que ella pertencia ao dogma ou à doutrina catholica. 
Desde o sec. XVIII até nossos J ias appareceram Olltras duas 
opiniões. A primeira proposta peloescosscz Cha/1/lers (1742-
182 S) e pelo inglez Bucklaud ( I 7 8z- t 8 s6 ), foi adoptada 
pelo sabio cardeal Wiseuum ( 1802-65). No sentir delles, 
Deus a principio creou o céo e a terra, e esta já estava re· 
vestida de plantas e povoada de animaes, quand0 um ca· 
taclysmo universal a revolveu toda desde a superficie até 
o · fundo com perda de todos os entes organicos. Este pri· 
me i ro periodo pó de prolongar-se por todo aquelle tempo, 
que a geologia ex1ge para explicar a formação das cama· 
das e o facto de encont rar-se no meio dellas os fosseis das 
plantas <.: dos animctes paléozoit·os. Em seguida viriam os 
dias da Biblia que elles admittem como dias naturaes A 
St'gllnda seulcnça, muito mais seguida em nossos dias, sus· 
tenta que os dias do Genesis são periodos de i11dl!jim'da d1t· 
ração. Concilia-se melhor com as conclusões dos geologos 
modernos ; porém tambem ella não vae além dos limites da 

(1) De Ci,• . Dei; lib. XI , cap. Vl!j De opere .t·x d icrum. I. I. cap. 
11. n. 42. Oc Gcn, "d lilleram, 1. IV, c~p. 1, c XXV!ri. 
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p~obabilidade . De feito: uma sentença não póde ser mais 
firme, do que a base sobre a qual se estriba. Ora ella as
senta sobre a geologi:\, cujas conclu ões a e!'tc respeito 
ainda não conseguiram plena certeza. A f!eologia, como as 
outras sciencias naturaes, abrange duns classes de noções : 
uma, de factos bem averiguados pertencentes á estructura 
do solo terrestre; outra, das theorias que, sendo baseadas 
sobre os mesmos factos, deveriam fornecer a explicação e 
ordenar ele algum modo a historia do estado primitivo e 
recente do nosso g lobo. Os conhecimentos da primeira se
ric deveriam ser muito numerosos, mas todos sabem que 
pouco se tem alcançado, e isto com muita difficuldade. Os 
naturalistas que floreceram até o fim do sec. XVIII, em vez 
de formar uma theoria provavel preparando estes elementos, 
sem duvida neccssarios para delles tirar consequencias le
gitimas, déram-se, logo depois de terem apurado algum 
lacto, a rc~olver todos os problemas difficeis que se encon
tram a cada passo quando se trata ela existencia do mundo 
material. Dahi aconteceu que, em logar de systemas scien
tificos, foram publicados sonhos e romances. Accresce que 
a maior parte desses systemas imaginarias eram por seus 
autores destinados a derrubar a autoridade da Divina Es
criptura ; pelo que os apologistas christãos insurgiram-se 
uoanimes contra elles demonstrando sem muita difficuldade 
que eram um aggregado de affirmações incertas e falsas. 
Por isto Voltaire motejava de todos os naturalistas do seu 
tempo dizendo que faziam e desfaziam o mundo a capricho, 
e, lançando o ridículo sobre toda e qualquer descoberta, 
ainda que verdadeira, affirmava que os peixes fosseis eram 
peixes raros que os Romanos tinham engeitado por nao se
rem frescos; e as conchas fosseis tinham pertencido aos ro· 
meiros do tempo das cruzadas. Desde o pri ncip io, porém, 
do sec. X IX, outros naturalistas mais prudentes tentaram 
imprimir melhor direcção aos estudos geologicos, indagando 
e 01·denando os factos , e talvez não exista parte alguma 
da Europa ou do mundo civilizado, que não possa gloriar-se 
de alguns sabias dist inctos. A Germania, v. g., póde citar 
Werner e Humboldt ; a Russia, Pallas; a Suissa, De Saus
sure; a França, Cuvier e Brongiart; a Inglaterra, Buckland ; 
a Italia, Brocchi e outros. A nossa cdade não accrescentou 
nenhuma descoberta de vulto ás já feitas pelos geologos 
que acabamos de louvar. Não podemos, portanto, affinnar 
que este ou aquclle systema geologico é claro e irrefraga
vel Cumpre, além d isto, observar q ue a parte mais incerta 
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ou, si quizerem, menos certa da geologia é precisamente a 
que trata do tempo decorrido antes que a terra se tornasse 
qual, segundo os geologos, devia ser quando os homens 
começaram a habitar nella. Fica, pois, claro que aquella 
sentença ainda n:Io se pôde dar como certa. Por outro lado 
os Theologos e os outros autores catholicos que acceitam 
aquella opinião, não querem dizer com isto que Moysés 
nos deixou um systema de geologia, nem elles pretendem 
estabelecer alg um ; mas querem tão sómente affi rmar que 
se póde de leve conciliar com a Bíblia quanto nessa sciencia 
ainda nova ha de provavel. 

581) Antiguidade do homem .- Relativamente á 
data precisa do apparecimento do homem sobre a terra não 
existe nenhuma definição da Egreja, nem causa alg uma 
bem determinada na Bíblia. E' desta ultima que tiramos 
as informações principaes para ventilar a questão ; pri
meiramente, porque della sabemo:- que todos os homens 
descendem de Adão e de Eva, e, por conseg uinte, conhe
cemos o ponto do qual devemos partir. Em segundo 
Jogar, porque nos diversos livros da Sagrada Escriptura 
lemos alg uns factos não mencionados nas historias profa
nas. Emfim, porque esses livros, mesmo prescindindo da 
inspiração divina, são mais authenticos e possuem maior 
autoridade do que nenhum outro livro. Encontramos, toda

. via, nelles duas difliculdades que nos vedam registrar com 
precisão os annos decorridos desde Adão até Jesus Christo. 
A primeira é que os tres codices conservados da Sagrada 
Escriptura, o hebraico, o samarita1lo c a verslfo grega dos 
Setmta, nem sempre estão de accordo no calculo dos tem
pos. A segunda consiste em ig norarmos s i, quando a 
Escriptura inélica a edade dos patriarchas, quiz revelar-nos 
o numero exacto, ou sómente o numero redondo descui
dando as fracções. Podemos tambem suppor que tenha 
havido erros dos copistas. A differençn entre os tres codi
ces é quasi de r .200 annos; pois a versão dos Setenta, 
adaptada pelo martyrologio romano, conta desde Adão até 
J . C. 5 190 annos ; o texto hebraico, seguido pela Vulgata, 
4000 ; o samaritano, de quatro a cinco mil. De lá, diz Pe
tavio {I), nasce a divergencia entre os chronologos, dos 
quaes não se encontra um só que pense como outro. De 
feito a differença entre os interpretes sóbe, em cifra redon
da, a 2340 annos. O numero maximo, 63 I 1, é de Panvini ; 

(1) Rationnrium temporum, pnrtc 2, livr. 21 CIIJ>. 1 . 
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o m1namo, 3968, de Bu~ing. Si a cada um delle~ accres
centarmos 1893. teremos 8204 para o maximo; s86 r para 
o mínimo. Taes são os li mites extremos dos numerosos 
calculos relativos ao tempo decorrido desde o appareci-: 
menlo do hom ::m sobre a terr3. até este anno de 1893. 
Não queremoc; dissimular que Bouiltet, citando Oe,;vignoles 
{ 1649-1744 ). dá como numero minim'> 3483; como ma· 
ximo, 6984. Fica, portanto, livre e>colher entre todas as 
d atas intermediarias; porém transpor notavelmente os extre· 
moc; seria, dizem Moigno e outros autores respeitaveis, im· 
pruát·nte, desnccasario, inutil. lmprudentt', porque não 
pócle deixar de ser tal afastar-se da opinião de tantos e 
tao sabios interpretes; áesnecessario, porque, conforme 
havemos de ver, quanto póde offereccr a sciencia moderna 
explica·se facilmente sem recuar essa data; imetif, p )rque 
os incredulos que negam a D ivina Escriptura com o pre· 
texto de alguma nova descoberta, não mudariam de pare· 
cer ainda quando se lhes concedesse tudo a respeito das 
data.;;. 

Parece-nos, estn, occnsiito nzada para dar alguma resp lStn n um nosso 
lhastre amigo que por sua bondade se dignou louvar excessivam~ntc este 

!trnbalho e oppo r vnrins difficuldades ás idéas que professamos. Antes 
de tudo agradecemos de coraçito n1ro só os elogios, superiores sem duvida 
ao nosso merito, como tambem as objc:cçi>es que servem para esclarecer 
sempre m:tis " verdade. Em segundo logar daremos que em um trahalho 
elementar n:lo po:lem'ls discutir questões de alt:~ sciencia, nem nc•s julga· 
mos hnbilitad•l para tnnto. N.to extranhe, pois, si nossl\ resposta fôr 
breve, concisa, c baseada me nos em nosso saber do que no alheio. Adrni· 
ra-se o nosso amigo de que :~doptámns n ehronologia (1) elassica, seguin· 
do hoje todos n scicntilicn, c tenta pro,•ar a prodigiosa nntiguidade do 
Egypto para dahi deduzir n milis admir:wel antiguidade do homem, Res
pondemos -1) que uem todos ab:mdonnrnm a chronologia classiea. Si este 
fosse um escripto polemico, podcriamos citar duzias e duzias de sabios 
de primeira o rdem que ainda hoje seguem e ctercndem a chronologia que 
chamam classic:n. - 2) Será verdade que existe uma chronologia scienti· 
fica ? encontram-se dois st~bios que concordem nas datas priucipaes dos tem· 
pos primitivos? Co nfessamos que n:lo achámos co11sa alg11ma fixa e bem 
averiguada. A chronologin classica tem a sancç1ro dos scculos c o apoio 
d.e 111n sem numero de si\bios, que, embora diflirnm nos pontos sec·unda· 
raos , s1ro unanime~ nos princip:~cs. J ulgamo,, por conseguinte, m~tis nvi
sad~ segui~ ~s antigos, no menos emqu:1nto o~ modernos nilo apresentarem 
motavos senos c b~m fundados . Qu'lnto :\ prodigiosa antiguidade do 
Egypto, somf)s de parecer que n:lo ba~tn citar dois ou tres egyptologos; 
cu~pre ver si esses senhores p rofessavam constantemente a mesm11 opiniito 
c sa conc~rdam em geral com' os outros. Agora, sabe o leitor em que 
$:lo unanames os Egyptologos ? Em asseveru que o Ecyp to n unoa 

(1) Denomina-se âassifQ a ch ronologia dn Biblia ou dos tempos hist~ 
r icos em opposiçito á geologica ou scicntilic:\ <los tempos preh istoricos. 
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teve u ma chronologia h iatorica. ~:ro pretendemos que acredite a 
nossas palavras, n!lo i vnmos :\s citaçaes. c Os Egypcios nunt."\ conhecernm 
chronolog in alguma, nem religiosa, nem ci1•il, nem astronomit.'l. .\'útu 
srulat(O trmrordctlll ll'tll's os 1:.~'/Jiq/qgos, excepto um ou outro que, como 
Lieblein, tahoez chegnsse n convencer-se de ter lançado n ancora d" l"er
d:\dc nesse lnnr sem fundo c ;em bcirn ' · Dt Cara -Os lf)tluos m• Egy. 
pto.-• O s systemns chronologicos (do Egypto) 1·ar inm hoje segundo o bel· 
pr:..zer de cndn nrcheogolo ... Onde pódc existir urnn grande n1uhidilo de sys
tcmns diffcrentes, ainda nilo hn uma verdadeira chronologia. Os cgypcios 
n:io emprcgnr:un seus cyclos astronornicos pnrn compu1nr os :tnnos: nem 
ti1·crnm umn érn historicn; datnvnm seus momliiiCIHOs só pelos nnnos do 
soberan" reinante: n minama interrupção nas dntns tle.tn nnhl rctn nltern 
toda a seric.• J)r Roug.!-C(1J11pt. Raul. tlc 1'./mtltmit tlts 1111a·. tSI>'J, 
pag . . J'7.- • No do mínio da chronologia, em meu 1•cr, tudo ainda tic.'l por 
fazer no que diz respeito ao tempo anterior :í dynnstin XXVI (656 nonos 
antes de Ch.)•. Brll_flh - llts!OJ)' fi/ Egypt umlll tht Phm·uohs, 1876, 
lrif. png. XXIII; 1h'811 C. IV. <Os Egypctos nuncn contaram sin:l«> 
pelos :mnos do monarclm reinante; annos que csUo bem longe de terem 
um ponto inici:al fixo, porque orn partiam do principio do anno. durante 
o qual fallecern o rea precedente, or:a do dta em que 'c celebravam as 
cerimonias da corol\çi'lo do no1•0 phnraÓ".... A scicncin modernõl nunca. 
logr:"lr:í restituir o que os Egypcios n!lo possuinm • Vê-se pelo contexto 
que entende fnlar dn Chronologin. Jlfnl'itlft- ./j>tiÇII de f' 1/istoÍIC t/"f.!gyjJI C. 
ti. 66. Cremos que isto basta de sobm para mo,trnr qunntn confiança 
podemos depositar nas nffirmnções de alguns que.• ""S representam o 
Egypto. como antigo de trinta c qu:arcnta milhnre~ elo nnnos nanes da éra 
vulgar. Scrin, pois1 inuul c improprio deste compendio cntrnr na discus
si'lo dos argumentos que pretendem tirar da astronomin1 dos monumentos 
e dos autores clnssicos. indicaremos t:lo s6mente que no uso desses argu
mentos silo tantas ns opiniões quantos os :autores, e que n:lo poucas I'C:tcs 

o mesmo egyptologo, movido pelas objccçõcs dos collegas, reprova na 
seg unda ediç:to o que affirm:írn nn primeira c 1·ice·vcrsn. Nós, porlanto, 
aguardaremos o tempo, si tanto se prolongar a nossa 1•ida1 em que esses 
senhores, harmonizando-se en tre si, tive rem apurado a vet-dade, e nes;c 
caso não duvida remos de abandonar a chro nologia classicu pela scicntifica. 

582) Tempo historico e tempo prehistorico.-No 
principio deste compendio dividimos a Historia An~iga em 
tempos a//egoricos, fabtt/osos e llistoricos. Fizemos esta di
visao, como a fazem todos, para indicar o diverso g ráu de 
cerkza que se póde attribuir aos faclos narrados; porém 
neste Jogar o termo tempo historico tem uma extensao maior, 
porque se oppõc a tempo preltistvrico. O primeiro denota 
o tempo de que temos alguma noticiaJ certa ou incert~ , 
fornecida pela historia; o segundo, aquelle tempo a respei
to do qual a historia totalmenle se cala. O termo, portan
to, prellistorico, quer se applique a qualquer objecto, quer 
a a nimal ou homem, sig nifica que esse objecto, animal ou 
homem, existiu antes de Adão. Vice-versa as phrases: objecto, 
animal , homem lu'storico denotam que elle é posterior a Adão, 
visto como até essa epoca temos noções ou tradições historicas, 
pelo menos de uma parte da humanidade. Ntto ignoramos que 
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alguns autort!S empregam o termo prdustorico relativamente 
::~os tempos incertos e fabulosos; porém. sendo, essa expressão, 
nova c inventada precisamente para indicar o tempo anterior a 
Adão e sendo neste senti do empregada pelos sabios, melhor fa
riam, em nosso ver, esses autores, l;Í usassem o termo nnte- /listo
riro. ou, como diz Alexandre Herculano, t1ras que f ogem ás i11-
4n,t;nçiil"S dn ltisloria. Os tempos pre/ustoricos, no sentir de nos
sos aclvcrsarios,duraram pelo menos 200 ou 300 mil annos, q \1e, 
~egundo alguns, se dividem nas épocas rio elt-plw ntc mrridio1lnl, 
do urso spelco. da renna, do bist1o, do ctlo domestico Outros di
videm os tempos prehistoricos no pt'l'iodo da pedra e no dos me
tn.·s. Subdividem o primeiro na época dos animaes, cujas espe
cicss1o ex ti netas. na dos transmigrado~, e na dos domesticados. 
O segundo abrange a época do bronze c :\ do ferro. Oulros divi
dem os tempos prehistoricos na cdadc pnlrolitlticn ou da pedra 
lascada, na edade tuolit/u'ca ou da pedra polida , na do bronu 
c na do ferro. Para justificar c..,tas divisões asseveram que 
o homem a principio era muito bruto, e tal permaneceu por 
longos seculos vivendo em. cavernas c alimentando-se de 
caça e de pesca. Procurando ao depois um instrumento, 
achou-o na pedra lascada. i. é., na pedra lavrada g rossei ra
mente, da qu·d se serviu por numerosos seculos. C<Hneçou, 
todavia, a civilizar-se algu m tanto e a fazer uso da Pl!dra 
polida. Achando mais tarde o fogo e o modo de fundir os 
metaes, fabricou instrumentos de bronze, e por fim os de ferro. 
Para passar de uma a outra dessas épocas levou centenas 
de milhares de annos. 0.; animaes, de cujos ossos t1·atare· 
mo", abrangem duas classes : uma dos emigrados ; outra da
qucllcs cujas especies são hoje extincta-;. Enumera-se entre 
os primeiros a renna, que outrora vivia nas zonas te mpera
<las da Europa, retirando-se mais tarde para as regioes cir· 
cumpolares. Encontramos entre os segundos o eleplzanle 
gigantesco denominado mammout/z pelos Russos, eüplzmu 
prim~~;mius por Cuvier, elepltallte meridional por outros ; o 
rlu'noceronlc giganlt·sco ou rlzinoceros lricoriuus, o urso e o . 
tigre speleo, etc. Spel.zms, de speltmca, porque morava, di:t.em, 
nas grutas. 

583) O homem fossil.-Entrando agora no assumpto, 
affirrnamos-1) No principio do sec. X!X prroaiucu a opi · 
nit1o de que o lwmmz fossii em smtido proprio ainda 11110 

se a_clzára. ~sta opinião, seguida, entre out ros, pelo grande 
Cuv1er, apo1ava-se nos factos seguinte;;. E m 1725 encontraram 
no ducado de B1den um esqueleto do qual um sabio natu 
ralista pronunciou ser um homem fossil da época do dilu-
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vio. Outros naturalistas. todavia, demonstranun mais tarde 
até á evidencia que aquclle fossil era apenas o esqueleto de 
um grande lagarto. Alguns ossos descobertos em 1 583 e 
1760 perto de Aix, na Provença, dados a principio por fos
seis humanos, foram em seguida reconheddos ossos de tar
taruga. No mesmo tempo Cuvier a(linnçava que os ossos 
desenterrados até então, parte não eram fossei:; em ~entido 
p• oprio, pa rt e não eram h umanos.-2) Na scg uuda pm·t~ 
deste mesmo sec X IX co111cçou a vigm·a r a opinião ofposta. 
Deu motivo a esta opinião o descobrimento de ossos hu
manos (1 852) em uma gn1ta pe1to de Aurig unc, na Fra nça; 
o de uma mandíbula ( 1 863) e de um c1 aneo humano ( 1864) 
por Boudur de Pcrthcs junto de Abbeville, egualmente na 
França Pretenderam ;. ffi• mar que este craneo pertencia a um ho
mem de 1aça inferior. Fize1am·~c descobertas desta ordem t<t m
bem em Nenudrrtltal, na P1 ussia;cm Eugltis,ao pé de Liége,na 
Belgica, etc.- 3) A scicucia, todavia, aiuda uão prommciote 
a ultima palmn·a a 1'fS}ctto do homem fossi/.- Vererr.os dentro 
em breve a so rte que coube á m.:ndibula de Jllfouli11-Qui
g11on, perto de A bbeville, e quanto se póde confiar nessas 
descobertas. Além disto os sabios não concordam em con· 
ceder a esses ossos a qualidade de fossas, c muito menos 
na conclu~ão que dahi alguns querem deduzir em favor do 
homem prehistorico. O naturalista Meignau, bi!'po de Châ
lons sobre o Marne, v. g., admitte que esses ossos são 
fosseis, mas nega a existencia do homem prehistorico. Pelo 
contrario Luiz Figuier, o qual defende o homem prehistc
rico, recusa a taes ossos a qualidade de fosseis. Ponham-se, 
pois, os sabios de accordo entre s i, e então havemos de 
conversar. 

584) O h om em fossil e o h om em pre.historic?· 
-Definições. O qualificativo fosst'l usa-se em sent1do pr~pno, 
uuttos proprio, improprio. Em sentido z"mproprio denom ma-se 
fossil qualquer objecto encontrado debaixo da terra. Neste 
sentido empregou-se o vocabulo fossil até o sec. XVIH. Em 
sentido menos propri'o dá-se o nome de fosszl aos restos dos 
vegetaes, dos animaes, dos utensílios e das armas dos homens 
antigos, quer se achem debaixo da terra, quer não. No sentido 
p1·oprio. o epitheto fossil denota os restos enterrados dos 
animaes e dos vegetaes que vivçram anteriormente á épcca 
recente. ou que pertencem a especies differentes das que 
ainda vivem. 

5~5) Crit~rios.-Para julgar si um osso seja realmente 
fosstl no sent ido proprio, existem dois methodos fornecidos 
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pela sciencia.-0 prit.fteiro consiste em examinar a natureza 
do osso recorrendo á zoologia, e á anatomia comparada.-
0 segundo é subministrado pela geologia, á qual cabe dizer 
quantos seculos foram necessarios para a form.tção da rocha 
ou terreno em que se descobriu o objecto de que se trata. 
Pelo primeiro methodo podemos chegar a conhecer si aquelle 
objecto pertence, ou não pertence, a alguma especie de animaes 
ou vegetaes j::i extincta, mas não nos é dado conc;uir dahi 
que o! lle é ou não é prehistorico, porque póde ser que al
gumas especies tenham cessado de existir em tempos histo
ricos e até rec-entes. E', de mais a mais, indubitavel gue ainda vi
vem especies de animaes e de vegetaes, que foram contempora
neas das que hoje são extinctas,e por isto é certo que se podem 
achar restos de especies ainda vivas, e tão antigos, quanto 
o são outros que pe rtencem a especies já extinctas. Quando, 
pois, quizermos resolver a questão da antiguidade de algum 
fossil, é força recorrer tamuem ao seg~tudo metltodo, e ver 
si é possível demonst rar quantos seculos foram necessarios 
para se formar a rocha ou terreno em que se descobriu o 
objecto em discussão. No uso deste segundo methodo é 
mister que os objectos fiquem intactos lá onde foram des
cobertos afim de que possa cada um observar o terreno e 
todas as circumstancias necessarias para julgar da antiguidade 
delles. Caso tenham sido movidos ou t ransportados, é in
dispensavel que se narre quem, como e em que terreno os 
encontrou; como, aonde e quem os transferiu e conservou; 
e tudo isto deve ser authenticado por escripto e com teste
munhas superiores á toda a excepção. Do contrario, todo o 
homem tem o direito de suspeitar alguma fraude, etc , etc. 
Observe-se tambem que o facto de ser urn objecto pt!trificado, 
bem ou mal conservado, etc., não abona a sua antiguidade; por
que alguns objectos, certamente muito antigos, são bem conser
vados, como se vê, por ex., no mam1JlO!ttlt de S. Petersburgo; 
outros, pelo contrario, posto que relativamente recentes, s:io 
petrificados, mal conservados, etc. O. primeiro methodo póde 
empregar-se sem estas precauções, porque o fossil então 
t raz comsigo os caracteres que o distinguem e o demonstram 
antigo. Assim, por ex., basta ver o mammoutlt do museu de 
?: Pet.ersburgo para ~ntender que elle pertence a uma especie 
Ja extmcta; pots a dtfferença entre elle e os dois elephantes 
que estão a seu lado, é im~ensa. Supposto isto, vamos á 
nossa questão que é a segumte. 

586) E ' ou não é yerdade que se encontraram 
ossos humanm•, fosse1s no sentido proprio ?-Cumpre 
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antes de tudo observar que não se trata de especie extincta, 
mas de ossos que pertencem á nossa especie, porque do 
contrario elles não seriam lnonmtos. Nisto consenh::m todos 
sem excepção. A controversia, portanto, vem a ser si esus 
ossos pertencem ou 1u1o pertencem a pessoas humanas que 
viveram em tempos p1·cllislo1icos ou autes de Adão. Nossos 
adversarios o affirmam e tentam provai-o; nós, pelo contrario, 
o negamos sustentando que isto ainda não se demonstrou, 
pot que todos os argumentos até agora apresentados peccam 

·gravemente já pela fórma, j <í pelo fundo (1), 

587) Argumento I. - Estes ossos, dizem nossos ad..:. 
versarias, levam os caracteres de uma raça muito vil c 
barbara. Logo , as pessoas, a que pertencem, existiram em 
tempos prehistoricos.- Suppõe-!;C neste argumento o seguin
te priacipio geral : «Todas as 1·aças umilo vis e bm·baras 
perteucem aos tempos prehistort'cos». Mas este principio é 
falso, porque nos tempos historicos encontramos atrave1. 
dos seculos raças muito vis e barbaras, e tambem hoje vivem 
alguns desses povos no mu'ndo, como são, v. g ., os Cafres, 
os Hottentotcs, os índios anthropophagos, etc. E quem não 
sabe que até no meio dos povos civilizados não é raro v~r 
individuas tão estupidos, que parecem mais brutos do que 
homens? Porém não só é fal so o que no arg umento se sup· 
põe, é falso tambem o que nelle explicitamente se affirma. 
Com effeito os proprios defensores do homem prehistorico 
não concordam no modo de estudar os fragmentos dos 
craneos de Engltis e de Neauderthal, unica base deste ar· 
gumento. Pois elles mesmos demonstraram até á evidencia 
que aquellas mesmas propriedades se acham em pessoas 
civilizadas e respeitaveis dos tempos historicos. Os dissiden· 
tes apresentaram, como exemplo, o filho do n"larechal 
Grouc!ty (1766-1847) e o celebre medico Bufalt'ui( I787-
I87 5), em cujas cabeças encontraram os mesmos caracteres, 
invocados para provar que os craneos de Enghis e de 
Neanderthal haviam pertencido a pessoas de uma raça muito 
vil e baixa. Finalmente o sabic Pnmer·Bey ( illustre prus
siano, que nasceu em 1808) demonstrou que o craneo de Eug/lis 
pertencera a uma mulher ; o de N ea1lde1'tluzt, a um homem : 
ambos ~e raça celtica moderna! Tinham, no entretanto, 
estes d01s craneos sido a unica base para espalhar em todo 

( 1) Obser,•e·sc hem o es~d·J da que:nilo. Nossos adver>arios devem 
pr~var ; a nós basta negar ou a conscquencia ou 0 supposw ou ns pre· 
m1ssas, co•ntnnto que isto se fnç11 com bo11 rn1.ilo. 
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o mundo que o homem existiu na Europa desde mais ele 
300 mil annos antes da epoca actual ll! 

588) Argumento 11.- Nem menos fraco é o argu· 
mento que tiram da fo rma diversa observada em alguns 
craneos ou esq ueletos inteiros. P01s até nos vivos existe no
tavel diversidade de larg ura, comprimento. grossura, etc., 
quer da cabeça, quer dos ossos em geral. Esta diversidade 
é causada já pelas doenças. já pelos remedios. já pela pro 
fis5ão, clima, alimentação, vestido, calçado. etc .. Quem ig nora, 
v. g ., que as mulheres na China tecm o pé muito pequeno, 
porque desde os primeiros annos fa1.em uso de um calçado 
estreito, e, por vaidade, o conservam sempre? Robalo Sou
tltey, na sua Historio do /JraziL, vol., I pag. r 20, falando 
dos Payaguás diz : c Sua c; mulheres são de baixa estatura, e 
de pés tão extremHmente pequenos. que teem sido compa
rados avs das Chinezas. S uppõe.se q ue provenha isto do 
seu peculiar genero de vida, passando tanto tempo em es· 
t reitas canôas e jamais viajando d 'outra forma •. A historia 
pelo testemunho de Hippocrates (•), Strabão, Vesalio, Sca· 
ligero e Insfeld, nos conta de muitos povos que mudavam 
artificialmente a fórma natural do craneo. Não podemos 
resistir á tentação de copiar aqui o que lemos no vol 11, 
pag. 430 da Hist. do Bras de R. Southey. cNão se diz que 
elle os visse, que, si o fizesse, mal lhe podia haver escapa· 
do a sing ular deformidade artificinl com que das outras 
naçõi!S se distinguiam. Conseguiam-na, apertando a testa e 
o toutiço ás creanças entre duas taboas. com que tornavam 
perfeitamente chatas a:; cabeças, operação cujo fim era pro· 
curar a maior semelhança possivel com a lua cheia, para 
elles o ideal da belleza do rosto humano. O craneo, por 
conseguinte. desenvolve-se para os lados, semelhando mais 
uma malfeita mitra do que cabeça humana. Actualmente 
teem cahido em desuso estas taboas de compressão, con· 
tentando-se aquelles selvagens com moldar a cabeça á força 
de exprcmel·a entre as mãos :o . O mês mo Southey I. c. vol. 
VI, pag. 279, menciona os Cambebas ou Pacalequu, das 
uascazlt•s do /mbotatiu, t•aça que acltata a cabeça como os 
antigos Omaguas do Amazo1zas. (2) Diremos, pois, que 
tantos povos antigos e modernos viveram em tempos prebis· 

(~) De ncr~, Rqu!s el. locis, livro Vlll; Slrab11o, livro li; Vesnlio-Cor· 
pom hum""' f11br•cn, h,·. I. cnp. 5; Sce~l. - Comm. nd lib. V. Theo· 
phrasti-De caus. planl; lnsf.- L'homme nvanl l'histoire. chapitre XU. . 

(') Southey-H•st. do Jlrns. · - traducçilo port. do Dr. Joaquim de Oh
veirn c Castro; Rio de Jnn. 1862. 
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toricos, porque achatavam a cabeça e comprimiam o .pé r 
Antes de prcclamarem que esta ou aquella qualidade é 
propria das epocas geologicas, deveriam esses senhores ler 
algum pouco. a historia e ver si não se acha até em nossos 
tempos o que elles pretendem vende•· co mo antigo de cen· 
tenas de milhares de annos! 

589) Argumento III.-0 a• gumento tirado do typo 
dolico cepltalo e b1·aclti-cepltalo é tão fraco, que quasi frisa 
com o ridículo. Estas são palavras g regas, que significam 
cabeça comprida e cabeça curta. Chamam-se dolico-cephalos 
os craneos que teem o diamel1·o longitudinal, a saber: a dis· 
tancia em linha recta desde o osso frontal até o osso occipital, 
notavelmente mais comprido do que o diamdro tnwsversal, 
i. é., do que a distancia egualmente e•n linha recta entre 
os ossos parietaes. Denominam-se brachi·ccplwlos os craneos, 
cujo diametro long itudinal não é tão comprido a respeito 
do diametro transversal. Alfirmam, pois, que todos os ho
mens prehistoricos foram dolico-ct'j)hrtlos; mas nenhum .dos 
que viveram ou vivem em tempos historicos, fo i, nem é tal, 
porque o typo brachi-cephalo é indicio de civalização, o 
do/ico-ccjJ/talo de barbaria. Comt1•do natu ralistas de grande 
nomeada e insuspeitos demonstraram que tambem na Eu
ropa moderna se acham em grande numero craneos do/ico· 
cepltalos (t l. T endo o sa bio Pnmer-Bey medido com diligen
cia extrema os craneos de dois irmãos, averiguou que um 
delles era notavelmente dolico-cepltalo; outro, braclti cephalo! 

