1876: os factos e as ideias
FUNDAÇÃO DO PARTIDO REPUBLICANO E DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, ANTES DO PACTO DA
GRANJA
Da Cartilha Maternal à morte de Sá da Bandeira
Conservadores alemães e krausistas espanhóis
Grave crise financeira.
Funda-se o Partido Republicano (Março)
Pacto da Granja (Setembro). Unificação de históricos e
reformistas.

BÓSNIA-HERZEGOVINA (Bosna i Hercegovina). 51 129 km2 e 4 365 000 habitantes; 17,3% de
croatas, 31,3% de sérvios e 43,7% de muçulmanos. Invadida pelos eslavos no século VIII,
veio ser conquistada pelos turcos no século XV; no século XVIII assumia-se como o principal
bastião otomano nos Balcãs contra a pressão austríaca. Acabou por ficar sob dominação
austríaca de 1876 a 1918, quando se integrou no reino dos eslavos do sul; de 1941 a 1945, os
nazis transformaram-na em satélite do Estado livre da Croácia; foi de 1945 a 1991 uma das
seis repúblicas da Jugoslávia de Tito. O parlamento de Sarajevo, contra a posição do partido
sérvio, proclamou unilateralmente a independência em 15 de Outubro de 1991; esta posição
foi confirmada por referendo de Abril de 1992

João de Deus publica a primeira edição da Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, com uma
terceira edição de 1878, pela Imprensa Nacional. O autor, formado em direito em 1859,
destacara-se em 1869 com a publicação da sua primeira recolha de poesia, Flores do Campo.
Também Costa Goodolphim edita o livro A Associação, no ano em que Antero de Quental
regressa a Lisboa, cada vez mais doente e que morre Sá da Bandeira Francis Herbert Bradley,
o hegeliano inglês, publica Erthical Studies, Bluntschli lança Politik als Wissenschaft e o
krausista espanhol Gumersindo de Azcárate destaca-se com El Selfgovernment y la
Monarquía Doctrinária. Entretanto, é fundado na Rússia o grupo terrorista Terra e
Liberdade, consagrando-se o niilismo.
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