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APRESENTAÇÁO 

Com o presente número, retoma o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo a publicação de sua Revista, suspensa desde 1984 
em virtude da verdadeiramente brutal elevação dos preços do papel 
e da mão-dle-obra tipográfica. 

Não poderia o Instituto arcar com as despesas de impressão, bas- 
tante elevadas, mesmo reduzindo-se drasticamente a tiragem e a quan- 
tidade de páginas, não fosse o valioso apoio de uma entidade de São 
Paulo, que se dispôs a fornecer o numerário requerido. 

E assim, para a satisfação dos membros do Instituto Histórico, a 
Associação Beneficente Major Pires de Campos patrocina a publicação 
deste volum,e LXXX da Revista. A ela o agradecimento da mais anti- 
ga sociedade cultural de São Paulo. 

A Revista aparece sob o costumeiro e antigo formato, eliminando-se, 
entretanto, da primeira capa, dizeres excessivos que ficam melhor si- 
tuados na página de rosto. Procurou-se conservar a mesma seriação 
dos assuntos, e os artigos - um de cada autor, com uma única exce- 
ção - agrupam-se pela correlação e obedecem â ordem cronológica. 
Uma outra disposição muito oportuna da Comissão de Redação vedou a 
inclusão de textos já publicados algures. 

Finalmente, a Comissão de Redação da Revista do Instituto His- 
tórico e Geográfico de Sáo Paulo sente-se fieliz em anunciar que o pró- 
ximo volume, de número LXXXI, já está contratado e surgirá no ini- 
cio do ano vindouro de 1988, igualmente patrocinado pela benemérita 
Associação Beneficente Major Pires de Campos. 

Lycurgo de Castro Santos Filho 
Presidente 



MAJOR ANTONIO PIRES DE CAMPOS 

Há cem anos, no dia 20 de fevereiro, nascia na histórica cidad 
de Capivari, o major Antônio Pires de Campos, sendo seus pais Joã 
de Campos Camargo e dona Escolástica Maria de Almeida Pires. Den 
cendia pelo lado paterno do capitão-mor de Sorocaba, José de Almeid 
Leme, seu bisavô, e pelo materno, de Antônio Pires de Almeida Moun 
o fundador de Capivari. Seu pai era proprietário de uma grande f c  
zenda canavieira - Boa Vista - cuja sede, não longe da cidade, ficav 
entre sua terra natal e o atual distrito de Rafard. O local onde hoj 
se encontra o distrito era dependência da sua fazenda. 

Educado na escola do bem e da caridade, desde menino recebe1 
e aceitou de coração, o encargo de visitar, mensalmente, na vizinh 
cidade de Itu, o famoso Padre Bento, seu parente, pois que o bondos 
sacerdote tinha entre seus antepassados dona Isabel de Arruda Campc 
e dona Gertrudes de Camargo Penteado. Padre Btento foi o santo hc 
mem que, em Itu, pertencendo a uma das famílias mais poderosas 
ricas, tudo deixou, fortuna e glórias mundanas, para dedicar-se ac 
leprosos, aos quais ofereceu seus haveres e sua vida. O menino de Cap 
vari, nessa visita mensal levava ao parente benemérito, produtos d 
fazenda paterna para a chácara onde o santo soldado de Cristo recc 
lhia e protegia as vítimas do mal de Hansen, então horrivelmenl 
temidas. 

Antônio Pires de Campos perdeu o pai muito jovem, e com 1 
anos incompletos assumiu a responsabilidade de dirigir a fazenda, o q~ 
o impediu que viesse estudar em São Paulo. Mas isto não foi barreir 
para que abandonasse os estudos, e, em longas caminhadas, ei-10, todc 
os dias em Capivari, onde frequentava as aulas de dois grandes me 
tres: o professor Serafim do Horto e Mello, uma das maiores sumidi 
des do magistério paulista daquela época, a quem Júlio Ribeiro dedicc 
sua Gramática Portuguelsa, e o próprio Júlio Ribeiro, que construíra ui 
prédio para colégio na rua Eknto Dias. Ektes dois educadores deram 
Antônio Pires de Campos ótima formação, ensinando-lhe o vernáculo, 
inglês, latim e francês, além das outras disciplinas do currículo, corr 
matemática, geografia, ciências etc. 

Quando Cesario Motta, conceituado clínico de Capivari, ergue 
a bandeira dos ideais republicanos, o major Pires de Campos, senti] 



do-se arrastado pelo pensamento novo, cujas sementes fecundavam o 
solo político da terra dos bandeirantes, passou a atuar decididamente 
ao lado desse lider, integrando o grupo formado por Prudente de 
Morais, Francisco Glycerio, Campos Sales, Gabriel de Oliveira, e que 
desenvolvia intensa propaganda na região. 

O dia 15 de novembro de 1889, foi festivamente comemorado em 
Capivari, com vibrante sessão cívica no Paço Municipal. Tendo Cesário 
Motta assumido a Secretaria do Interior do governo Bernardino de 
Campos, coube ao major Antônio Pires de Campos sucedê-10 na che- 
fia do Partido Republicano em Capivari, encargo que desempenhou até 
1923, quando encerrou suas atividades políticas. 

O Major Pires foi, além de chefe político, escrivão do 1Q ofício, fa- 
zendeiro, advogado, juiz de Paz, deixando na comarca uma notável tra- 
dição de probidade que o tornou respeitado em vida e hoje enaltece sua 
memória. 

Durante a vida política, ligou-se afetuosamente a Cerqueira Cesar, 
Francisco Glycério, Rubião Junior, Fernando Prestes, Altino Arantes, 
Júlio Prestes, Washington Luis, tendo concorrido com seu voto em 
memorável prévia eleitoral na cidade de Itu, para a vitória da candi- 
datura Júlio Prestes, que se tornou seu grande amigo e companheiro. 

Casou-se em 1897 com dona Carlota Stein de Campos, filha de 
Adolfo Stein que também foi expressiva figura social e política capiva- 
riana no regime monárquico e republicano. 

Apoiando na política local o padre Manoel José Marques, contou 
com o apoio do conselheiro Rodrigues Alves e logrou proporcionar à 
sua terra natal operosa administração, pois Capivari desfrutou de todos 
os melhoramentos que possuiam, na época, os centros mais adiantados 
do Estado. 

O major Antônio Pires de Campos faleceu no dia 14 de novembro 
de 1950. 

Nota: Lido em 20 de fevereiro de 1963, quando da homenagem do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo pelo transcurso do 
centenário de nascimento do major Antônio Pires de Campos. 



Major ANTONIO PIRE,S DE CAMPO'S 

Capivari - SP * 20 - 02 - 1863 
São Paulo t 14 - 10 - 1950 



EVOCAÇÃO A SÁO PAULO 

Na evocação dos fastos do burgo, espaço e tempo, vida e labor, 
acodem as imagens dos obreiros da civilização de Piratininga, devas- 
samento e préia, sertanismo e penetrações, mas precipuamente vota- 
ção irreversível para o Direito, Justiça e Liberdade. 

Antes de tudo a Cruz de Cristo, de Tomar, no Porto das Naus, 
mensagem-realização do príncipe de Sagres, a codificar, preito de honra 
e pundonor, desejo de ouro e de conquista, alargar os lindes, incre- 
mentar a fé, mas também a imergir raízes, grei e família. 

Velas de Martim Afonso, sotaina do Padre Anchieta, mas de Gre- 
gório Serrão e de Siqueira também! Os Adornos em Santo Amaro, 
Capela do Guaíbe, Ehgenho de S. João; a Armação das Baleias, Pero 
Goés na "Madre de Deus" e os Esquetes (Schetz ou Sches Terz) em 
São Jorge dos Erasmos. Uma casa santa, a primaz e Brás Cubas, a er- 
mida de Pero Colaço; o acalanto de Bartira e da reino1 Filipa Gago, 
mulher de Henrique da Cunha, lar e berço na terra nascente. 

No alto a Serra de Paranapiacaba "dorme, repousa em seu sono, 
emblema da força pujante, com o oceano por trono e as nuvens por dia- 
dema." (Cardoso de Menezes) . "Berço do raio, troncos gravados do selo 
do tempo, cascatas e fumas, negras gargantas, ingente montanha", 
testemunha fiel de quatro séculos. 

Ontem a tropa, séquito de montarias, de passo tardo, correios 
para o litoral e a corte, trilha de inacianos, seguidores de Loiola. An- 
seios dos que chegam do Setentrião, do Minho, d'Evora, da região bra- 
carense, Badajoz, do Buçaco, e de todas Espanhas; da Flandres, de 
Genova, da Madeira de Zarco, andaluzes, asturianos, nobres de Castela, 
gente de nação. Adeus do estudante que parte, para não mais voltar: 
na pitoresca estrada que leva a Santos desde os tempos idos, marco que 
o tempo desafia, lugar de despedidas, esperas, cenário de lágrimas/ 
como a árvore da máxima saudade dos que viveram no Brasil primeiro/ 
soluço dos que partiam para o novo mundo/ gritos de dor que o perfil 
esconde dos que ficavam tristes e infelizes/. Recontos de Luciano Gual- 
berto, Batista Cepelos, Guilherme de Almeida e de Paulo Bomfim, 
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vate-maior de nossa gesta, sangue de pioneiros, fundadores de cidades 
escopetas e bacamartes, arraiais multiplicados, Sertão da Farinhi 
Podre. 

Na Glória, a cavalgada dos dragões, lanceiros e alabardeiros dc 
Primeiro Pedro, centuriões da nacionalidade que se afirma, e a moradi 
dos bironianos Bernardo Guimariies, Alvares de Azevedo e Aurelianc 
Lessa. Chácara dos Ingleses, Santa Casa de Justiniano Me10 Francc 
Daunt, Ellis, e de Caetano de Campos. Abrigos de Domitila, riachc 
Lavapés, por onde deambulam os que vêm ao hiberna1 friul. Lá en 
baixo, além várzeas tomba Castro Alves, logo mais com agasalhos di 
santo padre Chico, amanhã Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues 
e do visconde de Itaúna, Candido Borges Monteiro, presidente da Pro 
víncia, cirurgia de altas práticas, aqui e na capital do Império. Va 
fazer-se cadáver, o príncipe ardente. 

Anos, decênios, séculos, somações de retratos, figuras impares, ( 

tempo finito e a eternidade 50s presentes. Na Tabatinguera, o infe 
liz poeta santamarense Paulo Eiró, antes de abismar-se nas treva 
derradeiras pede, suplica 

Antes, porém Senhor, que eu volva ao nada, 
Dá-me o que a ave te pede - mais um dia. 
Para entoar seu cântico a alvorada 
Virá, talvez plácida, a agonia. 
Se eu tiver a cabeça reclinada, 
no teu seio divino, ó Poesia. 

Poesia, único bálsamo também de Fagundes Varela que passi 
célere com cânticos e um calvário, e mais Ritinha Sorocabana, Alice 
Emiliano, "a pomba predileta". 

A Paulicéia engloba, soma Badaró e Inácio Aquiles Betold 
lanças do liberalismo. Aquele com a auréola do martírio, professor d, 
geometria na Academia, médico, cirurgião, obstetra, botânico, a con 
tribuir para a Higiene Pública e um melhor nível sanitário do velhi 
burgo, a preconizar o enterramento em cemitérios e não mais nas igre 
jas, pioneiro da vacinação jeneriana, desprendimento e renúncia. Sa 
bedoria e amor ao próximo. Liberdade e Justiça. Inácio Aquiles Betol 
di, ilustre esculápio, a lutar pela internação do pobre gafo, do han 
seniano em lazaretos. Lidador das pugnas de José Bonifácio, o Moçc 
Luis Gama, Salvador de Mendonça, justas e disputas, também de Car 
rão, Martim Francisco, Ferreira de Menezes, Teófilo Otoni, do Centrc 
Liberal, semeeira em campo fecundo, com Lafaiete Pereira e Farnese 
começos de Nabuco, Rui, Rio Branco, Prudente, Campos Sales, todo 
a surgirem "acima da montanha, de algum mundo de luz e liberdade 
mensagem do céu em terra estranha" (Salvador de Mendonça). 

As Arcadas, Arouche, Brotero e aquele túmulo, no dizer enfáticc 
de Afrânio Zucoloto: 
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Primeiro, foi o adeus furtivo e ardente, 
e a pequenina lágrima que rola. . . 
um navío que te  traz ocultamente 
e, ao longe, uma silhueta que se evola. . . 
E aqui vieste ter indiferente 
à leve alacridade que consola, 
foste o mentor gentil daquela gente 
que estudanteava, então, por esta Escola. 
Foste tão bom! Tanto afeto ínspiravas, 
na auréola de mistério que irradiavas! 
Com tanto ardor amaste a mocidade, 
que, quando a Morte te arrastou consigo 
para a marmórea quadra de um jazigo, 
inda ficaste aqui na Faculdade! 

São Paulo plena "dos violões de rua em rua/ soluçando uma toada 
merencória . . . " 

"Cidade de estudantes, gravemente 
Sobraçando um mação de leis antigas, 
De dia - atentos a lição dos lentes, 
De noite - em serenatas e cantigas. . ." 
Acadêmicos das opas, banquetes e jantares de formatura; tropelias 

de muitos "sofismando perús e cabritos, heróis de quintal sem a guar- 
da de mastins, colheita de aves e suínos para o regalo das repúblicas: as 
escaramuças sempre repetidas entre estudantes e caixeiros, os mais das 
vezes jovens do comércio português: os trotes aos calouros por vetera- 
nos e empenadas quartanistas: os bulhas em detrimento dos futricas, 
não estudantes e preparatorianos, do curral dos bichos" do curso 
anexo. . . 

A prepotência e soberbia face aos cascabulhos, meninos dos colé- 
gios, tidos como insignificantes; e tanta correria, tudo expresso por 
gíria ou calão novo, patoá estudantil de um tempo e de uma época. 
Patuscadas grossas nas tabernas, bagunças nos terreiros da Sé e de 
Santa Ifígênia, a Cruz Preta, o jogo de Bola, pândegas com trinchados 
e esbórnias em múltiplas locandas, Tamanduateí, Anhembí, ~ó Liberda- 
de, ó Ponte Grande, ó Glória! 

Mas com isso a Abolição, a República, a Consolidação Republica- 
na, o Civilismo, a Campanha Nacionalista de Bilac, 1920, 1922, 1924 e 
1932. 

Pedro de Toledo, Ibraim Nobre, o MMDC, 23 de maio: "minha 
Praça da República gritando com S. Paulo, chamando com S. Paulo, 
teus plátanos sangraram varados pela metralha como homens do povo; 
canto-oração de Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, epopéia pela Consti- 
tucionalização do Brasil, movimento oceânico de dignidade coletiva, 
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"poema de nosso orgulho que vai de nove de julho a vinte e oito de se 
tembro" (Guilherme de Almeida) . 

Bandeira que é o nosso espelho, 
Bandeira que é a nossa pista, 
Que traz, no topo vermelho, o coração do Paulista! 

Senhor Presidente. Senhoras. Senhores. 