' 
590) Argumento IV.- 0 quarto argumento é tirado 

da antiguidade das grutas em que se descobrira111 ossos hu
manos. Respondemos que nem as cavernas são tão antigas, 
como ··e pretende. nem é possível provar que aquelles 0ssos 
estão lá desde os tempos pn:historicos, e muito menos que 
são authenticos. Veremos pouco mais adeante quanta é a 
confiança que podemos depositar nesses objectos vendidos e 
comprados como prehistoricos ; mas, dando de barato que 
esses ossos foram tirados dessas cavernas, etc., etc., ficaria 
ainda por demonstrar que não foram levados para esses lo-

(t ) Em nossa longa vida de ensino muitas vezes lemos tido occasiit:o 
de contar, entre os alumnos, meninos visivelmente do!ico-eephalos, e pode
mos ;,.sseverar que nt'!o eram os ultimas da nula. 

Podemos de mais a mnis referir, porém sem declinnr nomes, termos ti· 
do seis meninos, todos irmilos de pne e m:le. Dêlles, um era claramente 
doliro-rcplta/o e mais intelligentc que os outros cinco, os quaes com cer· 
tc::r.a eram bratlti-cej>halos. 
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gares muito mais tarde por all uviõel', etc. Ora isto ainda não 
se provou e mmcil será provado. Consta, portanto, que a 
existeJLcia di' ossos lmmauos, fosseis 110 sentido j)roprio, aiu
da não fc1i demonstrada. 

591) Duas perguntas innocentes e um embara
ço sério.- Asseveram nossos adversarios q ue os homens 
prehistoricos começaram a propagar-se com numerosos ca
saes ; eram muito fecundos, e <~S causas da mortalidade por 
longos seculos foram míni mas. Nós, todavia, queremos sup
por que a propagação principiou por um só casal. e, quanto 
ao resto, contentar.nos-<:mos com pensar que naquellas épocas 
tudo corresse, a respeito disto, pouco mais ou menos, como 
corre hoje no mundo. Mas a scicnci <• da estatística ensina 
que nos tl'mpos historicos os homens, apt!sar da mortalidade, 
tee m ido augmentando de • /~~s por anno. Podemos, portan
to, cre r que aquelles hc mens primitivos augmentaram pelo 
menos, de ds00 por anno, e que em termo medio dobraram 
o seu numero cada zo8 annos. Supposto isto desejamos 
fazer as du as perguntas seguintes :- 1.11) Dado que os ho· 
mens prchistoricos começaram a multiplicar-se por um só 
casal, 300 mil annos antes dos tempos ,historicos, e que 
aug mentassem de ./s00 por anno, e duplicassem o seu nume
ro cada 208 annos, pergunta -se quantos ltomcns viviam tlo 
principio dos tempo~· lu'sloricos ,) Pedimos o fa.vor da solução , 
que não é diffic il. Q uanto a nós, diremos francament e que 
achámos um numero composto de quatrocentas ,. trwta t' 

quatro cifras.-z.n) A superficic da terra , segundo dizt.m os 
geographos, é de ci nco milhões de miriametros quadrados. 
Si toda ella fosse habitavel, quantos homens deveriam es
tar em cada metro quadrado? Parece que a superficie da terra 
reduzida toda a md ros quadrados, se exprimiria por um 
cinco seguido dt• quatorze zeros; nós, porém, afim de faci· 
litar o calculo, queremos suppor que esses zeros sejam 33 
e que, tanto neste numero como no problema precedente, 
as cifras sejam todos zeros precedidos pela unidade. Obser· 
ve-se que a supposição é largamente favoravel a nossos 
adversarios. Vamos, pois. á divisão. O quociente vem a ser 
a unidade seguida por quatrocentos zeros ! Póde um tal nu· 
mero de hotHens caber em uma superficie de um metro 
quadrado? f \ maior parte dos defensores do homem pre
historico não tinl~am pr~vi~to esta difficuldade ; alguns po· 
rém, como Darwtn e f1gmer, suspeitando della, procurar2m 
eludil·a dizendo que naquellas epocas OCCOrreram C~\tacJis · 
mos muito grandes, os quaes por d iversas vezes destruíram 
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quasi todo o genero humano. Ninguem, todavia, se lembrou 
de contar quaes e quantos foram esses cataclismos, qual a 
causa delles, quantos homens e de que modo se salvaram 
cada vez, etc., etc. Nem v<~le responder, como elles fa1.em, 
que pouco sabemos àaquellas épocas tão remotas, porque 
esses srs. descrevem em pormenores os homens prehistori
cos, seus costumes, suas ca~as. e chegam até a contar os 
habitantes das cidades e das vi lias. E. si é verdade que pouco 
sabeis relat ivamente <1 esses tempos, com que direito affir
maes a l!xistencia desses cataclismos? Replicam que isto se 
deve suppor, do contrario o mundo não poderia conter 
tanta gente. Olvidam então que se trata de sct'mcia? que 
assumem, como os antigos g nosticos, o titulo de sabios? Ou 
ignoram acaso que a scienci'a não se dá bem com as sup
posições. porque consta de verdadt·s apodicticamente demons· 
tradas? Além disto, qual é o conceito que formam da Causa 
Pri ma? Uma Causa Prima que mata cruelmente tantos ho· 
mens por não saber onde collocal-os! Então porque os do
tou de tão grande fecund•dade ? ou porque, em Jogar de 
exterminai-os, não creou outros mundos ?Com certeza cum· 
pre dizer que a Causa Prima desses srs. ou não é sabia ou 
é cruel, ou é im potente, e por conseguinte é monstruosa! 
Concluiremos observando que, si esses cataclismos tives· 
sem realmente existido, o mundo estaria ainda cheio d&s 
ossadas de tantos miseraveis, nem menor seria a multidão 
de utensílios, armas e instrumentos de toda a especie. Como 
é, pois, que se encontram em quantidade tão pequena ? Não 
ha duvida que os nossos a migos se acham aqui em um em· 
baraço sério, do qual nunca hão de sahir. (t) 

592) As épocas prehistoricas da pedra e dos me
taes.-Podemos em gn-al1mtüo 1·azoaveluunte duvidar da 
altlhmtict'dade das collecçõcs de objecto~ cltamados preltisto· 
1·t'cos. Das numerosas collecçõt:s de objectos prehistoricos, 
existentes na França, nenhuma conseguiu tão grande repu· 
tação de authentica, como a de Boucher de Perthes. A lém 
de um grande numero de machados e de outros utensílios 
de silex e de metaes, continha essa collecção a famosa man
díbula de que vamos falar. Homens de grande fama julga· 
ram que aquelles objectos eram fosseis e prehistoricos. Luiz 
Figuier, v. g., não hesitou em affirmar que essa collecção era 

(•) O 1\utor deste problema é o celebre P. Angelo Secchi1 S. J. O 
nQsso trnbnlho consistiu apenas em rcduzil·o á m:~is simples cspressilo e 
ao alcance de todos. 
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argumento •rrefragavel da existencia do homem prehistorico. 
O proprio inglez Lyell , que até então havia recusado crer 
no homem antediluviano, abalou expressamente da sua pa
tri::: cvm o fim de visital-a, e, depois de percorrei-a rapida
mente com os olhos, exclamou : veui, vidi. victus S/1111. ( 1) 

593) Anecdota interessante (2).-clci nous touchons 
n une question trés dél icate. puisqu'il s'agit pour nous de 
contredire lcs afli rmations J'un homme cxcellent, qui ne fit 
que du bien pcndant son pa::;sage sm cettc terre, et qui, sur 
quelques·uns des points cssentiels de scs recherches, a été 
dupe de scs propres tllusions et surtoul des mensongcs ill
lércssés d'mu f!ouk d'indim'd11s qui t•;.:ploitaie-nl sn biem,t·it
lance f!ll !ui npporlant des objcts sur la provozance dt·squds 
ils !e /rompnienl indig nt/Jit!1ll. li faut donc, dans l'ceuvre 
archéologique e t géologiquc de M. de Pcrthes, fairc deux 
parts distinctes commc dans sa person ne, parce que dans 
SCS déCOUVCrteS i) )' a UI! CÔté Jégendaire qui a égaré la 
science. e t un côté positif, indiscutable, qui en a largement 

(•) /Jfludur dt Cr.fvçca:ur dt Po·rtlus nasceu em Rcthcl no clin dez <le 
Sct. de 1788, c fnllcccu em Abbcvillc no dia cinco rlc Ag. de 1868. Scn· 
do ainda muito moço, entrou como empregado n:1s alfandcgns, d:1s quaes 
seu pae, botnnoco distincto, em dorcctor. Em 1825 fixou·se Doucher em 
Abbcville, c fez parte da !X>rietl d'Emuloliou, fundada no seculo prece
dente. Todos os dias tinha em cadn horn as mesmas oceupaçõe~. De ma· 
nhnn cêdo banho frio no Sommn ; dahi a sun repartição ; em seguida o 
seu estudo. Publicou muitns ohrn~, em que se cncontrnm numerosos c 
grtwcs disparates. Em 1833 manifestou em um discurso o desejo de que 
l•ldb as nações se entendessem pnr:t reunir em um s1\ Jogar as pro<luc
çõcs da industnn humana Foi desta proposta que mais tarde tirou ori· 
gcm o uso dns exposiçJes intcrnncionacs. Propo1. lambem, na Opini,1o de 

11!, Cllrislop/1(1 a liberdade de trafico, :í qual suhatitlllram os tratados de 
conunercio. llavin em Boueher de Perthes dois homens totalmente <lilfe· 
remes : um, fino observador, empregado :unavcl, c.;onomiStl\ de idéas 
justas e, ns vezes, profundas; outro, phnntn~tico, insoíTrido do mysterio c 
do incognito; ora crente, ora sccptico, lnrgnndo o frei o :~os caprichos dn 
sun imngin:.ç:lo, que por fim ncccita\•n como rcnlidndes. Foi o homem 
phnntastico que escreveu ( Essoi sur l'origi11e tia •'lrts, onde se encontra 
uma zoologia dtgna dos /Jestioiru d:1 Edade i\ledin c das Jl!arovilluu do 
ferro tio Prule Jfli1o Rcvue Dcs Dcux Mondes, vol. IV de 1873, png. 
3J2-JJ7· 

(' ) Copiamos ns proprins pnlnvrns dn insuspeita A'tvuc Dts .JJm.r il!t•n· 
tlu, I. c. porque um dos nossos amigos teve a bondade de duvidnr ele 
ttue esta anccdotn fosse real assc,·crnndo que um snbio como Boucher de 
l 'crthes n:lo se .deixnria burlnr deste modo, e suppondo·nos cnpaz de 
apresentar uma cllaç,;o falsa. Agor:\, pois elle ter:\ a pacicncin de ler, e 
dir:\ si n:lo é verdade o que nffirmamos~ Caso ninda duvide, procure a 
R tllltt c n lein no Jogar citado. Preferimos a Rcvue no pcriodico, /.u 
illomlu, porque este scrin suspei to no nosso amigo. 



412 0 IIO~IEM PREI IISRORICO 

agrandi les horizons; occupons nous d'abord du côté lêgen· 
daire. li existe dans J'un des faubourgs d ' Abbeville, le fau 
bourg de Manchecourt, des sablo"nnieres placées á la base 
des coteaux craycux qui b ordent la vallée de la Som me, 
et dans lesquelles d t.:puis longues Mnécs on découvre des 
ossements fossilcs ( 1) Un savant natura listc, M. Baillon, cor. 
respondant du Muséum , a suivi p endant plus de quarante 
ans les travaux d'~xtraction; jamais dans ce long espace ch: 
temps on n'y a trouvé á côte de.s ossement<~ aucune hache, 
aucun objet de l'àge de pierre portant les traces du t ravail 
de l'homme. Les propriétaires ont constaté I e même fait ; 
mais un jour M. de Perthes dit aux ouvricrs: c Si vou:: trou 
vez des haches de pierre dan;; la sablon niérc ou dcs cai llou~ 

t ravaillés, vous me les apporterez; je vou.; les paie rai bien• . 
On savait M. de Perthes tres généreux. et com me lcs silex 
taillés sont communs sur les coteaux voisins des sablonnie
res, les ouvriers s'en procuraient facilement et les mettaimt 
cn réscJ"'lJC pour les apportcr de tewps n autre avec des os
scmen/s au lrop confiant col/ectionneur. L'un deux, pour se 
fa ire un petit revenu et, comme il le disait, mettre le pot 
au feu le di manche, établit même un a telier de sílex travail
lés et de haches antidiluviennes sur !' une des bornes de la 
zône de servitude, aux pieds d 'un vieux bastion de la porte 
Marcadé. D'autres s'etaie1ll mis à fabriquer des ossemmts 
fossiles. AllécMs par lcs gratijications, t"ls nl/erenl détcrrtr 
117l bidet, que so11 propriétaire avait cnfoui datts l'tm des 
enclos qui avoissiucnl, sur /e clumin de Lavitré, la sucre· 
rie que l 'on bâtit eu cc momcnt. Aprb cn avoir soigneuse
mmt 1uttoyé ll'S os dans 1m lait de cltmt.z, ils les porterml 
en divers t'lllroits de la sablomtiere et lt'S placercul à quel
qlft'S ceulimCtrt•s au·dcssous du 11iveau du sol,· les pluies 
d'ltiver, en s'z"ltjiltra1tl dans ltts saóles, lelfr firo tl j>rmdre 
wu: beL/e coulmr tt•rreltsc, et quaud i/s furml t'r j>oiut, ou 
a/la /es VC1tdre à M . de Pertlus, qlfi s' estima Ires luureux 
de posstder les restes 11énérablcs de I ' t?fjltlfS a1lliqltlfS (2). 

On avait t rouvé la monture; il ne restai t qu'á trouver 
le cavalier. M. de Per thes avait dit: Jc /e /roltverai ; il 
ti nt parole. En avant le champ de manreuvre de la gar-

(') En~rc ?ntrns cousas acharam nesse logu n bclln cnbcça do rhino
ccr~mte t raco

1
rtno qne hoje se vê nn galerin geologicn do museu de h is• 

to r ta nnturn • 

(·•) Les débris de l'cn 1 · . . 
• . d . ,,,, antqmts se tronvcnt e ncore nnJOnrd'hm dans 

qnelquc com es gre111crs mnnicip:n1x . 
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nison d' Abbeville s'cleve une butte circulaire sur laquelle 
un moulin, appelé te Moulin-Quignon , tournait avant la 
guerre (a de 1 870), qui I' a fai t disparaitre, son aile au vent 
pour faire de blé farine, suivant la formule consacrée dans 
les affiches locales. C'est là ct dans les environs qu'en I 346 
on a inhumé !cs victimes que la peste noire avait faites à 
Abbeville : M. de Perthes. qui poursuivait toujours avec un 
zêle ct une conviction à toute épreuve la recherche de 
l'homme ant idil ••vien , fut prévenu par les ouvriers qu'on 
extrayait dans cet end roit eles cailloux pour l'entretien des 
routes. Oll r avait, d isaient-ils, dans un temps trouvé des 
os d'homme. c Clurclu.t bieJH, dit M. de Perthes, et l'on 
apprit un jour à Abbeville que l'homme antidiluvien, repré
senté par un frag ment de mâchoire, était enfin trouvé. 
M. de Perthes en informa l'Europe entiere. Au moindre 
doute s ur l'authenticité de la découverte, il se montrait si 
p rofondément désolé que ccu.t: mêmt• dont i/ t'1lvoquait lt
témoig nage se u raimt fa il Wl ?'eproclu de détruin les 
illusions d' un vieillard aimé ct respecté de tous. Les géo
logues les p!us éminents de la F rance et de I' Angleterre 
partageaient les mêmes sentiments ; ils garderent un silence 
discret, et il en fut de la mâchoire du Moulin-Quignon 
comme des plumcs de l'ange Gabriel et des garnitures de 
la robe de notre mere la sainte église ; elle passa à l'état 
de relique. L' admillislrotion du iltfuséum L' afait mett1·e sous 
verre, t•t /ou/ te 11tonde y croit, excepté ceux qui en savent 
l'histoire. • 

Eis em que deu o homem prehistorico de B oucher de 
Perthes, cuja fama soou em toda a Europa. E ' ve rdade 
que os geologos tinham estabelecido alg uns criterios para 
discriminar os objectos antigos dos recentes ; o facto, po
rém, veiu mostrar que esses criterios são insufficientes. Os 
trabalhadores de Abbeville souberam eludir esses criterios 
e o mesmo faz aquella turba multa de cavalleiros de indus
tria. que ganham a vida enganando geologos e palc::onto
logos. a quem vendem objectos recentes como si fossem 
da mais remota antiguidade. Elles juram que encontraram 
tal objecto: arma, pedra, osso, etc., em terreno tcrciario, e 
o vendem aos trabalhadores ou a estudantes inexpertos, que 
os col\ocam nas collecções com seus papeis explicativos, e 
deste modo pedras e armas do seculo XIX passam por 
se•·cm antigas centenares e milhares de seculos antes da 
nossa éra I Colhemos estas informações do nosso Luiz Fi
guier, sobre o qual nllo póde cahir sombra alguma de sus-
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peita. E'. portanto, licito, justo, razoavel. duvidar da au
thenticidade dessas collecções. 

594) Supposta a authenticidade- dessns col/cc~·iJPS, 
m'uda uão está provado que esses objeclos rt•montam a ce1t· 
tenares de milhares dt· seculos anlt•s tia época !tistorica ; 
pois úS argumentos apresentados para este fim são incon· 
cludentes.como passamos a demonstr ar.- 1) ~ffirma·se em pri
meiro Jogar que os homens primitivos por longos seculos 
empregaram só a pedra, porque. sendo elles muito rudes, 
não conheciam os metaes, nem podiam fundil-os emquanto 
na:o acharam o fogo juntamente com o modo de accendel·o 
e de o conservar. - 2) Dizem em segundo logar que nc· 
nhurn claquelles povos, depois de pôr-se, pela descoberta 
dos metaes, no caminho da civilização. voltou atraz ; ne
nhum tornou a \tsar a pedra ~ó ou mais do que os metaes. 
Todas estas asser<;óes são gratuitas, <: por isto devem ser 
negadas simíJlesmente, visto ensinar a Logica que quod gra· 
tis asseritur. g ratis m :l{atuJ. Mais adcante, todavia, mos
traremos positivamente falso o que se affirma no primeiro 
logar, limitando-nos agora a tratar do que se diz no se· 
gundo. Pretendem que esses povos. uma vez entrados no 
caminho da civilização. wmca retroct·dcram. Respondemos 
- r) que, si isto fosse verdade, elles deviam ser homens 
bem diversos daquelles que existiram em tempos historicos, 
homens excepcionae:-. e, quem sabe ? de outra especie. Pois 
a historia, a mestra da vida, nos ensina que os povos nas
cem, crescem e morrem do mesmo modo que os indivíduos. 
Onde está hoje a civili zação do Egypto, da Chaldéa, da 
Assyria, da P(>rsia, da Grecia e de tantos outros povos? 
Chegaram elles a um gráu eminente de poder e de civilização; 
mas, voltando atraz, decahiram, e actualmente vivem na 
barbarie. E porque então aconteceria o contrario nos tem
pos prehistoricos ? ou, pelo menos, como é que se sabe 
desses phenomenos tão extraordinarios e oppostos aos fa· 
ctos historicos ~ Não se sabe, mas suppõe-se e affinna·se, 
por ser nece~sario para esteiar esse pobre velho do homem 
prehistorico! Eis a sciencia que pretende insurgir·se contra a re
velaçãol-2) Si aquclles homens realmente viveram, é certo que 
nao foram nem _todos ricos, nem todos pobres, nem todos acti
vos, nem todos mdolentes; mas haviam de ser parto! ricos, parte 
pobre~, outros acti~os e industriosos, outros ineptos e indolen
tes. Drzemos que tslo d certo, porque dimana da condição e 
natureza do homem. Além disto, sendo tão numerosos, 
hao de se ter espalhado por toda a terra e, por conse· 
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guintc, se póde e se deve affirmar que nem todos occu
param paizes abundantes de mineraes. Afinal, visto serem 
elles muito rudes, não ha duvidar que o commercio e todas 
as relações sociaes encontravam ahi obstaculos infinitamente 
maiores do que em nossos dias. Segue-se de tudo isto 
co111 a maior clareza que algu ns daquelles povos volveram 
ao uso da pedra depois de empregar os metaes, c alguns 
ja usavam os metaes quando outros continuavam a servir-se 
da pedra. Pois os mctaes não existiam em toda a parte, 
nem era possível transportal·os rapidamente por todo o 
mundo; nem os pobre!> tinham meio· para procurai-os, etc., 
etc. E não vemos acontecer o mesmo hoje em dia ? Acaso 
as modas de Pariz são adaptadas de subito em todos os 
paizes e por todos os homens ? Não h a seculos que se co
nhecem as armas de fogo, a imprensa c outras invenç~es ? 
Como é. pois, que tantos povos na Africa, na Asia, na 
Oceania, no Brasil e no resto da America ainda fazem uso 
das frechas e nem sabem o que é a imprensa, e nem se 
vestem, nem moram em cidades, nem sequer conhecem o 
que nós chamamos luxo? Dirão que esses são povos bar
baros dos quaes não se deve ter conta? E barbat·os ou
trosim se supp(5em os homens prchistoricos, e, si foram 
adeantando na civilização, deviam progredir da mesma arte 
com que o fi1.eram os homens dos tempos historicos. 

595) Quatro fa c tos .-Reforçam. porém, os nossos ad
vcrsarios o argumento com os quatro factos seguintes:-1) 
Em algumas excavações descobriram,se instru mentos de 
pedra sem nenhum instrumento metallico.- 2) Em outras, 
encontraram-se pedras lascadas sem as polidas, ou vice
versa, e o terreno em que jaziam as pedras lascadas, era 
mais baixo e mais antigo do que o occupado pelas polidas. 
-3) Em alguns Jogares acharam, juntos, instrumentos de 
pedra e ossos pertencentes a anim:1.es de especies extinctas 
ou emigradas. - 4) As figuras desses animaes eram grossei· 
ramente esculpidas já em pedra, jà em marfim, já nas pon· 
tas das rennas. 

596) Res p osta, - Nós não negamos estes factos, mas 
su~tcntamos que não provam cousa alguma em abono da 
op•.nã~ de. n~ssos adversarios. - Com effeito, quanto ao 
prmu:zro, 1. e., que se acharam instrumentos de pedra sem 
algum instrumento metallico, respondemos que aquelles ins
trumentos de pedra podem pertencer a povos da epoca do 
fe rro e até dos tempos historicos. A razão é clara, porque, 

Z7 
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segundo nos conta a historia, numerosos povos dos tempos 
historicos usaram e ainda usam instrumentos de pedra. Eis 
os factos.-r) João de Barros, o bem conhecido historiador 
da India Portugueza, falando do povo da Grande Canaria 
t. I, Dec. I., liv. I , cap. XII, pag 105, diz: cOs moradores 
da grão Canaria tinham dois homcn~ principaes ... A peleja 
delles era ás pedradas, e com páus curtos á maneira de 
regei tos de remesso ... Eutre elles não ltavia ferro, e á ming ua 
del/e rapavam as barbas com pt·d, as agudas: se haviam 
algum á mao era mui estimado, c faziam anzolos delle. 
Ouro, prata, nem outro metal não o queriam ... •.-2) A maior 
parte dos habitantes da America, quando esta foi desco
berta, apesar de conhecerem o fogo, não tinham idéa dos 
metaes, servindo-se unicamente da pedra, da madeira ou dos 
ossos.-3) O povo da peninsula de A"amtscltalka juntamente 
com o das ilhas A leutas e da Alaska, quando no principio 
do sec. XVIII, foi conquistado pdos Russos, não possuia 
nenhum metal, sendo todos os seus instrumentos: facas, frechas, 
machados, etc., ou de osso ou de pedra. Hoje esse povo, 
embora faça uso dos metaes, continúa a servir-se tambem 
da pedra. - 4) Outro tanto faz o povo do va lle do Nilo. 
cO Egypto historico tem demonstrado que ahi se empre
gavam todos os utensílios dos tempos prchistoricos; ha
via-se, comtudo, geralmente supposto que esses instru
mentos pertenciam á barbaria, ou que, pelo menos, deno
tavam a ignorancia dos metaes. Si estudarmos com attenção 
sempre maior as descobertas desta ordem, ficará sempre 
mais co11jirmada pelos 1nomrmeutos a coexistencia de ule11-

st'ltos de p edra, de ossos e de uutal. Quando o snr. Mariette 
viu que os barbeiros de A bydos rapavam a barba com ua
valhas d~ pedra, quando os arabes de Quournah lhe mos
traram as pontas das lanças dos Beduínos egualmente de 
pedra, pareceu-lhe ser transferido para a edade da pedra, 
e concluiu que no Egypto a epoca da pedra correu sob os 
Pharaós, os Gregos e os Romanos; que durou no tempo 
dos Arabes, e que, até certo ponto, persevera tambem em 
nossos dias ( 1 ). • E' o sabio e insuspeito egyptologo C h abas 
que fala deste modo. Porém nas excavaç(5es, os instru
m~ntos ~e pedra encontram-se separados dos de meta~. 
SeJa mutto embora, mas para que disto se possa infertr 
alguma cousa, cumpriria defender uma these evidentemente 

. (1) Clmõas - Études sur l'nntiquité historiquc d'nprés les sourccs Égyp
uennes ct lcs monumcnts réputés J>réhistoriques, Cliap. V. 
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absurda, a saber: que onde se acha uma especie de uten
silios de um povo, ahi devem estar tambem todas as ou
tra9, e que esses in9trumcntos são inseparaveis. Além disto, 
p ara da au-;encia dos ins~rumentos de metal poder·s~ i~
feri r que elles t\unca esttveram naquelle logar, prectsana 
demonstrar que ning uem os tirou e tambem que não foram 
consu midos pela ferrugem. Não só é impos<;ivel provar estas 
duas cou;as, mas pelo contrario o facto mostra que a 
ferrugem gasta c dest róc o ferro. o arame e até o bronze. 
Na.; excavaçõcs de Herculano, v. g., os unicos utensilios 
que se encontram inteiros, são os de bronze dourado; e nas 
excavações de Tltorsbj érg, no Sleswig acharam-se algu ns 
punhos e copos de espada sem a folha, e algumas hastas 
de lança sem as pontas As hastas eram de páu, os pu· 
nhos e ·0 3 copos de bronze, como tambem de bronze eram 
alg uns outros uteno;t lios descobertos no mesmo terreno. 
Concluiu-se de tudo isto que as folhas das lanças deviam ser 
de ferro. Oi versas moedas, que jaziam no mesmo Ioga r, le
vavam a data do anno 197 da éra christan. 

597) H facto.-De egual valor é o argumento que se 
tira do 11 facto, a saber: que se encontraram p~dras Las
cadas um as polidas. Pois a maior e a menor rudeza ou 
elegancia dos utcn'i tltos não é arg umento de antiguiJade, 
mas só de ter havido pobres e ricos, como acontece tam
bem em nossos dias. Do, contrario, os geologos futuros po
deriam dividir, por ex., este nosso sec. XIX em epocas ainda 
mais extensas do que as prehistoricas porque em n••sso 
seculo existem utensilios lavrados com a maxima perfeição 
da arte ao lado de outros de maior rudeza. como são os 
que pertencem aos pobres, sendo infinitos o<> gráus inter
medios.-E' certo egualmente que, si em alg uns Jogares 
encontraram só utensilios grosseiros de pedra, em outros 
descobriram confusamente grosseiros e poliuos ; em outros 
estavam juntos instrumentos de pedra e de metai.-Na-; ex
cavações de Perigueux, v. g., colligiram 502 5 instrumentos 
de pedra, dos quaes 3002 eram polidos; todos os outros, 
grosseiros. Bateman citado por Lubbock. tendo examinado 
3 1 tumulos, em todos achou utensili•)S de bronze ; em 29, 
tambem utensilos de pedra, quasi todos grosseiramente la
vrados. Podemos outrosim dizer que esses instrumentos pre
cedentemente e~am polidos; mas, sendo gastos pelo uso, 
parecem grossetros. Póde do mesmo modo ser que o arti
n cc começasse a lavral.os como polidos, e tendo·os quebra· 
<io em consequencia de algum golpe falso ou de algum 
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vicio da pt·dra, os abandonasse como inuteis, e por isto pa
recem grossciroc;. 

598) III facto .-i. é., que jaziam ;'tmtos instrummtos 
de pedra t' os ossos de nui111aes pertencentes a especics eztin
ctns ou emigradas. Para que tudo isto demonstre alguma 
cousa é misté r fixar a epoca em que essas especies se ex· 
tinguiram ou emigraram, e tambem prôvar que aquelles 
ossos humanos não foram para esses depositos transferidos 
pelas alluviões ou juntamente com os ossos antigos dos 
animaes ou mesmo mais tarde. Isto ainda não se provou e 
nunca se provará, porque é impossível. 

599) Ao quarto facto- i. é., que as figuras dt·sses 
am·maes são esculpidas uns pontas das 1'e1mas, etc., repli· 
camos :-1) que é muito incertn, tanto a epoca da extin· 
cção, como n da transmigração dessas especies.-2) Si se 
tra ta dos animaes emigrados, os autores dessas figuras po
dem ser os habitantes dos pa izes p<• ra onde os animaes se 
transferiram, ou dos paizes donde abalaram, visto não ser 
impossível quê entre estes ficassem algu ns corpos.- 0 mesmo 
val e a respeito das espe<:ies extinctas, porque os homens 
podem ter achado seus corpos e tel ·os pintado e esculpido, 
como hoje, v. g., muitos tiram em S. Petersburgo o retrato 
do famoso mmltmoutk Pelo que acabamos de ver está claro 
qu~ para explicar esses factos não é mistér idéar às épo
cas da p~!dra lascada, da pednl polida , do aran;e, do bron:~e, 
uo ferro, e muito menos é necessario suppor que essas epo· 
cas íossem successivas e durassem centenas de milhares de 
annos. Deve-se. portanto, eliminar do campo da sciencia 
o conceito, e, por conseguinte, tambem a nomenclatura das 
t•pocas da ju·dra, c dos 111etaes porque estas phrases de
notam epocas muito dilatadas que teriam existido succes
sivamente, c é neste sentido que as ·empregam os homens 
da sciencia moderna. Si taes epocas não passam de um 
sonho, conforme acabamos de demonstí·ar, essas palavras 
n;io teem sentido c, por isto, não se devem ~ mpregar. 