Carrossel em França, Cavalcade entre os ingleses, Caleidoscópio 
panorama na Germânia; Canhenhos, no antigo condado portucalense 
cavalgata dos séculos, em Florença, na Umbria e Toscana, (visãc 
dYAquila) Rasgar de Aguia, no Piemonte, (Fragmentos) na Savoia, ( 

facetas da memória da Pátria Paulista, chãos sagrados, retratos dl 
fúlgidos eventos e gigantescas figuras, homens de pró1 e sabença, re 
gistro eterno de porfias e emulações. 

O Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, o mais antigo cena 
culo cultural, em simbolismo de enunciação tenta expressar a visão dt 
tantos séculos, saga grandiosa e destacada, Terra e gente, ruas e tem 
plos, homens e eventos, alma encantada do passado grandiloquente. 

O mosteiro de S. Bento, reduto do cacique Tibiriçá, capelinha di 
frei Mauro Teixeira. Fernão Dias Pais e Amador Bueno, leal servido] 
que não quis ser rei. . . O Porto Geral, caminho que vai para o Taman 
duateí, desembarcadouro histórico, a receber pela água os que deman 
davam o burgo. D e  Tapanhoin, das cercanias do Carmo e mais tarde do: 
sítios da Figueira e do Ferrão, pertenças da esposa de Tobias de Aguiar 
noutra margem, nas imediações do atual gasômetro, pelas voltas dc 
contorno sinuoso, de pouca volumosa corrente, vinham canoas sempn 
a trazerem produtos horticolas e utensílios de barro moldado, de f a  
brica artesanal e primitiva. 

O Beco do Colégio, mais tarde do Pinto, da marquesa ou das can 
celas do Carmo a terminar na margem do rio. "O Caminho das sett 
voltas", da antiga ladeira João Alfredo até o encontro com o caminhc 
do Guaré. Chácaras do Bresser e Loskíel e a Maranháo, de Me10 Franco 
no descampado em direção a Penha de França. Caminho de Pinheiro: 
ou "do Sertão", Chácara Maria Antônia da filha do Barão de Antoni. 
na, espigão do Caaguassú, aldeamento de índios em Barueri, Carapi 
cuiba, S. mguel. "O Hipirangua", cujos principais moradores eram 
Antônio de Proença e Domingos Luis, o carvoeiro, a "Birapoheira", o: 
Pinheiros onde assistia o creso da época Afonso Sardinha além de 
Pequery, Ambuaçava e Samambaitiba. O Hospital dos Variolosos nc 
Araçá, a trilha Real Grandeza, futura Avenida dos Paulistas, e a es. 
trada de carro para Santo Amaro. Misturam-se as imagens, barbaçu. 
dos sertanistas, tropeiros, cavalhadas, capilhas de cetim, ferragoulos dc 
baeta, gibão de couro, roupetas e chapins de valença, senhores de casa. 
ca, Joaquim Eugênio de Lima, Borges de Figueiredo, Garcia e o Parque 
da Avenida, hoje Siqueira Campos. Paim Vieira Pamplona, chacarei. 
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ros açorianos e a Bela Vista, a Igreja do Divino Espírito Santo, os 
festeiros Altino Arantes, Falchi, Filizola e Washington Luis. 

Caminhos da bica, terras de Francisco de Assis Lorena e de sua 
filha dona Ana Maria de Almeida Lorena, descendentes do conde Sar- 
zedas, fonte de Santa Luzia que em 1791 teve suas virtudes analisadas 
por Bento Sanches d'Orta, matemático de sua Majestade, membro da 
expedição ao Igureí. 

Beco dos Barbas, travessa do Porto Geral, residência de Antônio 
Maria Quartim, local da primeira fábrica de tecidos, obra desse homem 
grado, diretor ainda do Jardim Botânico da Luz, mais tarde local dos 
colégios de Sílvio de Almeida e Vicente Mamede. 

Na rua da Boa Vista e oficina de trabalho do ourives Lessa, cinzel 
a lavrar o dístico de ouro, "Independência ou Morte", Galas de d. Pedro 
I, a ostentá-lo no braço direito, preso por um laço verde e amareIo, Casa 
da ópera, presentes o padre Iidefonso Xavier Ferreira, Alves Alvim, 
Amara1 Gurgel, dona Maria Egipciana, dona Rita e dona Joaquina, 
Hino da Independência: "ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil". 

Rua Miguel Carlos, atual Florêncio de Abreu, Casa natal de José 
Antônio Pimenta Bueno, Marquês de S. Vicente, orgulho da jurispru- 
dência e da nação. 

A velha Sé e Feijó, Santa Ifigênia, orago-maior de d. Duarte 
Leopoldo e Silva e d. José de Camargo Barros, frei Galvão, Manuel da 
Ressurreição, Miguel da Madre de Deus, Antônio Joaquim de Melo, 
Pinto do Rego e Lino Deodato, Arcoverde, o Pátio do Colégio e o pa- 
dre Hélio Abranches Vioti, mais este e mais aquele e meu saudoso pa- 
drinho-amigo dom Paulo Rolim Loureiro, vigários de Cristo e Santos 
da Santa Madre Igreja. 

Os mestres do pensar católico Ricardo Daunt, k ã o  Bourroul, e 
Joaquim José de Carvalho, precursores do saber-santidade de Celes- 
tino Bourroul, sábio e santo da Casa de Arnaldo. A Politécnica e Paula 
Sousa, a Escola Agrícola Luis de Queirós, a Faculdade de Medicina de 
S. Paulo e seu fundador Arnaldo Vieira de Carvalho, príncipe da ci- 
rurgia, condestável da Medicina Paulista. Muros antigos, posto avanca- 
do, forte e tranqueira no Emboaçava, remédio, amparo e vigia dos ini- 
migos. Levanta-se a poeira dos tempos e surge Jorge Moreira, 1561, 
figura de bem e homem público mais importante da vila, vereador, juiz 
ordinário, almotacel e mamposteiro dos cativos. Escolheram-no para 
fintar o povo a fim de se construir uma ponte; para ir a Santos e, com 
outros, eleger o ouvidor, e ainda dirigir trabalhos de caminhos: Fazen- 
deiro do lado de Ibirapuera, velha aldeia caiubiense, frequentada por 
Anchieta. 

Pacaembú, regato, arroio, córrego das Pacas, reduto de Tomás Mo- 
lina, galhofa e alarde; o obelisco de rara beleza obra de mestre Vicen- 
tino, no Paredão, largo da Memória, lembrança-homenagem do conde 
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da Palma a Bernardo José de Lorena, governador e capitão-geral d 
S. Paulo (nove anos). 

Os Observatórios Astronômicos, Couto Magalhães e José Nune 
Belfort Matos. O Instituto Pasteur e os seus idealizadores Inácio Wa 
lace da Gama Cochrane, Azurem Furtado, o cientista italiano Iv 
Bandi, Ulisses Paranhos e Bettencourt Rodrigues, renomado médic 
português aqui radicado por motivos políticos, e na década de 20 minis 
tro das relações exteriores em seu país. O Instituto Bacteriológico 
Félix Le Dantec, recomendado por Pasteur. A Maternidade S. Paul 
e Bráulio Gomes. A chácara de Martinho Prado, na Consolação, ond 
nasceu Eduardo Prado. Ao lado, a casa de Ricardo Gonçalves, poeta d 
Ipês, e Cromos do viver paulista: danças dos tangarás, paineiras vee 
tidas de flores, as senzalas das fazendas, as pombinhas parirús.. . 

O casarão do barão de Ramalho, bosques quase impenetráveis cor 
araçás, cambucás, amarantos, pitangas, abíos, carambolas e uvaiar: 
doces evocares de infgncias distantes. Tempos doutrora, dias de an 
tanho, tilburis, faetons, vitórias, caleches e aranhas e depois com prc 
gressos menos pitorescos, oldsmobiles, peugeots, fords de bigode, che 
vrolets (ramonas e melindrosas), overlands (peixe-fritos) , olores 
sabor de Brasil Antigo. Saudades, latejar de acerbo espinho! 

E principalmente o Santo José de Anchieta, fé e amor, cumeeirs 
culmen, fastigium, instrumento de Suprema Vontade, início e eterni 
dade deste S. Paulo do Planalto de Piratininga. 

Com tais nomes, lembrança e saudade, influxos e determinaçõf 
os traços inapagáveis de suas peregrinas virtudes. 

Rememorem-se nossos numes tutelares, de Antônio de Toledo Piza 
Domingos Jaguaribe, Estevão Leão Bourroul, o educador José Eduar 
do Macedo Soares, Orvile Derby, Rodolfo Ihering, todos os seus egré 
gios companheiros e ainda todos os presidentes a começar pelo inco 
mensurável Cesário Mota, com citações de Afonso Taunay e Afonso dj 
Freitas, Aureliano Leite, o preclaro Ernesto de Moraes Leme, expressãi 
de alto momento da intelectualidade e do saber, e todos os demais 
com José Leite Cordeiro, estadista da cultura, a soerguer, construi 
para a Posteridade! Que sejam exaltados pelas gerações que hão d, 
vir! Que sejam louvados e exalçados! 

Que S. Paulo continue a reger os destinos da nacionalidade! So 
mos Paulistas por mercê de Deus! Dádiva suprema! Que viva eterna 
mente a cidade do Apóstolo dos gentios! 

Que o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo continue a se 
o guardião da Memória da Pátria Pauiista! 



MEIO SÉCULO DA UNIVERSIDADE 

Mário Savelli 

Motivo único propicia-me a honra altíssima do ser indicado para 
orador nesta homenagem que o Instituto Histórico e Geográfico - 
decano das instituições culturais paulistas - presta à Universidade 
de São Paulo pelo transcurso de meio-século de profícuo labor como 
órgão essencial do evolver de uma civilização que é gesta de heroísmo 
e árdua persistência realizada - após a empolgante aventura bandei- 
rista, dilatadora das fronteiras da Pátria nascente - junto à linha 
meridional do domínio dos trópicos, no amanho da gleba, na atividade 
pastoril, na álacre faina do comércio e na criação de um complexo 
maquino-fatureiro que apesar da conjuntura, por certo epis6dica, de 
crise que nos angustia é, ainda, a maior e mais ativa concentração in- 
dustrial existente ao Sul do Equador. 

Essa razão justificadora de minha presença nesta douta tribuna 
é ter sido eu, como, engenheiro-chefe, condutor técnico de uma obra 
que conquistou a um vale inserido no estuante âmbito de nossa metró- 
pole, e que, antes dos vultosos serviços de terrapleno executados pela 
"Light", estava sujeito a frequentes e devastadoras inundações, parte 
da área de 500 hectares do maior "campus" universitário paulistano: 
a retificação do rio Pinheiros. Estou, pois, ligado - diria - profissio- 
nalmente a USP, e, mais do que isso, sentimentalmente desde que, de 
todos os empreendimentos de minha intensa, multiforme e longa car- 
reira de construtor, esse, realizado em plena juventude, é aquele do 
qual com mais emoção me recordo por ser vínculo de trabalho que se 
transmudou em admiração e profundo respeito pelo grandioso com- 
plexo de ensino superior. 

Existe outro fato que me é grato evocar como suscitador de minha 
ilimitada estima pela USP cinquentenária: minha passagem pelas aulas 
da Faculdade Paulista de Letras e Filosofia - pioneira iniciativa de 
idealistas liderados pelos doutos José de Alcântara Machado, Ricardo 
Severo, Alfredo Ellis Jr. e Antônio Piccarolo - que, por certo, influiu, 
como idéia matriz, na instalação da congênere, amplamente dotada de 
recursos de atendimento das exigências do ensino e pesquisa hodiernos, 
que viria integrar (considerada de início pedra angular) a Univer- 
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sidade criada por um governante que, por essa iniciativa corajosa 
evidenciou ser um dos mui poucos verdadeiros estadistas revelados n( 
mais de meio século do processo revolucionário brasileiro: Armandc 
de Salles Oliveira. 

E meu dever, como gesto de justo reconhecimento, declarar, desdc 
logo, que os subsídios maiores para este escrito de preito provêm d: 
magistral obra "História da Universidade de São Paulo" de autori: 
do infatigável Profo Ernesto de Sousa Campos - filho espiritual dc 
duas das casas que vieram integrar a constelação universitária: a Fa  
culdaàe de Medicina e a Politécnica. Com dedicação e proficiência in 
transponíveis, Sousa Campos ofereceu três decênios de sua existênci: 
ao estudo de problemas relacionados com universidades. Acompanhoi 
desde os primeiros passos o evolver da promissora instituição paulis 
ta, integrando a Comissão encarregada da escolha do local da Cidadc 
Universitária e, depois, como membro e Presidente da Comissão dc 
Obras, orientou a construção do vultoso conjunto de centros de busc: 
do saber. 

A obra foi editada na ocorrência do Quarto Centenário da cidadt 
de São Paulo - coincidente com o vigésimo aniversário da USP - i 
dela o ilustre Prefaciador, Profo Ernesto de Moraes Leme, na época 
Reitor Magnífico, diz que: "Traçada com amor e sabedoria por un 
dos seus mais acatados Mestres, não pôde deixar de ser um simplei 
instantâneo. 

Quem lhe traçará os contornos definitivos quando a Universida 
de celebrar seu primeiro século de vida?". 

Pois bem! A Universidade de São Paulo atingiu a metade dess: 
árdua mas glorificadora trajetória, e podemos convictamente afirma] 
que, considerada a áspera conjuntura política mundial, e apesar da ebu 
lição que caracteriza e torna fascinantes todas as concentrações dc 
juventude dignificadas pela liberdade consciente (e  só assim merecida: 
de expressar e defender idéias, oferece as coildições para atingir nc 
prazo clássico ciTado por Ernesto Leme, na plenitude o almejo altissimc 
de seu artifíce maior - Armando de Salles Oliveira - como, compo 
nente essencial de nobre processo civilizador que fará dos Direito: 
Humanos razão suprema de harmonia social e não, como hoje, dc 
conflitos. 

Ernesto de Sousa Campos, com a sapiência e diligência que o con 
sagraram, avançou em sua escalada histórica até a remota e excels: 
raiz coimbrã, lembrada nos Campos de Piratininga pela Torre Uni 
versitária, projetada por Rino Levi - oferta da colônia portuguesa 
para que sempre esteja presente um símbolo de afeto e gratidão quc 
nos conduz, reverentes, ás margens do Mondego, ornadas por choupot 
e salgueiros, para onde, em 1307, D. Diniz, o rei Trovador e Lavrador 
transferiu a Universidade de Lisboa, iniciando na "valerosa" Lusi 
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tânia a estrada augusta da cultura para os povos que se expressam na 
língua de Camões. 

Ao reverenciarmos a entidade zenital do ensino paulista em seu 
jubileu áureo, é imperioso relembrar os instantes primeiros e heróicos 
da alfabetização em nossa província e somos levados â sublime missão 
cumprida pela impávida Cia. de Jesus, encetada pelos vanguardeiros 
Mestres: José de Anchieta - autor da "Cartilha em que os primeiros 
brasileiros soletraram a civilização", no dizer d,e Afrânio Peixoto, e 
Antônio Rodriguês. 

E lembremo-nos que já no Quinhentismo teríamos possuído a Uni- 
versidade brasileira se atendidos fossem os anseios de outro jesuíta: 
Marcial Beliarte. 

Se o rigor na cronologia nos leva a iniciar a história da Universi- 
dade de São Paulo a 25 de Janeiro de 1934, quando o decreto no 6283 
deu-lhe efetiva existência, deveríamos, em testemunho de reconhe- 
cimento, fixar-lhe a data natalícia cento e sete anos antes, quando, a 
11 de Agosto de 1827, foi criada a gloriosa Faculdade de Direito das ve- 
nerandas arcadas franciscanzs. 

Para constituir a Universidade foram congregadas: a severa Poli- 
técnica (instalada a 15  de Fevereiro de 1894, no governo Bernardino 
de Campos, como primeiro estabelecimento de ensino superior criado 
pelo Estado de São Paulo), a Faculdade de Medicina (de 1913) e a 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (de 1901). 

Como coroamento da obra centralizadora, foi estruturada a Fa- 
culdade de Filosofia, Ciências e Letras - hoje, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, ao lado do Instituto de Educação. Remode- 
ladas, a Escola de Fármacia e Odontologia - fundada em 1899, como 
instituição particular - e a Faculdade de Medicina Veterinária - 
cujo funcionamento remonta a 1928 - foram incorporadas ao conjunto 
universitário, que, assim, desde o início contou com oito ativas células 
de trabalho, além de duas em potencial: a Faculdade de Ciências Eco- 
nômicas e Administrativas e a Escola de Belas Artes. 

A USP, sintonizada com o rítmo de São Paulo, celeremente evol- 
veu, e valho-me de dados colhidos na preciosa publicação comemora- 
tiva do octogésimo aniversário da Escola Luiz de Queiroz, em 1981, 
para lhes oferecer um perfil atual do amplo complexo didático: 

Numa interação eficaz, é esse organismo dinâmico e múltiplo, 
destinado a promoção da cultura pelo ensino e pesquisa e & prestação 
de serviços a comunidade, constituído por 32 unidades, 4 museus, 4 
autarquias associadas e numerosos centros de pesquisa distribuídos por 
cinco "campi" localizados em: São Paulo - a Cidade Universitária de 
Armando de Sales Oliveira -, Baurú, Piracicaba, Ribeirão Preto e 
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São Carlos. Nas suas unidades funcionam 100 cursos de graduação 
292 de pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado. O corpo do 
cente é integrado por cerca de 4620 professores e o discente por 43.001 
alunos - 31.000 de graduação e 12.000 de pós-graduação. Mais cerc 
de 5.000 alunos frequentam cursos extras curriculares. Faz-se aind, 
presente: na Amazhia, em Marabá, no "campus" avançado, colabc 
rador da Fundação Projeto Rondon; em Pirassununga, no Centro d 
Zootecnia e Indústrias Pecuárias Fernando Costa; em Mogi das Cruzes 
no laboratório Experimental de Genética; em São Sebastião, no Insti 
tuto de Biologia Marinha; em Ubatuba e Cananéia, no Instituto Ocea 
oográfico, e em Itú, no Museu Republicano. Para volvermos à con 
clusão - que já se delonga -, citemos duas ocorrências capitais n 
fulgurante história de nossa magna entidade de difusão de saber: a 1 

de Junho de 1934, na Faculdade de Medicina, sob a presidência dl 
Dr. Cristiano Altenfelder Silva, Secretário da Educação, reuniu-se I 

Conselho Universitário para dar posse ao primeiro magnífico reitor 
o Prof" Reynaldo Porchat. 

A maturacão do projeto do "campus" do Butantã, motivador d 
exaustivos estudos e intensos debates, exigiu, com o empenho de alto 
valores intelectuais e profissionais, 17 anos; até quando, no governo d 
ProfQ Lucas Nogueira Garcez, membro destacado do corpo docente d 
Escola Politécnica, nomeados Reitor o Profo Ernesto de Moraes Lem 
e Presidente da Comissão de Planejamento e Execução das Obras d 
Cidade Universitária o ProfO Ernesto de Sousa Campos, foi dado impul 
so efetivo à construção e, a 26 de Outubro de 1952, pelo saudoso Car 
deal D. Carlos Carrnelo de Vasconcelos Motta, terceiro Arcebispo Paulc 
politano, oficiada a Santa Missa com benção do "campus". Haviar 
decorrido 398 anos da primeira solenidade eucarística realizada n 
aiaxá que os inacinos sagraram com a Cruz de Cristo, erguida juntl 
o primeiro paupérimo recinto de aulas de alfabetização e catecismo par 
os curumins da orla do Planalto de solar destino, e a mesma bençã 
era imposta ao sítio onde surgiam novas e muitas casas que, propicj 
c ní:o ensino, têm por missão ainda mais engrandecer esse fadário as 
censional. Considerada a limitação de tempo, não é este o momenti 
para enumerar tudo o que de grandioso e útil foi construído no trati 
eleito do vale do Pinheiros. É, porém, o instante que escolhemos parc 
em nome de uma entidade cultural que há  noventa anos serve devo 
tadamente a São Paulo e ao Brasil, saudar outra que há meio séculc 
também, o faz de forma modelar: a USP, que concretiza em dimensõe 
maiuscúlas aspiração dos Inconfidentes, retomada, em 1838, por Ber 
nardo de Vasconcelos, fundador do Instituto Histórico e Geográficl 
Brasileiro, e repetida na última fala do trono, mencionando a exigênci 
de duas Universidades - uma ao Sul e outra ao Norte do Império. N 
República, nem o prestígio de Benjamim Constant, nem a palavra vj 
gorosa de J. J. Seabra ou a elegante e discreta de Gastão da Cunh 
conseguiram impô-la. Por proposta de Francisco Campos, no govern 
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provisório, foi instituído, em 1931, o regime universitário e baixado 
o primeiro decreto regulamentando a matéria. Na verdade, porém, no 
Brasil a primeira instituição essencialmente alicerçada, como afirma 
Fernando de Azevedo, na "convicção de que os homens de responsabi- 
lidade cultural devem ser despertados interiormente para a especulação, 
a pesquisa e o método experimental; em suma, para viver da verdade 
e de sua investigação" foi a magnífica Universidade de São Paulo. 

Três eminentes valores culturais uniram-se para, cientificamente, 
definir o modelo de nossa Universidade: Júlio de Mesquita Filho, ve- 
xilário da idéia desde 1926, Paulo Duarte e Fernando de Azevedo. In- 
forma o saudoso Paulo Duarte, na sua forma personalíssima de ex- 
pressão, que como paradigma foram escolhidas Cambridge e a Sorbonne, 
sendo adotados 80% do modelo francês, isto é, o preocupado com o pro- 
gresso (meta primordial das instituições amerícanas), mas, também, e, 
marcadamente, com a civilização. Enfim, uma Universidade que tivesse 
como fulcro robusto centro de cultura filosófica e literária alicerçando 
intensa atividade científica e elevando, assim, o ensino acima da sim- 
ples formação profissional. O molde adotado motivou predominância 
em número de catedráticos franceses na plêiade de valores - na maio- 
ria muito jovens - contratados no Exterior pela missão confiada a 
Teodoro Ftamos - inteligência fulgurante que a Parca de negro muito 
cedo nos arrebatou. A constelação de mestres alienígenas, escolhidos 
para constituir sobretudo o corpo magisterial na nascente Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras, inovou conceitos e métodos de ensino, 
plasmando uma geração de discípulos que, adotados rumos novos no 
aprendizado, influiu decisivamente no evolver de nossas culturas cientí- 
fica, tecnológica, e humanista, aumentando, conseqüentemente, o valor 
médio do universo profissional. Realizou-se, assim, o propósito insigne 
de Armando de Salles Oliveira, que permaneceu apaixonadamente aten- 
to à sua obra maior: a Universidade - casa aberta a todas as espe- 
ranças e a todas as crenças, sensível a todas as vocações legítimas, vigi- 
lante ao assalto da mediocridade e da impostura, contrária à teorias e 
práticas dos sectários e disposta à luta contra qualquer opressão. 

Conta-nos, Fernando de Azevedo, em artigo inserto em "O Estado 
de São Paulo", que ao visitar, no Sanatório Esperança, o gentil-ho- 
mem que governara nosso Estado, após o retorno do exílio, enfermo 
e cansado, a certo instai'te, ele se aproximou da janela e, contemplan- 
do a imensa mole imobiliária, observou "Isso é São Paulo!" e, pronta- 
mente, acrescentou: "Mas, como vai nossa Universidade?". O espírito 
realista e prático e, 90 entanto, sonhador, aliou a pujança da metrópole 
tentacular à Universidade que tanto amava. E a pergunta de Armando 
permanece sempre atual; pois, para avaliarmos as condições dominan- 
tes em São Paulo, bastará indagar: "Como vai nossa Universidade?", 
desde que ali se cultivam muitas das inteligências e forjam muitas 
das personalidades às quais são ou serão confiados os destinos de 
São Paulo. 
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E ante a providencial presença como aprimoradora de nossa cole 
iividade, saúdo como voz desta casa, também de saber e servir, res 
peitosamente, a Universidade em festa jubilar, agradecendo-lhe o t e  
ilustrado neste meio século de sua luiminosa ação o quadro social desti 
Instituto com numerosos nomes de ocupantes de suas nobres cátedra 
ou de egressos de suas aulas doutas. 

Nossa homenagem é valorizada pela convicção do permanente êxit 
da Universidade, e bem aricerça essa esperança a declaração do sei 
atual Magnífico Reitor, ProfQ Antonio Hélio Guerra Vieira, em artig 
relacionado com as comemorações em curso: "Qualquer avaliação d 
USP que possa ser elaborada na oportunidade de seu cinquentenári 
mostrará uma Universidade capaz de uma alta produção, tanto er: 
qualidade, quanto em quantidade". 

Saudemo-la, pois, com alvíssaras. 



CONVERSA COM VILA-LOBOS 

J .  B. Silveira Peixoto 

- Desde menino, sempre me sentia artista, sempre fui músico. 
Lembro-me de que aos cinco anos já experimentava bem fortes os 
apelos dessa vocação. Tinha dez anos e meu pai fazia que os amigos 
me perguntassem que é que eu queiria ser. Respondia, sem hesitar, 
que queria ser compositor. Prosseguiam brincando: "Então você quer 
ser um Haydn?" "Não" - respondia decidido. "Quer ser um Schu- 
bert?" "Não!" "Que é, então que você quer ser?" "Quero ser um Bach, 
um Beethoven". Veja: naquele 1898, eu já queria ser um pioneiro. 
Não pretendia ser como Bach, ou ser como Beethoven. Queria, isto 
sim, ter uma personalidade minha, ser eu mesmo. 

Foi nessas palavras que, duma feita, Vila-Lobos me falou das pri- 
meiras manifestações do músico extraordinário que havia nele. Acon- 
teceu no 1939, estavamos na SEMA - a Superintendência de Educa- 
ção Musical e Artística da Prefeitura do Rio de Janeiro. Achava-se a 
frente da Diretoria de Instrução Municipal o grande educador que foi 
Anísio Teixeira. Foi a Sema criada para Vila - e acabou sendo obra 
de Vila. 

Voltemos, no entanto, à conversa: 

- Foi essa minha fase artística, nela se compreendendo a idéia 
e a procura de mim mesmo. Podem minhas atividades ser distribuídas 
em quatro fases ou modalidades: essa artística, a folclórica, a educacio- 
nal, a nacionalista. Ainda na primeira, não tardei a entender que deve- 
ria voltar minhas vistas para o nacionalismo. Devia ser nacionalista - 
mas, para isso, tinha de dedicar-me ao folclóre. Entrei logo a fazer pes- 
quisas - e, para obter melhores resultados, tratei de meter-me com o 
povo. Fui até capoeira.. . Varei sertões. Entrei em cordões carnava- 
lescos. Estava sempre a cata de elementos que servissem para minha 
formação folclórica. Todavia, nunca me interessei senão pelos temas 
originais. Os náo-originais, ou que denotassem qualquer influência - 
esses não me interessavam. Depois. . . aos dezesseis anos fugi de casa. . . 
Achei, mais tarde, que tinha de voltar-me para a educação. 
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- Era a terceira fase. . . 
- Fiz-me educador, visando a elevar nossa música a planos reai 

e puros. Todas as leis da Harmonia me pareceram absurdas. Observe 
que, mesmo desobedecendo a essas leis, nossos caboclos conseguiam mui 
to de interessante. Vi, também que a natureza contraria essas regras - 
e dicidi ficar com a natureza. Achei melhor do que atender a precor 
ceitos de compositores que fazem música somente no papel. . . Daí, pas 
sei a fase nacionalista. 

Sim, Vila era carioca. Dizem alguns que nasceu em 1887, outrc 
que foi em 1890. Nuns dados biográficos que me deu, está o 5 de març 
de 1888 - e coincide com a referência de início aos seus 10 anos er 
1898. No começo, a mãe D. Noemia Monteiro Vila-Lobos, nem queri 
ouvir falar que o filho se fizesse músico. O pai dela, avô de Vila, Jos 
dos Santos Monteiro, tinha sido músico, dele foi a famosa "Quadrilh 
das moças" - famosa naqueles tempos de quadrilha. Pai de Vil; 
Raul Vila-Lobos era homem erudito e modesto, funcionário da Biblic 
teca Nacional. Gostava imenso de çeu violoncelo, tocava também outrc 
instrumentos. Chegara a frequentar o Conservatório, costumava reuni 
amigos para fazer música. 

A mãe insistia em levá-lo para a medicina. Um dia, porém, encoi 
trou uma espécie de viola, feita por Vila, com elásticos e uma caixa c 
charutos. Fez tudo para afastá-lo - mas, algum tempo depois, acha 
um violão debaixo da cama. Vila prendera-o sob o enxergão, para e 
condê-10. . . Foi ela mesma quem me contou, numa daquelas tardes, r! 
Sema. Tinha ido visitar o filho, pude sentir os muitos enternecimentc 
com que ele a tratava. Fez ela questão de explicar-me que, naquelc 
idas, o violão era coisa de capadócio - e "onde se viu Tuhu quert 
tocá-lo"!. . . Num instante a sós (Vila tinha ido atender ao telefone 
acrescentou-me que "ninguém tocava violão como ele". Parece qi 
também o pai se opôs, no começo; logo, no entanto, se conformc 
e passou a ensiná-lo. 

Duma feita pegou-se Vila sozinho na sala. Raul Vila-Lobos hav 
saido, D. Noemia estava nuns arranjos caseiros. A tentação mostrou-. 
na caixa da clarineta" do velho". Poderia ver à vontade o instrumento. 
O pai voltou de repente, apanhou-o de surpresa. Primeiro foi o "pitc 
- até porque "nem sabe tocar". Seguiu-se a aula: ''g assim. E log 
tem de tocar toda a escala". Vila não queria outra coisa. "A tardinh 
quando meu pai chegou, já tocava a escala maior e também a menor 
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Falou-me, duma viola que o pai arranjou e dela fez um pequeno 
violoncelo. Nesse violoncelo improvisado, aos nove anos, Vila já com- 
punha suas coisas. Aos dez, numa conversa com uma tia, disse de suas 
preferências por Bach. Achava-o diferente, nele sentia algo de parecido 
com músicas de nossos caipiras, que ouvira em Minas, no ano anterior. 
Morreu-lhe o pai, quando tinha onze anos. Insistiu a mãe em formá-lo 
médico. Não deixava que estudasse piano, quis matriculá-lo na Facul- 
dade. Vila, no entanto, fez para violão sua primeira composiçáo. 