6oo) A pedra e os metaes nos tempos histori
cos.--Duas asserções: - 1) Os !tomms ltistoricos, desdt· os 
jt•imeú·os scculos, emjJ1't'{{nrmlt toda rt 11arüdadt• d~ armas 
e de iustrumeulos quer de pedra, qut' 1' de melai ;-2) Os 
ult'usilios, já dt· pedra, já de metal, dt·smterrados até agcwa, 
pertencem todos aos tempos ldstoricos. Segue-se que os an· 
tigos utensíli os. etc., descobertos rec:entemente não logra
ram dc~rubar a chronologia classica do genero humano; pelo 
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-contrario, a teem confirmado dando-lhe credito sempn:: 
maior. 1\ conscquencia é claríssima. Falta unicamente pro· 
var com a hisloria na mào as duas proposições que servem 
de base á no.,sa these. 

6o 1) Os home ns historie os - usaram jwttameute de 
/c1da n varil'dade dt• inslrllllll'lllos. Nao ha duvidar que os 
mctaes eram conhecidos antes do rliluvio. Moysés (Gen., 1 V, 
22) nomc.:a Tubalcaim, filho de L<~mech, descendente de 
Caim, rcpresentando·o como artífice ill ustrado em todas as 
obras de bronze e de ferrú. Este T ubalcai m nasceu antes de 
Noé, filho de outro Lamcch. descendente de Seth. Eram, 
por consegui nte, cs metacs já usados pelo menos cinco se
cuJos antes que Noé dé~"c t>rincipiu á co nstrucção da arca. 
Nem poderia certamente Noé, sem o auxilio ele taes instru· 
menlos, (,,brica r aql1e1l e navio tão cxtraordinario que, no 
ver de j oao Lapelettier, seguido pvr C:~'mct e outros g ran
des interpretes da S. Escriptura, era de 40.000 tonelad:.s.
Os antigos Egypcios conheciam os metaes desde a epoca 
remotis;;ima do antigo imperio, c desde esse tempo os 
empregavam, como nós hoj e, na ngricultura, nas arks. na 
g uerra, nn caça, na pesca, nos ornatos c até na medicina. 
E' certo outrosim que juntamente com os utensilios de 
metal fizeram os homens em tempos historicos uso dos de 
pedra, madeira, osso c chifre, do modo que costumam em 
nossos dias alguns povos c particularmente os selvagens do 
BrasiL-Os Egypeios, antes de embal.:amar os corpos, os 
abriam para exll·ahit· ag cntranhns c nesta occasião occu
pavam uma faca de pedra, chamada pedra etltiopica por 
Herod0to e por Diodoro ( 1) . Os sabios que visttaram o 
valle do Nilo, descobriram, em cidades outrora florescentes, 
numerosos instrumentos de pedra de toda a qualidade; al
guns rudes, outros polidos: todos, porém, muito semelhan
tes ;iquelles que acharam na Europa nos logares chamados 
EstaçiJes Preltistoricas. Os mesmos sabios observam que 
desses instrumentos. s:Io mais numerosos e mais grosseiros 
os que pertencem á epoca dos Lagitlas e á dos Romanos, 
do que os pertencentes a ér:.s anteriores ; de sorte que, no 
senttr dellcs, um instrumento é tanto mais antigo quanto 
mais perfeito: V.ê-se, portanto, que os Egyptologos pos· 
suem um cnteno totalmeni:e opposto ao que invocam os 
defensores do homem prehistorico. Nas minas de \.Yady
Magharah, no Sina'i, existem tantos instrumentos de silex, 

( 1) Heroduto, Liv. I, Ih; Diocloro1 Liv. I, 91. 
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tantas casinhas de pedra sem cimento e tantos restos de 
cozinha e de animaes transmigrados, que, diz Chabas, hoje 
se dana por certo ser tudo aquillo prehistorico c das epo
cas mais remotas, si alli mesmo não se lêsse um grande r~umero 
de ín~cripçúes, as quacs testrficam que aquellas obras foram 
executadas no tempo da dynastia XII, uns dezesete ou 
vinte seculos antes da éra vulgar. Que os Hcbreus faziam 
uso da pedra, quando já conheciam e enrpregavam os metaes, 
prova-se pelo cap. IV, 25, do Exodo, c ndc Morsés refere 
que Sephora circumcidou seu filho cotn uma j aca de ped1·a, 
bem como pelo cap. V, 2, do livro de Josué, no qual se lê 
que Deus ordenou a Josué apromptasse facas de pedra, f ac 
tiói Cltltros lapideos, afim de submetter á circumcisão o povo 
que, por ter nascido no deserto, ainda não tinha cumprido 
com essa cerimonia relig iosa . Citam-se Cgllalmente com 
este intento algumas palavras, accrescent:Jdas pelos Setenta 
ao verso trinta do ultimo capitulo do mesmo livro. Aquelle 
verso reza que Josué foi sepultado em um terreno seu em 
Thamathsarc, situado no Monte F:phraim na parte septen 
t rional do Monte Gaas. O accrescimo dos Setenta é o se
guinte : c Junto delle se guudaram as facas de pedra com 
que, segundo a ordem de Deus, circumcidára em Galgala 
os filhos de fsrael, quando os conduziu do Egyplo, e allí 
estão até o presente dia :t.-0 sepulchro de Josué foi em 
1863 descoberto por M. Guerin, o qual no atmo seguinte 
leu, na Acadcn1ia das Inscrípções de Pariz, sobre este as
sumpto. uma bel la memoria enriquecida de taes argumentos. 
que todos 0)) arcbeologos adhcriram á stta opinião, i. é., que 
tal sepulchro era certamente o de Josué. -Em 1871 o pre$
bytero Richard, celeberrimo hydrogeologo francez, depois 
de visitar o Alto Egypto, o Sina'i e a Palestina, annunciou 
que no Jogar do sepulchro de Josué achára as facas de 
pedra, indicadas pelos Setenta, e todos o applaudiram 
quando as mostrou no congresso de Edimburgo e no da 
A cademia das Sciencias de Pariz. Muitos outros autores 
falam de povos que, apesar de civilizados e de conhecer os 
metaes, faziam usp da pedra. Diodoro, v. g., refere de al
guns povos do Oriente que matavam os peixes com pontas 
de chifre e os cortavam com facas de pedra; Herodolo 
conta que os ethiopes do exercito de Xerxes na li guerra 
medica tinham frechas com pontas de pedra; Tacito relata 
que todas as armas dos Fínnezes eram frechas ele osso. O 
illustre F . Lenormant deparou na Attica com um tu muJo 
que cont inha muita.s pontas de lanças de pedra rudemente 
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lavrada . Descobriu-se nestes ultimos annos em Marathona um 
grande numero de frechas com ponta de pedra, ~mpilha
das nos tumulos que os Athenienses ergueram a seus 
her6es em seguida á famosa peleja ganha por Milciades 
contra os Persas. T oda esta variedade de instrumentos, 
feitos de materiacs differentes, foi usada ao mesmo tempo, 
i. é., nas cpocas historicas. E' falso, portanto, ter havido 
uma primdnt epoca .. a snber: urna longa serie de seculos 
em que os homens se serviram exclusivamente da pedra, e 
depois outra na qual empregaram só ou tambem os metaes. 
Com effeito desta successão imaginaria de epocas não se 
encontra vestígio algum na tradição sagrada, nem nos 
annacs das nações cla:;sicas. Si perguntarmos aos monu· 
mentos de todos os povos conhecidos, si consultarmos os 
mais antigos historiadores, acharemos, é verdade, testemunhos 
muito claros relativamente ao uso da pedra e dos metaes ; 
não encontraremos, porém, indicio algum, nem sequer tcnuis· 
simo, de que a pedra fosse por longo tempo empregada 
corp exclusão dos mctaes por todos os homens que habi
tavam a superficie da te"rra. Si fosse diversamente, não 
podia deixar de existir algum indicio dessa successao, tanto 
mais que os historiadores tinham o exemplo dos poetas, 
os quaes dividiam em quatro as edades do genero humano 
applicando·lhes o nome de quatro metaes - ouro, prata, 
bronze, ferro. Esta divisão na poesia é obra da imagi
nação ; na historia seria propria e real. Mas nenhum histo
riador se lembrou de fazel-a; é força. pois, confessar que 
e~a nunca existiu. : f: 
-602) O s ins trumen tos d escober to s até a gora 

pert en cem aos tempos h istoricos.-São numerosas as 
descobt!rtas que correspondem ás indicações dos historiado· 
res. Taes são, v. g., as do sepulchro de Josué, das facas 
de pedra usadas pelos Hebréus, das frechas de Marato:1a, 
as de Pompeia, de T roia, etc.-Muitas outras seriam com 
certeza dadas por prehistoricas, a não serem as inscripçCies 
que as acompanham, como s:Io, v. g. , as do Eaypto, do 
Sina'i, da Assyria, de Babylonia. etc. Existem, t verdade, 
alguns instrumentos, aos quas n:Io se póde applicar esta 
mesma explicação ; porém a semelhança delles com os ou· 
tros basta para persu1dir-nos de que elles pertencem egual
mente aos tempos h•storicos. Temos mais .duas razões para 
demonstrar que em geral a antigui lade de todos os utensi · 
lios não vae além dos limites marcados ao genero humano 
pela chronologia classica. Tiram-se estas razões da qualida· 
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de do terreno e da profundidade, em que acharam esses 
objectos; pois é cousa certa que os terrenos são de epoca 
recente e que os utensilios , sem exceptuar os de pedra 
lascada, jaziam na profundidade de poucos metros. Des
cobrem-se, entretanto, em profundidade dez vezes maior, 
cidades inteiras, que florescer:tm em tempos historicos. Uma 
dessas cidades, por ex., é a ele ~roia, cujas minas se ex
traem rle excavnçõcs que contam vinte metros de ai· 
lurn (t). Um dos Jogares mais celebres pela descober
ta de objectos julgados com loda a certeza prehistoricos, é 
a beira do Saôna, em França. Pesquiza~, todavia, mais re
centes e mais cuidadosas assegu ram que todos os in :tru· 
m<' nlos colligidos naquellc itio pertencem a tempos histo
ricos. Pois a zona ou camada em que estavam enterrados 
os in~trumentos de pedra suppostos prehistoricos, toca a 
zona superior. na qual jaziam Instrumentos romanos. Am· 
bas <JS zonas teem egual profundidade, e as duas juntas não 
passam de dois metros. Assi m como as camadas inf\!riores, 
amba:; são formadas pelas alluviões do Saôna. Agora, si 
suppuzcrmos que a formação da zona que c6bre os objéc
tos romanos, levou vinte seculos. e mais vinte seculos a 
formação da zona seguinte em que estavam os objectos da· 
dos por prchistoricos, teremos que esses utensílios perten
cem egualmente a tempos historkos. Isto seria sufficiente 
para a nossa thcse. Comtudo esta supposição vae muito 
além do tempo calculado segundo a experiencia dos factos; 
pois, segundo essa experiencia, como póde qualquer averi
guar, os objectos que caem sobre um terreno molle e re; 
volvido a miudo por alluviOes, tendem sem descanço a des· 
cer sempre mais rundo no m<!smo terreno. Isto verifica-se 
á risca nos objectos da beira do Saôna. Cumpre tambem 
observar que, para chegar a uma certa altura uma camada 
que se fórma com depositas de alluviões, exige-se . mais 
tempo, quando o solo sobre que caem as ag•Jas, é alto ; 
menos, quando o mesmo solo é baixo. A razão disto está 
no racto de que as ag uas no primeiro caso se espalham 
mais e se accumulam menos. No segundo caso acontece 
totalmente o contrario, i. é., que as aguas se espalham me
nos e se accumulam mais. Dá-se o mesmo nos objectos 
depositados, cuja superficie, quando ficam em secco, está 
sempre na razão inversa da ~ltura. Segue-se disto que a 
zona inrerior da beira do Saôna, onde havia objectos sup· 

(•) Vide--/.u .1/owiN, 9 de Oul. de tS73. 
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postos p rehistoricos, levou menos tempo do que a superior 
para attingir á altura de um metro. Encontr:~ram· ~c na su
perior objectos romanos, e. por conseguinte, não levou a 
formar-se mais de vinte seculos. E', pois, claro que ttlmbem 
a formação da inferior fica muito commodamente dentro dos 
tempos historicos. Consta, portanto, que nenhum dos ins
trumentos, utensílios, armas, e~c., achados até o presente, 
tem razoHvcl d•reito a exigir a dignidade de objecto pn::his· 
lorico. Pociemos, então, com toda a segurança concluir que 
a cltrouologia classica 11adn perdeu; mas. pelo C01Jiran·o. 
tem gault/ldo llllflla com as dcscobcr/ciS rcccnles dl' pedras, 
os:.-os, armas. inslnllllt:lllos, ele. 

603) Estacões pre h•storic3s.-Gabam-sc nossos ad· 
versar;os de ~Jl:c finalmente encontraram casas prcllistoricas. 
e çoncl ucm que, ''isto t·xistiron ltabitaçõrs prcldstoricos, é 
f orça infair lacm lzavido lambem morodorcs prdu'storicos. 
Nao h<t duvida! Tudo, porém, está em provar que essas 
habitações sejam re.tlmcntc taes.- Elias ~ão propriamente 
de duas especics. i. é , as grutas c as lzabitações locuslres 
c palustres, ás quaes, como por appendice accrescentam 
as lt rramaN da ltalia c os l(joekkm-mocddt1zg· ( restos de 
cozinha ) da Dinamarca. Entre as g rutas, a mais celebre é a 
do Kcnl11cky, denom inada g r111a do mammoullt, a qual tem 
tres l<:guas de comprido, e encerra uma sala com uma su
perfic•e de t rinta metros. Outra é a de Auri'g nac, no de
partamento do .alto Garonna. descoberta por acaso em 1842. 
A idéa das !tabitaçõi!s lacustres e polllslrcs nasceu do fc.cto 
de t <::rem os habitantes de Me1len. na Suissa, em 18 53 en · 
contr.1dn1 nn beira e no fundo do lago de Zurich, os restos 
de uma palafilla, i é.. alguns esteios fincados no solo e 
outros em posição horizontal, àlguns utensílios grosseiros, 
umas <trmílS de pedra e de osso juntamente com outros 
fo.;seis semelhantes aos jâ descobertos nas paragens circum· 
vizmhas. Logo que se espalhou pela Europa a fama do 
descobrimento dcstas preciosidaoles, déram uma busca geral 
nos lagos da Suissa. da Italia, da Baviera, da Carincia, 
Carniola. Pomerania, França, Inglaterra, etc., achando por 
toda a parte restos de palafittas, de animaes fosseis, utensi
lios e instrumentos de pedra, etc. Tudo foi sem demora 
baptizado e~·-cat!tedt·a por prehistorico, dando a essas 
ca.;as o nome de Estaçõu Pre!tistoricas. Tentam demons· 
trar a su.a antiguida~e pre!tistorica-I} observando a fórma 
e a qual_1~ade das dtt.as estações ou casas ;-2} examinando 
os utens1hos, armas, mstrumentos e tudo o mais que se en· 
contra nellas e em suas dependencias. 
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604) Resposta.- Relativamente a este segundo ponto, 
diremos ter sido já demonstrado com toda a evidencia que 
todos os ossos humanos, utensílios, armas, instrumentos, etc., 
de~cobe •·tos até agora podem pertencer aos tempos histo· 
ricos.- A respeito do primeiro modo de argumentar, é claro 
que, para se concluir alguma cousa. sel'ia necessario de. 
monc;trar a propo<;ição seguinte: iVullca em tempos ltistoricos 
ea:útiu povo que morasst· nas cavrrnas: 111mca foram 11t'llas 
enterrados os mortos. waua surg-iu ddade, villa ott casa 
alguma sobre lago, rio 011 lagôa.- Longe, porém, de satis· 
fazerem a esta justíssima exigencia da Logica, elles distraem 
o leitor com descripç6cs pouco mais ou menos interessantes 
e no fim com grave ofTcn"'a da mesma Logica affirmam o 
que desejam, mas não provaram. iVlio provaram, dizemos, 
porque o que elles apresentam como conclusão, não se con
tinha nas premissas e nao passa, por conseguinte, de uma 
simples e pura affirma~o. Vamos, portanto. ver o que re· 
fe re a historia sobre estes pontos. J t:lgamos poder demons. 
trar que o uso de habitarem alguns homens 011 povos nas 
gr11tas t ' de eu/errarem ndlas SI!IIS mortos, qut•r por eleiçllo, 
quer por necessidade, nclta se lllencionndo não raras ves:es 
na historia, e ainda l'IJ/ nossos dias não falta quem conti
míe a tu esse mesmo costume. O celebre P. Antonio Bres· 
ciani, S. ]., autor do Hebréu de Vemna e de varios outros 
romances publicados pela Civ. Catt., na sua bella obra
Costumi del/a Sardegna compara/i cogli antichissimi popoli 
orimtaii-trata muito sabiamente este assumpto, e com admi· 
ravcl erudição mostra como o uso de morar em cavernas 
foi assaz commum a diversos povos orientaes dos tempos 
historicos; que algumas dessas cavernas eram obra da natu· 
n·za ; outras, da mão do homem. Conta outrosi m que varias 
dessas grutas existem nas costas do Erythréu e do golpho 
Persico, na Palestina, em Malta, na Sicilia, nas Baléares, e 
sobretudo na Sardenha, onde ainda vigora o costume de 
habitar nas grutas Refere a este p roposito o illustre escriptor 
o que em nossos dias aconteceu a um notavel missionario 
na ilha de S. Antiocho. perto da Sardenha. Sendo elle con· 
vidado e 9uasi compellido a prégar de noite em um Jogar 
deserto, vau desde o principio do sermão sahirem da terra, 
coa~1o por encanto. um grande numero de ouvintes que pa· 
recaam almas _do outro mundo, e no fim desapparecerem 
com egual rapadez. lmmenso foi o seu assombro emquanto 
não recebeu as devidas explicações, e não veiu a conhecer 
este costume daquelle paiz. E que diremos do nosso Brasil, 
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em cuja historia lemos o seguinte? c Não observavam, porém, 
os Goyanazes outro rito algum cruel. Viviam em cavernas 
subterraul'fls, onde tinham fogo a arder de dia e de noite: 
não ua, pois, para se esconderem que elles preferiam estas 
incommodas habitações» Tribus que abrem 11a terra suas 
habitaçõa ( r). Isto mesmo achamos na Rev. do Inst. 1-Iist. 
vol. 1, pag. 26- Aigumas ve?.es os Cavalleiros investem aos 
gentios Caupezes, que moram em casas subterraneas-Já 
vimos que na Alaska os selvagens conservam ainda hoje 
este mesmo costume (2). 

605) Palafittas.-Nem o testemunho da hi~toria é me
nos explicito a respeito elas palajillas ou cidades lacustres 
e palustres. Quanto aos povos ant1gos temos o teskmunho 
de Hcrodoto. o qual falando dos Peouios, povo da Macedo
nia , diz o seguinte: c Suas casas são feitas deste modo: sobre 
esteios muito compridos, plantados no fundo do lago, assen
tam suas taboas unidas juntamente. Uma ponte estreita é a 
unica passagem para esse tablado, o qual em tempos antigos 
era construido com dinheiro publico; est;~beleceu.se, porém, 
mais ta::-de que cada morador tivesse de levar do monte 
Orbélo tres esteios cada vez que tom<tsse uma nova mulher. 
A polygamia é permittida naquelle paiz. Toda a família 
tem sua casa sobre o tablado com uma porta de alçapão 
para descer ao lago. E, receiosos de ver seus meninos ca
hirem nessas ratoeiras, amarram·nos pelos pés com uma 
corda. Nutrem seus cavallos e outros animaes de carga 
com peixe en1 Jogar de feno. Ha tanto peixe no lago, que, 
fazendo descer pela porta de alçapão um balaio, retira-se 
quasi cheio• (3). Passando a tempos mais recentes, podemos 
citar a historia da Irlanda em que se fala de palacios e de 
fortalezas construídas sobre os Crmmogcs, i. é., ilhotas for
m;~das de pedras e troncos de arvore~. Algumas dessas lor
talezas ainda existiam no fim do sec. XV I e eram conside
radas inexpugnaveis. Em nossos dias no lago Prasias, na 
Rumelia, se veem as moradas dos pescadores semelhantes 
ás villas dos Peonios que Herodoto deixou descriptas. No 
meio do rio Don surge a cidade de Tcherkask plantada toda 
sobre esteios ou palafillas. Amsterdam no principio do sec. 
XIII era uma villa de pescadores, subditos dos Srs. Van 
Amstel; hoje é a cidade mais importante da Hollanda; ex· 

(I ) Southey, vol. 1, p:1g. 63 ; vol. VI, png. zSo. 
(2) Vid. par. 525 deste Compendio. 
(3) Herodolo; 'Jirfnimrr, 14. 
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tende-se sobre o Zuider·Zée em forma de lua crescente e 
contem mais de noventa ilhas que communicam entre si por 
meio de trezcntt~s pontes. 0.; edrficios assentam sobre esteios, 
como outro r a os casebre!. da antiga villa. Vmcza, que data 
do sec. V da nossa éra, fo i desde o principio erguida sobre 
traves fi ncadas no fundo das lagunas. Ne m deixaremos de 
mencionar a nossa B elém do Pará. crn que diversas casas 
com merciaes da praia, bem como o magestoso monumento 
que domina o largo do palacio, e a maior parte dos cdifi
cios da cidade descançam sobre esteios de m:~ssaranduba 

( 1 ) . Encontram·St cidades da mesma co:rstrucção em Bornéo, 
na Nova· Guiné, em Cerarn, em Java. e m Celcbes, e:n iVIin· 
danáu, etc., numa palavra, t' 111 toei s os Jogares alagadiços 
em que a q ua hdade do terreno nilo pcrmittc fazer os ali
cerce:-: de! outro modo. Consta, pors, que a c:r:istmcia do 
h OIIIOII p rehislorico- J) aprc-;enta diffic ulrlades insoluveis,-
2) ainda não foi provada sinão com affi rmac;ões gratuitas, 
declamações e hypotheses t~bsur·das, porq ue todos os argu
mentos de seus defensores pcccam ou pela fórma ou pelo 
fundo . . ~ós, pr..:lo contrario, explicamos cabal mente todos os 
factos e demonstramos c0m a historia na mão que clles 

.- pertencem todos aos tempos historicos. Temo". portanto, não 
só o direito, como tambem a obrig;rç:lo de rcpellir, em no· 
111e da sciencia e da lusloria, t.~·u !tomem prdtútorico qual 
pha11/asma cluio de v eulo c· nada maú. Po ' outru lado, nós 
os Chris t<los, estamos de posse, h.t tantos secu los, da tra~ 
dição q uer oral. quer escripta; tradição incomparavelmente 
mais larga do que o rio A mazonas, mais pur~ do que as 
ag uas crystallinas do Cydno e do Selef; t radição confirmada 
pelo testemunho de tantos prophetas e do proprio N. S. Jesus 
Christo, bem como de um sem numero de varões illustres 
por doutrina e santidade ; t radição, por conseguinte~ cheia 
de verdade e de consolação. Dirão que existe conjliclo entre 
a sciencia e a relig ião ? Não : não o podem dizer, ao mencs 
neste ponto do pretendido homem prehi-;torico, porque é 
precisamente á sciencia que recorremos para descortinar a 
falsidade das affirmações de pretendidos sabios. e com lo
gica inexoravel demonstrámos que entre a scimcia e a reli! 
gilto rei11a, como sempre, a mais pnfeita ltr.rmonia (2 ). 

(1) ~m todo o Alto e Baixo Amazonas s!lo muito communs ns ca•u 
constr~•das sobre esteio$ ?" pt~lafit~as, quer em conscquencia do terreno 
t~lagn~•ço, quer PMa esqmvnr-se :í rnvas:lo dn maré 0 11 ao trnnsbordnmento 
dos rios. ~remos <1u~ semelhl\me modo de construir cnsns nito é raro em 
outra~ pn·rtcs do Brns1l, j.~nrém nlto temos disto plenn certcr.n 

(2) f:tlnm os 11 11 hypothese de h:t\'\'r renhnentc conflicto ~.;tre a reveln-
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APPENDICE III 

Hihli otlaoca. ti o Al oxnndrin, 

6o6) A histeria da bibliotheca de Alexandria 
fórma em nossos dias um desses assumptos que, embora 
de pouca monta, a ninguem, •ob pena de incorrer na tacha 
de ignorante, é licito passar por alto. Fundada por Ptoloméu 
Sotero, filho <le Lagus (vidP. par. 104), recebeu essa biblio· 
theca prodigioso augmento sob os outro~ Lagidas. Estava 
nos templos do quarteirfio do Bruchium, na parte oriental 
da cidade, e pereceu, victima das chammas, quando Julio 
Cesar ( 43 a. Ch.), reprimindo uma revolta popular, lançou 
fogo a sua frota da qual seus ini migos buscavam apode
rar·se. Sencca e Orosio a ffirmam que nesta occasiao pere
ceram 400.000 volu mes, numero elevado por Au!o·Gelho e 
por Ammiano ;\llarcellino a 700.000. Afi m de conciliar essas 
cifras, tão diAcrcntcs entre si. fazem os autores diven;as 
supposições. Nao cançaremos o leitor com uma discussâo 
que a nós parece de pouco momento. Observaremos ape
nas que estes chamados volumes eram rolos e continham 
muito menor materia do que nossos volumes impressos. 
As AifetamorpluJus de Ovidio, v. g., formavam, segundo 
dizem, qu inze volumes, i. é., tantos quantos são os livros 
daque!la obra . 

607) Nova bibliotheca. - Com os livros subtrahidos 
ao incendio e com outros que talvez fossem procurados de 
varias partes, bem como com os :200.000 volumes da bi
bliotheca de Pergamo, que Antonio levou para o valle do 
Nilo, formaram outra , que por ser menor foi denominada 
- a Fillla - em opposição á precedente honrada com o 
titdo de - Jliftie. A filha foi -:ollocada nos edificios contí
guos ao templo de Scrapis, e por isto se diz que existia 
no Scrapeu. O templo de Serapis dominava no alto de um 
<•uteiro artificial no meio de um vasto pateo circumdado 
de grandes e numerosos edificios. E' nestes edificios que 
se achava a bibliotheca, separada, por conseguinte. total
mente do templo do deus. Em 389, 390 ou 391, segundo 

ç;lo e a suppos111 cxi,tcnc•n do homem prehistorico: porque tnl é o nosso 
pnrcccr, como o é tllmbcm do~ que invcm:lrllm c defendem n existcncin 
desse homem. N:to queremos, tod:wia, dis~imulnr 111:e, no sentir de nlgun~ 
theo logns entholleos, nqnclln sentença não se oppõe n revclnçiln, excepto s1 
pretender nprescntar esses homens prehistoricos quncs progwitorrr rk . ltlt1o. 
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as d iversas opiniões, os christãos de Alexand d a por ordem 
do im perador Theodosio destruíram a cstatua de S erapis, e 
alguns autores modernos, v. g., Ampérc (Jean·Jacques, r8oo 
-64), fi lho do celebre physico ( 1775 - 11536 ), e Clta/eau· 
briand pretendem sustentar que nesta occas1:I0 déram ca bo 
outrosim da bibliotheca. Oahi passam esses senhores, e 
muitos outros que lhes tomam o exemplo, a declamar con· 
tra o fanati smo dos primei ros imperadores christãos e da 
propria Egrcja a respeito da sciencia e da litteratura. 
Observemos antes de tudo que, dada de barato a destrui· 
ção da bibl iotheca, por nenhum modo se segue o que 
della se pretende inferir, porque esse facto , seg undo elles 
mesmos concedem, teria sido o resultado casual de um mo· 
tim popular, como foi, v. g., o inccndio no tempo de Julio 
Cesar, outro no tempo de Zenon, um tercei ro na epoca de 
Justiniano e tantos outros de que fala a historia. 

6o8) Perece u a bibliotheca- no motim que occorreu 
em Alexaudria 110 tempo de T/uodosio .~ 

A ffirmam A mpére c Chateaubriand , mas como o pro
vam ? A mpére contenta·se com dizer: « 11 est difficile qu' 
e lle (la seconde bibliorheque) ai t survécu á l'assault que les 
chrétiens donnérent, souc; Théodose, au Sérapéum. Les li
vres entassés dans cet é~l i fice durt•JI/ étn, au moins en 
grande partie, détruits par le zéle, a rme ce jour-lá contre 
tous les souveni• s du paganisme». Não precisa g rande il· 
lustração para entender que isto não se clnma provar ou 
demonstra r, chama-se suppor: - i!t·st difficile; clurml être. 
Deste modo não ha calumnia ou ab-.urdo que não se possa 
dar por demonstrado et acquis á l'ltistoirt', Chateaubriand 
cita Rufino, porém mut ilando·o para fazer-lhe dizer o que 
elle nunca sonhou. Vê.mos, portanto, referir o facto con
forme o conta Rufino, e tudo fi cará claro como a h1z do 
meio·dia. Emquanto os christaos reparavam um antigo tem· 
pio de Baccho, cedido pelo imperador Theodosio a Theo
philo, bispo de Alexandria, encontraram, nos subterraneos, 
restos torpes de ídolos e os expuzeram ao publico como 
infamia do paganismo. Irritados por esta mostra, os pagãos, 
pegando em armas, fizeram uma grande matança de chris
t~os. He~lade, sacerdote de Jupiter, gabava.c;e de ter elle 
so assassmado nove christAos. Receiosos, todavia, de • e· 
rem por sua. vez aggredidos, reti;·ara m·se para o Serapéu, 
onde se fort•fi.caram. • Aquelles, a quem fôra confiada a 
guarda das le1s e o cuidado de administrar a justiça voam ao 
templo, commovidos e assustados, perg untando p~la causa 
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de tanta audacia e daquelle motip1 que tao cruelmente ver
tera ao pé dos altares o sangue dos cidadãos. Porém ~s 
pagãos que tinham fortificado as portas, não fizeram ouv1r 
sinão vozes confusas e dissonantes e responderam unica
mente por meio de gritas sem expor motivo algum do seu 
proceder. Mandaram-lhes, comtudo, alguno; parlamentarios 
para lembrar aos desordeiros o poder do imperio romano, 
a vingança das leis e o que commummcnte se segue ás revol· 
tas. Mas, como a qualidade do Jogar não permittisse, sem 
um numero maior de tropas, um assalto contra os rebel
des, deu-se de tudo isto aviso ao imperador (!)• A res
posta foi que se perdoasse aos culpados e se destruísse o 
santu:uio. Desde que se proclamou a vontade imperial, dis
persaram-se os sediciosos, e os christãos derrubaram a es
tatua de Serapis com o seu smzt11ario. Dissemos o salltuario, 
e o dissemos mui de proposito, porque o templo mio foi 
arrasado. vis to como em 452 estava ainda em pé, confor
me se deprehcnde do facto seguinte: Tendo nesta data 
rompido em Alexandria uma sedição popular, as tropas 
imperiaes que marcharam contra os rebeldes, foram derro
tadas e constrangidas a buscar asylo no templo de Serapis 
onde o povo as queimou cForam, diz Evagrio, liv. I., cap. 
s, obrigados {os militare!>) a retirar-se para o· templo dedi
cado a Serapis. A populaça cercou-os, apoderou-se do edi
ficio e queimou 'i vos os soldados». Além disto, o philo
sopho pagão Eunapio, autor do tempo e acerrimo inimigo 
dos christaos, refere o facto d'l destruição do santuario e 
da estatua de S..-rapis, declamando amarga e grosseiramen
te e lançando contra o Christianismo quanta blasphemia 
lhe veiu á penna; a respeito, porém, do supposto assalto, 
do sonhado incendio e do pretendido saque da bibliotheca, 
ntlo profere nem sequer uma unica syllaba. Tanto este 
trecho como o de Rufino acha m-se nos Annaes Ecclesias
ticos do Baronio, t . VI, anno 389, pag. LXXV, onde póde 
o leitor verificar a verdade do que affirmamos. Além de 
Rufino e de Eunapio, contaram o facto que nos occupa, 
Libanio, Zozimo, Socrates, Sozomenes, Theodoreto e Ni
cephoro. Eunapio, Libanio e Zozi mo são pagãos muito ini
migos da nossa religião, os outros são christãos ; porém ne
nhu~ delles diz c~usa alguma da bibliotheca. O argumen· 
to tirado dos chnstãos é puramente negativo, mas n:Io 
deixa de ter a sua força, porque se trata de autores con-

(I) Rufino, li v. 11, cap. 22 
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temporaneos e muito esti mados; o que se toma elos pa~ 

gãos equivale a um argumento positivo, porque, sendo ini
migos: não se deixariam escapar esta opportunidadt! de ac
cusar os Christ<1os t: a sua religião. Cabe-nos, portanto, o 
direito de concluir que o fncto deste incendio e destruiç:lo 
da btbliotheca pelos Christãos nesta epoca n!ío só n/Jo está 
prov . .,do. mas é certo ltistoricamotle que elle niio se dt'll. 
Comtudo nossos advcrsarios tnvocam a autoridade de 
Paulo Orosio, presbytero e historiador hespanhol do V sec., 
mas basta ler o texto para com prchender que elle fala do 
inccndio q ue se ateou no tempo de Julio Cesar. Pois diz 
classis ng·ia, a frota regia, e logo passa a indicar a for· 
maçi'lo da nova bibliotheca. E' verdade que emprega a 
phrasc noslris !tominilms, por nossos homens ; porém, quem 
n:lo sabe que Orosio co m esta e semelhantes express6es 
nunca designa os Chris tãos, s im os Ro manos em geral ? E' 
as>im que diz tambem nQssa Roma, nosso Cuar, etc. (t) 

6og) Os Arabes.-rm 641 provavelmente condemuaram 
ás cltammas a btbliotlum de Ale.mndria.-Os autores que 
recusam admiltir este facto, apresentam contra elle as qua
tro objecções seguintes :- r) Esta bt bliotheca pereceu no tem. 
po de Theodosio ;- 2) ella com certeza não resurgiu mais, 
visto como os i1 11 peradores seguintes proscrevera m o estudo 
das sciencias c das let tras ;- 3) os A rabes não queimavam 
os livros, porque pouco os conheciam ;- 4) os his toriadores 
que narram este facto, não merecem fé, porque são muito 
posteriores (2). 