- Por que "Panquecas"? 

Simpatizei-me com o nome. Naturalmente foi por isso. Também 
foi, certamente, porque nunca o tinha visto em música. Achei um nome 
original. 

- Quanto as suas preferências por Bach? 

- Sempre achei que Bach foi brasileiro por antecipação. 

Tinha treze anos e já frequentava as  rodas boêmias. Participava 
dos conjuntos chorões de flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. Come- 
çou a escrever música popular, mas já cuidando de elevá-la. Tinha 
dezessete anos quando se definiu - fazendo-se músico de orquestra. 
Tocava em teatros, cinemas, restaurantes, convivia com os cantores 
daqueles tempos, com os compositores populares (Anacleto de Medeiros, 
Ernesto Nazaré, Kalu, etc.) . 

Contava dezoito anos e sentia aquela vontade de correr mundo.. . 
Vendeu os livros que lhe tinham ficado do pai e embarcou. Esteve no 
Espírito Santo, na Bahia, em Pernambuco. Visitou cidades, fazendas, 
engenhos. De volta, aperfeiçoou sua técnica com o violoncelista Breno 
Niedemberg. Não demorou, tomou os caminhos do Sul. Durante 8 meses 
trabalhou numa fábrica de fósforos de duas cabeças, em Paranaguá. 
Não, não era pelos fósforos; prendiam-no, sim, dois olhos feiticeiros. 
Outro episódio sentimental levou-o a Barbados, de onde precisou ser 
repatriado. 

Por sinal, trouxe de Barbados a idéia de uma suíte, que recebeu 
o título de "3 Danças Características Africanas" (Farrapós, Kankukus, 
Kankikis). Numas notas dele, quanto a suas obras, está que foram 
inspiradas "em temas de índios caripunas, no Estado de Mato Grosso, 
cuja raça é formada de cruzamento autoctone com negras importadas". 

Observa Luiz Heitor que essa "inofensiva mistificação, sem gran- 
des conseqüências, tratando-se de obra de arte e não de etnografia, 
não é única". "Amazonas", poema sinfônico e bailado que, na versão 
original é dado como de inspiração num "conto mitológico de Raul 
Vila-Lobos", mais tarde teve outra versão. O texto paterno foi trans- 
formado, "uma índia virgem e moça" substituiu a "jovem virgem 
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grega", as "águas do Arqueló, rio do Epiro", passaram a "águas d~ 
Amazonas, o rio dos Marajoaras", apareceu um "monstro" em vez d~ 
"centauro" (confronto entre o programa de audição no Rio a 15 d' 
agosto de 1918 e notas posteriores de Vila). 

Em suas andanças pelo Sul, abrangendo Santa Catarina e Ri 
Grande - prossegiu compondo e dando concertos. Tinha 21 ano: 
quando escreveu sua primeira obra de caráter acentuadamente nossc 
São os "Cantos sertanejos", "experimentação de processos técnico 
regionais visando a encontrar um original ambiente musical brasileiro' 
No Rio, matriculou-se na classe de Harmonia de Frederico Nascimer 
to, na Escola Nacional de Música. Nho demorou muito - seguiu noutr 
viagem pelo interior de Minas, São Paulo, Mato Grosso, Norte até 
Acre. 

Durou cerca de três anos essa viagem - e nela colheu ampl 
documentação musical ameríndia e mestiça. Deixou depois essa vid 
cigana - e em 1913 achou de fixar-se no Rio. Já contava com acerv 
de obras bastante significativo, tinha ganho auto-confiança, estav 
preparado para os dias polêmicos que iria viver. Iniciou uma fase d 
intensa produção, continuava tocando em orquestras de salão, teatrc 
e cinemas. I3-n 1915 iniciou no Rio as audições de suas obras - e dt 
sencadeou-se tremenda reação da crítica conservadora. 

Nas suas palavras, foi época de "lutas e revoltas, pela reação c 
todos contra seus processos musicais". Mas a adversidade exerceu ne: 
função de estímulo. Com sua combatividade, foi vencendo os obstáculo 
prosseguindo em sua marcha. Produzia mais e melhor e fazia-o mesm 
nos intervalos entre um e outro número, nas pequenas orquestras ei 
que tinha o ganha-pão. 

Aos trinta anos, em 1918, ouviu pela primeira vez Debussy. 01 
viu-o nas interpretações de Rubinstein e Darius Milhaud. Entusiai 
mou-se com a obra debussyana - porém daí não houve influência ei 
sua maneira de compor. No mesmo 1918, num ensaio de orquestr 
para leitura de "Amazonas", viu os músicos se retirarem, "recusando-I 
a executar aquela música, porque absurda, descabida e inexequível 
Mas ainda nesse 1918, pôde ver o interesse de Artur Rubinstein pel 
primeira suíte da "Prole do Bebê". O grande pianista encantou-se pc 
essas páginas, incluindo-as em seu repertório, em conseqüência ch: 
mou as atenções de todos para Vila. 

Sim, ficaram amigos. Foi amizade que durou anos afora. Num 
de suas mais notáveis obras pianisticas, o "Rudepoema", procurou Vi! 
retratar Rubistein. Elscreveu nela: "Meu sincero amigo. Não sei s 



RWISTA DO INSTITUTO HISTÕRÍCO E GEIOGRAFICO DE S. PAULO 25 

consegui assimilar com perfeição a tua alma com este "Rudepoema", 
mas juro-te, com toda sinceridade, que tenho a impressão, no meu 
espírito, de ter gravado teu temperamento e maquinalmente reprodu- 
zi-o como numa fotografia. Portanto, se o meu êxito foi completo, 
serás tu o verdadeiro autor desta obra". Iniciou-o em 1921 e termi- 
nou-o em 1926. 

Na mesma concepção da "Prole do Bebê", escreveu o "Carnaval 
das crianças brasileiras" - "vários grupos de crianças em folia nos 
dias de Carnaval". Mais duas séries de "Prole do Bebê", se seguiram. 
Observou-me ele que "calcadas sobre temas infantis populares brasi- 
leiros", "apesar do título e de terem sido inspiradas na mentalidade 
infantil" - "não poderão nunca ser compreendidas pelas crianças". 

Se participou da Semana de Arte Moderna, no 22, em São 
Paulo?. . . Nos dados biográficos que me deu, nada consta a respeito. 
Anotam alguns que simplesmente foi "ilustrar, com sua música, a Se- 
mana". Ernani Braga contou-me que, "depois de sufocar com pateada 
o discurso de Graça Aranha e os protestos de Menotti De1 Picchia, Ro- 
nald de Carvalho e Oswald de Andrade, o público recebeu com palmas 
Vila-Lobos". 

Em 1923, seguiu para a Europa, com uma dotação concedida pelo 
Congresso. Apresentou sua música, obteve sucessos consagradores. Em 
1927 voltou ao Velho Mundo. Houve as audições na Sala Gaveau em 
Paris, com a Orquestra Colonne, Rubinstein, Vera Janacopulos, To- 
más Teran, outros. Florent Schmidt chamou-o de "três quartos de di- 
vindade, com olhos de brasa e dentes de crocodilo". Frisou sentir em 
sua música "um sopro de gênio". - e, ainda em Paris, junto com Teran, 
andou empinando papagaios, uns papagaiões que ele mesmo fazia. 

Realizou, em 1930, aquela peregrinação por São Paulo, Minas e 
Paraná. Dirigiu, em maio de 31, no Rio, uma concentração de 12.000 
vozes e 400 músicos de orquestra e banda - a primeira assim na Amé- 
rica do Sul. Seguiu-se a de 18.000 escolares, a quatro vozes, no estádio 
do Fluminense. O ineditismo desas manifestações, as mobilizaçóes da 
massa infantil, alcançaram os resultados que ele queria: atrair para 
a música, para o canto, as atenções da multidão. Mais tarde, igualmente 
no Rio, concentrou 40.000 escolares - para cantar nas comemorações 
do "Dia da Pátria" (1940 a 1941). 

Sobre as "Bachianas" - ressalta que promanaram de sua muita 
admiração por Bach ("brasileiro por antecipação"). Disse-me que 
"é o título de um gênero de composição musical, baseado na constante 
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familiaridade com a grandiosa obra de João Sebastião Bach e tambérr 
na espontânea afinidade do ambiente harmônico, contrapontístico c 
melódico, com as principais modalidades da música folclórica do Nor. 
deste do Brasil". 

I 

Além de música, de que mais gostava? Respondeu sem hesita] 
que "das crianças e da natureza". Não me falou aí de Arminda.. . Nen 
era preciso falar. Alí estava ela, na sua imensa dedicação - Vila : 
olhá-la em enternecimentos. Deixaria bem claro o quanto a quis, na, 
quele setembro de 1946, na dedicatória de um album "Mindinha. C 
mais feliz dos artistas é aquele que possui uma linda, boa e inteligen, 
te companheira, a lhe consagrar toda a sua obra. até o fim de su: 
vida. Assim sou eu" (04-09-46 - Vila-Lobos). 

Perguntei-lhe dos projetos. Ah, não costumava "fazer castelos" 
Se encontrava dificuldades? Um sem-número, "não têm conta". De quc 
jeito compunha? "A música já está na minha cabeça, já a compu: 
mentalmente. Por isso, o trabalho se resume em fixá-la no papel. De 
manda apenas o tempo necessário para escrevê-la. Posso escrever err 
qualquer parte, a qualquer hora. Também não me importo com ambi 
ente. !I2 que então me transporto a um mundo diferente, um mundc 
que não é este mundo. Algumas de minhas peças eu as tenho feito eu 
viagem. É: o caso da "Trenzinho do caipira". Poderia terminar esst 
trenzinho de maneira brilhante, atendendo ao gosto do público. Prefer 
concluí-10 musicalmente, naturalmente". 

Chegou ao ponto em que era cidadão do mundo. Andava pela Eu. 
ropa, pelos Estados Unidos, como passava pelas ruas de São Paulo, c 
Rio. Reverenciavam-no todos. Nas seus 70 anos, Nova Iorque deu-lhc 
urna festa. No Brasil, o Ministério de Educação instituiu o "Anc 
Vila-Lobos". São Paulo fez a "Semana Vila-Lobos". 

No 1959, no Rio, num hospital, lutava com a morte. As gentes d~ 
música, também gentes que não eram da música, Brasil afora sentian 
uma ansiedade. Parecia que sonhava. . . No 17 de novembro, à tarde 
ele se foi. Foi-se - quem deu muita vida à nossa música, fez a músice 
brasileira. 



CARTAS DE UM CADFClX J3M 1890-91 

Em 18 de maio de 1890, José Ferraz escrevia do Rio de Janeiro 
para um de seus irmãos em Piracicaba, desculpando-se por não ter 
dado notícias até então. 13 que estava "apertado em estudo e exer- 
cício", mais intensos nos primeiros três meses do ano, Tinha "exercí- 
cio de infantaria e também de cavalaria": fora "escolhido para com 
vinte companheiros ir ao encontro do General Deodoro, que iria no 
dia 24 à Escola assistir uma grande festa de entrega de bandeiras que 
os filhos do Benjamin Constant vêm oferecer a Escola Militar. Nessa 
ocasião haverá grande exercício de infantaria e artilharia; a Escola 
toda se formará com armamento novo". Já haviam sido recebidas 500 
carabinas novas. 

O missivista pedia notícias da família e logo entrava no domínio 
dos boatos: Dizem aqui que no Rio Granãe do Sul rebentou uma revo- 
lução e que houve uma carnificina horrível. Não podemos ter noti- 
cias porque o telégrafo está interrompido (creio que de propósito) 
Nessa revolução, parece que a tropa de lá toda e a Escola aderiu". 

A resposta do irmão parece que não demorou. No dia 20 de julho 
desse mesmo ano, outra carta de José Ferraz, acusando aquela, é da- 
tada da "Escola Militar da Capital Federal" e continua a notícia dos 
estudos e exercícios apertados. O calouro diz-se muito bem tratado 
por superiores e camaradas, revelando estes "muita deferência" para 
com o companheiro. E se queixava: "Se tivesse alguns recursos pe- 
cuniários faria uma figura bonita aqui, porque tenho sido nomeado 
com insistência para muitas comissões importantes, para representar 
a Escola em muitos lugares, porém muito poucas tenho aceitado visto 
não poder me apresentar como é preciso, porque não tenho fardarnen- 
to fino". Ainda recentemente, quando uma comissão de três estudan- 
tes visitara os colegas de São Paulo, fora consultado, mas teve que 
recusar o convite. Todavia, no domingo anterior, numa festa a Sam- 
paio Ferraz, participára da "comissão encarregada de acompanhá-lo de 
sua casa até o clube". 

Quanto a férias, as perspectivas não eram favoráveis: somente 
depois dos exames, que começariam em Dezembro, é que seria possí- 
vel obter licença do ministro da Guerra para sair. 
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"A vida aqui não é muito má - prosseguia o missivista - pc 
rém bastante trabalhosa: temos três revistas por dia, as quais não s 
pode faltar, sob pena de prisão na fortaleza de Santa Cruz. Temo 
exercícios obrigatórios das três armas, infantaria, cavalaria e artilha 
ria e, depois de tudo isso, as aulas práticas, de modo que muito pouc 
tempo temos para estudar". 

Um esclarecimento: "Escreva-me só com o nome de José Ferra; 
senão não me dão as cartas, porque eu matriculei-me com o nome s 
de José Ferraz". 

Em 24 de Dezembro, era portador de uma carta para Piracicab 
o amigo e colega Prudente de Moraes, muito conhecido de ambos o 
interlocutores, que ia passar férias com a família. Devia ser Gustav 
de Moraes Barros. As notícias não eram animadoras - e o papel d 
carta era tarjado de luto: 

"Aqui não vamos muito bem, pelo contrário vamos muito ma 
pois estão perseguindo a Escola de uma maneira infame: os nosso 
mais distintos amigos e colegas oficiais estão sendo desligados e mar 
dados para o Sul e para Mato Grosso, unicamente por intrigas de a1 
guns militares infámes que juraram perseguir-nos. Cinco oficiais j 
foram desligados, dois seguiram para o Sul e três aguardam o err 
barque presos na Fortaleza de Santa Cruz. Esses rapazes são meu 
íntimos amigos e de alguma forma tenho ligação com eles na noss, 
vida militar, pelo menos tenho-os em conta de serem a nata da oficia 
lidade da Escola, rapazes que nunca tiveiam a menor mancha ou not 
no seu comportamento. 

"Quanto aos estudos vou muito bem: já conclui meus exames di 
primeiro ano e fui muito bem. A respeito de dinheiro é que vou muitl 
mal: é impossível continuar a passar como estou passando. Se quizess~ 
pôr no correio esta carta, não teria com o que. Com 7.500 (sete mi 
e quinhentos réis) por mês não há cristão que passe um mês tendc 
de fazer todas as despesas. De mais, preciso agora comprar livros pan 
estudar o segundo ano. Com que comprarei? 

"Não necessito de muita cousa não, para viver aqui; ao contrário 
com muito pouco, com uma mesada bem pequena eu passo, porque nãc 
gasto senão aquilo que é muito necessário". 

E terminava dizendo esperar que brevemente tivesse "alguma COUSi 
de novo por aqui". 

Em fevereiro do ano seguinte de 1891, continuava o jovem estu 
dante às voltas com o problema da compra de livros, que o Dr. Astéric 
Tourinho, cunhado, médico em Santos, prometera resolver. E não po 
dia ir ver a família por vários motivos, o maior dos quais era "a elei 
ção de presidente da República: para nós isso é uma questão capital 
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porque pode ser que o Deodoro e j a  eleito, mas também há muitas 
probabilidades de não ser. Nesse caso pode ser que ele ou os amigos 
dele queiram ficar no poder à força. Então, será preciso que vamos 
botá-lo fóra a balas - e eu não quero que num dia destes, em que 
a Escola dá a maior de todas a .  sortes, eu não seja dos primeiros a 
marchar com os outros alunos. Creio, ou pelo menos há muitas proba- 
bilidades de ser eleito presidente Prudente de Moraes. A eleição deverá 
efetuar-se creio que na terça-feira". 

Pormenor interessante sob outro aspecto: "Recebi também carta 
de Mario: está ganhando cem mil réis mas que de junho em diante 
ganhará cento e trinta mil réis. Não sei quando chegarei a ganhar 
isso, mas creio que não será muito breve". . . 

Valham estas notas como contribuição para a história dos pri- 
meiros tempos da Primeira República. 



NO BICENTENARIO DE BOLfVAR 

Celebra-se este ano, em todo o mundo civilizado do Ocidente, 
bioentenário do nascimento de Simón Bolívar. O acontecimento ter 
dimensão universal, pois que o herói, como lembrou o Embaixadc 
Argeu Guimarães, foi grande na pátria, grande no continente, grand 
no mundo. 

Devendo nós altear a voz, nesta solenidade, em nome do Institut 
Histórico e Geográfico de S. Paulo e da Academia Paulista de Históri: 
entidades a que me orgulho de pertencer, acode-me a advertênci 
que outros já fizeram antes: não se pode falar de Bolívar, sem corrc 
o risco da hipérbole; ou do excesso contrário, aduzimos, de tal mod 
é vária e contraditória a personalidade desse homem extraordináric 

Por outro lado, seria temerário pretender alguém abordar intt 
gralmente um tema tão vasto, como a vida do Libertador do Nortc 
Manda, portanto, a mais elementar cautela que nos limitemos a rc 
traçar as grandes linhas, as linhas mais significativas, da sua form: 
ção e da sua insuperável liderança, na luta pela independência e pel 
estruturação política dos povos, que ele tanto ajudou a desprender d~ 
servidões do colonialismo. 

"A campanha do Peru está terminada; sua independência e a pa 
da América foram firmadas neste campo de batalha", dizia na su 
parte militar sobre essa memorável vitória o vencedor de Ayacucho, Ai 
tônio José de Sucre, um dos maiores Generais de Bolívar. Concluia-c 
a epopéia das armas, para que proseguisse o Libertador na sua su! 
preendente carreira de estadista, pensador político, homem de açã 
e construtor das repúblicas de que era o fundador por excelência. 

Há dois séculos, nascia em Caracts, aos 24 de julho de 178: 
D. Simón José Antônio de la Santissima Trinidad Bolívar y Palacic 
A extensão do prenome provinha do velho uso espanhol, neste cas 
acrescido da invocação religiosa - Santíssima Trindade - tradicion: 
na família; e o nome Bolívar y Palacio, tanto na linhagem paterni 
quanto na ascendência materna, correspondia a duas ilustres estirpt 
"criollas", de velhas raízes espanholas da Biscaia. Morreu-lhe o pa 
D. Juan Vincente de Bolívar y Ponte, quando o pequeno Simón tinh 
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apenas três anos. Aos nove, perdia também a mãe, Dona Concepción 
Palacio. Antes de falecer, confiara o filho a uma amiga, Inês Mancebo, 
que olhou pela criança zelosamente. Mas, o grande carinho feminino 
da infância de Bolívar, foi a sua ama negra, que ele chamava "minha 
mãe Hipólita e a quem se ligou para sempre, a ponto de dizer numa 
carta a sua irmã mais velha: ". . . dê-lhe tudo de que ela precisar e 
trate-a como se fosse minha mãe; seu leite me nutriu e nela tive um 
verdadeiro pai". 

Meão na altura, corpo franzino, ombros caídos e estreitos, mãos e 
pés pequenos, a compleição física de Bolívar, o faria passar desper- 
cebido, não fora a impressionante cabeça, larga na parte superior, 
estreitando-se para baixo; os cabelos bastos, as feições firmemente 
desenhadas, porém regulares, salientando-se o queixo voluntarioso. 
O traço mais característico do rosto moreno eram, contudo, os olhos 
acinzentados, cujo brilho traduzia a força da inteligência e a vivacida- 
de do caráter. E a estatura média era compensada pela magia pessoal 
da sua presença, que o fazia parecer grande, nos momentos solenes ou 
decisivos. Em tal sentido, depôs o Presidente do Congresso colombiano, 
em 1821: ". . . quando entrou na sala do Congresso, trazendo o seu 
sabre, envergando o seu brilhante uniforme de comandante em chefe, 
aureolado pela glória das suas últimas campanhas, ele parecia ex- 
traordinariamente grande, como se o penacho branco do seu chapéu 
pudesse alcançar o teto". 

De acordo com as reminiscências do próprio Bolívar, três homens 
tiveram mais pronunciada influência sobre a sua formação intelectual; 
um aragonês, o Pe. Andujar, que lhe ministrou lições de matemática; 
e dois venezuelanos: o erudito Andrés Bello, um dos mais ilustrados 
intel~ectuais da América Latina, no século passado, só dois anos mais 
velho que Bolívar, a quem ensinou geografia e literatura. Espírito 
dotado de invulgar formação literária, científica e jurídica, aslien- 
tou-se como autor de uma famosa Gramática de lu Lcngua CasteItana. 
Mudou-se para o Chile, onde foi Reitor da Universidade de Santiago 
e redigiu o Código Civil. Foi Bolivar menos sensível ao espírito sério. 
severo e por vezes áspero de Andrés Bello, que ao otimismo romgntico 
e à irrequietude intelectual de Simón Carrefio ou Rodriguez, seu ter- 
ceiro preceptor. Admite-se que os tutores do adolescente Simón te- 
nham escolhido a Rodriguez, por causa das suas idéias modernas sobre 
educação. Apresentara ele ao Conselho de Caracas mem6ria intitu- 
lada Reflexões SOBRE OS DEFEITOS QUE VICIAM as escolias àe 
Caracas.. . Era tal a sua identidade com Rousseau, que ele parecia 
sentir-se como a segunda encarnação do autor do Em4w e do Cmtrato 
Soca .  E não terá impressionado ao pupilo só pelas idéias que lhe 
transmitia, mas pelo seu ânimo erradio e o seu gosto pelas viagens, 
durante as quais em diferentes países mudava de nome, a começar 
pelo de Samuel Robinson, que ele adotou, ao deixar a Venezuela em 
1797, sob a denúncia de conspirador. Essa e outras extravagâncias, 
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como a de dar aos seus dois filhos os nomes de Trigo e Tulipa - UI 
cereal e uma flor - tais etxarvagâncias devem ter divertido o esp 
rito juvenil de Bolívar. Mas, o que sobretudo certamente o tocou 
fundo foi que Simón Rodriguez abria-lhe um mundo encantado e inei 
perado: o mundo das idéias. 

Não foi somente o pensamento de Rousseau que se desvendou a 
moço sequioso de saber. Todo o idrário dos "filósofos", como se int 
tulavam os inovadores políticos do iluminismo: Voltaire com o elog 
da monarquia representativa 5 inglesa, da livre circulação das idéia 
da crítica social ; Montesquieu com o "espírito das leis"; os enciclc 
pedistas com o seu revisionismo geral dos conhecimentos humanos; 
ainda os autores ingleses, Locke e Hobbes, com suas teorias do Estadl 
E mais a leitura dos grandes criadores da literatura universal. E] 
uma carta de 1825, mencionava Bolivar ter lido ". . . todos os clássicc 
da Antiguidade, filósofos, historiadores, oradores e poetas, todos 
clássicos modernos da Espanha, França, Itália e granàe parte dos ii 
gleses". E em suas campanhas militares, costumava carregar uma b 
blioteca ambulante, com várias dessas obras, para entreter-se, nc 
momentos de pausa. 

Mas, em Bolívar, além das idéias hauridas na leitura, pesava] 
tanto, se não mais, as idéias provindas da sua própria experiência, dz 
reflexões que lhe sugeria a observação direta das realidades, em sum, 
do seu poderoso espírito e da sua açáo pessoal. Dentro desta ótica, parc 
ce-nos que se explicam certas contradições entre suas convicções pc 
líticas e suas medidas práticas de homem de Estado, como adiante : 
verá. Tais contradições não resultariam, pois, tão somente da sua amb 
ção de mando e do seu natural pendor para o comando dos homen 

Essa ilustração foi completada pela vivência de suas viagens, atri 
vés da Europa. Costumavam as famílias abastadas da aristocrac 
"criolla" mandar os filhos a ampliar os estudos e a formação cultur 
nos centros cultos do Velho Mundo. E Bolivar pertencia a uma dess: 
famílias, das mais ricas, proprietária dos seus extensos domínios ter1 
toriais de San Mateo e minas de prata de Aroa. Desde os onze ano 
Simoncito manifestara o desejo de conhecer a Espanha, para onde c 
fato partiu, em 9 de janeiro de 1789. Era a primeira viagem, sendo e 
já sub-tenente do exército real, aos 15 anos. Depois de uma escala r 
México, chegava a Madri. Em meio aos estudos de matemática, dansa 
francês, em meio aos múltiplos atrativos e diversões, que uma capit 
como Madri podia proporcionar, veio Eolívar a apaixonar-se pela jove 
Maria Teresa de Toro y Alaysa, nascida naquela cidade, vinte mesc 
antes que ele. Sem ser bela, encantava por sua graça e doçura. O cas~ 
mento realizou-se em maio de 1802, viajando logo o jovem casal pai 
a América. Pouco antes, Bolivar visitara a França, onde presencie 
a ascenção de Ehnaparte, que seria a estrela maior, no seu firmameir 
pessoal. 
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Mcnos de um ano depois, morria Maria Teresa. Com menos de 
vinte anos, Bolivar ficou viúvo. Nunca mais se casou, embora tivesse 
amado fugazmente muitas mulheres, como exigia o seu temperamento 
viril, porém sem prender-~e a nenh~.ma. Nem mesmo à perturbadora 
Manuelita Saenz, sua amante equatoriana, que o impressionou mais 
vivamente e o acompanhou, em sua última campanha, no Ptrru. Seu 
amor verdadeiro, depois da cruel viuvez, seu grande amor, foi a causa 
de libertação dos povos hispano-americanos. Por isso, dele podia dizer 
o seu mais ilustre adversário espanhol, o General Pablo Morillo: "Esc 
hombre es la revolución." Realmente, Bolivar foi a mais perfeita perso- 
nificação da epopéia da independência. 

Buscando conforto a mais nesce luto doloroso, partiu novamente 
para o Velho Mundo. Visitou o sogro em Madri, repartindo com ele 
sofrimentos e lágrimas. Mas, não tardou a voltar à França. Ali conhe- 
ceu Humboldt e Gay-Lussac, com quem se diz que subiu ao Vesúvio. 
Em Par:s, testemunhou a efervescência do pré-romantismo, com Mme. 
de Stael e Chateaubriand. E pôde assistir à cerimônia da coroação de 
Napoleão I, impressionando-se a ponto de registrar o acontecimento. "A 
coroa que Napoleão pôs na cabeça, escreveu Bolivar, eu a considerava 
coisa de pouca importância; . . . o que me pareceu grande foi o clamor 
universal e o interesse que inspirava sua pessoa. Devo dizer que isto 
me fez pensar na escravidão em que se achava meu país, e na glória que 
alcançaria o homem que o libertasse. Mas, como eu estava longe de 
imaginar que tal destino se preparava para mim!" 

O mais decisivo dos contatos humanos então mantidos por Bo- 
lívar, resultou do seu reencontro com Simón Rodrigues, de clijas idéias 
recebeu ,naquele momento, o influxo mais poderoso. Levaram em Paris, 
vida de dissipação e prazer. viajaram pela Franca e por fim tomaram 
o rumo da Itália, em 1805. Em Milão, viram Napoleão cingir a coroa 
de ferro dos Reis lombardos, para tornar-se Rei da Itália. Passaram 
por várias outras cidades, as mais célebres, e em Roma no alto do 
Monte Sacro, prometeu Bolívar solenemente emancipar a América do 
Sul. De regresso ao torrão natal, estava apto a iniciar sua prodigiosa 
aventura. 

A derrocada da dinastia borbõnica, com a invasão napoleônica de 
1808, na Espanha, e a prisão de Carlos IV e Fernando WI, teve deci- 
siva repercussão nas províncias americanas do império espanhol. Em 
meio 2s expansões iniciais de lealdade ao soberano deposto e de re- 
pulsa ao inimigo francês, explodira as primeiras manifestações de 
autonomia, com a eleição de juntas governat'vas, que foram paulatina- 
mente alijando as autoridades castelhanas. E foi a cegueira dos libe- 
rais espanhóis, que na Metrópole desencadeavam a memorável resis- 
tência aos invasores e elegiam também suas primeiras Juntas revolu- 
cionárias em Sevilha e Cádiz, mas negavam o mesmo direito aos libe- 
rais da América, foi a cegueira dos liberais espanhóis que criou com es- 



34 REVISTA DO INSTITUTO HISTólUCO E GEOGRAFICO DE S. PAUL 

sa discriminação inaceitável o insanável conflito com os americanc 
e os desencadeamento das guerras da Independência. 

Na Venezuela, a primeira manifestação autonômica foi o "cabi 
do abierto" de Caracas, a 19 de abril de 1810, do qual resultou a pr 
meira Junta, alastrando-se o movimento por outras capitais: Buenc 
Aires, Bogotá, Santiago do Chile. Bolívar, que já havia conspirado, r4 
tornou da sua propriedade de San Mateo, onde estava retirado, e fc 
designado para participar da missão diplomática, que em Londrt 
devia conseguir o concurso da Grã-Bretanha, na luta contra Napoleãc 
Mas, indo além das instruções recebidas, o jovem embaixador de L 
anos, falou abertamente no apoio à independência venezuelana, sei 
chegar a demover a Inglaterra da sua política de mediação entre 
Espanha e suas colônias, para que se mantivesse a unidade do impéri 
espanhol, na resistência contra a França. Consagrou-se então Bolívar 
sua segunda missão, qual a de aliciar a adesão de Francisco de Mirar 
da a revolução em marcha. Em fins de 1810, estavam ambos em Can 
cas, havendo já encontrado o denominador comum nos seus planos d 
libertação e unidade da América. 