610) Resposta.-Já demonstrá mos que a primeira as
serção é falsa. A terceira, prova precisamente o opposto, 
Como Nikil volitum nisi pr(J).cogmlum, seg undo o adagio, 
está claro que q uem não conhece os livros e o seu valor, 
tambem não faz conta delles e os despreza, rasga , destróe, 
etc . Q uem, pelo contrario, se dedica aos estudos, procura-os 
mesmo a alto preço conservando-os com todo o cuidado. 
Não é mistér ser um sabio para entender tudo isto. Passe· 
mos, portanto, a demonst râr qut a segunda razão é uma 
pura calumnia lançada contra os monarchas e os Christãoll 
de uma epoca em que tanto floresceu a litteratura christan. 
Lot~gc de vedarem os estudos, os primeiros imperadores 
chnst:ioS promovera m-nos com notavel actividade. De feito, 

(1) O~osio, ~4!''· VI, cnp. 17 ; liv. VII, cnp. 33· 
(2) c ,Mon-:- 1 hu decline nnd fali of thc Rornan cmpirc, L. I. laltmne 

- F.nc)'Clopcdtc modcrnc, nrl, Ril•liotluqur d' .·llr.nmtfrie. 
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Theodosio [[ foi o primeiro que deu uma fórma regular á 
Academia de Constantinopla, onde fundou vinte cadeiras de 
grammatica para a língua g rega e a latina; oito cadeiras 
de rhetorica; uma de philosophia e duas de jurisprudencia. 
Os professores nomeavam-se sem fazer questão de crença, 
e com vinte annos de cxercicio adquiriam direito a serem 
aposentados, bem como ao titulo de conde de primeira or
dem Organizou outrosim Th~ouosio U uma grande biblio
theca, da qual em 476, nas perturbações d•1 reinado de 
Zenon, pereceram r 20.000 volumes ( 1) O. SJ. Guit::ol, que 
traduí\iu o decreto pelo qual o impe•·ador Graciano manda 
que o thcsouro pague os vencimentos dos oradores, rlreto
ricos e grammaticos na língua romana e na attica, diz: 
< Valentinien, Honorius, Theodose li, rendirent plusieurs dé· 
crets semblabcs. Dcpuis que l'empire était partagé entre 
plusieurs maltres, chacun d'eux s'inquiétait un peu plus de 
la prospéri té de ses E'tats et des élablissements publics, 
qui s'y rcncontraient. • (2) Podemos, portanto, affirmar que 
os primeiros imperadorc~ christãos nao só não prohibiram 
os estudos, mas os tomaram sob sua generosa protecção. 
Sabemos que Justininno por boas razOes fechou as aulas 
de Athenas ; é certo, todavia, que elle promoveu o estudo • 
das lett ras e das sciencias na capital e em outros Jogares. 
-Respondendo á quarta objecção diremos o seguinte. Con
tam esse facto dois historiadores arabes, Abd- Allatif e 
Abulfaradge. O primeiro, medico e historiador, natural de 
Bagdad (1 t61 - 1231 ), protegido pelo sultão Saladino, dei
xou-nos uma relação do Egypto, muito estimada em virtu
de da sua exactidão. O segundo, christ:io da seita dos Ja
cobitas, natural da Asia Menor e bispo de Alep, nasceu em 
1226 vivendo até 1286. Elles referem como tendo o gram
matico Joâo supplicado Amru. para que poupasse a biblio
theca, o general arabe respondeu que nada podia resolver 
sem que primeiro ouvisse o emir. Este replicou que, si o con
teudo dos livros fosse conforme ao Korão

1 
elles eram inutds; 

si contrario. eram perniciosos, e concluiu que em todo o 
caso convinha destruil-os. Amru, então, os distribuiu aos 
estabelecimentos balneares de Alexandria, que os queimaram. 
Não negamos ser para extranhar que nenhum dos autores 
precedentes aos dois citados contasse este facto. Temos, por-

(r) Vide Jlf. Ltótau-Histoire du Bas-Empire, Liv. XXIX, cap. S9i 
XXXI, cap. 9i XXXVI, cap. 3· Item, Soa·ates -Hist. Eccl. cap. XVI. 

(z) Guieoi-Hisloire de lll civilislltion cn Frnnce, Cap. I,' Ice;. IV, pag 
104 e ros. 

28 
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tanto, de um lado o argumento negativo tirado do silencio 
dos autores; do outro, a affirmação positiva de dois histo
riadores assaz estimados. Qual será, pois, a conclusão sug
gerida pela critica? Em nosso ver, ella é que o facto nilo 
se póde dar como arto; mas, St'm dtevida, e~ü t provavel. 

APPENDICE IV 

;A Papiza Jo:mua 

:6n) Introducção .- Comquanto em nossos dias a con
troversia da papiza Joanmt seja tão antiquada, já que quasi 
ninguem se occupa com ella, c tão definitivamente jul
gada pela historia, que os Protestantes mostram pejo de 
tel-a outrora defendido; não será, todavia, alheio ao nosso 
intento dedicar-lhe algumas paginas, visto depararmos ás 
vezes com pessoas que. abusando da pouca erudição dos 

• jovens. apresentam esta lenda como historia verdadeira.-A 
principio ella consistia em affirmar tão sómente que ao papa 

..: S. Leão IV succedera, no anno de 855, outro chamado João 
que governou a Egreja dois annos, cinco mezes e quatro 
dias, e que correra o boato de ser esse papa uma mulher. 
cLM papa oóiit /Calmdis Augusti anni 855; huic successil 
'.loatma mulier amzis duoóus, meusióus quinque, dieóus qua
tuon.-Comtudo tsta anecdota, como acontece sempre a 
historietas inventadas, não se demorou em assumir uma va
riedade pasmosa. Alguns disseram que essa tal se chamava 
'.Joanna, outros a denominaram lgnez, .Dorotltéa, Isabel, Mar
garida, Gisleóerta, etc. Segundo alguns ella nasceu em Mo
guncia da Inglaterra que nunca existiu, segundo outros, em 
Moguncia da Germania. Alguns referem que fugiu con1 um 
homem para Athenas, onde cursou todas as aulas com tanto 
proveito, que superou os mais afamados professores; outros 
contam que se formou e recebeu o gráu de doutor na uni
versidade de Pariz. Concordam, todavia, em affirmar que, 
ensinando, com grande fama de saber e de bom procedi
mento, philosophia em Roma, e, recebendo ordens sacras, 
chegou a ser elevada ao throno pontificio; que, tendo cahido 
em uma falta, deu á luz perto do Coliseo, quando ia, em 
uma procissão que se fazia pela festa do ss.mo Sacramento, 
celebrar missa na egreja de S. Joao de Latrao; e que alli 
mesmo succumbiu á vergonha c foi enterrada no mesmo 
logar, onde os Romanos, ad perpetuam rei 11temoriam, er-
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gueram uma estatua de marmore branco; que os Papas pelo 
horror nunca mais passam por aquella estrada, e finalmente 
que desde a!iuella epoca na installação do novo Papa se 
tomam certas precauções especíaes etc., etc. Alguns accres-

. ccntam que, quando a papiza rodeada de cardeaes e de 
toda a sua côrte, estava a ponto de sahir do Vaticano, ou· 
viu-se no ar uma voz mysteriosa que dizia : <Papa, pater 
patrum, papissOJ ptmdüo parlltm». ( 1) Esta, 'em resumo, é a 
lenda sobre a qual applicaremos as regras da critica interna 
e externa. 

· 612) Critica externa.-Comecemos pela critica ex
terna ; mas, antes de tudo, observemos ser este um facto 
gravíssimo, publico, estrondoso e tal, que, no ver de nossos 
adversarios, foi perpetuado pela erecção de uma estatua, e 
motivou graves modificaçõt::s no cerimonial da installação 
do Papa ; facto , por conseguinte, que não poderia deixar 
de restrugir no mundo inteiro e chegar aos ouvidos ?e todos 
os sabias e os ignorantes, não só da época em que occor· 
reu, mas tambem dos seculos posteriores até a nós sem 
interrupção. Comtudo, quando é que este grande acont<!ci
mento appareceu pela primeira vez no mundo litterario? 
Foi apenas no sec. XIV, e ninguem o discutiu com alguma 
seriedade até o sec. XV I, quando os Protestantes sonharam 
que delle se poderia tirar um argumento irrefragavel contra 
a perpetua succe$São dos chefes da Egreja. Mas apresen
taram acaso largo numero de autores para demonstrar-lhe a 
realidade? Nem por isso. Apesar das longas dissertações dos 
Centuriadores de Magdeburgo, apesar da tanto apregoada 
erudição de Theodoro Be1.a e de outros protestantes. apesar 
dos grandes esforços q'ue fizeram para tornar popular esta 
p~piza cantando-a em todos os metros; mal puderam citar 
tres autores, que viveram muito depois da época assignada 
ao facto em discussão. Elles são Jl1'art:ano Scoto, sec. Xl; Sigi
berto de Gle-mbours, sec. Xll; e ll1'arti1llto de Polonia, se
cu/() XIII. E' muito, pois, para extranhar que um facto 
desta ordem, cuja fama devia sem demora retum):>ar no 
mundo inteiro, tenha sido relatado apenas .por tres autores 
extrangeiros, que viveram diversos seculos depois da epoca 
em que o collocam. Si este facto fosse real, devia antes de 
tudo ser contadp pelos historiadores contemporaneos e su,p
paru, quer amigos, quer inimigos, latinos e gregos. Quem 

(1) Vide os Cen~uriadores de ~fagdeburgo, cent. IX, cap. XX, col.500 
e os autores que cataremos no fim . . 
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primeiro de todos deveria tel-o referido, é o f;tmoso Anastacio 
o Bibliotltecario, que se achou presente á eltição de varios 
Papas predecessores de Leão IV c de Bento Ill i vivia em 
Roma e na epoca de que falamos, trabalhava em publicar 
as vidas dos Summos Pontificês desde S. Pedro até Nicolau I. 
Nem poderia Anastacio omittir este acontecimento, porque 
neste caso, além da estatua, protestariam contra clle todos 
os inimigos da Egreja Romana, que tambem naquelle tempo 
não eram poucos. Dois desses inimigos sobresaem tanto a 
todos os outros por sua illustração e odio contra os Succes· 
sores de S. Pedro, que não podemos resistir á tentação de 
noq1eal·os particularmente. O primeiro é P!tocio, que usurpoli 
a sé de Constantinopla, da qual expelliu S. Ignacio, c morreu 
f'm 891 clepois de inaugurar o scisma grcg.:> c de e:;crever 
quanto soube e poude contra a Egreja Latina. Que Phocio 
era muito illustrado e summamente inimigo da Egreja Romana 
é cousa bem conhecida entre todos os eruditos i que não 
podia ignorar um facto contemporaneo tão estrondoso, e, 
conhecendo-o, nao o dissimularia, basta o senso com mum 
para o entender. Outro historiadl r, quasi do mesmo qui
late de Phocio, ~ Lui"lprando, bispo de Cremona, muito 
amigo e adulador de Othão I , bem como contrario aos Papas 
conforme se deprehende da historia que nos deixou. No 
entretanto nem Phocio, nem Luitprando profere palavra alguma 
relativa á nossa papi1.a. O mesmo deve dizer-se dos histo
riadores gregos e latinos do!> sec. L'<, X e :X:T Além disto, 
os Allemães nos seculos X-XIII fizeram trcs ou quatro 
scismas; crearam diversos antipapas, e lançaram contra a 
Eg reja Romana tantas calumnias, quantas seu fecundo enge· 
nho foi capar. de inventar. Nem pararam na Germania, mas 
corromperam de modo a Italia, que não se póde referir o que 
nessas conjuncturas praticaram contra a S. Sé na Lombardia 
e em outros Jogares. Como é, pois, que não se lembraram 
da papiza ? Como explicar este silencio profundo ? Como, 
sinão dizendo que essa supposta papiza é um mytho, uma 
invenção? Este argumento não deixa Joga r a duvida alguma, 
porém o seguinte serve admiravelmente para o reforçar ainda 
mais. Durante o pontificado de Nicolau I (desde 2 5 de Abril 
de 8 58 até 13 de No v. de 863) começou a discutir-se a in· 
vasao de Phocio (857) na sé de Constantinopla. S. ~icolau I 
que deveria ter sido um dos eleitores da papiza, escreveu 
a este respeito numerosas cartas a Phocio, a diversos bispos 
orientaes e ao proprio imperador Miguel III, queixando-se 
amargamente de que tinham investido um leigo com a digni• 
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dade episcopal. Tentando os Gregos justificar o seu proce
der, responderam que tambem na Egreja Latina não fal
tavam exemplos desta ordem; mas Ja papiza não pronun
ciaram palavra. Agora perguatamos : Si o facto da papiza 
fosse real, poderia ellc ser desconhecido aos Gregos ? e P.O· 
deriam elles calar-se a esse respeito ? Qual n:Io seria a força 
da justificação, si replicassem que os Latinos elevavam á 
d ignidade episcopal, "' quidem suprema, não só leigos, mas 
até mulheres? Seja-nos aqui licito observar que, si esta papiza 
tivesse em algum tempo existido, o successor de S. Pedro 
não havia de ser tão imprudente para expor-se a essas ter
ríveis retorções. Comtudo não só censuraram os Gregos 
por terem sagrado bispo a um leigo, mas até os reprehen
deram com zelo por elevarem ao throno episcopal eunu· 
chos, dando, talvez, deste modo azo ao boato que corria no 
Occidente, i. é., de ter uma mulher, durante algum tempo, 
occupado o throno patriarchal de Constantinopla. Como não 
deveria elle temer de ouvir um terrível : Jl!ledice, c-ura I~ 

z"psmn? No entretanto quem escreveu sobre este assumpto 
uma gravíssima carta, foi o santo e mui prudente Leão 
IX ; e os Gregos, embora respondessem com orgulho, segundo 
o seu costume, nada disseram relativamente a um facto que, 
si fosse real, por certo não podiam ignorar. Cumpre aqui 
lembrar ao leitor que os Gregos, nesta epoca, se rebellaram 
contra a Egreja Romana : escreveram contra a mesma livros 
cheios das mais grosseiras calumnias e mostraram tanto odio 
ao Papa, que mais tarde, estando em vesperas de cahirem 
nas mãos dos Turcos, ao serem informados da reunião ef
fectuada em Ferrara, bradaram: Antes a Alfeia Lua do que 
a Tiara! Consta, pois, que nem os amigos, nem os inimigos 
que não podiam ignorar, nem dissimular este grande facto, 
fal aram delle. Assiste nos, portanto, o direito de concluir 
q uc elle nuaca se deu . 

613) Os tres autores.- Mas que pensar dos tres au
tores para os quaes appellam os Protestantes ? Será verdade 
que elles o indicam ao menos de passagem? Não é ver
dade. Elles são manifestamente interpolados . .Para esquivar
nos a uma discussão lon~a e enfadonha sobre este ponto, 
contentar~nos·emos de cttar tão sómente a autoridade de 
Wouters, Alzog, Bergier, Feller, Moroni, Bellar:mino, Pagi 
e os protestantes, Blondel e Baylc, os quaes demonstram 
com notavel erudição que aquelles tres autores foram inter
polados. 
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614) Argumento pos it ivo .- Discutimos até aqui o 
argumento negativo, tirado do silencio dos autores que de
veriam ter referido o acontecimento, si elle fosse real. Passe
mos agora a demonstrar como esses mesmos autores se expri
mem de tal modo, que excluem positivammle o facto em 
questão. Lembremos, porém, antes de tudo que nossos 
adversarios collocam esta papiza entre S. Let1o IV e Bm to 
111. Posto isto, affirmamos que os azdores conümporaueos 
co11tam ter Bi!7tlo 111 succedido immediatameut~ a S. Leilo 
JV. Logo exclzum de Wlt modo positivo a exislmcia tkJ 
roento que 1lOS occupa.- 1) O illustre Hiucmar, arcebispo 
de Reims, o melhor canonista do sec. IX. em uma carta a 
S. Nicoláu I, refere ter mandado a Leão IV um mensa· 
geiro, o qual, durante a viagem, foi informado da morte 
do Papa. e, chegando a Roma, achou na Sé Pontificia 
Bento III, de quem conseguiu o que fô ra pedir. Logo 
Bento ill succedeu iumudiatammte a S. Leão IV. Fornece 
a mesma conclusão um diploma do mosteiro de Corbia 
(r). - 2) A tzastacio o Biblt'ollu:cario, diz: Ubi Gregorius 
prcesul migravit ad Dominurn , Sergius gubernacula suscepit 
Ecclesice ; eoque defuncto, Leo sedem papa suscepit. Leo 
quidem ubi ex hac luce subtractus prcesul occubuit, Bene· 
dictus frustra reluctans divinitus eligitur.-3) O ce!ebrt" AtkJJt, 
arcebispo de Vienna nas Gallias e contemporaneo de Anas· 
tacio, registra na sua chronica a mesma successão pontifi
cia do modo seguint'!: Pontifex Romanus Gregorius mori
tur, atque ejus loco Sergius ordinatur: i!Li difuuclo sttccedit 
Leo, quo obm11te B oudictus z'u sede cposto!ica suóslituitur et 
post lume Nzcola1ls papa, vir relt"gtime pra!cipuus.-4) Lê·se 
nos annaes do mosteiro de S Bertim: N o ?JII!E de Ag. de 
855 chegou ás Galtias a 11oticia da morte de Lelío IV e 
da eleição de Bmto, seu successor.- 5) Isto mesmo repe
tem Abbon, Flodoardo, Reginalclo, Lupus de Ferriéres, 
Lamberto, Hermanns Contractus ; Bonicio, bispo de Sutri i 
e muitos outros que omittimos por brevidade. Não pode
mos, todavia, dei:•ar de referir o testemunho de Phocio, 
que vale por muitos : cA 1tossa geração, são palavras do 
scismatico grego, conheceu o 11oóre poJttijice Leão 1 V : Elle 
teve por successor aqttelle anjo de mansidão c dt• caridatk 
que St' cltamou Bento. A este itifelizmellte succedeu o arro· 
ga1lte e fa1lstoso Nicolau• . (2) Estas palavras na bocca de 

(1) Jlf_a6if/q" - I?e. ~e diplomntica pag. 436. - Mnnsi, tomo XV, pag. 113 
{:l) L1bro de Splfltu·SIIncto. - Patrologia Grreca1 

tomo Cri, columna 
376 -377· 
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Phocio, que acabava de ser excommungado pelo papaS Ni· 
coláu, não são para extranhar, mas vale a pena observar 
como, no sentir desse grande inimigo da Egreja Romana, 
o successor de Leão IV foi Bento IH. não a famosa papiza, 
Accresce ter sido a eleição de Bento III acompanhada por 
algumas circumstancias que a tornaram muito illustre e 
conhecida. Pois, de um lado, consta por uma medalha 
cunhada no principio deste pontificado que, quando Bento 
UI foi eleito, ainda vivia o imperador Lothario, e foi nesse 
tempo que se retirou para o mosteiro de Prum, onde falle· 
ceu: do outro lado, sabemos com toda a certeza pela 
historia que Lothario morreu no dia 27 de Set. de 855. 
Logo nessa data Bento m já occupava a Sé Pontificia, e, 
por conseguinte, Sttccedn-a im11udiatammte a S. Lello IV 
que cessára de viver a I 7 de Julho do mesmo anno. Outro 
evento assaz notavel occorrido nessas conjuncturas é o 
scisma do cardeal Anastacio, já precedentemente excom
mungado por S. Leão IV. Protegido por Luiz TI, rei da 
Italia e já associado ao throno por Lothario, seu pae, 
invadiu esse cardeal a Egreja de S. Pedro fazendo-se coroar 
anti·papa e perseguindo cruelmente os adherentes do Papa 
legitimo Bento Til. Causaram os scismaticos muitas des
ordens e saquearam diversas egrejas, cedendo por ultimo 
á fidelidade inabalavel do povo romano. Os autores contem
poraneos referem em pormenores esses factos, c todos sem 
excepção concordam em affirmar que occorreram em se
guida á morte de S. Leão IV e á eleição de Bento Til 
nos mezes de Ag. e de Set. de 855. Logo por testemunho 
explicito delles. Bento 1!1 succedm immediatammte a S . 
Letio IV, e por isto não é possível achar entre os dois 
Papas o espaço de dois mmos e mt?io para a papiza Joanna. 
Afim de realçar ainda mais a ignorancia e a infelicidade 
do inventor da fabula, apontaremos alguns factos que ba
nharam de luz esta epoca e o pontificado dos Papas entre 
os quaes quiz collocar esta sua papiza. - S. Lello IV con
seguiu em Ostia uma grande victoria sobre um numero 
incalculavel de sarracenos ; construiu a Cidade Leo1li1la 
erguendo os muros ao redor do Borgo ou Transtiberim · 
recebeu em Roma Ethelwulfo, segundo rei de toda a Ingla: 
terra, e .sagrou Alfredo que, succedendo a seu pae, mere· 
ceu o titulo de grande. Uma segunda romagem do rei 
Ethelwulfo, o qual quiz que o Papa renovasse a sagraçAo 
de Alfredo, seu filho; uma solemne embaixada de Miguellii, 
imperador do Oriente~ e o scisma do cardeal Anastacio, de 
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que falámos, ha pouco. torna ram illustre o pontificado de 
8ento III.-S. Nicoláu I é bem conhecido pela questão de 
Phocio que elle inaugurou, pelo divorcio do rei L othario e 
por numerosas obras de utilidade geral. Temos, portanto, 
que desse grande facto não trataram nem os contempora· 
neos, nem os autores seguintes, quer g regos, quer latinos, 
amigos ou ini migos, c nem mesmo aquelles a quem appel
lavam os Protestantes; pelo contrario, esses mesmos auto· 
res fa lam de tal modo, que o facto em controvcrsia nem 
occorreu nem podia realizar-se na epoca em que o collo. 
caram nossos adversarios. Consta, pois, pela critica exten1a 
que esse facto I apocryp l1o, imagi11ario c indigno de ser 
admittido po1· qualquer pessoa i/lustrada. 

615) Critica interna.-Si da critica externa passarmos 
a consultar a interna, veremos que este evento, ao menos 
como é referido por seus advogados, não só não se deu, 
.mas nem podia dar-se, porque està recheiado de absurdos e 
de contradições.-Comecemos ponderando que aquella varie
dade prodigiosa, assumida por este conto sob a pcnna de seus 
defensores, logo revela invenção e impostura. Elles mesmos 
empregam sempre phrases dubitativas-dizem, co1ttnm, cor
reu o boato;-nunca as affirmativas que mostram a convic
çao do escriptor. Observaremos, de mais a mais, as cousas se
guimes :-I) T er uma mulher supposta bastante devassa, 
~bido disfarçar-se ta:o astutamente, que nem uma duvida 
exist isse a seu res peito, não é possível, não é crivei. De 
que modo se occultaria na sua gravidez? E seria simples a 
ponto de ir officiar em uma procissão quando na:o podia igno
rar que não estava longe o tempo de dar á luz?-2) E' costu
me antiquissimo da Egreja Romana de nunca se conferirem 
ordens sacras a qualquer pessoa, si primeiro nao consta da 
sua origem, patria, estudos, procedimento, etc. , e esta cau · 
tela se observa com muito maior cuidado quando se trata 
de investir alguem na dignidade episcopal. Como, pois, seria 
elevado ao throno pontificio um leigo de origem e antece· 
cedentes desconhecidos ?- 3) E' absurdo que fosse cstudzr etn 
Athenas no seculo IX, quando a Grecia toda, pela invasa:o de 
tantos barbaros e singularmente dos Bulgaros, estava con
vertida em um deserto, e Athenas em um montão de ruinas. 
Omittimos citações neste ponto por ser cousa muito conhecida 
de qualquer que n:lo seja totalmente extranho no campo da 
historia. Nem se objecte que o Cesar Bardas fez esforços 
p_ara restaurar os estudos, porque taes esforços sobre terem 
Sido estereis, foram posteriores á épdca da supposta papiza, 
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como ,e póde ver na vida do imperador Miguel Til, obra 
de Ccdreno e de Zonara, os quaes affirmam que até os 
vestígios dos estudos c de seus culto res tinham naquelle 
tempo desapparecido na Grecia.-4) Nem é menos absurdo 
pretender q·ue clla tivesse recebido o g ráu de doutor na 
universidade de Pariz que ainda não existia ; pois todos sa. 
bem que aquella universiunde começou a apparecer no mundo 
apenas durante o scc. Xll , e só recebeu esse nome e prin
cipiou a conferir os gráus pelos princípios do sec Xill.-S) 
O facto de ir em procissão, de S. Pedro para S. João na 
festa do SS.mo Sacramento, é anachronico, porque essa 
festa foi instituída em 1263 pelo papa Urbano IV, c porque 
no seculo IX os Papas não moravam no Vaticano, conforme 
referem diversos autc rcs e como é muito natural, visto que 
o Vaticano, não obstante os trabalhos de S. Leão I V, es
tava ainda exposto aos ataques dos Sarracenos que mais 
de uma vez haviam saqueado a Eg rcja de S .. Pedro. 

616} Conclusão.- Resumindo, pois, tudo em poucas 
palavras affirmamos que esta lenda considerada em si mes
ma, está cheia de absurdidades e de contradições mostrando 
a incapncidade, máu gosto e ignorancia profunda de quem a 
idéou ; e vista á luz da critica externa, não a contou nenhum 
dos numerosos autores que não a podiam ignorar e tinham 
g rande interesse em divulgai-a; pelo contrario, elles mesmos 
falam de modo que positivamente a excluem. N~o e, por
tanto. para admirar que os mais illustrcs entre os Protes
tantes, apesar do seu odio contra o Catholicismo, tratem 
como pura invenção a existencia da papiza, e se envergo
nhem de que fosse outrora defendida por seus correligio
narios. Para não multiplicarmos citações, desnecessarias em 
um assumpto tão conhecido, referiremos o testemunho de 
Leibnitz, o mais sabio escriptor de que se podem gloriar 
os Protestantes. Eis como elle escreveu a um seu amigo 
sobre esta controversia: «Acabo de dar a ultima mão a 
um trabalho que fiz quando estudava a historia do sec. IX, 
quan~o mu~to me occupav.a . de discussões chronologicas. 
Seu t1 tulo e : Flores sparst t1l ttmmlmn Yoamzll! Papissae. 
Com esta obra acabo de destruir a fabula da tal papiza, 
não só confirmando os argumentos já conhecidos mas até 
apresentando ~lguns novo~. Respondo tambem aos 

1 
argumen

tos de Fredenco Spanheun, que, ha alguns annos empre
hendcu rehabilitar esta fabula». Teve, pois razão 

1
Muratori 

de escrever que para acnditar nesta lt1;da é tuct'Ssario 
possuir uma i.gnormzcia radical da histo1"ta. 
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617) Objecções.-Cantú, a estatua- Haverá, como 
já houve, quem pretenda escudar-se com a autoridade de 
Cesar Cantú? Com effeitol Si Cantú defendesse semelhante 
absurdidade, mostraria conhecer bem po\tco a historia; mas 
o facto é que Cantú no t. VI, pag 95, col. I, da sua his
toria universal, depois de referir brevemente o que tinham 
dito os Protestantes, accrescenta: c Este conto vulgar, as· 
sumpto a gracejos e escandalos, não soffre o exame da 
critica». Além dis to aponta em nota varias das razões que 
mostram ser este conto uma pura invenção. - Appetlam 
tambem para a estatua, mas debalde. Para que ella pro
ve alguma cousa deveria repre:;entar um papa ou uma mu
lher, e cumpriria outrosim demonstrar que foi erguida afim 
de perpetuar a memoria deste supposto acontecimento. Isto, 
porém, é impossível, e no sentir de sabios archeologos, 
como entre outros o affirmam Baronio e Bellarmino, ella 
não representava nem uma mulher nt:m um papa, mas um 
sacerdote pagão em acto de offerecer sacrificio. 

618) Precauções: Cadeira - Relativamente ás pr~
cauções que diziam introduzidas no cerimonial da installa· 
ção do Summo Puntifice, responderemos com uma simples 
negativa, pedindo no mesmo tempo a nossos adversarios 
tenham a bondade de citar um só autor, sério, ou uma 
unica pessoa, digna de fé, que testifique ter visto tomar 
semelhantes precauções ou ter lido algum livro authentic<> 
em que ellas sejam ordenadas, descriptas, determinadas, 
etc. Recorrem os Protestantes á celebre cadeira t•stacora· 
ria; nada, porém, concluem, porque fica ainda por demons· 
trar que essa cadeira S<: empregava em tomar essas pr~
cauções. Isto nunca ninguem o provou, e nunca o provara. 
E quando mesmo se julgassem necessarias essas observa
ções, seria inutil e ainda mais que ridiculo empregar essa 
cadeira, et quidem em publico, como si isto não se pudes· 
se fazer de um modo decente e privado. Afim de infor· 
mar o leitor a respeito dessa famosa cadeira, antes de tudo 
observaremos que esse nome não é official, mas popular. 
Posto isto, diremos brevemente que 9 costume de tomar o 
novo Papa posse assentando-se em uma cadeira nobre ou 
throno em que recebe as insígnias pontificias, data desde 
os primeiros seculos. Acharam-se, tempos depois, nas ther· 
mas de Caracalla, tres cadeiras de marmore vermelho, an
tigo e precioso, que foram collocadas no portico da basi· 
lica lateranense. Eram furadas, e dizem os archeologos que 
nellas se assentavam os Romanos ao sahirem do banho, 



A PAPIZA JOANNA 

servindo o buraco para o escoamento das aguas. Introdu
ziu-se, a pouco e pouco, o uso de empregai-as para a posse 
do Papa. Como os musicos nesta occasião cantassem o 
v~rso que se lê no primeiro livro dos Reis, li, 8, i. é. : 
Suscitat de pulvere egenum, et de stercore elevat jJaujJe
rem: ut sedeat cum prinâ pibus, et solz'um gloriac teneat . . . 
a palavra de stercore fez com que o povo désse a uma ou 
a todas aquellas cadeiras o nome de sella stercoraria. E' 
de lembrar que o povo romano toma sempre grande inte
resse na eleição do novo Papa e que é dotado de um ge· 
nio especial para dar a cada cousa um nome popular ainda 
que, ás vezes, grosseiro. Guardaram-se essas cadeiras na 
egreja lateranense até o pontificado de Pio VI, o qual 
mandou collocar duas no museu vaticano, donde as tirou 
no dia 24 de Junho de 1796 para entregai -as aos francezes 
que no anno seguinte as levaram para Pariz. Em 1815, uma 
foi restituída ao museu vaticano, ficando a outra na capi· 
tal da França. Da terceira nada se sabe, porque a que 
está em S. João de Latrão não corresponde, dizem, á des
cripção que della fazem os autores. 

6rg) Questão t h eologica.-Si encararmos o assum-
b (;_ , I I dh . I 1 . b I pto so ~nto e vista t 1eo og1co, veremos em c ara· 

mente que ãOerrota aõS Protestantes não é menos com· 
pleta ; pois o que elles pretendiam provar, quando com 
tão grande esforço sustentavam a realidade desta fabula, 
era que a successão dos Pa.pas ficara àztenw~tpida. Isto, 
porém, não se segue por modo nenhum, mas unicamente se 
seguiria que a Sé Apostolica esteve, naquelles dois annos 
e meio, vaga. Não ignoramos a replica dos Protestantes, a 
saber : que neste caso o novo Pontífice não receberia au
toridade alguma, porque a papiza não podia transmittil·a. 
Não viram os Protestantes que esta objecção assenta sobre 
um falso supposto, i., é., que a autoridade passa ao novo 
Papa por meio do seu predecessor. E' falso, repetimos, 
este supposto, porque os theologos catholicos ensinaram 
sempre e ensinam, sem discrepancia, que o novo Papa re
cebe a autoridade immediatamente de Jesus Christo, não do 
predecessor nem dos eleitores. Quando, todavia os Pro
testantes quizessem que se lhes concedesse este falso prin· 
cip_io, ~inda não se po'deria inferir o que elles pretendem. 
P01s, s1 esta papiza, subindo ao throno pontificio não foi 
verdadeiro successor de S. Pedro, como é claro' e todos 
concedem, então o predecessor do novo chefe da Egreja 
não foi ella, mas o Papa antecedente, que, por conseguinte, 
transmittiu a autoridade. 
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620) Origem.- Talvez perguntem qual foi a origem 

desta fabula? Respondemos que a nós basta ter demons· 

trado ser ella uma invenção de máu gosto, c deixamos aos 

Protestantes a hon ra de apresentar essa explicação. Em 

beneficio, todavia, do leito•· de boa vontade observaremos 

que não se póde admittir a explicação dada por alguns 

autores, aliás muito respeitaveis, i. é. , proceder ella do 

lacto àe ser o papa João VIl! dotado de feições feminis 

ou de ter·se dle mostrado fraco na questão de Phocio. 

Com etreito não é bastante exacto que João Vlll se mos· 

trasse fraco, e é posterior á época em que collocaram a 

papizn. Além disto essa explicação deveria basear·se no 

testemunho dos autores con lemporaneos, os quaes, como 

já vimos, conservam alto silencio a respeito de tudo isto. 

Explicação talvez mais plausível póde dar-se dizendo que a 

primeira idéa nasceu na cabeça dos inimigo~ da Egreja 

pela leitur<~ da carta em que o papa S. Leão IX se queixa 

com Miguel Cerulario de que os g regos investiam eunuchos 

na dig nidade episcopal dando deste modo azo ao boato 

de ter-se uma mulher assentado no thro no patriarchal de 

Constantinopla. Uma vez nascida a idéa, era mister acre· 

dital·a, e para isso interpolaram os tres autores de que 

acima tratámos. Concluiremos repetindo ser este um conto 

vulgar, incapaz de resistir á critica, e inutil para o fim ao 

qual fôra destinado ; conto, por conseguinte, que com toda 

a razão faz hoje corar seus antigos defensores. 

Vide os autores seguintes: t ) Bon•uio-Annnles Ecclesinstici, tomo XIV 

pag. 42•1, anno 853 :-2) Pagi-Critica do Jlaronio, aono 853:-3) F.1/ma 

- Lectioncs historirc cccle.!'insticre vol. 11 : 4} Bdlormiuo-De Romano 

Pontífice ; Controvcrsiarum, tomo Í :-s) /Jt,gier - Diccíonnrio theologico. 

nrt. Pnpcssc:- 6) Pdl~r- DiccioMrio historico, art. Jean VIU, Bénoit 

III, Léon IV; - 7) 11/tng- Hi•t. Eccl. vol. II- 8) Lt6/allt-Histoire de 

I'Eglise, vol. li :- 9) Rivcaux-Historin Ecclesiastica, vol. 11 :-10) IVou

ftrs - Historia Ecclesire, vol. 11 :- 11) Chanfnl- Vics des Papes, vol. I, 

pag. 3541 col. :z."; !Iistoire de l'Eglisc, p. 343 :-12) .tlfonmi-Diccionario 

d'ErnC:izionc ccclcsinstien, nrt. Ciovtuma, P11pusa falsa :-13) Ciacconio

Res gestre Rom:morum Pontificum, tomo I , p. 6:z6, anno 847 :-14) Ltt7o 

Allaao e Aldoi110-Dnas bellas dissertações sobre este assnmpto-15) Ro· 

Ar6athtr-Histoire de I'Église Catholique, vol. XII, pag. 134, livro 26:

--16) Darras-no Compendio e nn obra grnt~dc-no Compendio, vol. Il, 

pag. 486-n:~ obra grnnde cstn no principio do pontificado de Bento IU. 

-17) Tr,Pepe-Ritrati e BioKrnphie dei Romnni Pontefiee, vol I, pag. 

2211 onde o anbio nutor, além de muitos outros, cita tnmbcm : Schrockb, 

Neander, Engelhare, Cnncellieri, Mabillon, Juricu, Le Qmen, Colomesio 

Garampi, L.'\unoia, Blnsh. Mansi, Begin, Dollinger, Le Mire, Gfrêirer, etc. 

etc.-18) 7org-e Sc/unr-cuja dissertnçi'lo sobre este nssumpto é geralmente 

julgndn obro prima. 
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621) Prenoções.- Cumpre-nos consagrar algumas pa
ainas tarnbem a Galiléu, do qual se tem falado tanto por 
toda a parte, e quasi sempre com detrimento da verdade. 
Não t rataremos da tortura, que, no sentir cl t:: alguns, Ga
lilcu padeceu, porque hoje em dia os proprios inimigos da 
reiigtáo . e Draper em particular, admittem francamente 
q ue essa tortura nunca exist iu e que Galiléu foi tratado 
com mansid<io extraordinaria. Toda essa questão versa 
actualmcnte sobre a sciencia, por causa da qual, a ffirmam 
nossos adversarios, Galileu foi perseguido .• ~ntes de entrar
mos no assumpto é mister ponderar as causas seguintes : 
I - Não se deve, nem se póde confundir, como o fa1. 
Uraper. a questão da fórul(l com a do movimento da terra , 
porque são muito differc::ntcs entre si. A redondeza da 
terra era conhecida desde muito antes, visto como no st::c. 
X III fô ra scientificamente demonstrada por Vicente de 
Bcauvais, e no sec. XV, conlirmada por Christovam Co
lombo, bem como por Paulo Toscanelli, celebre mathema
t ico c cosmographo florentino, etc. ; no sec. XVI pdas via · 
gens de Magalhães ( 1 519). Drake e tantos outros em 
roda do mundo. 11 -A Egnia CatltoHca mmca m si11ou, 1um 

podia ensi11ar, como artigo de fé, que a terra f osse e/tala 
ou redonda, 1um q~<c t•stiVL'Sst firme ou se movessr. A razt\o 
evidente é que este ass~tmpto não pertence á revelação. 
Sabemos q ue D raper affi rma o contrario, mas isto most ra 
tão sómente ou sua má fé ou sua ignorancia relativamente 
á Egreja . Att ribúe aos SS. PP. a opini:Io da terra cltata, e 
cita Te1·tutliano, Lactmzcio e Cosmas bzdicopleustes. Dando 
porém, de ba rato que esses autores ensinassem semelhante, 
sentença, convém observar antes de tudo que Ter tullt"tmo 
não é santo padre, mas escriptor ecclesiastico; Lactmzcio 
não é, nem santo padre , nem escriptor ecclesiastico; é 
apenas philosopho, ou melhor, rhetorico christão;lndicopkustes 
f o i no sec. VI negociante de A lexandria, e acabou fazen
do-se monge, homem tão obscuro e escriptor tão extranho, 
que, a não ser a benevolencia de Draper, ninguem pensaria 
nelle. Accresce que não consta si foi catholico ou hereje (').-

(') Alguns citam tnmbcm S. Agostinho de Civitnte Dei livro XVI, 
cap. IX, o qual, di~em, negou a cxistencia dos antipodns. 

1 
Lemos com 
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Cumpre em segundo logar não esquecer que os SS. PP., 
até em materia theologica, geralmente falando, só fazem 
autoridade decisiva quando concordam todos ou quasi to
dos ; nas questões, porém, de ordem puramente natural po· 
dem errar tanto corno qualquer outro philosopho, ainda que 
em alg um assumpto fossem todos do mesmo sentir. Pois 
nessas questões elles falam só como philosophos. não como 
testemunhas da revelação e t radição. Ill-E fal so que a dou
trina do systema geocentrico, na intenção de seus defen
sores ou da Egreja, fosse destinada a realçar a dignidade 
do homem. São duas cousas muito diversas. A primeira é 
de ordem puramente natural e desappareceu quando se 
adoptou o systema heliocentrico i a segunda pertence á re
velação, ainda permanece e ficará para sempre. Esta no· 
breza, porém. do homem não se deduz do seu tam mzllO, con
forme pensa Draper, mas da alma intelligente e immortal, da 
sua elevação ao estado sobrenatural, da Redempção, etc. IV 
- A doutrina do movimento da terra foi antes de qualquer 
outro moderno ensinada pelo illustre Nz'coláu de Cuza. car
deal , que passou a melhor vida em 1454 ; e por Copemico, 

todo o cuidado o texto 1\ o contexto do S. Doutor, o que o precede e o 
que o segue. Em nosso ver, elle não nega essa existencin, mas nftirma de 
passagem que della nada consta, visto como a deduzem por meio de con
jecturas : <Neque hoc ulla historica cognitione didicisse se aflirmant, sed 
quasi ratiocinando conjectnnt> . Donde o S. Bispo infere que não é ne
cessario crer rtella, ou que 1:\ existam homens- nulln ratione c.rcdendum 
cst. Abandonemos, pois, diz elle, essa opinião e procuremos a Cidade de 
Deus entre os povos conhecidos Vê-se, 1 ortanto, que aflirma isto de 
passagem e como parn justificar esta omissão. Supponhamos, todnvia, que 
S. Agostinho negasse ex -pt·ofesso e CJmO these essa existencia, e a negasse 
como philosopbo ou como theologo dando-a até como contida na Es
criptura. Ora cumpre saber, conforme affirmamos no texto, que quando 
um S. Padre escreve como philosopbo póde errar da mesma sorte que os 
outros, e não é testemunha da tradição. E quando o npresenta alguma dou
trina como theologo, embora fale como testemunha da tradição, ainda 
não está livre do perigo de cahir no erro, nem representa, por via dt 
regra, a sentença da Egreja e por isto não faz autoridade suprema, excepto 
o caso de concordarem todos ou qunsi todos na mesma doutrina. Dissemos 
por via de regra, porque póde haver uma excepção, a saber: quando se 
trata de alguma doutrina pela qual, sdente el nou t·eelfmumle Ecdesia, esse 
Santo Padre pelejou de \Hn modo especial. S. Agostinho, v. g., faz auto
r idade suprema na doutrina dn graça por ter nella sobresnhidocombaten~o 
contra os Pelagianos. No mais o proprio S. Do ator nunca pretendeu ser tn· 
fallivel, e o mostrou deixando·nos suas rctractações. Ora na questllo que 
nos occupa, elle, e elle só, affirma, (dado até que o affirme de passagem 
uma cou~a muito secundaria para a theologia, e se ha de pretender que 
cllc representa nisto a doutrina da Egreja? Semelhante co usa poder' 
sahir da bocca de quem nem catecismo sabe, mas nunca será pronunciada 
por pessoas que conhecem a theologin. 
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conego de Thorn na Polonia, que ensinou em Roma e falleceu 
em I 543. Nenhum delles padeceu cousa alguma da Egreja 
em virtude desta sentença. Copernico previu, é verdade, 
que seria perseguido ; não pela Egreja, porque neste caso 
n:io dedicaria o seu livro ao Summo Pontífice ; mas pelos 
philosophos que naquella época eram quasi todos peripate
ticos e seguiam o systema geocentrico, nem cuidavam qm: 
pudesse haver outro melhor. 

622) Estado da questão .-Asseveram nossos adver· 
sarios que, si o systema geocentrico nao fosse dogma da 
Egreja, não haveria motivo para perseguir Galiléu, nem 
para emendar o livro de Copernico.- Respondemos que a 
E greja não perseguiu Galiléu por motivo da sua doutrina 
de ordem natural , mas vedou-lhe ensinar o systema helio· 
centrico, porque, disputando, entrára no terreno theologico, 
e mais tarde instaurou-lhe um processo por ter desobe::de
cido. e violado o seu juramento. Uma simples exposição 
dos factos bastará para justificar o que acabamos de affir
mar. Quando em 16 10 começou o philosopho florentino a 
falar das manchas do sol, dos satellites de Jupiter e do 
movimento da terra, recebeu os applausos de diversos va
rõe::s eminentes da Egreja; entre outros, do seu intimo 
amigo, o cardeal Barberini, o futuro Urbano VIII. Levan· 
tou-se, todavia, contra elle em Florença uma grande tor
menta, promovida pelos peripateticos que apresentaram essa 
doutrina como contraria á divin<!; Escriptura. Os amigos do 
Florentino, vendo o perigo, aconselh(!.ram·lhe que não ac. 
ceitasse a discussão neste terreno ; mas elle, sempre impe
tuoso e insoffrido, entrou sem receio na disputa. pretenden
do qlle os textos objectados se poderiam interpretar de 
outro modo. Assim a controversia de philosophica passou 
a ser theologica, da ordem pmamente natural foi transferida 
para a ordem sobrenatural e para um terreno extranho ao 
defensor do novo systema : tornou-se o~trosim assaz me
lindrosa e toda do domínio da Egreja. Era isto que os op
posic•onistas desejavam. Os varões mais iiJustres da côrte 
romana, como os cardeaes Del Monte, Bellarmino, Barbe
rini (o futuro Urbano VIII) e muitos outros, aconselhávam 
cautela e repetiam que em um negocio desta ordem é ne
cessario vagar,demora, socego; que o systema de Copernico 
não encontraria graves difficuldades na Escriptura mas cum· 
pria d,·moJlSirat-o com rasões apodicticas ; que não ~e deve con
demnar ?e leve qualquer senten~a astronomica e que do outro 
lado a mterpretaçilo da Escnptura pertmce e:rclustvamenle 
aos professorn de tlu ologia approvados por alltoridade publica. 
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623) O Santo Officio.-Neste mesmo tempo o Santq 
Officio. que vigiava com silenciosa attenção todo o movi
mento, ia recebendo informações a este respeito. No en
tretanto o Florentino fez uma viagem a Roma (Dez. de 
161 5), onde os amigos que não eram poucos nem vulgares, 
cançaram repetindo·lhe que fosse prudente, que se limitasse 
aos arg umentos philosophicos, não entrasse no campo theo· 
loglco. não pretendesse interpt·etar a Escriptura1 etc. Tudo 
foi inutil, porque elle continuou a disputar com todos e por 
toda a parte, não só da sciencia natural, como dn theo
logica, tratando, segu ndo seu costume, os adversarios de 
invejosos, z'guorautes, estupidos, impios, etc. Este proceder 
não podia deixar de acccndcr sempre mais a paixão entre 
os dois partidos, e de incutir algum receio na autoridade 
ecclesiastica. A Congregação do S . Oflicio prohibiu, afinal, 
o livro de Copernico douec corrigatur (S de Mar. de 16 16). 
A correcção devia consistir em tornar hypotheticas umas 
quinze ou vinte proposições absolutas. Hoje essas correcções 
são publicas, e todos as podem ver. A mesma Congregação 
do S . Officio fez a Galiléu um preceito secreto de abando
nar semelhante doutrina, de não ensinai-a, r.eru a defender. 
O Florentino promctteu tudo com jun.mento. Tendo1 po
rém, corrido o boato de que recebera penitencias, admoes
tações severas, etc., obteve do cardeal Bellarmino um attes· 
tado no qual se affirmava que aquelle boat<J era falso. 

624) Digressão.-Quem pouco reflecte, ou não sabe 
quão melindroso é todo o assumpto que toca á religião, 
ou ignora que a Egreja mostra sempre um grande respeito 
para as opiniões das escolas catholicas, inferirá sem demora 
que este proceder do S. Officio é censuravel. A nós, pelo 
contrario, parece mui prudente, e digno dos melhores elo· 
gios; porquanto tratava-se da escola numerosíssima dos 
peripateticos que apresentava, embora na realidade erronea· 
mente, o systema copernicano como inconciliavel com a Es
criptura i tratava-se outrosim de salvaguardar a reputação 
de um grande philosopho catholico qual era Galiléu. Con
seguia-se tudo isto separando-se a causa de Copernico da 
do Florentino. Si este obedecesse sincera e effectivamente, 
a disputa acabaria nesse ponto e não faltaria ao Astronomo 
um campo immenso para o estudo e para conquistar gloria 
immorre?oura; mas elle obstinou-se em querer esmagar seus 
adversan.os, e deste seu procedimento tiraram origem todos 
os seus mf~rtunios. Nem se póde, de tal prohibição1 inferir 
que a EgreJa proscreveu o estudo da astronomia, nllo s6 
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porque o S. Officio não é a Egreja, embora seja um seu 
tribunal. revestido de tão grande autoridade, que a todo o· 
catholico deve merecer summo respeito; mas principafmente 
pela razão de que o Santo Officio não vedou o estudo da 
astronomia, ordenando apenas que neste unico ponto os sabios 
se contentassem, por emquanto, da hypothese sem dar como· 
certo o que ainda não estava demonstrado. Com effeito que 
havia de fazer em taes conjuncturas o Santo Officio? De um 
lado, via uma numerosíssima escola de philosophos catholicos
que não deixava de ter sua autoridade, e desde seculos ensi
nava um systema apoiado por argumentos que pareciam 
bons e sobretudo pela g rande autoridade do Astronomo de 
Alexandria. Como algt:mas passagens da Escriptura tivessem 
sido até então explicadas segundo aquelle systema, é claro· 
que não convi nha abandonai-o sem graves motivos. Verdade" 
é que essa explicação nunca fôra dogmatica, .mas mesmo 
assim cumpria proceder com prudencia. Por outro lado, 
nenhum astronomo do tempo reconhecia apodicticas as razões 
apresentadas por Galiléu e Copernico, e que não fossem 
taes apparece do facto de terem sido abandonadas pelos 
astronomos seguintes, os quaes para demonstrar o movi
mento da terra excogitaram argumentos bem differentes. 
Um dos argumentos de Galiléu, v. g., era o admiravel 
phenomeno da maré. Disseram-lhe que neste caso esse 
phenomeno deveria occorrer sempre na mesma hora. Tendo 
elle replicado affirmativ<).mente, provaram-lhe que a maré 
soffre cada dia uma demora de quarenta e tantos minutos. 
Neste estado dos espíri tos, e principalmente por se tratar 
de materia em que entrava tambem a theologia, todos 
esperavam alguma decisão da autoridade ecclesiastica. Que 
devia, pois, fazer essa autoridade ? Deixar que a disputa 
degenerasse em desordem ? Isto seria renunciar a um poder 
que ambos os partidos reconheciam, e expor-se ao desprezo 
de todos. Sanccionar o systema de Copernico proscrevendo 
o de Ptolomeu? Este recurso seria bem pouco razoavel e 
nada prudente, visto como o systema heliocentrico não 
estava ainda demonstrado. nem era, na opinião geral da 
epoca, tão provavel, quanto o geocentrico. Não restava, 
portanto, outro caminho plausivel a não ser o seguido' pelo 
Santo Officio, i. é., fazer com que os philosophos se con
tentassem da hypothese disputando pacificamente sobre ella1 

625) Illusão .-Para voltarmos ao ponto :-Galiléu partiu 
de Roma em triumpho mostrando a todos o attestado do 
cardeal Bellannino e occultando o preceito que recebera. 

29 
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Seguiu-se dahi que varios de seus amigos, ignorando a 
exist~ncia do dito preceito, exhortaram o Pl]ilosopho a es
crever sobre o assumpto. O proprio cardeal Barberini, de
pois Urbano VIU, em 1620 mandou-lhe uma bella ode em 
que o nomea duas ve?.es com alto louvor; e mais tarde, 
apenas 42 dias antes de ser elevado ao throno pont ificio, 
escreveu-lhe que desejava se lhe apresentasse alguma op
portunidade para lhe mostrar sua s incera a mizade e gratidão. 
Quando, pois, em 1623 foi eleito successor de S. Pedro esse 
mesmo cardeal , Galiléu cuidou ter chegado o momento do 
seu triumpho, e mani festou essa persuação escrevendo a di. 
versos amigos que 1•olvia ua mtwlc alguma cousa de g raudc, 
e, que, si uão levasse a L:bi!ilo o se11 negocio ag ora, uestas 
con:fuucturas ad111iraveis, lllfiiCa mais o lunn'a de rcah'sar. 

• Escreviam-lhe, no mesmo tt:mpo. seus amigos que o Papa 
falava delle com muita estima. anhelando por vel -o, etc. 
T endo finalmente o Florentino ido a Roma, Urbano VI II o 
recebeu seis vezes ; entreteve-se com elle em longas con· 
versas scientificas; deu-lhe um breve muito honorifico para 
o Grao-Duque, c concedeu-lhe avultada pensão para seu 
fil ho. fnformado pouco depois (1 625) de terem seus adver
sarios tentado inutilmente conseguir a prohibição do Sag
giatore (outra obra do Florentino em defesa do systema he
liocentrico, dedicada ( 162 3) ao Papa pela Academia d~i 
Lincet), confirmou-se Galiléu sempre m:~is na opinião de 
que, duraute o poutift.cado de Urbauo VIII, ellt• podia tud<1 
e era invulueravel. 

626) O dialog o . - Escreveu, portanto, ou continuou 
um dialogó sobre a doutrina de Copernico, e, superadas 
varias difficuldades, obteve a licença de publicai-o (1 630). 
Esta licença, porém, foi mais ou menos subrepticia, porque 
o autor não manifestou o preceito recebido em 16 16, e, 
segundo parece, alguns de seus amigos tinham dado a en· 
tender aos censores que o chefe da Egreja desejava essa 
publicação. De facto, esses amigos imprudentes foram dent ro 
em breve punidos com um desterro disfarçado 11as provín
cias. Tendo o apparecimento d o dialogo causado alvoroço, 
entre os f autores 1 escandalo entre os adversarios do .Flo
rentino, o Papa nomeou uma congregação ou commissão de 
theologos para examinar com diligencia essa obra, porque 

• desejava, sendo possível, que a causa na:o fosse levada ao 
tribu~al ~o Santo Officio. O parecer dos theologos foi que 
no d1to hvro o movimento da te rra se affirmava diversas 
vezes 1u1o ltyP_otlu tica, mas absolutamente baseando-o sobre 
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argumentos não apodicticos ; ser, portanto, conveniente 
que o autor désse uma satisfacção ao S. Ofticio, cujo pre
ceito tinha \'iolado. Que faria Urbano VIII em taes con
juncturas: Pessoalmente era amigo c admirador de Galiléu, 
mas. como chefe da Egreja, não podia permittir que ficasse 
desmoralizado o tribunal do Santo Ofticio, nem podia re
cusar o parect:r d l congregação que clle mesmo nomeára. 
Ordenou, pois, (23 de Set. de 32) se intimasse ao Floren
tino que comparecesse em Roma durante o proximo m~z 

de Outubro. Gallléu prometteu obedecer de prompto, mas, 
abu~ando da pac1encia do Papa, differiu até o fim de Janeiro 
do anno seguinte. 

627) Mansidão e xtraordinaria.- Com outras pes
soas em casos como este, o S. Off1cin t·ecorria á força• 
physica e punha o accusado sob boa guarda no Castello 
Sant' Angdo, nutrindo-o unicamente com pão e agu~ ; mas 
a respeito do Florentino quiz mostrar a maior brandura 
permittindo-lhe alé hospedar se no palacio do ministro re
sidente da Toscana. Nem foi só. isto. Julgou·se conveniente 
qu e, durante o processo, o accusado morasse na casa do 
S :mto Orficio. onde, em Jogar da prisão do costume, oc
cupou quartos particulares, e teve licença para faze r ir a 
comida da casa do embaixador, cujos creados, póstos á 
sua disposição, podia mandar aonde quizesse para seu ser· 
viço. Teve, pois, razão o embaixador de escrever a seu 
amo que não ltavia, nos mmaes da illquisição, ex emplo d-e 
tanta bnmdura usada com qualquer pessoa mesmo da mais 
alta jerarcllia. Qu!! diremos, á vista de tal testemunho, 
das furibundas declamações que por mais de dois seculos 
teem sido repetidas em toda a parte e em todos os me:rns, 
contra a pretendida cruddade praticada com o grande Phi
losopho? Diremos que neste, como em tantos outros casos, 
sentimos dó dos inimigos da Egreja, porque são cego:;, 
até quando bla;;onam de sabias! Non enim sciunt quid fa· 
ciunt. Luc. XXIII, 34. 

628) Processo. - Apresentou-se Glliléu ao tribunal no 
dia 12 de Abril, sendo interrogado sem perda de tempo ; 
com maravilha, porém, de todos pretendeu negar ter es
cripto sobre o systema heHocentrico. Era facil, provando· 
lhe o contrario, convencei- o de desobed1encia e de ter vio
lado o juramento. Neste caso o desfecho da causa , se· 
gundo a.,; leis da inquisição, podia ser bem d t!sagradaveL 
Desejando, todavia, os juizes podel·o absolver, deixaraiU~ 
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lhe tempo para reflectir. No entretanto o commissario do. 
Santo Officio. esse P. Venezuela, que .tem sido represen
tado qual monstro de odio contra o P.hilosopho, obteve 
do Papa a licença excepcional de tratar privadamente éom. 
o accusado para dar-lhe o amigavel conselho de responder 
por modo que em breve pudesse chegar a um exito feli r.· 
da causa. Acceitando tudo com gratidão, ped iu um adia
mento para pensar no modo de co/wnestar a retractação 
do que dissera no primeiro exame. Concedeu-se a delonga 
e elle confessou ter escripto, affirmando no mesmo tempo 
que no primeiro interrogatorio não se lembrára ser este o 
assumpto do seu livro, em cuja composição nllo lhe oceor
rera á mente o preceito recebido em r6r6! Como fosse 
muito difficil dar-lhe fé, condcmnaram-no á reclusão no car· 

'cere do Santo Officio por todo o tempo que os juir.es 
achassem conveniente, bem como a desamparar a dou~rina 

do systema heliocentrico que qualificaram de falsa, absur
da, heretica. A pena baseava-se sobre a desobediencia élo 
Philosopho ao preceito de 1616, e sobre o modo subrepti· 
cio com que obtivera a licença de publicar o livro. O lei
tor anhela sem duvida por saber qual seja a nossa opinião 
relativamente á censura inflig ida ao systema heliocentrico. 
Diremos francamente com autores, illustres pela religião e pela 
sciencia, que a Congregação se enganou, mas observamos 
que aquelle decreto não leva a fi rma de Urbano Vill; e 
repetimos que essa Congregação não é a Egreja, é apenas 
um tribunal ecclesiasco exposto a errar como qualquér 
outro tribunal. Nem é possível invocar esse fncto contra a· 
infallibilidade pontificia, porque esse t ribunal não é o Papa; 
nem póde este communicar-lhe a sua infallibilidade, que é 
essencialmente t'1lCoum11micavet. Resplandece, pelo contrario, 
neste aconteci mento a Providencia de D «:!uS a respeito da 
infallibilidade do Summo Pontífice, porque Urbano VIII,: 
embora deixasse, conforme era j usto, ao t ribunal a liber
dade de p roceder segundo suas leis, recusou condemnar e~· 

cathedra a doutrina de Copernico, apesar de ser naquella 
epoca quasi commum :1 opinião de que semelhante sentença 
se oppunha á Divina Escriptura. · 

629) Desfecho fin ! - -Mudaram incontinenti a pena
do carcere pela reclusãv branda no palacio do embaixador,• 
logo no do bispo de Siena e por ultimo na quinta· de 
Arcetri perto de Florença. Que a pena .não se perdoasse 
de todo foi devido, primeiro á prudencia necessaria em 
taes conjuncturas, e depois, ao procedimento do proprio 
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Galiléu. Pois elle, tanto ern Roma como em Siena, e mui
to mais na sua quinta de Arcetri, com desprezo evidente 
do que promettera, continuou a disputar sobre o systema 
helioccntrico; escreveu disto a seus amigos, e copiou seus 
d ialogos para mandal·os publicar em paizes protestantes. E' 
impossível suppor que o Papa ignorasse estas cousas. Dis· 
simulou, todavia, fingindo nada saber. Não é, por conse
guinte, para extranhar que não perdoasse de todo; mas é 
muito para admirar gue usasse de tanta paciencia. Qual 
soberano deste mundo, em · caso analogo. faria outro ta11to 
sobreludo naquella epoca? 