A partir de então precipitaram-se os acontecimentos. Em julho d 
1811, o Congresso Nacional, convocado pela Junta de Caracas, deck 
rava a independência e entregava-se à tarefa de elaborar uma Con: 
tituição, em que se mesclaram con~~eitos do Contrato Social com prir 
cípios do federalismo norte-americano. Não durou mais de um ano ess 
efêmera república, ruindo por força da reação realista, que se monto 
prontamente. Em sérios apuros, o governo chamou Miranda para exei 
cer as  funções de ditador e generalíssimo. A Bolívar confiou-se o cc 
mando da praça de Puerto Cabello, no posto de Coronel que ele tiver 
nas milícias do Rei. A traição de alguns subalternos não lhe permiti 
manter a fortaleza. 

A reação realista, de que participavam venezuelanos ainda nã 
convertidos a causa da independência, foi a perdição de Miranda, 
quem repugnava a perspectiva de uma guerra civil inexpiável. Prefc 
riu e1,e capitular e negociar com os espanhóis a aplicação na Venezuel 
dos benefícios da Constituição de 1812, votada pelas Cortes de Cádir 
Essa capitulação foi repelida pelos Oficiais mais jovens, entre os quai 
Bolívar, que numa explosão de excessiva revolta aprisionaram MI 
randa. Transferido a Cádiz, ali morreria ingloriamente encarceradc 
em 1816, o grande Precursor da Independência. 

De certo modo, redimiu-se Bolívar desse gesto, quando o chefe es 
panhol Monteverde ofereceu-lhe um passaporte, para que o Libertado 
deixasse a Venezuela, invocando o serviço que ele havia prestado ao RE 
de Espanha, ao prender Miranda. A contestação veio incontinente: "- 
Perdão! retrucou Bolívar - Não prestei, nem pretendo prestar servi 
ços ao Rei. Prendi Miranda para puní-10 como traidor da República" 
Juízo manifestamente injusto, pois a atitude do jovem patriota só si 
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pode explicar como impulso momentâneo. Ern breve, o próprio Bolí- 
var se veria na contingência de abandonar a guerra, para recomeçá-la 
em condições mais favoráveis. 

Sufocado o momento autonomista, abateu-se o terror sobre o 
país. Constituira-se um partido realista, em que aos espanhóis uniam-se 
venezuelanos, principalmente milicianos ou soldados, em combate a seus 
patrícios das forças libertadoras. Era a guerra civil, com o seu cortejo 
de atrocidades, com o extermínio de considerável parcela da popula- 
ção local. Essa conjuntura dramática traía uma heterogeneidade so- 
cial, que se traduzia no movimento autonomista: os setores mais bai- 
xos da sociedade ainda não estavam suficientemente sensibilizados, para 
acompanhar na luta pela independência a aristocracia "criolla", a clas- 
se dominante à qual pertenciam homens da condição de Bolivar, os 
únicos aptos a exercer as funções de direção política. 

O Congresso de 1811 proclamara a independência, restando, po- 
rém, conquistá-la. E essa foi a obra magna, em que Bolívar se imorta- 
lizou. Abria-se a fase inaugural da sua carreira militar, inçada de di- 
ficuldades terríveis, numa sucessão de triunfos e revezes, até o malogro 
final da campanha de 1813. 

Ao retirar-se provisoriamente da luta, meditou Bolivar nas cir- 
cunstâncias desse fracasso militar. Refugiando-se em Nova Granada, 
província também rebelada contra a Espanha e que lhe concedeu um 
punhado de combatentes para libertar de novo a Venezuela, divulgou 
a célebre Memória aos Habitantes de Ncva Granada, a 15 de dezembro 
de 1812, mais conhecida como Manifesto dg Curtagenz, cidade grana- 
dina onde foi redigido. Nesse texto, um dos documentos básicos do pen- 
samento político de Bolívar, explica ele que a perdição da república ve- 
nezuelana residiu na instituição prematura do sistema federativo, em 
si mesmo o mais perfeito, mas impraticável em comunidades ainda 
atrasadas políticamente, como eram as nascentes nações sul-america- 
nas. Nessas condições formou-se um executivo débil, sem nenhum poder 
efetivo sobre as províncias, que careciam de unidade, harmonia e di- 
reção geral para qualquer esforço comum. Além dessas, outras cir- 
cunstâncias desfavoráveis ocorreram: em lugar de um verdadeiro 
exército, simples milícias; e excesso de moderação, relativamente a 
peninsulares e realistas, que pretendiam afogar em sangue o movi- 
mento autonomista e se permitiam praticar excessos criminosos. Daí, 
a proclamação da "guerra de morte" aos espanhóis. 

Voltando a luta, em fulminante ofensiva, libertou o jovem General 
a metade ocidental da Venezuela, e entrou em Caracas, enquanto outro 
patriota, Santiago Marifio, dominava as províncias orientais. 

Ocorreu então a imprevista guerra social, em que os camponeses 
e os "llaneros", de que adiante falaremos, encabeçados por dois auda- 
ciosos caudilhos espanhóis, Boves e Morales, se lançaram contra os 
"criollos". Era o resultado da desintegração da autoridade espanhola, 
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que passava dos agentes da Coroa para as  mãos daqueles dois guerr 
lheiros, dotados por sinal de indiscutível talento militar. Bolívar e ME 
rifio, vencidos e as  voltas com a rebelião de seus oficiais, tiveram d 
bater em retirada e refugiar-se em Cartagena. Dali, demandaram 
Jamaica, de onde a tenacidade indobrável do Libertador o levaria a rc 
começar a luta mais uma vez. 

Naquela possessão britânica, sob a forma de cartas, escreveu Bol 
var algumas das suas páginas es~enciais, em qce se precisam suas idéia 
políticas, já então amadurecidas. A mais famosa é a conhecida Cart 
da Jamctica ou Resposta de um Americano Meridwd a um Cavalheir 
desta Ilha, datada de Kingston, 6 de setembro de 1815. O Libertada 
de algum modo antecipa os acontecimentos vindouros. Daí, ter-se ch: 
mado ao documento de Carta Profética; e depois de explicar porqu 
os '%riollos" eram lesados em seus direitos essenciais e porque a Amt 
rica inelutavelmente se libertaria, ergue louvores ao radioso futur 
do Novo Continente. Esta página alinha-se entre as mais comovid: 
expansões daquela típica literatura política, em que os maiores libei 
tadores, inclusive os líderes da independência do Brasil, extravasa] 
o seu confiante entusiasmo no porvir das nações latino-americanas. 

Urgia, porém, reencetar a guerra. Bolívar então recorreu a Ah 
xandre Pétion, Presidente do Haiti, depois de passar a esta ilha, quanc 
se convenceu de que o governador inglês da Jamaica não lhe presti 
ria ajuda. Obteve armamentos, navios e dinheiro. Com apenas 250 hc 
mens, pôs-se a caminho para a terceira guerra de libertação da Venc 
zuela. Também voltava Marifio, como seu lugar-tenente. Ele tentar 
defrontar-se com Bolívar, mas tivera de dobrar-se ao homem de gêni 
que não admitia repartir sua autoridade. Assim foi sempre Bolíva 
que podia perder batalhas, mas era invencível na competição indiv 
dual com os homens. Até o seu êmulo, outro grande Libertador, o G 
neral San Martin, cedeu a Bolívar em Guayaquil, como adiante se ver 
Na guerra, porém, não era menor a sua tenacidade. Com uma energ 
inesgotável, para enfrentar os contratempos, sabia sempre ressurg 
das adversidades. Daí, dizer o General Morillo: "Ele é mais temível r 
derrota, que na vitória!" 

A disparidade de forças era alarmante, em 1815, desde que ch' 
gara da Espanha a numerosa expedição, a mando do referido Marech 
espanhol. Lutavam, porém, os guerrilheiros venezuelanos, que não d, 
vam trégua aos peninsulares, no interior do país. O mais temido era 
General José Antônio Páez. Era ele o tipo representativo do "llan 
ro", O vaqueiro dos "llanos" ou pradarias naturais, por onde prolif 
rara o gado bravo. De sangue branco quase puro, nascera na províi 
cia de Barinas, no sop6 dos Andes. Quando conheceu Bolívar, em 181 
era analfabeto, vindo a instruir-se depois e a tornar-se um "enamorac 
da cultura". Prosperou, educou-se, veio a ser Presidente da Repúblic 
e ditador, por 16 anos. Criado entre os "Raneros", essa espécie de ce 
tauros ou homens cavaleiros, a esses vaqueiros se impôs como chef 
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pelo vigor físico, pela compleição hercúlea e pela "hombría", isto é, 
a bramira demonstrada na luta. Falando, comendo e divertindo-se como 
os "llaneros", era idolatrado por eles, que cantavam os "corridos" ou 
poemetos de saboroso lirismo primitivo,sobre as proezas de Páez, ainda 
ouvidos nas pradarias venezuelanas. 

Esses combatentes rústicos, com suas assustadoras lanças, forma- 
ram a cavalaria mais devastadora para os esquadrões espanhóis, que 
jamais encontraram meios de a enfrentar eficientemente. Quando J. A 
Páez submeteu-se a chefia de Bolívar essa massa guerreira, significa- 
tiva parcela do povo, passou a lutar pela independência e não mais 
contra os "criolios". 

Outro ponderável reforço consistiu no concurso de tropas e ofi- 
ciais europeus - britânicos e alemães - contratados em 1817. O 
exército libertador ia tomando corpo e estruturaçáo eficaz. A partir 
de então vão-se desenrolar as grandes campanhas de Bolívar. Por qua- 
tro anos feriu-se a luta heróica entre as  forças do Libertador e a do 
adversário, que viera para pacificar os rebeldes. Afinal, deixando os 
espanhóis a cargo dos guerrilheiros venezuelanos, Bolívar empreendeu 
uma de suas mais famosas proezas, com que inicia a campanha de 1819: 
em vez de tentar o assalto a Caracas, como o inimigo esperava, num 
golpe estratégico de gênio, transpôs os Andes equatoriais, vencendo o 
gigantesco obstáculo, o rigor das intempéries e o penoso mal do "so- 
roche" ou angústia respiratória, causada pela rarefação do ar, nas 
grandes altitudes. E caiu sobre a retaguarda inimiga, nas proximidades 
de Santa Fé de Bogotá, que foi tomada, em consequência da celebrada 
vitória de Boyacá. Em menos de um mês, libertava a Nova Granada e 
criava condições para que se apressasse a independência. 

Antes havia ocorrido a convocação do Congresso de Angostura, 
hoje Ciudad Bolívar, reunido em 15 de fevereiro de 1819, no qual profe- 
riu celebrado discurso. Eis outro documento fundamental do pensa- 
mento político do Libertador. Tratava-se ainda urna vez de instituir 
um regime constitucional na Venezuela. Naquele discurso, além de 
reafirmar seu respeito aos direitos humanos e sua convicção da ino- 
portunidade do sistema federativo na hispano-américa, ressalta que as 
fórmulas políticas teóricas devem adequar-se às condições reais de 
cada sociedade. Assim, afirmava o estadista: "O sistema de governo 
mais perfeito é aquele que produz a maior soma de felicidade, maior 
soma de segurança nacional e maior soma de estabilidade política". 

Esse segundo Congresso venezuelano, não obstante a relutância 
de Bolívar, nomeou-o Presidente da República, alegando que ele devia 
exercer o mando absoluto, nas províncias que ardiam em guerra. E o 
Libertador, por seu turno, propôs que se instituisse um Senado vita- 
lício, embora sempre insistisse que a única fonte do poder legítimo é 
o voto popular. Entendia ele, porém, que a situação de guerra e as agi- 
tações públicas, tendentes a provocar a anarquia, exigiam um poder 
forte e solidamente instaIado, para manter a ordem e a disciplina. 
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De regresso à Venezuela, tornou ao Congresso de Angostura, par 
apresentar-lhe a Lei Fundamental da República da Colômbia, de 1 
de dezembro de 1819, que unia a Venezuela e Nova Granada, a s  quaj 
se anexaria também Quito - o Equador de hoje - para formar 
Grã-Colômbia. O Congresso o elegeu Presidente provisório dessa Rc 
pública. 

Por essa época, numa antecipação às  decisões de Angostura, er 
sua correspondência com Juan Martin de Pueyrredón, Diretor Si 
premo das províncias platinas, Bolívar manifestara a grandiosa idéi 
ua unidaue moral e política da América meridional. Escrevia ele, er 
1818, "Só uma deve ser a pátria de todos os americanos.. . Quand 
o triunfo dos exércitos da Venezuela tiver coroado a obra da sua indt 
penaência, ou que circunstâncias mais favoráve s nos permitam comi 
nicaçóes mais frequentes e relações mais estreitas, nós nos apressz 
remos, com o mais vivo interesse, a propor o pacto americano quí 
reunindo nossos Estados num corpo político, apresente ao mundo 
América, revestida de majestade e grandeza sem exemplo, nos povc 
antigos. Assim, a América, se o céu exalçar nossos votos, poderá sc 
chamada a rainha das nações e a Mãe das repúblicas". 

Entrementes, desencadeava-se na Espanha a revolução liberal c 
1820, que obrigou Fernando VI1 a restaurar a Constituição de 1812. E1 
consequência das tendências mais esciarecidas do novo governo, as ai 
toridadcs coloniais foram instruídas no sentido de buscar uma coi 
ciliação com os chefes da insurreição americana. Celebrou-se, pois, 
armistício de 26 de novembro de 1820, mas, com a condição que fos. 
reconhecida a independência da Grã-Colombia. Recomeçariam, porén 
as hostilidades durante as quais o Libertador, com o triunfo decisi~ 
de Carabobo, resgatou todo o território da Venezuela. 

O ano de 1821 foi o da libertação do Equador. Os insurgentes c 
Guayaquil, porto do Vice Reino de Quito, assediado pelos espanhoi 
receberam o apoio militar da força mandada por Bolívar, sob o cc 
mando de Sucre. A intenção do Libertador era anexar Guayaquil 
Grã-Colômbia. Por isso, decidiu intervir pessoalmente, jogando se 
prestígio carismático, a favor desse plano, em meio às  dissenções qi 
dividiam a opinião do país entre os partidários dessa anexação, os SI 

guidores de San Martin, que defendia a incorporação de Quito ao Per 
e os radicais que aspiravam à independência. A questão foi decidic 
primeiro pela ocupação militar de Guayaquil já mencionada e, depoi 
pela entrevista que, naquela cidade, pôs frente a frente os dois maiori 
libertadores da Sul-América, Bolívar e San Martin. 

Com o apoio da divisão argentino-peruana, expedida por San Ma 
tin do território do Peru, que ele já começara a libertar, e sobretuc: 
com a vitória decisiva de Sucre em Pichincha, estava conquistado 
Reino de Quito. 