630} ÇC?n9lusão. - Podemos, P,Ortanto, concluir que o 
motivo da condemnação de Galiléu não foi nem o suppos- · 
to odio da Egreja relativamente á sciencia, nem o medo 
da luz, nem o receio de ver deprimida a dignidade do ho
mem i mas, . quanto á. doutrina, a prudencia indispensavel 
em q ucstões desta ordein; e pelo que se ,refere ao castigo, 
o motivo foi a desobedienc!a dE' um phílosopho que, sendo 
e professàrido-se ·êatholico, devia respeitar a vontade da 
Egreja e ser fie!. <!9S juramentos prestados. Si Galíléu ti
vesse s~g~id<? o éoryselho de não acceitar a disputa em 
terreno theologico, ou si. depqis do primeiro passo falso, 
tivesse obedecído; conforme promettera com juramento, a 
discussão teria' ficado no campo livre da ordem natural e 
nada teria acont5!cido. 

A brevidade exigida pela fll\tureta desta obra não permitte longas e 
numeros:1s citações; garantimos, porém, não ter!'los affirmado cous:~ algu· 
ma que nil:o se ache em docurnentos publicos e autbenticos, . como slo : o 
processo, os despachos do embaixador da Toseana, as cartas de Galiléu a 
seus amigos e vice-versa, etc. Quem desejasse )er esses dÇ)cum,entos pode· 
ri11 consultar n beiJa obra de Sante l'ieralisi-UdJallu VI/! e Galill11 Galilei 
-Roma 1875. Póde ver outrosim l\L de l'Epinois que publicou todo inteiro 
o proces.so. E'st:í na Rtvut der "Quulium Histuri'lutt em um numero pouco 
anterior a 187õ. 
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Casa llo Arllgiio.- 1282-1713 

Em 1 282, P(l/ro 11/ do Arngil'o 
occupn a Sicili:t, c ndc seus descen. 
dentes domin:t•TI :ué f71.J, d:tt:t do 
tmt:tdo de Utrtrltl. Em hf'Z.O, 7oanna 
11, rainha de Nnpoles, lega o seu 
reino nos Aragone~es da Sicili:t, c 
logo depois (1423) n casa de Anjl1, 
que cede seus direitos nos monarchas 
da França , D e 1:\ a guerra entre as 
cA<ns de Anjll c do Amgil'o, bem 
como e ntre a Fr:tnçn c a H~panba. 

Em 1442, a eMa do Arng1lo-Sicilia, 
d~rrot:111c!O os Angcvinos, reune as 
duns coroas: porém e m 1 458 Affonso 
V, o lllngnnnimo, dn n Sicília a j o:to 
ti, rei do Ar:tgão; Nnpoles, a Fe r· 
nnndo. Em 1504, 'apoles une-se de 
novo :\ momirchia aragoncu-Sici
lia. Em 1530, o imperador Carlos V 
(I na Ilespanha) reserv11 para a coroa 
cnstelhnua ns Duas·Sici lias, que ficam 
em poder da Hespanha ate o trata· 
do d e Utrccht em r 7 ' 3· Passa ent11:o 
a Sicilin :\ casa de Snboia, que em 
17zo a cede á Austril\ em troca da 
Sardenha. Na mesma data ( 1713) o 
reino de Napoles é concedido :\ Aus. 
tri n. que o conserva juntamente com 
a Sicilin até 1735 qua ndo o tratado 
de Viennn entrega ambos os reinos 
nos Burbons da H cspnnhn. 

Burbons. - 173:>-ISGO 

Cnrlos VIl (IIl na Hesp.) 
a!Jd. • . • . • 1735-69 

Fernando IV, a6d. . • 1759-09 
toma de novo o poder, 1812-16 
assume o titulo de Fer-

nando I . 1816~25 
Francisco I. 1825-30 
.Fernando 11 18.~-59 
Francisco 11, t.-rpulso • 1859-60 

i'osco.ua.- F lorença 

0 11 Medieis. - 1421 - 1737 

Jo~o . 1421--34 
Cosmc 1434-1'4 
Pedro 1 1464-67 
Juliilo 1 1467-78 
Lourenço, o Ún,l(l~ijic~ 1478-92 

Pedro 11, rltp .. 1492-94 
Revolllf•1o . 1494- 12 
Juliil'o li . . 1512-19 
Lourenço 11 . 1519- 27 
Rn!OIIIftio 1527-30 

O impeudor Carlos V funda o du
cado da Toscana em favor da fami· 
1"' )tedicis, 1530. 
Alexandre, thifi do Es/ . . 

""""' o Cosme . 
• Grt1o-duqut . 

Francisco )f;uia 
Fernando 1. 
Co;rne l l . 
Fernando 11 
Cosme 111 . 
]oito Gnstio 

1530- 37 
1ói:ll!-S7 
1637- 74 
1569-74 
1574-87 
1587- 09 
16o9-:u 
1621-70 
1670- 28 
1728-37 

Cnsn do I.oronn- Austrlo. 

Frnncisco I, . 1737-65 
Leopoldo I. . 1765 - 90 
Fernand o Ill, nM. . . 1790- 01 

Em consc<Juencia dn Paz d~ Lu
neville (J8o r) com a Austrin , Ftr· 
nnndo 111 abdicou, e n Toscnnn foi 
elevada :\ cntegorin de reino com o 
nome de Etruria em favor de Lui& 
de Pnrma . Fallecendo este em 18o3, 
succedcu-lhe s eu filho , Lui: 11, sob 
n rcgencia de Jl!nria Luir;a (é a ce· 
lebre rainha da Etruria que viv<'ll 
nté r8z4), s ua mãe e filha de Carlos 
IV cln Hespanhn. Em r8o7 Luiz 11 
cede o seu reino á França qne o 
dá (1809\ com o titulo dt Grno-du
cado a Elisa, irmnn de Napole!lo I. 
Em rS 14 volta Fernando Ilt que 
em 1824, morrendo, deix11 o seu 
Grilo·ducndo a Leopoldo LI. Este 
nasceu em 1797; abdi~ou em r8S,9, 
concluiu a suft cnrrerra em 1870 . 
Succcdeu·lhe (r859), nominalmente, 
Fernando !V, seu filho. 

Sar<lenlm 

Cl\sn. de Snboln.~1017 -1881 

Duc(ues.- 1017 -lil!l 

Victor Amadeu ll, rti do 
Siri/ia 1718-20 
dn Sm·dmha. 1720-80 
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Carlos Manuel 111. 1730- 73 Snboln Cnrlnhnuo. 1831- ... 
Victor Amadeu lU . 1773- 96 
Carlos l\l:muel lV, alui . . 179G-02 
cntm '"' Companhia de Jesus, c 

morre no noviciado de Roma em 
18 19. 

Victor 1\Tanuel T, oiHI. . 1802-20 

Carlos Alberto, nbtl. 

Victor Manuel 11 • 

rti tia /ta/ia 

1831- 49 

1849-78 

1861-78 

Cnrlos l"t:hx . . . . 1820 - 31 llumbcrto, ni tio /to lia . 1Sí8- .. 

p,·osidontcs !los Estnllos·Unldos elo Norto Amcl'lon 

1) Ceorge w~shin~;ton : V., To. 
2) John Ad~ms: )[.1 F. . . 
3) Thomaz Jefferson : V., R. 
4) J~mcs :lh1d1sOn : V., R •. 
5) Jnrncs ;\lonrõc : V,, To. . . 
6) John Quincy Adnms : M., O. 
7) Andrew Jackson : T. D.. . 
8) Mnrtin Vnn Burcn : N.Y.,D .. 
9) W. H. Hnrri~nn : O., \V.. . 
Follermdo o presidentr um mrc depois de ftlll/111 ' 

poS<t. govtllliJII o v ire-pruitlmle 
10) John Tyler : V., W. . . . . 
11) Jnmcs K. Polk: T., D.. . . . 
12) Zacharr Ta:,olor : L., W. . . . . . 
;l/o11· ntlo o P• uitlente, ,(overnoll o v ire pruitltlllt 

13) Millud Fillmore : N. Y., W. . . . . . 
14) Frnnklin J>ic rcc : N.H., D •. 
15) Jnmes Buchanan : P., D. . 
16) Abrnh:tm Lincoln : I., R. . . . 
Sendo Lincoln reeleito C! assassinado, go,·crnou 

em lognr dellc o vice-presidente 
17) Andrew Johnson : '1'., R. . . . 
18) Ulysses S. Crant : I., R. . . . 
19) Butherford B. Hnys: O., R. 
20) Jnn\CS A. Gnrfield : O., R. . . . . . . 
Assnssinado o presidente n<> fim de seis metes e 

meio, governou o vice·prcsidente 
21) Chester A. Arthur: N.Y., R. . . 
22) Crover Clcveland: N. Y 1 D. . • 
23) licnjamim Hnrrison : R. . • 
24) Grover Clevelnnd : N:Y., D. 

1789- 97. 1732-1799 
1797- 0l. 1735-1826 
1801-09. 17,13-1826 
1809- 17. 1751- 1836 
18 17-25 . 17õ8-1831 
1825-29 . 17G7-1818 
1829-37. 1767-1845 
1837-41. 1782-1862 
18U-4t. 17'i3- 18<1 1 

1841-45. 1790-1862 
184õ-49 . 1795-1849 
1849-50. 178<!-1850 

1800-53 . 1000-1874 
1853- 57. l SOt-1869 
1857-61. 179l-l8G8 
1361-65. 1809-1865 

1865-69. 1808-187[) 
1869-77 . 1822-188[) 
1877-81. 1822- 1893 
1831-81. 18!H-1881 

1881 -85 . 1830- 188!) 
1885-CS . 1837- . ... 
1889-93. 1833- ... . 
1893- ... 1837-.... 

N. lJ.- 1) Na I rol11mlln, o primeiro numcn> indica o principio do go

verno ; o segundo o fim.-2) JVo 11 ro/1111111<11 o primeiro numero d:\ o 

nascimento · o seg
1 
undo n morte.-3) A j>rimliro. ldlro que se segtte no. 

, ' I . 
nome do presidente, marca o Estado n que c le pertcncu1; a segunda, o 

partido pelo qunl foi cleito.-4) V., Virginin; ){,, Massachtlsetts; '1'., Tcn· 

nesee; N.Y., Ntl\'n Ynrk; 0., Ohio; L., Ltli7.innn; N. H., Nova Hnmpshire · 

P., Pcnsylvnnin; I., lllinois; 'l'o., todos, i, é., cleiçito unnnime sem dis: 
liucçi\lr de partidos; F., FederAiis!ns; R., Republicanos; C., Camara dos 

Representantes; D., Democratas; W., Whigs. 
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SUMMARIO PARA A REPETIÇÃO 

.Vori!u prdimiNnrtr (') 

1) Definição. - Historin univcrs?l, 
gernl. p~rticulnr ; biogrn.phin, memo
rin, nnnac~. 

2J Divis3o.- Hisoria anll,::n e mo
derna; ou antiga, media. modern~, 

contcmporancn ; historin sagradn, 
ecclesiMticn, etc.; c hist~•rm profana 
ou civil. Tempos allegoricos, f:~bn 
lcsos. historicos. Ccrter.a d:1 historin 
sagrada. 

a) Objecto -dn historia são os 
factos que se referem no homem. 

•1) Methodo- ethnograpluco, syn
chronico1 misto. 

f>) Fontes historicas-Que silo ? 

1'em(,OS primitivos 

G) Creaç3o- do homem . l'revari· 
cnçito : filhos de Deus e filhos dos 
homens. 
il Dilu~rio. 
8) Torre-de Dabel. Sepnrnç:To. 
9) Raças h istoricas - Scmitic:~, 

Chnnutica, Japhctica. 
10) Japhet.- Gomcr, Ma~og, Ma

d:\1, J:~vnn, Thub:~l,11losoch , Thiras. 
li) Cbam.- Chus, :\lesmun. Phmh, 

Channnn 
12) Sem.-Eiam, Assur, Arphaxad, 

Lud , Aram. 
13) Raças liumanas. - Caucnsicn, 

mongolic:~, africana, malaia, ameri· 
cana. 

1-ll Origem elo homem.--Todos os 
homens descendem de um nnieo par. 

151 Primeiras monarehias. 
l G) l'ovo ele Deus.- Origem da 

idolatria. Povo predilecto. 
17) Pentateuco.-Lci-mil:~grc. 
18) Entrada-nll terra de pro· 

rnissilo. 
19) Aneiloa e Juizes. 
20) Jatonarehia, 1050,-Srtul, David 

Salom:lo. ' 

21) Dez tribus, 930-:~çulad:u por 
Jcrubo!lo. 

22) Reino de lsrul, 930 - 722.
Cnpltal, Snmarin. 

23 l Reino de Judã, 930 - 587. 
:.!4) Os Judeus- perdem n indc

pendencla. 
2õ) Dominio--dos Persas. 
26) Proteetori\dO - dos Lngidas. 

Vers:\o dos 70. 
2i) Proteetori\do - d:~ Syrin. Os 

'oll'rimcntos rerll)brnm. 
28) Os Mech:lbeus -- restauram a 

indcpcndcncb. 
2!'1) He~odcs -o Cr., rei de Judn. 
~O) c 31 ) Civilização.- Governo, 

rchg11to, sc1cnclas, artes, usos, etc. 
33) Fontes historicas. 

Egypto ;\.utigo 

34) Fontes historieas.- llcrodoto, 
Manethon monumentos. 

35) Posição. -~o baixo Nilo. 
3Gl Histeria política. 
H7) Antigo imperio . - Me na : a 

qu:~rta dyn. e as pyr:~mi<lcs; a sexta 
leva :1 c:~pitnl para Abydos. 

38) Imperio Meclio. - Dyn. XII ; 
obscuridno. 

39) Hyksos. - Quem eram , que 
fizcrn m • ._ quando repeli idos? 

40) l.'lovo imperio.-Conquistas ex
trnngciras. Dyn. XVllt: Amenho· 
tep I, Hatast\, Thuthmés 1 e tiL 
Dyn. XIX : Seti I, R:unsés tl e IH. 
Decadencia. 

111) Reis ethiopes.- Chnbak der· 
r :tado em Rnplda1 719, por Sargon; 
Taraka repellido tres vcr.es pelos 
Assyrios. 

•J2) Ultima elyn. - Re,•oltn feli:r. 
cnpi t:mend:~ por l'sammctico. 

4S) Successores.-Necháu ll vne 
nté Carchemis; Psnmmetico lll, ui· 
timo phara6. 

·1•1 e 45) Usos, etc.-Cnstas, go
verno, religi:to, leuras, scíencias, 
utes, cscriptn . 
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Assyria o Dabylonia 

46) Fontes historicas.- Beroso, 
Herodoto1 Diodoro, Ctcsias com suns 
f:~ bulas : Nino, Scmirnmis, Ninins, 
Snrdanal>!llo. 

47) Descobertas assyrias - por 
llottn c pelos Inglezes Cnrneteres 
cuneiformcs-at row-luaúul. 

48) f!ehistun - Sua 111scripç!ro; 
comn ontcrprctndn; Lingua ideo·lo
gicn ; polyphonin. 

<J!l) A cscri'Pta cuneiforme - quan
do c onde us:ida : 

60) Pc.iz.- i\lesopotnmin, Chnldéa, 
lhbylonin, etc. 

Ui. to l'i:t politica 

:il ) Epocn primitiva. - Nemrod 
fu.nda llnbylomn; i\~sur, Ninivc. 
C1nco dynnstins : n quarta é de reis 
chnldéos; n quinta, de n r:~bes. De· 
cadencia. 

ó~) Imperio da Assyria..-Cinco 
pc:roodos. Fundnção e gloria sob 
'fuklatsnmdan e Tuklntpnlasnr I ; 
perdas ; nova gloria sob Assurnnsir
habnl ; dccadcncia extrema ; summa 
gloria · Phultukla.tpnlasnr, ~almnn<l

snr V; Snrgon occupa Samaria, 7:12, 

c derrota Chabak em R.tphia. 719 ; 
Sennacherib vence, 700, c:m Al•nku 
c rctirn-se ; Asarhnddon repellc Tha
rnkn, etc., nód; Assurbanipal perde 
o Egypto. Rc\•oltn geral : Olopher
nes c Judith. 1\ssur-ediloli : ruinn de 
Ninivc c:m 625. 

õ3) Babylonia, 625- 538.-Nnbo
polasar, Nabucodonosor, etc. Con
quista dn Phcnic:ia, do Egypto, c:te. 
Jcrusnlê!fli Cyro, etc. 

ó4) Era - de Nnbonasnr, 747; 
muralhas de Babylonin; doença de 
N:tbucodonosor. 

Civili:nr•it> 

õ5) Usos, etc.-Coverno, Limnnt i 
política a respeito dos vencidos ; 
polytheismo, nrtes. 

56) Astronomia-muito adeantadn. 
57) Ezplicaçllo - plausivcl. 

Jlferlos e Prrsas 

ó8) Pai!. 
59) Histeria.- Os Medos fixnm-sc 

ao sul do Caspio : nrrnsam Ninive 
em 625 lnvnsl!o dos Scythns. 