Detenhamo-nos agora um momento a considerar o encontro hi 
tórico de Bolívar e San Martin, com o objetivo de decidir o destino ( 
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Guayaquil, onde haviam confluído as duas correntes do movimento li- 
bertador, que procediam do Norte e do Sul. Dissentiam os dois gran- 
des chefes: o argentino sustentava o direito de livre opinião do povo, 
no sentido de optar pela independência de Guayaquil; o venezuelano en- 
tendia que o território em questão não podia destacar-se do todo, a 
saber o Reino de Quito, sem uma decisão geral do povo do mesmo Reino. 
Quanto a Bolívar, sua verdadeira intenção era anexar todo o territó- 
rio à Grã-Colombia. Adiantando-se a San Martin, o Libertador do 
Norte demandou Guayaquil, submeteu a cidade e obteve da Assem- 
bléia, convocada para discutir o destino dessa província, que lhe en- 
tregasse o governo da mesma. Estava selada a união de Guayaquil a 
Colômbia. San Martin imaginava Bolívar ainda em Quito, mas, embo- 
r a  colhido de surpresa, ao chegar para a entrevista, não recuou, nem 
ofereceu aos atos de Bolívar outra resistência que o debate cortês, em 
três reuniões. Como resultado, a situação de Guayaquil, que era fato 
consumado, não se alterou. Quanto à organização política dos novos 
Estados, cada um sustentava suas preferências: San Martin pela Mo- 
narquia constitucional, mais conveniente no momento; Bolivar, pelo 
sistema republicano. E finalmente, no tocante a conclusão da guerra 
no Peru, também não houve acordo; nem ficou assentado o apoio mi- 
litar que São Martin solicitou, nem Bolívar aceitou a oferta de San 
Martin de combater sob as ordens do primeiro. Constatou o general 
argentino que Bolívar pretendia participar da derrota final dos espa- 
nhóis no Peru; e percebeu claramente que a presença de ambos leva- 
ria a inevitáveis conflitos de autoridade. Preferiu retirar-se da cena. 
Voltando ao Peru, renunciou a todos os seus poderes, ao título de Pro- 
tetor, que grangeara como libertador do país, e partiu nobremente 
para o seu voluntário exílio na França, onde morreria sem rever sua 
pátria argentina. 

Restava consolidar a declarada independência do Peru, pelo esma- 
gamento definitivo do poderio militar da Espanha, na América. Foi 
o que fizeram as forças libertadoras de Bolívar, as quais recorreram 
os patriotas peruvianos, com as vitórias do Libertador, em Junin, e de 
Sucre, em Ayacucho. 

Recebido triunfalmente em Lima, no ápice da sua glória e poder, 
Bolívar foi guindado à Presidência da República, sob o regime da cons- 
tituição monocrática. Foi o mesmo sistema autoritário que se insti- 
tuiu no Alto Peru quando Sucne assegurou a independênc'a deste terri- 
tório, onde se formou a última república fundada pelo Libertador e 
denominada Bolívia, em sua honra. 

Estava concluída a obra monumental da instituição de cinco re- 
públicas independentes da América. Para tão grandiosa realização, o 
fascinio pessoal de Bolivar acendera o entusiasmo e atraíra o concur- 
so de combatentes dos pa'ises sul-americanos, da Inglaterra, Irlanda, 
Estados Unidos, Suécia e até espanhóis. Entre eles, cinco brasileiros, 
dos quais o mais notório foi José Inácio de Abreu e Lima, que alcançou 
a patente de General de Brigada, por sua participação direta em bata- 
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lhas, por atos de bravura e valor militar, na luta armada. Da SL 
carreira, naquelas guerras da independência, ele mesmo deixou o ma 
vivo relato, na comovedora carta que dirigiu ao velho General Jo: 
Antônio Páez, sob cujas ordens pelejou, de modo a merecer os ma 
rasgados e1og:os daquele chefe. Os demais, todos prrnambucanos, con 
Abreu e Lima, procediam da mesma linha do liberalismo revolucion; 
rio, cuja matriz dominante era o rincão nativo desses idealistas. Era] 
eles Luís Inácio de Abreu Roma, irmão do Gmeral e cuja passagei 
pela Venezuela foi muito breve; Emiliano Felipe Benício Mundruci 
qKe pelo nome não se perca e se fez notar pcr sua coragem, corr 
soldado que já tinha combatido na revolução pernambucana de 1821 
Francisco Antônio Barreto, desaparecido obscuramente no burbilhE 
da guerra; e José de Natividade Saldanha, o mais conhecido, depois c 
Abreu e Lima: era um intelectual, panfletário e poeta, que veio 
morrer em Bogotá, de:xando entre colombianos e venezuelanos perdi 
rável memória da sua produção escrita, boa parte da qual consagrac 
as reformas político-sociais. 

Do grande ideal pan-americanista, de que Bolivar foi o mais e: 
pressivo precursor, também não ficou dissociado o Brasil. O grande prc 
jeto do Congresso Anfictiônico de 1826, no Panamá, destinado a rei 
nir as nações soberanas da América, para a discussão dos problem: 
da sua mútua segurança e da paz internacional, constitui uma das con 
provações mais exuberantes do gênio político de Bolívar. Alí devia] 
reunir-se representantes da Grã-Colômbia, México, Peru e Arnéric 
Central, além do Rio da Prata e do Chile, cujos territórios corre 
pondem praticamente à totalidade do continente. Viriam também o1 
servadores da Inglaterra e dos Estados Unidos. Quanto ao Brasil, m~ 
grado as desconfianças dos governos sul-americanos em geral, relat 
vamente a inverossimeis ligações de Pedro I com a Santa Aliança, fl 
convidado e aceitou o convite, em termos de adesão irrestrita. Entrc 
tanto, não se sabe ao certo porque o representante brasileiro, o Coi 
selheiro Biancardi, interrompeu sua viagem a Panamá. Só chegara] 
ao Congresso delegados da Colômbia, México, Peru e Guatemala. 
mais que se conseguiu foi concertar um tratado de união, liga c c01 
federação perpétua entre as quatro nações. Amarga desilusão de Bi 
lívar, que afirmou sentir-se como aquele grego doido, que pretend 
dirigir, do alto de um rochedo, os navios que sulcavam o mar larg 
Desilusão que se abatia sobre ele, justo no monlento em que começa\ 
o declínio da sua carreira política. Ficou, porém, plantada a semen' 
dessa idéia generosa da confraternização americana que, atualment 
a despeito de persistentes equivocos e ocasionais confrontos, é ho 
uma realidade eficaz. 

Desmoronaria também a construção política da Grã-Colômbia. 
idéia da unidade dos povos que a compunham era ilusória, ou pe 
menos prematura. O plano de uma união que fortalecesse a todos e 
barrava nas divrrsidades regicnais de ordem étnica, moral, polít'ca 
até na tradição histórica do passado recente, em que aquelas naçõc 
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recém-independentes haviam constituído unidades separadas do impé- 
rio espanhol. Tudo isso pesou para que se desintegrasse, em nações so- 
beranas, o todo criado pelo seu Libertador. Pesaram também as am- 
bições e rivalidades entre os caudilhos, seus sucessores, que se digla- 
diararn pela conquista do poder, à custa da fragmentação territorial 
da Grã-Colômbia. E tais rivalidades e ambições, encontrando-se tam- 
bém com o ânimo autoritário de Bolívar, determinaram a sua queda 
e desgraça. Posto no ostracismo pelo Congresso venezuelano, que no- 
meou J. A. Páez como Presidente constitucional, retirou-se Bolívar 
para Nova Granada. Mas, alí continuou seu infortunio, chegando os 
adversários ao ponto de tentar assassiná-lo. Não sentindo-se mais com 
forças para resistir a tantas pressões, renunciou definitivamente, pe- 
rante o Congresso de Bogotá. E recolheu-se, já minado pela tubercu- 
lose, ao seu exílio, em Santa Marta. Se, porém, malograram-se esses 
ambiciosos projetos, deixou Bolívar o imperecível monumento da sua 
obra escrita. Pasmosa a massa documental que a sua pena produziu, 
no ritmo febril das constantes campanhas militares e tarefas de go- 
verno. Opulentíssimo o manancial de idéias e informações históricas, 
que encerram suas três mil e mais cartas, discursos, manifestos, pro- 
clamações e correspondência diplomática. Literatura politica do mais 
alto teor e vazada numa prosa fluente, inflamada, imaginosa, que talvez 
não chegue a configurar um talento propriamente literário, mas é o 
testemunho de que o extraordinário Libertador foi igualmente um es- 
critor invulgar. 

Conviria considerar, em sua projeção do passado para o presente, 
dada a impressionante atualidade do pensamento de Bolívar, sob vários 
aspectos, a inspiração e múltiplas sugestões, que se poderiam tirar da 
sua obra escrita, para a busca de soluções aos graves problemas, que 

' inquietam a conturbada América dp atualidade. Não desejo, porém, 
alongar-me em demasia, deixando aqui apenas, a sugestão de uma 
releitura crítica dos textos bolivarianos. 

Devo concluir, minhas Senhoras e Senhores, e ao fazê-lo, acode-me 
à lembrança uma das páginas finais da biografia do herói americano, 
traçada pelo espanhol Salvador de Madariaga. Em seus instantes fi- 
nais, ainda sob o peso das desilusões e ingratidões que sofrera em seus 
anos derradeiros, na febre q~?!!,r o abrasava, o moribundo soltava frases 
entrecortadas, como se estivesse no momento de uma partida imagi- 
nária: "vamos, . . . esse povo não nos quer mais aqui.. . Vamos meus 
filhos. . . minhas bagagens. . . carreguem minhas bagagens para den- 
tro da fragata!" 

E à uma hora da madrugada de 17 de dezembro de 1830, a fraga- 
t a  navegava para a eternidade. 

Benfadado Simão Bolívar! 



MONTE ALVERNE - JOAO RIBEIRO - ROQUl3lTE-PINTO 

Moisds Gkmatl 

FREI FRANCISCO DE MONTE ALVERNE 

1. - Frei Francisco de Monte Alverne, no século, Francisco Jos 
de Carvalho, nasceu no Rio de Janeiro, a 09 de agosto de 1784 e fa 
leceu em Niterói, a 02 de dezembro de 1859. Comemoramos, pois, ( 

bicentenário de seu nascimento. 

Era filho do ourives português João Antônio da Silveira e SUi 
mulher Ana Francisca da Conceição, brasileira. Em 1801 ingressou nl 
Ordem Franciscana. Estudou no Convento de Santo Antônio, Rio, I 

no de São Francisco, São Paulo, para onde veio em 1804, aqui se or 
denando em 1808. Nesta cidade iniciou a sua carreira de orador sacrc 
ensinou filosofia até 1816. Neste ano transferiu-se para a Côrte, com 
pregador da Capela Real e professor de filosofia, retórica e teologic 
A sua brilhante trajetória - ardente patriota, foi uma espécie d 
consciência oratória do Primeiro Reinado, não trepidando em ataca 
violentamente o Imperador numa cerimônia, pouco antes da abdica 
ção - (Antônio Cândido) - foi interrompida em 1836, quando cego1 
Recolheu-se B cela conventual por um período de 18 anos - ama1 
gurado, privado da atividade triunfal que lhe satisfazia a vaidade 
pendor histriônico. 

Em 1853 publicou as Obras Oratõrh ,  4 volumes. No ano seguir 
te, por insistência de Pedro 11, voltou a pregar na Capela Real, a 1 
de outubro, festa de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Imperz 
dor e do Brasil. O seu retorno foi espetacular. Este sermão.. . "1 
tarde. É muito tarde. . ." constituiu o maior triunfo de sua vida. O se 
canto de cisne, aos setenta anos. Um ano após a sua morte, foi publ~ 
cado o "Compêndio de Filosofia". 

2. - Frei Francisco de Monte Alverne era um homem alto, d 
fronte espaçosa, de vulto atlético, de voz forte e sonora. Tinha grand 
imaginação, cuja força estava mais no poder de euroupar bem os per 
samentos que em produzí-10s amplos e fecundos. Educado pelo velh 
método dos humanistas do Rio de Janeiro, esteve, contudo, acim 
de seus contemporâneos pelo brilho da dicção. Sua linguagem não ter 
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o falso sainete do lusismo clássico; é abrasileirada e incorreta a nosso 
modo. (João Ribeiro-Sílvio Romero) . 

O ilustre frade era em extremo orgulhoso. Não o escondeu em 
seus escritos e a tradição o confirma. Supunha-se um grande orador 
e um filósofo profundo; neste último ponto enganava-se ingenua- 
mente. 

O frade orador era um perfeito artísta dramático. 
3. - Frei Francisco de Monte Alverne fazia do púlpito ou da 

cátedra o estrado do tribuno politico, misturando constantemente, com 
eloqüência retumbante, havida então por sublime, a religião e a Pá- 
tria. (José Veríssimo) . E um dos representantes do neo-classicismo. 
Mas, por vários fatores pode também ser considerado como precur- 
sor do romantismo. Sofrendo influência de Chateaubriand, denota uma 
visão cristã, imbuida de sentimento e senso histórico e cultiva o es- 
tilo sonoro, afetivo, levemente poético. (Luft). Lembramos o sermão 
proferido em Itu. 

Na interpretação da oratória de Monte Alverne, há que considerar 
dois aspectos: o do sermão propriamente dito e o da doutrina que por 
meio dela se comunica. O segundo aspecto, sempre vinculado a con- 
dição eclesiástica do orador, ultrapassa as balizas literárias, mesmo 
quando, como no caso dos panegíricos a soberanos, o pregador se con- 
centra em assuntos profanos. (Massaud Moisés) . 

Monte Alverne é o derradeiro dos oradores sacros da Colônia e 
dos que figuram nas histórias literárias. Depois dele, a Oratória se 
torna profana, tribunicia, parlamentar, e perde, via de regra, interes- 
se literário. Fecha-se com ele o ciclo iniciado por Antônio Vieira. 

JOÃO RIBEZRO 
I 

A 24 de junho de 1860 nascia em Laranjeiras, Sergipe, João Ba- 
tista Ribeiro de Andrade Fernandes, mais tarde João Ribeiro. Após 
uma vida longa, fecunda e profícua, falecia aos 74 anos, no Rio de Ja- 
neiro, no dia 13 de abril de 1934, precisamente, há 50 anos. 

Cedo, órfão de pai, foi criado na casa do avô, admirador de Hercu- 
lano, possuidor de numerosos livros, os quais contribuiriam para a 
formação do espírito do neto, que se dedicava a pintura e à música, 
tocando flauta, piano e órgão. Aos 13 anos, fazia versos. 

Curso primário e secundário no seu Estado natal. Transferin- 
do-se para o Rio de Janeiro, em 1881, trazia uma coleção de versos 
que mereceram elogios de Sílvio Romero. Espírito vivo e insatis- 
feito, depois de percorrer as escolas de Medicina, Politécnica e Direito, 
fixou-se no magistério. Primeiro, em estabelecimentos particulares, 
tais como o Colégio S. Pedro de Alcântara e o Colégio Alberto Brandão. 
Depois, oficiais, inclusive no Colégio Pedro 11 (prof, de Português e 
História), que ele chegou a dirigir. 
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Sua vocação eram as letras. Desde a chegada ao Rio de Janeirc 
dedicou-se ao jornalismo, convivendo com José do Patrocínio, Quir 
tino Bocaiuva, Alcindo Guanabara. No entanto, a sua participaçã 
nos dois eventos de maior importância - a Abolição e a proclamaçã 
da República - praticamente não existiu. 