60) Achemenides. - Cyro li funda 
o impc:rÍOi conquistas, etc. Cambyses 
occ:upa o Egypto. Dnri'l I, etc. 

~~~Civilização . -Governo, moeda, 
rehgo:lo, etc. 

Phmirin C Cnrlllogo 

62) Fontes historicas. - Saneho
niaton· Pnie : Tyro c Sidon. 

63) Grandeza.. - de Sidon c de 
Tyro muito nntiga. Irnm, lthobal 
Pygmnlião. ' 

6t.l) Civilização.-Commercio, un
vcgaç11o, vidro, purpnra, ele., alpha· 
hcto, ruho hllrri,•el. 

65) Carthago- colonin de Tyro, 
etc. Suns expedições :i Sicilia i go· 
vemo, exercito mcrccnnrio, religião. 

Grecin. 

661 Fontes historieas.- llcrodoto. 
Thucydides, Xcnophontc, ele. 

67) Paiz.-Limites i divis:to phy· 
sica c politic~. 

68) Divisão-em tres períodos. 
Per. I.- Formação.-/;). I. Tem· 

pos primitivos t htrt>iros. 
6!!) Tempos primitivos. - Pt·las

gios, llcllcnos, colonos orientnes. 
70) Tempos heroicos.- Argonau

tns, .r:n16 ; trabalhos tlc Hcrcules; 
guerras de Thebns, 1:114; guerra de 
Troia, 1194-84. I nvnsl!o dos DoriGS, 

71) Instituições eommuns - Go· 
v~rno, religil!o, festas c jogos. Olym· 

1 poades. Corochus vence em 776. 
Conselho nmphiccyonico. 

l;p 11.-Tt>Jijlos h:f!itfativos. 

72) Sparta.-Sua fundaç:to • inva· 
s~o do~ Oorios ; . Spartnnos, 

1 
J.nco· 

mos, lillotns ; dots reis , 
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73) Legislação de Lycurgo. 884. 
-Senado c povo ; Ephoros ; todos 

egunes; patriotismo; educnçilo ; gra. 
vcs defeitos. 

74) Guerrns dn la!essenía.-Cnusu. 

I, 74.1- Z.J; Ar•stodemo derrotndo. 

11, 6Ss-68, Aristomcno, Tyrtéo; 

victorín de Sparta ; emigraçlo. 
75) Athena;.- Instituição do Ar

chontado ; Dracon, 6z4 ; Cylon, 612; 
desastres. Epímcnidcs. 

76) Legislnção do Solon, 594. -
Rcconcílinçl!o geral, quntro classes, 

assemblén. Senado, :\rcopngo. 
77) Pisistrnto, 561, 41- 28-\Jsur· 

pa o poder. Flippnrco assassinado, 

Hippías expulso em .fiO. 

78) Archont ndo - de Clísthcnes. 

Isagoras, chefe da nobreza; Clisthe· 

nes, do povo. Este modifica a cons· 

titui<;.'lo c crin o Ostracismo. 
79) Colonias- nas ilhas, na Jtn

lin, Sicilia c Asin Menor. 

P m·. II. - Dias de gloria 

C.p. f. -Cut~rns Af~t!itos, 499-49 

80) G. I, 99- 90.- Dcfiniçi\'o ; in

ccndio de Snrdes; Dnrio, expediçtto 

de M:udonio, invnsi\'o de Oatis e 

de Artnphcrnes ; Marathona ; (t. I~ . 

80-79. Xerxcs; Lconidns nns Ther

mopylas; Thrmistocles em Salnmi

nn ; Pausnnías c Mnrdonio em Pln

tén ; Xnnuppo em My~l:t.- G. lU, 
70- 49 : Cimon e suas victorins, des
terro, t.riumpho, 449. 

81) Varões.- Euribiadcs, l\1ilcia
dcs, A r1 sl ides, ele. 

l:.p.· 11.-Cut•rn civil 

85) Libertaçio-de Athen:lS. Tra

sibulo c os De~ ; morte de Socrn· 
tCS, .J.OO. 

86) Expedição-dos De~ ·Mil, 401. 

Cyro o Jovcn, nmigo de Spar1n; bat. 

de Cunn.rn, 401 ; retirada ; Xeno
phonte. 

87) TrôltD.do- de Ant:~lcidns, .J87: 

.\lnemon, ns colonins grcgns e Age 

s il:\u Os Athe n1cnses contr:\ Spartn 

88) V:1.rõcs. - Brns:d ~s, Cleonle 
Clcnrco, Lysandro, Cónon. 

Ep. 111. lltgtmtJIIt'n tlt 7t1(6as 

89) Prepotenoia- de Spartn que 

occupn a <.:adméa, .]Sz. 
90) Pelopidns e Epnminondas-

0 1.0 liberta Thebas ; vence em 

Tegyrn ; vnc :i Mncedonia, e morre, 

3 64, em Cynocephalos. O 2.0 lrium

pha ern Lcuctrn, .Jll ; entra no Pelo· 

poneso, e perece em illantinén, .;6z. 

l.>er. lli.- Decn1leneia 

.:p. J.- PhiliJ,JIO 11 

91) Ma<:edonia.- Origem, primei

ros reis, nnnrchia, etc. 
92) Philippe li, 359- 36.- Tríplice 

fim; nstucin e corrupçito i Demos· 

thcnes i Delphos ; hnt. de Chcro

né:~, jj$. 

EJI. u .- Alexnndro, 336- 23 

82) Poricloa,- Governo absoluto. 1 
83) G11erra do Peloponeso, 431_ 

405.-Cnusa, occnsiil'o, divisao. 

!13) Alex. UI. - Sua educaçito i 

primeiras conquistns i sua expediç:tn; 

bat. do Cranico, .11- : de isso, .J,J; 

Tyro. Jerusalém, Egyplo i bnt. de 

A1·útllos, .Jl; Roxann, Indin, Dnby

lonin. Extensão do seu imperio. 

911) Varões.-Ciito, Philippe, Si5i

gamhes, Desso, Antip:uer, Pnrmc· 

ni:io, Porus, etc. 
s:t) Por. 1.-Pestc, Platca, Amphi

pohs. l>nz de Nicias. Per. 11 ; ex. 

ped!çito á S.'c: ; derrota com letn 
Por. IIl Alc•b•:~des · b• l dns 1 P . · 

6 d • ~ • • " rgwu-
~~· , .' esnstre de EgtJs PótnmtJs • 
YIClorm de Spnrtn. Os trinlo. • .J, 

l~l'· 111.- Successores 

95) Generaes nmbi..:iosos 
96) Begenoia.-Perdicns, Antipn

• le r, Polysperchon1 Cassnndro. 
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97) Extineção. -13:u. de Gnzn,.;u. 
perdida por Dcmctroo Poliorcete. 

98) Divisão - definitiva. Bat. de 
!pso . .101. 

99) :bla.eedoni.,, 301- 148.-Cnssan· 
dro; rnmilm de Antigono; Dernetrio 
Poliorcete Philippe V e n decaden
cia; bat. de C;'llactp!tolos. 197• Per
seu; 1 bat. de ?ydnn, 168; quntro 
republiens ; A ndrisco ; 11 bat. de 
Pydna, 148. 

100) Grecia, 301 - 146.- Sparta : 
Liga Acheana e Liga Etolin; bat. de 
~1/asio. 221; quédn. de Sparta: 
Arato, Pholoppemco, l...ycortas. Arti
manhas do~ Romnnos. 

101) Thr.,eia,30l- 16 - p. C, - Ly
simaco, Nic:ttor, Cerauno, reis indí
genas. 

Syrin, 311- 64-

102) Soleucid;ls . - Antiocho 111, 
o Gr., derrotado em .Ropllia, :uó ; 
nas Thermopylns, 191; c em Mng
oesia. 190 Dccndencin. 

103) Esbdos sceunda.rios. - Per· 
gamo : bibliothecn, pergaminho, etc. 
Bithynin, Ponto, Armenin, Parthos. 

Egypto, 323 - 30 

104) Lagid;ls,- Ptolomeu I: biblio
lheca, Sernpeu, Phnros. Pt .. U: Ver
são dos 70

1 
cnnnl. Dtcadmrio. Os 

Romanos : Antonio, Ces:~r , Oeuwio, 
Cleopntra. 

CiYiliznÇi10 

105) Litteratura.-Poetns, orndo
res, his toriadores. 

106) Scieneia.s. - Gcometrin, as
tronomin, gcographin, medicinn.
Artes,- Esculptura, nrehiteeturn, pin· 
tura. musicn. 

107) Philosophia. - Escola jonin, 
italicn, eleaticn. Soldos: Ac11demin e 
Lyceu . Scepticos, Estoicos, Sete 
Sabios. 

108) Conclusão.-Nccebsidnde mo· 
r:~l dn revelnÇilO. 

109) Usos, etc. - Nontes, vestidos> 
mOrlldllS

1 
nascimento, C.'\SamenlO, ru

ncral. 
110) Vistaretrospect.iva-Unidade 

da historia grega. 

Historin Romana 
111) Fontes.-Livio, Cesar, Floro, 

Cornelio, Ta<:ito, etc. 
112) Divisão-em tres p~riodos. 

Per. 1 - Ep. 1.-A /lolio ontu da 
fundaftTD de Roma 

113) ltalia. - Limites, divisão, 
p:tizes. 

114) Primeiros-habitantes: (bé
ros, Cclt:\s, etc. Religião, Etruscos. 

Etl· I l.- Os reis 

115) Fundação de Roma, 763.
Remo e Romulo. Instituições primi· 
tivas; formaçlto d:1 nohrez:~; plebêus, 
p:1tricios, p:ttrono, cliente, gens, des· 
pojos opimos. 
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288) Dyn. do Borgonha, 1139 -

1383 - D . Aff. Hcnriqucs, etc. D. 

Dinit, rei snbio; Ordem de Christo; 

universidade, ClC. n. rgnez c D. Pc· 

d ro I. 
289) Interregno, 1383 - · 85. - D. 

Leonor. J. F. Andeiro e D. Joito. 

2HO) Dyn. de Aviz, 1385- 1680. 

- D. Joi'l" r toma Ccura, '1'3· D. 

Henrtquc c a Escola de Sngres. D. 

Duarte, rei illustrado. D. Affonso V. 

ltalin. 

291) Du:~.s Sicilias. -R. Guisc:~rdo 

c R_ogcrio. Dnt. de Dragonara, IOJ'.J. 

Hohcnstaufcn C.ulos de Anjd; Ves

peras Sici lianas, 1282, c perda dn Sic. 

292) Suceessores.-C. o Co11o, R. 

o Sabio; Jonnnn I, deposta i Joanna 

11 lcg.t a sua herança d casa do 

Araglfo, c logo :í de Anjo. 

298) Rêpublicas.-Veneza, nristo· 

craticn c mys:c.riosa, 4P, ~-

294) Genova - inconstante Gurrra 

de Cnff~t, t.J.)O- $.). hem de Chiog· 

g in, l,l78- 8 t. 
295) Pis~~o-~ibelliM . Ugol-uo Dat. 

da i\lellorin, 1284. 
291i) Lombardia. - Euelino em 

Padua; os SC3ligcri, os Torrinni, 

os Visconti, os Srorl:\ em Mrl~o. 

2971 Florença- rcpublica dcmccra

tic.,. Os Medieis. 14:11. Roma.: Cen· 

cio, Arnaldo, Ricn7.Í 
298) Grandes Companhias. 

Allemanha, 12i>0- 1453 

299) Grande interregno. 50- 73 
300) Rodolpho - e seu~ succcssores. 

301) Independencia - da Suis•a, 

1.]08- 88. 
30?.) Luiz- de Baviera c seu~ suc

c:essores. 
30!l) Hussitas discipulos ele Wi

clef: suns guerras. Ziskll i dcfcncs· 

traç.'!o de Praga, '4'9· 

ScandinaYOS o Sl:w os 

3().1 c 305) Scandinavos.-Tres rei· 

nos: Dinamarca, Suecia c Noruega. 

Primeiro descobrimento da Amenca. 

306) União de Calmar, 1397.
Margarida Waldcmnr. 

307~ Slavçs, -l,olonia: Piastes, J a· 

gcllons, etc. 
308) Rus~ia. - Rurik; Novo.:orod, 

Kicw i\losc:ou. 
a&l) ~[ougoles - i\longócs ou )lon· 

golios. 1'emudgin ou Gengis-J<:m, 

116:?- r:?:q. Tamt rlilo, t . .)70- f,I05, 

vence em Ancyrn, 1-102. 

310) 'l'urcos·Ottomanos. 1299. -
Turkcs t:\n : Janitnros e Spahis. Bn• 

talh:rs de Cassovin, 1.]39 e 1448 · 

de Nicopolis, 1~'96 i de Belgrndo: 

1-I.J.i j de Varna1 '-IN Jo1to Hu· 

nyndcs c João Cnstrioto 

311) Fim do - impcrio grego, 

13Ó2 - 14.).]. 

Civilização : see. X 11 e XIII 

3121 Em:~oneipação - dos servos. 

Communns. 
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313) Estados-Geraes. 
314) Lettras - sciencins, etc. 
3 l rl) Universidades. 
31ll) Lingua.s - modcrnns. 
317) Línguas - rf'mnnic.as : pro

venÇlll1 lingun .!e ri/ ou elo oui ita-
liano. hcspanhol, etc ' 

318) Sciencias-nrtcs. etc. 
:h 9) Histeria - philosophin, thco

logia CIC, 

32Ó) Rennscimento.- Scc XIV; 
ep. de transição. 

321) Iblin. - Dante, Petrarca, Bo· 
caccio, etc. 

32"2) Outras- nações. 

Str. XI'-· Ep. dt tmd't•ifl 

:l2:~) ltnlia.-Outrns nnçõcs; scicn
cias. uwcnções, etc 

lli sf o !'ia Ec<:losinstica 

l'or . nr.- no Cnli xt.o li 
n Bonifncio VIU 

L.utla tom fi asarilmo, fiJ iujids 
e os ltt,··t .. :(tl 

327) Sec. XII. - Pnpns1 concí lios, 
herel!'es, Ordens religiosas. 

330) See. XIII. - Pnpns, concíl ios, 
Ordens religiosas. 

Per. V. Do Bonifncio VIII 
u Lnthoro 

L ur/11 r~>m t> ru(ll ismo1 11s jwi.ri'lcs. 
tiS 7iA.UOS 

333) Soe. x•v. - Os Pnpns em 
Avinhllo: scismn; concílios. 

335) Sec. XV. - Fm1 do grnnde 
scisma; concí lios, Ordens religiosas. 

Jlistorin llo<lermt 
1463- 1816 

8~) Divisão - em seis períodos. 
Fnetos 1>r•ncipacs. 

Estado dn Europa no méado do 
sec. XV. 

339) Peninsuln - lbericn, Ingla
terra, Escossin 

3<10) Ftnnç:t. h ahn, Norte, Polo· 
nin, impcrio, Turcos. 

!14 1) Carlos VII, 53 - 61 - Reformas. 
342) Luiz XI, 61- 83 . - Guem\ 

civ•l; Carlos o Tcrncrnrio ; Joannn 
I l:~chcue. Guerra com a Austrin; bat. 
de Gu1 neg:me, 79· 

!H3) Carlos VIII 83- 98.-Annn; 
guerrn c•vil, trntndo~. 

C. dos Dmu Rosas, hf.f.f -S.; 

:1•1'.1) Inglaterra - On gem dcstl 
l!uerrn; rnr.ito <lo nome. 

345) Divisão-em tres epocas. A 
Rosn Branca vence n principto, 
mns n victorin fi na I cabe :i Ver· 
mclha. representada por Henrique 
T udo r. 

34 6) Os Tudors,l485- 1603.- Hen· 
rique VI l, S5 - 1600. 

3tl7) Hespnnhc.. 1463- 19. - C:un· 
1nento de Fernando com . Isabel, 
r469 ; expulsãu dos Mouros, .t-t9:lj 
inqtusiç.'lo . JoannR " l.ouca, Phi· 
hppc I, C. I; conquistas. 

348) Portugal. - D. J oito 11, 1-181 
-9S ; dcscobnmentos. 

3•19) Allema.nha. - Fred. 111, I NO 

- 9J'j tratadu de Pre~burgo, <)I Mn
xirnlil:tno I, 9J'-I .P9: casamentos 
de consequcncía. 

350) lt a.lia. - Ouns !:>iciliu; polí
tica do P:~pn; Turcos em Otranto. 

351) Florença. - Pedro I, Louren
ço c Juhllo ; conspiração ; guerra 
conlrn Romn e Nnpolcs. Suvonarol11. 

352) Genova.- decnc; Vmt=a per· 
de o Oriente : i\lilao soffre com 11 
guerr11 civil. 

853) A Saboia.- segue a Frnnçl\. 
364) Turttuia, 1463 - 1620. - M:a· 

homcl l t, Bnjn1.ct 11, Selim I. 
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GuerTnS (ln Itn.li a, 14:94-19 

355) l'er. 1. -Ep. t, 94 - 95: ex· 
pediç!!o de C. VIII; tf>. //, 98-03: 
Lu h XI I c Fernando o Cn~holico : 
tp . 111, 1608-13: Liga de Cnm
bralll comra \'cne~a i bal. de Agna
delo, 9: Santa Liga de Julio 11 con
trn Luiz Xll; bat. de Ha,•enna, r2; 
bat. de Guincgauc ou 2.A das Es
poras, IJ . 

35G) l'er. 1~, 1~15-19.-Frn"lcisco I 
I; o cnrdeal Sclunner; b:\1, de )la- ~ 
rinhano, 1.5; l'n7. perpetua, ele. 

Ui-rn.licl;ule ent ro :~ Cnsn. 
d' Aust.riiL c a tl o França, 
l ó21- l}!l. 
357) FrD.ncicco I c C. V ; ori-

gem da rivalidade. 
358) Cinco Guorro.s - I : Pnmplonn 

21 ; l'nvin. as j i\lndrid, a6. - 11 : 
Saque de Roma, :q; l'nr. de Cnm
brain, ag;- Ill. i\ lone do duque de 
Milão, 3 Si tregua de Niz:r.a, .]8. 
IV : Bat. de Ccrasole, '~'~ ; trntndo de 
Cre~py, 44 c de Guines, ,;6.- V : 
Os Ires bispados; tregun de Vau
celles e nhdiC:lÇ:IO de (;. V. ,)6. 

359) Henriquo 11-c Philippc 11. 
Bat. de S Qt~~ntino, .fi; tomada de 
Calais, .58; Paz de Cateau-C:unhrc
sis. S9· 

:360) Generaes- illustres. 

Descobrimentos Maritimos 
361 ) Des. cD.stelhanos.-Colombo, 

1492. l\a,•cgantes que o seguiram. 
3G2l lmperio-colonial ustelhnno. 
363) Descobr. portuguezes,- V:ls

co da Gama, Cabral, e tc. 
364) lmperio-coloninl portuguez. 
365) D. Manuel, 149S - 21.-Chro

nicas, codigo, etc. Côrtc Renl. 

867) Occl!.si3c.. - As indulgcncias. 
368) l'rincipio-fundamental. Ori

gem do nome Protestantes. Discor
dia. Anabaptistas. 

369) C&rlos V- concilinnte; Liga 
de Torg:lu, 25, c de Smalkalde, 31. 
t\1:\uricio de Saxoniai bat. de MUih
Lc:rg, 47 i /nt~rim, 48; Paz, 55. 

370) l'ropaga~ão-da Reform:1 na 
Suecia, Inglaterra, Esc,,ssia, Suissa, 
por G . Wa.sa. Ed. VI, Knox. Zuin
glio, Calvino. Huguenotcs. 

371) Reforma. cat h . - Cone. de 
Trc:nto, 37, 45, 63. Novas ordens 
religios:1s. 

372) l'ortuga1. 1521- Sl--D.Jollo 
lll, 21-õ7; D. Sebastillo, 57-?8; 
D. Henrique, 78-tiO. 

373) Hespanha.- Philippe li , 56 
- 98, odiado por ser cath 

374) Inclependencia -cla Hollanda, 
IS79· :\1:\rgarida de P rJma ; Lrs 
Cutu>:; o Taciturno, Mauricio de 
Nnssnu, etc 

375) Escosaia . - Os Stuarts no 
throno desde 1.J7' : tres Margari
das, Ires c:~samentns c uma nllinn· 
çn ; bnt. c!e Floddcn, l.fi.J. 

376) Inglat erra.- Henrique VIII, 
l.f09- 47· defensor àa Fé; 1\ nna 
Dolcna, etc. Scism~, perseguição, etc. 
Ed. VI, 47-.).J : Lutheranismo; Ma
ria, .53 - 58. catholica; ls.'\bel, .s8-
16a.J. prol .. sanguinuia, dcspotica, 
etc. 

377) Escossia.- Maria,1.f-12-S7. 
Seus infortunios, erros, e cxecuçã<'. 

P et·. 111. - Primeirns con
sequencins d ;\ Reforma 
protest-ante. 

Fl.'t\UÇI\ 

Perio<lo II.- ltoforma 
3661 Ref. proteat~nte- Que e ?. 

378) Guerras-de religião l.f.f9 -
96.- Conspiração d' Amboisc. 6o ; 
J>oissy, 61; Vassy. 62.- G. 1. Paz 
d' Amboise, 4].-11. Paz de Lung
jumeau, 68. 111. B:1.1. de Jarnnc. 69; 
de t\lontcontour, 70; Paz de S. Ger 
mano, 70.-Matanç.'\ de :;, Banho
lomeu, 7:1, e C:~.~harina de Medieis.-

Pretexto, 1517· 
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IV- I'nt da Rochelln, 7.1· V-Con
cc:s~ões aos Protestnntcs. 

379) Liga. - Sna divisa, seu fim. 
Gucrrn el o~ trcs H enriqucs. 

:~o) Henrique IV, 89- 1610. -
Edicto de !'\notes, ç8. Snlly. 

I nghttetTn.- Stnart , 
Hi03 - 4:9 

381) Jaymo I-da Gran-Drc:lnnh~ . 
Conspiração dn polvora; perscgut
çi'!o. Carlos L, executado, 49. 

382) Cromwell. 48 - 58, Protector, 
tyrnnnu, ele,, gloria no exterior. 

França. o Allem nuhn 

383) Luiz XIII. 1610- 43. i\1:\ria 
de i\ledoc•s. Concini c os Descon
tentes. Richelocu: tríplice fim, ele. 

38-1) Allema.nha.-Succ~ssores de 
Carlos V, 

385) Guerra- dos 30 Annos, 1618 

- 48. Cansa. occasii'!o, divosi'!o. 
886) Por. I. ··Fred . V; victoria do 

imp. Fernando li. Per. U, Chris· 
tinno IV; vtctonn imperonl; cdiclo 
de reslitu icão.- III.- Dicln de Ra
usbona, ,JÕ: \Vallenstein ; Gustavo 
Adolpho; bnt. de Lutzcn, Jl>i Pnz 
de Praga .Jj.- l V. Intcrvcnçilo di
rectn da Frnnçn , trntado de IVul

pltnlio.-tB 
387) Genera.es- illnstres. 

Per. l Y. - Eqnili bl'io 

Lnl:r. XI V, 164-3- 1716 

388) Idéa geral.-Regencoa : A nnn 
de Austron e Mazarino; lrntado dos 
Pyreneos, S9 ; !~ronda. 

389) Governo- -pessoal do rei, dcs
polico e equivoco. 

390) Guerras-de devoluç~o, -66 
68 ; tríplice nll innça ; medalhn, -
.Da Hollandn, 72-78; summa gloria 
dn FrMÇII ; trnta.do de Nunrgo , 7s. 
- Da Crn11de Ligo, 86-97 • vieto
rias francezas; tratado de Ryr.~id·, 97. 

.. 

391) Succossão - da Hespanha, 
700 -I.J : Carlos 11 e sua herança ; 
o duque de Anjú ; guerra ger:tl; de r
rotns frnnce~ns; tr:llndo de (/lrullt.13. 

Port., )(csp. o Itn.lin no 

sce. XVII 

392) Portugal.-- Restnuraç:'[o; cnsa 
de Br,t)!ançn; O. João IV, 4o-s6; 
0 . Affonso Vl, 56- cS:;t, deposto eon 
6; ; O. l'cdro 11 , 8,J- o6; truado 
de Jft//IIUII, 1 '703. 

3!13) Hespanb.a. - Philippc UI, 
ljf)S-.:!11 c o duque de Lerme ; 
l'hil IV, 21 -6s . <" o conde de 
Olovarcs : C:t rlos 11. 65-700. 

394) Italia. - Occndcncin geral; 
quatro sysocmns. Veneza e Gcnovn. 

3!1;)) To:;cana.- Oucndo de FJo. 
rcnçn, 15.1.:1; Gri'!o.ducado da Tos
cann, 1569 : Acaclcmia de! Cimento; 
Gnlilcu.-A S(t/urio, etc. 

Inglaterra. 1658- 1702 

396) Restauraçiio.-Ricnrdo ; nnar
chia; ~lonk; Carlos I!, 6o-8s; bill 
do tcst. 7-1 ; h o bens corpus; Whigs e 
Torics, J'aym~ 11, Bs- 89, deposto. 

397) Guilh erme In, 88 - 02.-De
claraçl!o dos direitos. 

Suoeia o Rnssia 

398) Suecia. - Gustavo W:tsn, IS2.J 

-6o; indcpeo1dcncia; Lulheranismo; 
etc. Erico XIV, Jo:to 111. Sigis
munclo, Cnrlos IX, G. Adolpho, 
Chrisrina, 1(uz-sq.; Carlos X, XI, 

XII. 
399) Russia.. - !vão 111, 1462-

IJos, autocrata c cznr ; lvt7o I V, 

ISJJ :-84, ClC 

400) Primeiros Rom~Lnos.- Mi
guel, 1612- 45 ; Alcixo, -IS-76; 
Feodor I II, 76-82 ; Pedro I, Bz-
1725, reforma c cria tudo. 

4.01) C. XII e Pedro I. - Carlos e 
n O innmarcn; Paz de Tr:tvcndahl, 
1700, ClC • 
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•102) Fim-de l't·tlro I. 
403) Prussio.. l"n:<l. 111 corondo 

rei ~m 170 1. Frcd. Gu11foerrnc 1, 
fil,J -40; Frcd 11, 40 - li6,unp1o,ctc. 

404) Austrin. - jusé 1, 1705 - 11 ; 

4.14)-Portugnl -D. J. v .-6-so; 
Mogestnde Fid~lissima. D. José c 
Pomh:tl, 50-77; D. Mnria I, 77-
J8r 6. 

415) Italia .-Toscana: J. Gasllto 
~ Frnnc. ele Lorcna, S."lr<lcnha, Cc· 
nov:~, Venu;n, Nnpol~s 

Carlos VI, 11 - 40; Mnrin Thcr<'t:>, 
.;o -So; Franc. I de Lorenn, etc. 

Lit tcr atura. Frauçn.- l.ui1. XY, 
1715- 74 Sec. XYI. - Iteunscimento tmro . 

.J05) Regencio.. 16- 22: - l~"lw ; 
Rtinnrlo; tnllll 51ro~ : Flcury, Choiscul, 
i\l:tupcoll . 

Guerra . 

400) G. do. Success5:o do. Polonio.. I 
1733 - 35. - l.ct' ZIIlski c t\ug I li· I 
l'r:.tado de Yll'nnn, 35· Sllrrust70 da 
A11stria, '7·/0- 4S; !llonnnmr . ... 
Trntado de r\ <l liiSI(rnna 1 48. I 

407) G. do3 Sete Annos. 56- 63. 1 
-Pn7. ,·cr,::onhosa, 63 Rosb~ch . · 

408) Polonia. - Tres dyn.; bntnlhn \ 
de Vienna. 168.;. Ponintowsky. Kos· 
ciusko. Finis l'olnnire. 

Russia, 1 725-~)(; I 
400) Suecessores- dc P. L: Cn•h~· 

rina I, P. 11 , t\nnn, Isabel, P. 111, \ 
Cfo!!torina /1 : Cr~mén, etc. Tr;~tado 
de Kamnodj•. i4i de StslOV:l 9 1, de 
lassy, 9 2, de Varelln, 90 

I nglnterm 
410) Sueeessores - de Gu1lherme 

111: r\nr.a, 1702- 14 j j uri(C I, 1! C 
111. Walpolc. 

41 1) Conquistas- na [ndi:~ Oricn· 
t:~l, W. Hastings. etc. <.:nlcllll:l, etc. 
Tippou; systemn protector. 

412) In dependenoio.- dos E-tados· 
Unidos do Norte, 1776-83, nuxi· 
linda pela F• ançn. P:tz de Vcrs:~lhcs, 
3 de Set. de 83 Constituiçilu, 87. 

413) Hespanho.. - Ombo11s: Phi· 
lippc V, 1700 46 : Alberoni c Rip· 
perda. Fernando V, 46- 59; Cnrlos 
m, 59-88; C. !V: Godoy, Nnpo· 
leito, etc. 

.J Hi) Italin. 
41 i) Hespanha-e Portug:~l. 
4 18) Paizes·Baixos. - A llemnnha, 

[nj!lnterra, França. 
·119) Scicncias. 
420) Sec. XVli.-Frnnça. 
421) Historia - Latim etr, 
422) lt alia - lnglaterra, Portugnl. 
4 23) Bello.s·Arte! . 
42•1) Seo. XVIli. - Dttadmdn. Lit· 

tcratura nn França, lnglnterr,,, AI· 
lcmnnha, ltnlia 

-J2õ) Hespanha.- e Portu;;nl. 
4 20) Artes e sciencio.s. 
•127) Soiencia.s- nnturnes. 

Histo•·in. Ecclcsinstica, 
l'or. YI. - Uo J,nthot·o n XnttO• 

. loiío 1, 1517 -- lS l<l 

L uda ro•u o pro/(l/autilmo .: SU<1S 

to11stqut11âas 

428) See. XVl.-· Papas. 
429) See. XVU.- Papn•. 
430) Ordens- religiosas. 
431) Seo. XVni.- I'npas. 
•132} Ordens- religiosas. 

VItimas ronuqumâr.s da 1\tjÍ>> ma 
proles/ante 

Re,•olução Fraucozn. 

1183) Ca.uso.s. -·Reforma, despotis· 
mo, Jnt~senismo, phi\osophos, finnn· 
çns, ngtt~çilo, Cl<'. 

I'· 
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434) Preludios.- Luiz :{VI. 
43õ) Estados Gerlles. S de lbio 

de 89.-Constnuintc; factos. 
436) Assembléa.- lcgisiMh•n, 91--

92. Girondinos e lllontn•lhn. Acon· 
tccimcntns. 

437) Convenção - nnc:onnl, 92 -

93· i\lortc do rc• ; proscr~pção dos 
Girondinos i proclnmnçllo da rcpu
bhcn. 22 de Setembro de 92. 

•J3S) Terror. - Suos f:tçnnhns. 
439) Rellcção- t hcrm ido rt n I, 

94 -95. 
•J<IO) Primeira. Colligação. 
411 I ) Directorio-!l&-99. 
,14 2) li Collignção. 
d.IJ3) Na.poleão.-Seus princípios j 

Toulon. /ta/in : Tolcntino c Cnmpo
Formio 9i; Egt'f'ltJ: i\ lnhn, Pymnll

dc~ (98), i\lontc Thnhor c Aboukir, 

99. Nelson. 
444) Consult~do, 99- tS<H, lmJU· 

n·,, 4 -- lõ. Pio VII. 
'L.Ji'>) UI Colligação.- Bat . de Trn

falgar e de t\ usterlitt ; tratado de 

Prcsburgo, t 8o..). -· IV Collignçllo, 
1806 ; bnt. de Jena ; bloqueio; trn

tnclo de Tilsit, 18o6. 
•1•16) G. da Hespanha, 1808. - V 

Colligaçl!o : bM. de Wagrnm, 9. 
4'l7) Pio VII.- Campnnhn da Rus

sin, 12-13; VI Colligaçllo, 13-14. 

4.-:18) I Restt~uração. - Os Cem 
Dias. llat . de Wnterloo, ló. S. !lc

lena, 14 - 21. 

Historia Con tcmpontnen 

Abnlo gernl dn Socletln<lo 

Couuqumcias rios priuripios prodnmn
dos na rt!IOIII(t1o fra JJ(ltfl 

P ea·. 1.- RestaurnçãO 

449) Con~esso-dc Viennn 14- '1 ó. 
460) Lutz XVIII, l4- 2i. - Posiçrro 

difficil 
451 P~~ortidoa.-C .. m:trns. 
462) Movimento - revolucionnrio, 

1820, em todn a Ettropn. 
4ú3) B.emedios - insufficíentes; a 

S. AllillnÇ!\; os congressos. 

454 AFrnnça- nn llcspnnhn, 23. 
455) Carlos X, 24- 30. 
466) Revolução- de Julhu, Luiz-

Philippc. 
457) Inglaterra.- Whigs e Toríes, 

45 ) Por tugal. - O :\hguel. etc. 
459) Allomanha. ·- Duas cscolu. 

Zoll"cre•n 
400) lndependencia - da Grecia, 

21 - 29. Hctcrias, Phi lomusas ; Rus
sin, Fr~nçn lnglatcrr:t. Navnrino etc . 
Tratado d'Andrinopln, 29. Othi\o da 
Baviera, 32 62 ; J orge da Dina· 
marcn. 

Amer icn 

4ül) Estndos-Unidos - J. Wa
shington i d•ffículdndcs. \Vtskey re
hcllion, Jefferson, ~lonroc , etc. 

462) Guerra-com a Grnn-Brctn
nha, 12-14. Paz de Gand. Con
quista do T exas, etc. 

46H) Colonit~s - hispano-america· 
nas. Jllr.,·ito, 18 10 29. llidalgo, Mo
rclos, l turbide. Victoria de Tt~mpico, 

29.- Cunlemala. 
46 1) Colombia. 1811- 24- Mirnnda 

c Bolivar. Vtctorias de Boyaca (19), 

de Cam óo!Jo (2'2), de Junin e de 

Ayncucho, 2'1. 
465) O Prata, 1810- 19. - Con· 

gresso do Tucumnn, Uruguay. -
Chile: gen. S. ~l nrtinho, etc Co
chranc. PeJtÍ: congresso de Tacu

bnyn, 29-30; desuniito geral. 
466) Brasil. - l ndcpendencia, a2; 

Abdicaçllo de Pedro I, .JI . 

Per. ll.- 1830- -4-8 
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LISTA ALPHABETICA DAS CIDADES E LOGARES MAIS 

NOTAVEJS RELATIVAMENTE Á HISTORIA 

A. I 
Aboukir- ant. Cnnop~ ou Cnposi

•·ts, villn do B. Egypto, ~ I i k. N. , 
E. tlc .\ lcxnndria. 

Accio -cid. da 1\ carnania '"' en-
trada do golpho de Ambro:;in. I 

Ádnno.- nn Asin M .• cid . da Tur · 
quia, n 25 k. elo 1\ lcdi tcrraneo. 

Agno.delo-villa da J.orn bnrdin, a 

N. 1::. de Lodi. 
Aix-cid dn Provença, n 29 k. 

N. d e 1\ l n r~clha. 
Alnrcos-logar dn Nova Cnstelln 

perto de Cal:~ trn••n. 

Alby-cid. ela França, sobre o Tar. 
Alcoy-cicl. da llespanha (Val<!n· 

ciaJ, n :jij k . N. ci 'Aiicantc. 
Alep-cid. da Syria, n 200 k. N. 

E. de D:unnsco. 
Alexo.ndrio. - cid. do JJ. Egypto. 
Allio.-pcqueno rio do Lacio, no 

N. E. de Roma. 
Amions-cid. sobre o Somcnn, a 

128 k. K E de l'ariz 
Amorium- cid. dn Galaci:~, na 

Asia 111. 
Amphipolis -cid- da Macedonia, 

pcr'o da fot do Rio Strymonio. 
Ana.gni -cid. a E. de Rom:~. 
Ancyro. - cid. da Cappadocia na 

Asia til. 
Andelot - cid. dA França (Jlaute 

Marne). 
Andrinopla- cid. da Turquia cu· 

ropéa, n 230 k. N. O. de Constan· 
tinopln 

Anjú - ant. prov. de Frnnça i for
ma k o dcpnrl:~mento Maine et 
Lo ire. 

Aoüs- r io do Epiro, que desagua 
no l\lcclitcrrnncu. perto de Apollonin. 

Aquilléa.- cid. no fundo do Adria
tico. 

Arbellas-h. Et·bil, cid. dn Assy
rin n L. de Ninive. 

Arginusas - ilhns do mar Egéo, 
entre Leshos e n cosln da Asin M. 

Argos-c~tp. da Atgolida, na Grecia. 
Arles- crd. da França merid. (.Bou· 

chcs du·Rhôncs). 
Arpino - cid. da Italin merid., na 

Terra de Lavoro. 
Arslll:l. - cid. c porto de 1\larrocos, 

sobre o Atlantico, no S. O. de 
Tanger. 

Asculum- h. Asco/i, cid. do Pi· 
ceno, na ltalia cclllrnl. 

Asculum--cid. da Apulia, na Ita
lia mcrid . B:\t. de Pyrrho. 

Aspromonta - villa pcrlo de Re-
gi o ele Cnlabria. . 

Au3terlit:-cid. da i\lorn,•rn. 
Ava.ris- :.nt. Tnnis, cid. do B. 

Egypto, no pequeno Dcha, n N. E. 
Ayacuoho .. cid. do Perli, mnis co · 

nhccidn Cl)m o nome Ilunmangn ou 
La Paz, n 330 k . E. S. b:. de Lima. 

Azoto --cid. d<'s Philis1éos sobre 
o i\leditcrrnnco. no O. de Jerusa· 
lém , c no N. d'Asc:~lon. 

B 

Balta Liman-pnrto da Turquin· 
curopéa, sohre o Bosphoro, perto 
de Constantinopla. 

Barcino - h. Dantllona, cid. e 
porto da Hcsp., sobre o l\lediterraneo. 

l3arnet- villa dn Inglaterra, n~16 
k. N. O. de Lllndres. 

Builéa- cid. da Suissn, sobre o 
Rhcno. 
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:Ba.ssora.-c id. dn T urquin nsintica, 
sobre o Chat·el Arnh. 

Bautzen-cid. da Snxonia. 
:Ba.yona.-do Bnsco baia """• ba· 

bia boa, cid. c porto dos 13. Pyre. 
neos, n 4 k. do i\tlantico. 

Beauvais-cid. dn Fmnçn ( Oise), 
no N de Pnriz, 

Belgr:.do- cap. dn Sen•in, sobre o 
Danuhio. 

Benares-cid. dn lnuin inglezn, 
sobre o Gnnges, ao N. O. de Cal· 
C\111:\ . 

Bencvento- cid. da ltalin rnerid., 
no S. E. de Roma. 

Beresina - rao da Russin,:.ffluente 
do Dnicper 

Bergamo-cid. dn Lombnrdia, no 
N. E. de 11Jil11o. 

Besançon-cnp. do depnrt~mento 
do Doubs, n S. E . ele Pariz. 

lléziers-c•d d:~ Frnnç.'\ merid. ao 
S . O de ~lont pellier. 

Bilb6.o-cap. da Uascnia, sobre o 
Atlantico. 

Blois -sobre o Loira, cap. do de· 
pari. Lnire ct Chet . 

Bog-confluenie do Dniepcr. 
Bogotã-cap. d :~ N. Gran:1d:1, a 

2700 m sobre o nivel do mar. 
Borodino - cid. da Russin, sobre o 

1\losco\'a, a lló k. S. (),de ~loscou. 
Boyaca.- cad. da N. Granada, no 

N. E. de Bogot:\. 
Brenneville-lognr do ant. Vcxin 

(Eurc). 
Brotigny- villn do depnrt. d'E•1· 

re e t-Loir. 
Bruges-cap da Flandres <>ccid. 

ao N. O. de J3ruxcllas. 
:Brunnen-burgo da Suissa, !Obre 

o lago dos Qul\tro Cantões. 
Bubastes-cid. do R. Nilo, sobre 

uma das sete boccas desse rio. 
llucharest - c:np. da Vulac:hin. 
Bugia-c:i<l. da Argelia, sobre o 

Mcdit., no N. O. de Constnntinn. 

c 
Oa.en-·ant . c:11p. da 1!. Nora~andia. 
Oaffa. - cid. c porto de Criméa. 
Ou.hora-c:np . do dcpnrl. do Lot, 

110 S de Para~. 

Calcutt:í.-c.1p. dn Indin ingle1.n, 
sobre o Hugly, no delta do Ganges. 

Oall!nico - ou Niupltorium, h. 
/?nt(tl, cid. da Mesopotamia, nn con
nuenci:'l do Euphrntes c do Belés. 

Calmar-c:id. e porto da Suecio. 
em uma pequena ilhn. 

Cambraia - cid. elo dcpnrt. do 
l'\o rtc. l>o.>hre o r~sc:n ldn . 

Oo.mbritlge- c:id. dn Ingl. no N. E. 
~lc Lon,i rc~. 

Campoformio-cid. dn Vcncc:ia, no 
Fnnlc. 

Cannes-cid. dn nnt . Apulin, so. 
bre o Aufido, pcrtn do Adri:1tico, 

Cannes c:íd. c porto da França, 
sobre o ;\lcd. entre Mnrselhn c Nizzn, 

Co.nossa. :1111. castc llo nn A . Itn· 
lia. no S. O de Rcggio. 

Oll.pua.-ou Vullm'm""· cidAde da 
Terrn de J.nvoro, no K de Napolcs. 

C:.r:.bobo - burgo, outeiro e prov. 
on \'cneuaela. 

Oaracas-cnp. dn Venc1.uela. 
Oarcassona-c:.'\p. do depnrtaan. do 

Aude. nn Jo'rnnçn rncrad. 
Oll.rlowitz - c:id. dn Escinvonia, so· 

bre o Danubio. 
Carlsbad- no ducndo de Baden. 
Oarrhes- h. Harran, cid. dn Me

sop. no S. de Edcssn. 
O:.rthagena.-cid e po> to da lies· 

panhn, ;\lurcan, sobre o ;\lcdit. 
Oassovia.- plnnicie dn Servia, ba· 

nhndn pelo Drino. 
O:.tea.u-Oambresis - c:id.no depart. 

do 1\. , no S. E. de Cambrnia. 
Oaudium- h. ;tiro/o ou Arieme, 

cid. do Samnio, no S. E. de Capua. 
Oelorieo- vill ' de Port., nn prov. 

dn Bcirn. 
Oéos - h. Zéa, umn das Cyclndns, 

no S. E'. do Cabo Swrium, nn At· 

tic:n . 
Oeuta- cid. de l\ lnrrocos, frontei· 

ra 11 Gabrnltnr 
Cho.eo.buco- cid. do Chile, no N. 

E. de Snntingo. 
Chalcedonia.- cid. da J3itbynia, so· 

bre o Hosphoro, fronteira a Cons· 
tantinopla. 

Ohu.ndornagor - feitoria frnnceza 
em Bengnln, n 3L k. de Cnlcuu.i, 
sobre o Hugly. 
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Choroné:t. - ci<l . d:~ Hcoria, au 

N. O 
Chioggia - cid· cl:l Vcnccia. n 24 

k. S. de Vcnez.~. 
Chuquisaca, Oharcas ou La. :Pl a.· 

t:t. - c:~p . dn Uollvia 
Clormont - cnp. dn dcpurt. do 

l'uy-dc-Dôme, na Franç:l mcrid. 

Cluny -cid. (Saônc ~:l r.oirc) a 

2 0 k . N . O de Mncõn. l'ossue :~s 

ruínas do :11H. mosteiro. 
Clusium - h. Chiusi, c1d da Euu

rill sobre o Clanis. 
Ônido-c1d . da Cnria , na Uoridc, 

sohrc a co;.ta mcrid. 
Colcbida- h . lmtulhitt c . l!mgu 

lia , pai~ c111 rc o Cnuca.so c o mar 

Negro. 

D 

Damasco-cid. da Syria. 
Damiata- ou Dnmielle, cid. do 

U. Egypto, n 9 k. do mar . 
Da.ntzick-·cid. c porto da Prus· 

sia, perto da foz do Vistula. 
Delphos - h . Cosi ri, cid da Pho

cide, no S . O. do l'arnnsso. 
Dettingen - ,·illa da Ba,·iera no 

H. Jllcno 
Dijon- cap. du deparL ela Cóle· 

d'Or. 
Dnieper e Dnioster·· n us da Rus

sia, que desnguaon no mnr Negro. 

Drepano - h. 'l'r11pani, cid . e pro· 
momorio na costn occiclental da Si

cília, 
Compiégne -c•d. (Oisc) a 101 k. 1 

:-I. E de Pari1. Dunkerque- cid. c porto ao N. 

, da França. 
Comport as - l:.'duu ou S luys, cid. 

c porto da Hollanda, no mnr do 

Norte 
Const:~.nça-cui. do Gr:lo·ducado 

de Bndcn, sobre n Rhcno. 
Corcyra-h. Corjti, ilhn do mar 

Jonio, frnrnci rn :\s cosias do Epiro. 

Cordova- cid . na ant. Antbluzia, 

snbrc n Cundalquh·ir. 
Corfinio - h . ::), & ri no, cid. do 

Samnio, na hnlia mcrid. 

E 

Edessc. - h. Otfo, c1d . da )leso

potamia . 
Edessa- h Votlin,, cid. da Ma· 

cedonia (Emn1hi11). 
Egates- tres ilhas perto da costa 

occ1d. da Sicilia. 
Egos-:Pótamos- h. lmfji limm ou 

Co/oto1 riacho da Thracin. 
Cos - ilha dn mar t:géo, frunleira 

:i Caria 11:1 Asin M 
Cosenza- cid. da I tal ia mcrid .. 

na Callthrin Citcrior. 

Ebresburgo - h . Statlt6trK ou ,1/or

<ótrg, cmre Cnsscl c J>aderhorn, n:t 

' Weslphnli:t. 

Courtray- ci<l. da Bclgicn, na 

l' landrl!s occid . 
Crespy - c1d. do dcparl do Ai<nc 

a 9 k . N . O . de Lnon . 
Crotona- h . Cortonn, cid dnlta· 

li :• mcrid. n" llrucio, sobre o mar. 

Cucutá - cid. da Nova Granada. 

Cufa- cid :tt> S. de B11gdad . 

Cuma--cid. do As ia M. na Eolia. 

Cuma-cid da C:unt>ania, sobre 

o mar, ao N. de Napoles. 
Custozza- villa da Venccin :t 3 k. 

de Vcrona . 
Cydno-h. Cam-su. ri<' cl:1 Citi- I 

c ia, que pnss.1 por Tarso , 

Cynocephalos - enh~ras 1ft t•1ts. str· I 
ra da. Thess~lin. · 

1 
CyzlCO-Cid. da l\lysin, ~obre o 

mar de Marmarôl. 

Elba - rio, que nasce na Uoh.emia 

c clesagua no mar do 1\. 
Enna - h. Caslrogiottmmi, cid. da 

Sicilin sobre o !li mero . 
Erfurt- cid. da Suonia, n:t ant. 

Thutingia. 
Erymanthos - h. 0/ouos, monte ao 

.K, O da Arcadia (Grccin). 
Essling-cid. da Austria, a 9 k . 

E. de Vienna. 
Estella- cid. da Hcspanha, nos. 

O . de PniTiplona (NI\varrR) . 
Et&ple- cid. no Puso de Calnis. 

Eubéa- h. Negroponte, ilha n léstc 
da Auica. 

Eurymedonte- rio da Pamphitin, 
na Asin M. 

Evesham- cid . d11 lngl , a ~ k. 

S. c. de Worce~ter, sobre o Avon, 
31 
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Evora.-cid. de Portug11l, no Alem

tejo, a 128 k. E. de Lisboa. 

Evora.-Mon~-villa no ::\ . E. de 

Evorn 
Es:ba.m--cid. do i'\orthumberlnnd, 

na l ngl. 
Eyliu cid. da Prussin oriental. 

F 
Fa.na.goria.-cid. ionc dn Russoa, 

nn ilha rle Ta01an, sobre o mar 

Negro, n:-. foz do Kubnn. 

Fiesole-cid. da To":.1nn, a 6 k. 

N. E. de Florcnç<~ . 

Fleurus- cid. da Belgic.'l (ll:li 

nnut), sobre o Sambrc. 
Fonta.inebleau- cirl. a 6o k. S E. 

de Pnriz. 
Fontnoy- cid. da Belgicn (Hní· 

nnut), a i k. S. E. de Touruay. 

Fornovo-villa da ltalia scpt., a 

22 k. S. E. de Pnrmn. 
Franefort- cid. sobre o :.Icno, a 

31 k ::\. E. de :.Ioguncon. 
Frederil:sba.ll- cid. da Non•egn, 

n 25 k . S. E. de Christinnin. 

Friedla.nd- cid. dn Prussia. 
Friule- pruv. na pnrte oriental da 

Venecin, sobre o Adriatic:o. 

G 

Gaeta- cid. forte, sobre o Medi

tcrraneo, a 70 k, ::\.O. de Kapoles. 

Gallipoli- cid. f<>rle dn Turquia 

européa, sobre a costa occid. dos 

Dnrcl.lllcllos. 
Ga.nd-cnp. da Flandres om:ntal, 

Garilhano- ou Lirir, rio da Italia 

merid. 
Gaza. cid. dos Philisreos, sobre o 

mar. ao S. d'Ascalon, e no N. de 

Rnphia. 
Gila-rio do !\IP.xico, nf(luente do 

Colorado. 
Gisors- ant. cap. do Vexin nor· 

mandu, sobre o Epte. 
Go'íto- vill:, da Veneein, sobre o 

Minc:io, a 12 k. de Mnntun. 

Gor4~o-c:id . dn Phrygin, sobre o 
SnngMoo. 

GrD.nico - h. Ustavolasu, rio ela 

~lysin , q11c clesngun no mar de Mar

marn. 
Gra.nson- cid. da Suissa (Vnud). 
Gro.velot- ,•illa, perto de Mett. 

Grenoble- c:id. forte da França, 

sobre o lscre, no S E. de Pari z. 

Guinego.tto- Jogar no Passo de 

Calais, n zo k. ~. O. de S. Omer. 

Guines- cid. no Pnsso de Calai s. 

a 3 1 k. ::\. E. de Boulogne. 

J{ 

Ha.drumetum - cid. maritima da 

Africa, ao S. de ..;nrlhnrgo, na By

?.:ICCna . 

Ha.lia.rte- cid. da Beocia, ao Sul 

do lago Copa1s. 
Ha.stin~;s-ci d. mnritimn da Ingl. 

(Sussex), au S. de Londres. 
Hoidelberg - cod do Gr:lo-dutado 

de Unden. sobre o Neker. 
Holos -cid. da Lnconin, ao S. 

Homus- h. Ji ol/lanos, serrn que 

di"ide a Thcssnlia dn Mesia·l nferior. 

Heraelea-Luca.niíD - h. Pfllitoro. 

cid. no golpho de Tnrenlo. 

I 

Iassy- cap. dn Moldavia. 
Iena - c:id. do Grão-ducado de 

Snxe-Weirnnr. 
lpso-villa da Phrygia. 
Iscbia- ilhn na entrada do golpho 

de 1\npoles : 35 k. em cireumferencin. 

Isso- h. 1/ia::o, cid. da Cilieia, 

no fundo do golpho lssico, no no

guio N. E. elo Mediterrnneo. 
Ivréa.-c:id. da h nlin sept., :1 49 

k. de Turim. 

,T 

Jaffa- cid. e porto da Syria, so

bre o :'lledit. a SS k. de Jerll!:llém. 

Janina-cid. da Turquin européa, 

na Albnnín. 
Junin- villn do Perú, no N. E. 

de Lima. 
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Kai"nard.ii -ctd. dn 
k. S. de Silistria. 

Bulgaria, a 70 I 
Khorsabad-villa dn Turquia nsin

t i.:a, nbandon:HIII , n 20 k . N. E. de 
Mossul. 

Kierey- cid. do depart. do Aisne, 
sobre o Oisc. 

Xiew- cid. d:1 Russia europén, so· 
bre o Onieper. 

Kinburn-cid ela Russia (J'nuri· 
de), nn foi'. do Dnicper. 

Kutayeh-cid. da Rnssia asintica, 
no S. E. de Consanminopla. 

J, 

Kalaga-cid. e porto da Andalu· 
1.ia, sobre o Medit. 

ll!amerte-h. Of!Pido, cid. do Bru· 
cio, fronteira a Messina. 

Kantinéa.-cid. da ' ' rcadin, perto 
dn Argolida. 

Karathona- logar d:t Attica, a 30 
k. E. de Athcnas. 

Marchfeld- lognr da B. Austrin, 
sobre o Marche e perto do Lu. 

Marengo-villa da l talia sept., a 

4 k. S. E. de Alexandria. 
Marinhano- cid. da J.ombnrdia, a 

1 5 k. S. E. de Mil:lo 
lt!a.rsal:!.-vidc Lilybio. 
lbypo-planici~ do Chile, a 70 

k, S. E. de Santtago. 

L:~gos Amargos - entre Suet e I:. ~~.au;d~dPnsr~~-re 0 i\lnrnn, a 44 

Porto·Snid, são cortados pelo canal Mef:alopolis- cid. da Arcadi:t. 

de Suct . u 1 . "Ih I :\1 d" 
Legnago-cid. fone da Venecia, ae ona-• a< o • c tt., na costa 

b \d. 35 '· s E 1 dn Toscnnn, no S. O. de Liorne. 
so re o , tgc, n ,;. . '. c e 1 
Vcron:l. Kemphis-cid. do Egypto nnt. na 

Legnano-cicl. da Lombordin, so· 1 Heptanomide, sobre o Nilo. 

brc o Olona. a 24 k. N. O. de Mentana- villn no N. de Romn. 

Mlhlo. Kessina-ant. Zoll(/n, cid. c porto 

L?ipsiek ou Lipsia-cid. dn Sa· 1 da Sicília, n:1 pont:t N. K. da ilha. 

xoma. 1 
Lep:~ndo ou Naup:~ctua _ oid. e 1 Metauro - rio dn tnlia ccnt. des 

porto da Grecin, 00 golpho de Co· 
1 

ngua no Adriatico perto de F ano. 

ryntho. Mileto-cid. dn Asin i.\1., sobre a 

Lerna-h . .1/i/i,-cantil.o da Ar· 1 co~t~ occid. dn_ Carin. . . 

golida. Minturno-ctd, ~o. l .acto mcnd., 

Lesbos-h. .1/tttlim, ilha do mnr I perto da fo1. do Lms. 

Egéo. frontei~a á costa dn. Asia M. Montebollo - villn do l'icmonte, a 

Leuctra - '"•lln dn Beocta, no S. 40 k. E. N. E. de Alexandria . 

. O. ?c Theba~. . I Montecassino-villn o: celebre mos· 

Lllybéo-:h· .1/orsa~o~ ~td. c porto teiro da ltalia merid. (Terra de La· 

na ponta .K O. da Stctlta. . voro), a So k . N. O. de Napoles. 

Llssa-:-alha dos ~st~dos austrtacos MonZ&-cid dn Lombardin, n 17 

(Oalmnc!a), n_o Admtt ~o. . k. N E. de Mili'lo. 
Lucer1a - ctd. da ltnltn mertd. (Ca· 

pitanata). 
Lutzen-cid. da Suonia. 

Jlopsueste-cid. ;In Cilican, sobre 
o Pyramo. 

Korat- villn dn Sni~sa a ,·3 k. N. 
de F ri burgo. · 

I 
Korgarten-dcsfilndeiro da ,Suissa 

Mageddo - cid, da l'alestinn, nn e'ltrc os cnntôes de Schwit?. e de 

meia tribu occid. de Manassés. Zug. 
Kagenta -- cid. da Lombnrdia, n Kossul - cid. dn Turquia nsialica, 

34 k. N. o. de rnvin. I sobre o Tigre. 
Kagnesia - cicl. dn Lydia, nn • Kuret-cicl. dn. Fmnça, sobre o 

Asia M. ( raronna, a 20 k. S. O de Tolosa. 
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N 

Nancy- cid. dn França. na Lo

rena. 
Nantes-eid. sobre o l.oira, no 

O. da França. 
Narnia- h. Nar11i1 eid. sol.re o 

rio Ncrn, a 65 k. N. de Romn. 
Narva- eid. c porto da Ru~sin, 

no ~olpho de Finlnndia. 
Naseby- villn dn lngl. rl<• Nor· 

thumberland, 
Nassau - eid. elo imp. allem:to 

(Prussia), sobre o Lahn. no N. E. 
de Wiesbaden. 

Nauplia- h . Nnpo!i d~ Nomn11ia, 

cid. a 40 k. S. de Corintho. 
Navarino- cid. e porto n:t e\lst:t 

occid. dn Moréa t~lcsscnin). 
Neméa- citl . dn Grecin ant. (Ar

golida). 
Netab - ant. Nisi/lis, cid. no N. O. 

de Mossul. 
Nezib- villn da Syri:t, entre Alrp 

c :\1arnch, nllo longe do Euphratcs. 
Nicéa- h. Isnik, cid. da Bithynia, 

sobre o lago Ase:mius. 
Nicomedia -h. lmil:mit!, cid. da 

llithyni11. sobre o m:u de Marmarn. 
Nicopolis - h. N iropo!c, eid. da 

~1esia lnf., sobre o D:mubio. Per· 

tence :i Hulgarin. 
Nola.-eid . du ltnliu merid. (Ter· 

m de La\'oro) , a 37 k. S. E. de 

Capua. 
Northampton - cid. da Jng ao 

N. !). de Londres. 
Noyon- cid. da Frnnçn. perto do 

Oise, a 24 k. N. E. de Compiégne. 

o 
Odeaa&- cid, da Russia européa, 

sobre o mar Negro. 
Olmutz- eid. da Moravin. 
Oltenitsa-villa da Valachi• sobre 

o Dnnubio, n 50 k. S E. de Bu
charest. 

Olym}lo-serra da Grecia entre a 
Tht"ssalla e a lllncedonia. O monte 
Olympo propriamente dito tem 2972 
m de altura. 

Oran- cid. marítima <la Argel in. 
Or&nge-cid. da França (Vauclu· 

se), a 30 k. N. d'Avinh:lo. 
Orange-ant principado incluído 

no condndo Venais•ino. Tinha 6o k. 

sobre Jv. 
Orchomena - h. A "a!pak,., eid. dn 

1\rcadia , 
Orlé:!.ns- cid. da França sobre o 

Loira, entre l'ari~ c Bor<léos. 
Osca.- h. 1/uum . cid. da liespn· 

nha tMrngonet.n, ao !\. O. de Sara· 

gossa. 
Otra.nto-cid. dn 1!. lt.tlia, sobre 

o AJrindco. 
Ourique - ,·iiJ:~ de Portug:al, no 

AlemleJO. 
Oxford-( de ,,..,, ; ;.,·d), cid. da 

lngl. 

t• 

Palestro ,·i lia da ltalia scpt., perto 
do :)ezia 

Pamplona -nnt. P.unpti<lf!olis, cap. 

dn l':a\•arm. 
Parma-cid. da ltalin sept., cap. 

do ducado do mesmo nome. 
Passarowitch-cid da Servia, per· 

to do Morava. 
!'avia :1111. '!i'ci,um, na contluen

cin do Ticíno com o l'ó. 
Pella-cid . dn Mncedonin (Ema· 

th ia), c:np l!o reino de l'hilippe, pRc 

de Alexandre. 
Pelusa·-nnt . ..lvaris1 h. 7'iuilt, cí<l: 

e porto do 11. Egrpto ant., sobre o· 

hrnço oriental do ;>írlo. 
Pergamo- cíd. dn Mysia. ' 
Peronne- cid. da Françn, s\lbrc o 

Somma, a 51 k K d' Amiens. 
Peraepolis- cid. da Persia, sobre 

o Arnxc. 
Perua& - cid. dn hol in central, 

perto do Tibre, a L . do Trasimcno, 

c no N. de Roma. 
Peachiera - c:id. forte da Italia 

sept., sobre o ;\lincio, R 24 k. de 
Veronn. Com Mantua, Verona e J, e

gnago, fOrma o famoso quadrilatero 
austríaco. 

Peterwardin - cid. da Hungria, 
sobre o Danubio. 
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l'harsalia -h. Fonn ou Forsaln, 

cid. da Thcssnlin1 qunsi no centro. 

Pillnit: - vill:l da S:u:onia, sobre 

o Elha a C) k. <h: Drcsdn. 
l'indo- h . .1/ci:::tn•t>, serm que di

vide n Tl .. :•snlin ela i\thnmniiHI no 

Epiro. 
l'iréo-pon o d~: Athcna~. a 8 k. 

dcss:. ctdade. 
Piso.-ci•l. d.t To,c:.nn. sohre o 

Arno. 
Pistoia -cicl. da To,ca nn, n 3o 1... 

1'\. O. de Fl~~rcnçn. 

Plo.cencia -cid. dn ltnlin sept .. so

bre o 1'<•. 
Poiticrs - citl . entre Jlordéo ' c 

Pnri1. 
Pollencia- h. Polm~a, cid. ela J.j. 

guria, nn S. de Turim. 
Praga l· td. d:t Polunia, tohre o 

Vistuln. t'r(lntcir:t n Var5o\'i:l . 

Presburgo - cid. da llnngrin, so· 

hrc o Danuhio. 
Pruth- afflucnte do Danuhiu, no 

<ttml se reu nc perto de Gala11., 

Puebla - cid. do :\lexico, no S. E. 

dn ca p. 
Pydnn- h. A'itror, cid. da f-l;tcc· 

donia, ~ .. lu c o golpho Therm:-oico. 

Q 
Quereu.ro - c1d. du .\lexio.:o n So k. 

;\, O , tb c~ p. 

lt 

Rtm~bouillet .. ctd. dn Frnnç:t (Sein~ 

et Oisc), a 32 k. S O. de Versa· 

lhes. 
Raphia- h. A'qilh1 citl. na fron · 

teir:-o ela Syria c do Egypto, :lo S. 

ci c Gatn. 
Ravenna - cid. da halia Cl'ntr:tl1 

pt>rlCI do ,\ drintico. 
Regil - h Soma Prasut!~, ci•l. e 

lngo 11 31 1:. E. de Roma. 
Reims-ciel. dn Fmnç'l ( ~lnrne), 

no K E. de Pnriz. 
Reuss -rio dn Suiss.'l, no cnntilo 

de Uri, F'Mmn o Lago dos Quatro 

Cnntõcs. 

Rhodes-ilhn do .\ledit .. sollre n 

cos tn S. O. dn r\sin .\1. 
Boncevalles- villn dn 11 csp., a 31 

k. N. I::. ele Pnmplonn. 
Ruão-cid. da F mnça, no N. O. 

de Pnriz. 
Rubicon- h. Pisatello. pettueno 

rio da h nhn ccntrnl. Ot·~,gun no 

Adrintico. 

s 
Sadowa-cid. dn Uoh.:min, perto 

de K<~:nigin·grnet7.. 

Saintes- cid. dn Fmnçn sol>r<' o 

Charente, n 69 k. S. 1::. dn Rochclla. 

Sa'ís-cid. do Egypto nn1.. no 

Deltn, no N. perto do lngo llutns. 

Salamiue. - gmnde ilhn, a 4 k. 

O. dn costa da Atticn 
Salerno - cid. dn ltnlin merid., nu 

S. E. ele ;:-\apoles. 
Samos - ilhn do mar Egéo, perto 

da costn occid. dn Asin )1. . 

S. Germano-cid. d:i hnlin mcrid , 

ao pê do Montecassino. 
S. João d'Acre- ant. Ar(,, e Plnü

m ai's, cid. dn Syrin, sobre o ?. lc.d., 

:-oo N. O. tle jerus:tlém. 
Saragosse. - :~ut. c a p. do Arn~:lo, 

sobre o cbro. 
Sardes- nnt. cnp. dn l.ydin , nn 

Asin .\1. 
Sardica- h. Sophia cid. d:. Dncin 

lnf., h. dn Ru1Rnrin1 subre o Ho· 

;.:nnn <' perto do~ Bnlknnos. 

Ssrrebruck - c icl. das pro"inctns 

r hcnnnns 
Savona- cid. cln ltnhn sept., no 

S. O. ele Gcno\'n , 
Sedan - cid. dn Frnnçn (Arden

nes.) s•1bre o i\leuse 
Sele! -ant. (,àlmuln tJ, rio dn ,\nn. 

tolin, nn Cilicin. ' 

. ~elinonte-h. Sdinti, cid. ~~~ C •

ltca:~, no N. O. d' Anti(•ch in. 

Sellasia·- cid. da l~,conia. no N. 
de Spnn n. 

Sempach- ,·illa dn Suissn sobre 

n bci rn oriental do l:tgu do 'me~mo 
nome, n 13 k. N. (), de Lucernn. 

Senlis-cid. dn Frnnçn (Oi~c), :~<> 
!\, de Pnriz. 
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Sentinum- cid. da Umbrin ant., 

nas cabeceiras do Esis que vae ao 
Adriatico 

Sieyão - h. Vllsilim, cid. do Pelo

poneso, nn co•ta do N. ao O. de 
Corintho. 

Silaro rio dn Lucnnia, ao N., 
dcsngua no tnnr Tyrrhcno. 

Sinope- cid. dn Paphlagonin, so

bre o mar Negro. 
Sistova-c:id, da Bulg:u-i:~, sobre 

o Danubio. 
Smolenseo- cid. da Russia euro· 

pén, sobre o Dnicper. 
Smyrna-cid. da Asin .\I. (Ao:~ · 

tolin), sobre o A'rchiõ'elago. 
Sôissons-cid. da !•'rança (Aisne), 

ao S. O. de l.aon. 

Tessino-h. Tidno, rio amuente 
do Pó. 

'l'estry- nnt. vi lla da Picardin, a 

13 k. S. de J>c ronau;,. 
Tewkesbury- cid. da l ngl , no N. 

1::. de Gloc:ester. 
Thanet-ilha na ioz d" Tamisa. 
Thnpso - nan. villa cb :\iricn, na 

J3y7.a<:CII:I. 

Th:lcos- ilha do an~r Egéo, n 4 

k E. da Thrncin. 
Theb:ls -cid. do A Egn>to. 
Thebas - cnp. da Beocia 
Thespies-cid . . da Beocan. 
Tieino- vid. Tcui110. 
Tilsit-cid. da Prussi:t. 
Tirnova- cid. dn llulg:trm. 
Tolbiae- h. Zulpid:, cid. d3s prov. 

Solferino- villa dn Lombnrdia,so· 

bre o Mincio. 
' rhenanns, no S. E. de Aquisgrnn:t. 

Toledo-nnt. cnp. da 1-lesp. (Nova 

Cnstelln). Sophia- vidc Sanlim. 
Sora-cid. dn Italia merid .. sobre 

o J.iris. 
Spira - cic! . ela l3aviern, no N. O. 

de Munach. 
Spoleto-cid. da ltnlia centro.!, no 

N . de Rornn. 
Stagyrn-cid. dn Mnccdor.ia, nn 

Chalcidicn ao N. 
Strasbure;o- cid. do B Rhcno. 
Strymozuo- rio da Thracia c da 

~laccdonia . 

Suez-cid. do IJ. Egypto1 sobre 

n beira merid. do canal. 
Sun -nn:. cap. da Persin. 
Suza-cid. do Picmon:c, ::o O. 

de Turim. I 
Swinemunde - cid. e porto da Po

rnerania, sobre a costa mcrid. da I 

ilhn d'Ussec.lom. I 
'1' 

'l'agliacozzo- cid. da ltalin mcr., 

no Abruuo Ulterior. 
'l'ampico-cid. e porto no golpho 

do Mexico. 
Taurra-nnt. villa da Bcocia, a 

Léste de Thebas. 
Tanger-cid. e porto de .\'1:\rro· 

cos, na entrada oc:c:id. do estroilo 
de Gibraltar. 

Tébe16n- cid. dn 'r1~rquin Cllro· 
péa, na Albania. 

Tolontino-cid. da ltnli:~ central. 
Tolosa - cid. dr~ Franç1 merid., 

sobre o Gnronna. 
'I'oulon-cid. e porto da França 

(Var), sobre o i\ledit. 
Tours-cid. da Fr:mça. cap. da 

ant. Tourea1ne, sobre o Loira. 
'l'owton- villa da Ingl., no S. O. 

de York. 
Trafv.lgnr-cabo dn llespnnha (Ca· 

di~), na <"ntrndn do estreito de Gi· 

brnltnr. 
Trasime:1o- h. lngo de Perusa, 

na ltaha central. 
Travendahl-castdl<> do llolstein, 

a 23 k. O. ele Lubeck. 
Trebi&- rio afflucnte do Pó. 
Trebisonda-cid. e porco da Tur· 

quia asiaticn, sobre o mar ~egro. 

Treveris -cicl. da Prussin rhcnnna, 

sobre o Mosella. 
Tribu.r -villa da l lesse-Oarmstadt, 

perto clo Rheno. 
Tripoli-cid. c porto dn :;yrin. 
Tripoli-cid. forte da Afric:a so

bre ,o Meclit., cnp. dn Rcgencia de 

Trípoli. 
Troia-nnt. cid. dn Asia. :\1 , perto 

do mar ' dc ·Marmara. 
Tunia-cid. forte da Afric:a, subre 

o Med.; cnp . dn Regencin de l'unis. 

Turt.uch&l-cid. da Rulgaria, so! 

brc o Danubio, ao O. de Silistria. 
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u 
Uclés -vi lia dn llespanha (Nova 

Castella). 
Un'kiar-Skelessi - Jogar da Tur· 

quin asiatica, sobre a eost:l orienttl 
,do Bosphoro, ao ~- E. de Constao· 
tinopla. 

Varella- Jogar da Finlandia. 
Varennes·en·Argonnc - cid. da 

França (Mcuse), a 29 k. N. O. de 
Verdun. 

Varna-cid. dn BulJ!aria, sohrc o 
mar Negro. 

Varsovia.- cap. da Poloni tt russa, 
sohrc o Vistula. 

Vaucelles- villn da ant. Flandres, 
sobre o Esc;~lda, a 8 k. S. de Cam· 
hraia. 

Vera·Crus-cid. c porto no gol· 
pho do Mcxico. 

Vercelli- cid. d:l A. ltalia '(.1\o· 
''a ra) ao N. E. de Turim. 

Verona- cid. dn Venecia, sobre o 
:\dige, ao O. de Vene1.a, 

Vesuvio - vuldlo da hnlia merid., 
a l! k. S. E. de Napoles. 

Vienna.-cap. da Austria. 
Vienna- cid. da Fmnçn ( !sêre ) . 

sobre o Rhodano. 
Villa-Franca - cid. dn Vcnccia, 

perto do Mincio, a 12 k. S. O. de 
Verona. 

Vouillé- cid. da Françn tViennc), 
ao No O. de Poitiers. 

Vulturno-h. Copuo. 
Vulturno-r•o da C:unpnnin. 

w 
\Vagram- ,·illa da H. Anstrin. R 

10 lc. N. E. de Vienna. 
Wa1tefield - cid. da lnJ!I. (York). 
Waterloo- villtt da Belgica (Bra· 

b:mte merid.), 1\ S lc. S. de Bru
ltellas. 

Wattignies - nome de duas cid . 
no depart. do :::\.: uma perto de 
l.ill<l; outra perto de .1/ouluu~~. Foi 
ao pê desta segunda que Jourdan 
ganhou umn grande victoria. 

Wissemburgo - cid. do B. Rheno, 
perto da fronteira b:warezn. 

Woert- cid. do B. Rheno. a 20 

lc . de Wissemburgo. 
Worms-cid. do Gr:lo-ducado de 

I lesse· Oarmstadt, nlo longe do 
Rheno. 

z 
Zama--h. Zuorim, no S O. de 

Cartbago. 
Zamora - cid. da llcspanha, ao 

N. O. de Madrid. 
Zara.-cid. e porto na Dalmacia, 

sobre o :\driatico. 
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FONTES DE INFORMAÇÃO 

1) CHANTREL : Hisloria Uuiversal em 6 vol.; it. Historia 
Conümporancn em l vol. ; it. Hisloria dos Papas .:m 4 vol. 
Da historia universal. existe tambem um compendio em 3 vol. 

E' o melhor autor que conhecemos, para o ensino sério 
e sinceramente catholico. Nelle o professor acha quasi todos 
os factos expostos claramente quanto basta de sobra para 
os explicar com proveito e prazer dos alumnos, Dissemos 
quasi todos os factos, porque hoje é necessario modificar o 
que se refere á historia do Egypto e da A~syria. 

2) WOUTER~: Historice Ecclrsiastica: Compmd:'tmt : 3 vol. 
em latim. Optimo autor, porém nao serve para todos. 

3) BRUNENGO : L' lmpaio di Babiloma e di Ninivl', lt. 
I destini di Roma. It. Le orig ini ddla sovrcmitn lempornlt' 
dei Papi 

4) DARRAS : Hisloria da l:..gre.fa : o compendio em 4 
vol. ; a obra g rande em 30 e mais vol. 

5) ROHRBACHER : Historia da Egreja em 28 vol. 

Além destes, o autor consultou muitos outros livros de 
menor tamanho que n:Io vale a pena mencionar, dos quaes 
se valeu francamente e sem escrupulo todas as vezes que 
o julgou opportuno; cumpre-lhe, porém, para cautela dos 
principiantes. declarar que hoje, no meio de tantos livrQs. 
livrinhos e livrecos, infelizmente são raros os trabalhos que 
sirvam para o ensino sério e sinceramente catholico. 
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ERRA T A 
1-

Pag . L inha Erros Emendas 

-----
26 34 e plant:os e :is plantas 

35 26 c architcc:tura c a arc:hi\ectura 

37 40 illudindo cludindo 
118 32 mandou o mandou 

142 persegniadorcs perseguidores 

145 43 Alon Ad'bn 
145 "s Theologo, canonista Theologo e canonista 

246 li n dn :\ dn 

31> 1 3 re nte frente 

354 9 de do 

365 6 lV IX 
377 IJ g raves desgostos grave desgosto 

397 39 Ilion Plion 

401 43 profl'ss.wam professaram 

432. 9 já que que j:\ 

Deixamos de mencionar aqui diversos outros erros que o leitor poder:\ 
facilmente corrigi r por si mesmo. 
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Grammatica ingleza, 4.11 ed. 

N. B.-0 autor declara ter cedido a propriedade de 
todos os seus livros á Soci~dade Brasileira dt· Educaçlfo. 
Entende, portanto, o autor reservar para Ella todos os direi
tos de propriedade litteraria que a lei lhe faculta. 

Declara egualmente que todos os livros depositados em 
nome delle nas diversas livrarias pertencem á mencionada 
Sociedade, a qual os poderá reclamar quando o julgar op· 
portuno. 

Estes livros acham-se em SÃO PAULO nas casas 
Duprat, Garraux, Laemmert; em CAMPINAS- Livra
ria Genoud ; no RIO - nas casas Alves e Laemmert; 
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