Em 1885 prestou concurso na Biblioteca Nacional, para oficii 
de Secretaria, cargo que ocupou por um período de cinco anos. Decoi 
ridos dois anos, presta concurso no Colégio Pedro 11 , para a cadeir 
de português, com a tese Morfoiogia e Colocação dos Pronomes. Tri 
anos após o concurso, coube-lhe a cadeira de História Universal e d 
Brasil. 

Em 1889 casou-se com Maria Luisa de Franca Ramos, com que] 
teve 16 filhos. 

Em 1895 viaja para a Alemanha, comissionado pelo governo par 
estudar a instrução nesse e em outros países europeus. Residiu, ma 
de ano, em Berlim, onde editou, em Português, a revista "O Munc 
Novo". Foi à Itália, Inglaterra, França. 

Nessa viagem dedicou-se ZI pintura, de que recebera ensinamel 
tos de Batista da Costa, no Rio de Janeiro. Em Berlim, frequentou 2 
aulas do Prof. Wildebruck Winck e, na segunda viagem a Berlim, e] 
1901, entrou para a classe do prof. Bartezzago, em Milão. E adido 
Comissão de Limites, chefiada por Joaquim Nabuco. 

Representou o Brasil na Convenção de Dresden sobre a propric 
dade literária e no Congresso de Londres, para a organização do C; 
tálogo Universal. 

Em 1898 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, cadeii 
nQ 31, vaga de Luís Guimarães Junior, sendo o primeiro acadêmic 
eleito depois de completada a Academia. 

Em 1900, realizou, no Rio de Janeiro, uma exposição de quadro 
A pintura era uma das suas paixões. 

João Ribeiro foi um dos principais promotores da reforma orti 
gráfica de 1907. Nesse ano, dirigiu o "Almanaque Garnier", fundac 
em 1903. 

Em 1912, trabalhou no "Imparcial" fazendo crítica literária, dl 
rante 10 anos, sob diversos pseudônimos (Nereu, João Fernande 
Xico Late, Y., N., Rhizophoro, J. R. e Xiz). No ano seguinte, a c01 
vite do diretor da Biblioteca Nacional, realizou uma série de pale 
tras sobre folciore. 
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Pela 38 vez volta à Europa, em 1914, pretendendo fixar-se na 
Suiça. Para tanto, leiloou tudo o que possuia, inclusive a preciosa 
biblioteca. Com a guerra, regressou ao Brasil. 

Em 1920, colabora em jornais, publicando vários ensaios. Exer- 
ceu crítica e escreveu na "Gazeta de Notícias", "Jornal do Brasil" e 
"O Estado de São Paulo", onde publicou cerca de 500 artigos. Colabo- 
rou em numerosas revistas. 

João Ribeiro representa em sua longa parâbola, que vai de poe- 
ta parnasiano a critico literário, de filólogo a historiador, o tipo exem- 
plar de humanista moderno, a quem não falta nunca o grão de sal da 
heresia. Mais do que heresia, ceticismo. 

João Ribeiro foi dos maiores polígrafos brasileiros, espírito dos 
mais cultos de sua época, talento dos mais multiformes. 

Como poeta foi parnasiano. Surpreende ver como esse homem 
de ampla doutrina e de formação racionalista pode, em um tempo de 
fórmulas para tudo, ressalvar as suas dúvidas em face da própria 
ciência. 

Pela independência e, até mesmo, irreverência de seus juizos, 
João Ribeiro já foi considerado, e não sem razão, de o profeta do 
Modernismo. Cassiano Ricardo sentencia : "Direi mais; o verdadeiro 
precursor do Modernismo de 22 foi João Ribeiro". 

Vencido o concurso de Português, nomeado três anos depois, cou- 
be-lhe a cadeira de História Universal e especialmente a do Brasil. 
Para atender às exigências de sua cadeira, escreve as suas histórias: 
a "História Antiga, Wiente e Grécia", em 1892; os três cursos de 
"História do, Brasil", em 1900; a "História Universal", em 1918. Des- 
ses livros, o volume de maior êxito - êxito ainda atual - foi o curso 
superior da "História do Brasil", graças à sua capacidade de síntese 
interpretativa e pelo estilo fluente e agradável. 

Em filosofia, foi o primeiro a estudar e divulgar no Brasil a obra 
de Nietzche. O 1 9  a dar ênfase aos estudos filosóficos. 

No campo mais estritamente literário, o nome de João Ribeiro 
pertence aos quadros da literatura brasileira, como prosador elegan- 
te, sutil e castiço e, principalmente, como crítico literário de gosto 
exigente e juizo seguro. 

v 
Múcio Leão dedicou-se especificamente publicação das obras de 

João Ribeiro. Seriam 16 volumes. Abrangeriam : filologia, história, 
ficção, critica, folclore. 

Sob a rubrica de "ensaios", poderíamos colocar toda a obra de 
João Ribeiro. Lembraremos alguns de seus trabalhos: "Dicionário 
Gramatical", 1889; "Fabordão", 1910; "Folklore", 1910; "História do 
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Brasil", 1900; "O Elemento Negro", 1937 (obra póstuma, devida 
Joaquim Ribeiro) e muitas outras. Desejamos lembrar o volume d 
autoria de Sílvio Romero - "A História do Brasil pela biografia d 
seus grandes homens", prefácio e vocabulário de João Ribeiro; "Con 
pêndio de Literatura Brasileira, sendo autores João Ribeiro e Sílvi 
Romero. 

"Nada do que publica o sr. João Ribeiro -escreveu Tristão d 
Cunha - é indiferente. Pode a gente não estar de acordo com e11 
mas toda a gente está de acordo em achá-lo curioso, original e forte. 
engenhoso e sutil, paradoxal com segurança. Ninguém como ele sal: 
resumir um sistema novo, ou interessar o leitor numa discussão c 
gramática. Faça ele versos, ou componha um pequeno tratado de hii 
tória ou páginas de estética, é sempre um gosto lê-lo". 

Um julgamento unânime e definitivo a respeito de João Ribeirc 
dentro de uma erudição invejável, possui ele a faculdade de clareza 
dar concrcção às idéias abstratas (Araripe Junior) . 

EDGAR ROQUE3T.E-PINTO 

Falar de Roquette-Pinto - o grande esquecido - é, para min 
uma forma de cultuar sua memória. Guardo com saudade os anos c 
meu convívio com Roquette-Pinto no Museu Nacional ou na Rád! 
PRD 5. A figura que marcou os meus anos de juventude. Sábio, grai 
de coração, afável, cordial, ensinando sempre tudo o que sabia e nE 
era pouco -, modelador de minha personalidade, modesta e humild 
riias com opinião própria e firme. 

Prefaciou, em 1945, obra de nossa autoria - "Manual de Geo!~ 
gia". O culto da amizade, transmudou-se em culto da memória, co 
a mesma devoção. O Museu Nacional foi o centro de estudos e ( 

relações de amizade. O culto a Ehclides da Cunha e os ensinamentc 
de Augusto Conte calaram bem fundo. 

Apesar de sábio, primava pela modéstia, avesso ao exibicionism 
lhano no trato, cordial com os humildes, rigoroso consigo mesmo. 

Esse homem saudável, robusto, de belo porte, finamente educad 
de rara sensibilidade artística e de grande poder de sedução pesso: 
dir-se-ia talhado para a vida social e mundana. Não desdenhava i 

prazeres, nem as coisas agradáveis à vida. Não era, porém, a cidac 
maravilhosa, em que viveu, nem o mar, nem suas viagens ao estra 
geiro, que mais fortemente o solicitavam, mas o s e r t ã ~ .  Pertencia 
estirpe, ardente e inquieta, de um Euclides da Cunha, que nos revelc 
"Os Sertões" - com todos os seus encantos e todos os seus mistéric 

Nascido no Rio de Janeiro, a 25 de outubro de 1884 - decori 
do, portanto, um século. Faleceu igualmente no Rio de Janeiro, a 18 ( 

outubro de 1954. Foi grande a perda da cultura nacional com a mor 
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de Roquette-Pinto. Embora já tivesse atingido os 70 anos, estava ain- 
da em ampla atividade intelectual. A morte o surpreendeu, contudo, 
em sua máquina de escrever, artigo que não chegou a concluir. 

Roquette-Pinto, elegante, alegre, sensual e feliz - seria atingido, 
antes da velhice, pela humilhação de uma doença deforrnanfe. Entre- 
tanto, a longa e dolorosa moléstia que o vinha consumindo, se o obri- 
gou a uma vida mais retraida, por uma espécie de pudor do sofri- 
mento que suportava no silêncio e com serenidade estóica, não lhe 
quebrou o ânimo para o trabalho, nem o interesse pelo estudo. O espí- 
rito não foi contaminado pelo abalo sofrido pelo organismo. 

Roquette-Pinto foi, antes de tudo, um pioneiro, não só no domí- 
nio da antropologia, a que começou a dedicar-se ainda estudante, co- 
mo em outros setores. Mal completara 22 anos, quando publicou o pri- 
meiro trabalho - "O Exercício da Medicina entre os fndios Ameri- 
canos" e que constituiu objeto de sua tese de doutoramento. 

A leitura de "Os Sertões", publicado em 1902, produziu impacto 
em Roquette-Pinto, que perduraria pelos anos afora. O mesmo pode- 
mos dizer da doutrina filosófica do positivismo. 

Roquette-Pinto foi educado por seu avô João Roquette Carneiro 
de Mendonça. Terminou o curso de humanidades no Externato Aquino. 
Cursou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se doutorou 
em 1905. Dedicou-se às ciências naturais, em vez de clinicar, reali- 
zando pesquisas. Professor Assistente de Antropologia do Museu Na- 
cional, em 1908 publica, quando médico legista, estudo sobre a fauna 
cadavérica do Rio de Janeiro. Em 1910, organizou a sala D. Pedro 11, 
no Museu Nacional. Integrou comissões científicas, organizou museus, 

pioneiro do rádio, cujo papel na obra educacional ele sentiu, anun- 
ciando nova era para as comunicações, levando a todos os lares "o 
conforto moral da ciência e da arte". 

Dirigiu o Museu Nacional. Em 1936 fundou o Instituto Nacional 
do Cinema Educativo, sendo seu diretor. Criou a Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro, hoje Rádio do Ministério da Educação e Cultura, razão 
porque pode ser considerado o pai do rádio brasileiro. A ele é devido 
ainda o Seruiço de C m r a  Cinematográfica e a publicação da Re 
vista N a c W  de Edwqão,  pelo Museu Nacional. 

Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1927, tendo 
concorrido a mais de uma eleição. Vaga de Osório Duque Estrada, ca- 
deira np 17. Realizou no Rio de Janeiro a l* demonstração de televisão. 

Incorporou-se o jovem médico, em 1907, & expedição Rondon, em 
que foi o primeiro brasileiro que se aventurou pelo sertão com o obje- 
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tivo de estudar in loco sociedades primitivas, em seus tipos humanos 
em suas culturas. 

O que atraia e levava Roquette-Pinto aos sertões, era, porém, 
"índio". De volta, profere na Biblioteca Nacional, em 1913, confc 
rência sobre "aborígenes e etnógrafos" e prepara, ordena, elabor 
todo o material que recolheu, nas suas pesquisas originais sobre t r  
bus indígenas de Mato Grosso e publica, em 1916, a sua obra ma 
importante "Rondônia" e que alcançou na epoca, grande repercussãc 
Seguiu-se a 2+ edição em 1917. 

Apresenta as primeiras fichas antropológicas dos nambiquaras, 
mostra o esforço que dispendeu, utilizando-se de técnicas novas, com 
o fonógrafo e o cinema, para apanhar as cantigas dos índios e cen: 
de suas aldeias. Foi com os filmes dos índios nambiquaras, trazidc 
por ele da Rondônia, que Roquette-Pinto enriqueceu, em 1912, a f i  
moteca inaugurada dois anos antes. Deve-se igualmente a ele a pr 
meira coleção de fonogramas e canções sertanejas. 

Diretor do Museu Nacional - 1926 a 1935 - inspirou senão pli 
nejou as reformas com que, em 1931, se alargassem Aquela instituiç: 
seus campos de atividade não só no domínio da pesquisa como do e1 
sino, dos conhecimentos e de sua divulgação por todas as formas. 
sua concepção moderna de Museu levou-o a dilatar o campo de su: 
atividades científicas e a transformá-lo num instrumento eficaz c 
educação e cultura. 

Organiza, entre outros, cursos de antropologia e etnografia; pri 
move conferências e inaugura exposições, abrindo por todos os meio 
o caminho da difusão cada vez maior do conhecimento. Para tant 
contava com a colaboração de uma equipe importante. . . 

Em 1932 aderiu calorosamente ao "Manifesto dos Pioneiros c 
Educação Nova", de que foi um dos signatários. Saudou, desde os sei 
começos, o rádio e o cinema, como uma benção para difundir ensino 
cultura. 

VI 
O Museu Nacional, pelos idos de 1932, estava aparelhado co 

uma tipografia e pessoal habilitado. O Boletim trimestral e o Arquiv 
sem data fixa, eram impressos alí. 

Preocupado com a cultura do povo, imaginou a Censura Cinem 
tográfica com aquela finalidade. Desde logo seria publicada a Revis 
Nacional de Educação, com 30.000 exemplares mensais e distribui( 
gratuitamente. Algumas ilustrações pelo sistema de heliogravura. 

A segurança com que vos falo resulta do fato de ter sido eu, co 
apenas 20 anos de idade, o Secretário de Redação da referida Revis 
e colaborador. Realizei igualmente a tarefa de organizar o índice ( 

Boletim do Museu Nacional, abrangendo volumes de I a X. 
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Nessa mesma tipografia foi impresso o Discurso Inaugural da Ek- 
posição Getheana e que foi proferido por Roquette-Pinto, a 22 de 
março de 1932, a convite da Sociedade Pro-Arte. 

Recuando no tempo, vemos Roquette-Pinto indicado por seu amigo 
Aluísio de Castro, então diretor da Faculdade de Medicina, para inau- 
gurar, como professor visitante, o Curso de Fisiologia Experimental 
da Universidade de Assunção. Estávamos em 1920. A aula inaugural 
versou sobre "Conceito Atual da Vida". Impressa à parte, constitui 
peça independente na bibliografia roqueteana. 

Na bibliografia de Roquette-Pinto, lembraremos: 
Guia de Antropologia, 1915 
Ronddnia, 1916 
Elementos de Mineralogia, 1918 
Seixos Rolados, 1927 
Ensaios de Antropologia Brasiliana, 1933 
Ensaios Brasilianos, 1941 
Samambaia (contos), 1934. 

O exame da obra científica de Roquette-Pinto demandaria, não 
uma simples resenha, mas, mais de uma conferência e que seriam 
proferidas por especialistas. 

Do mesmo modo as suas convicções religiosas e filosóficas. 

Apesar da extensão de minhas rápidas observações, não posso me 
furtar de oferecer aos confrades-ouvintes, a quem rogo tolerância para 
quem vos fala, como uma homenagem póstuma a Roquette-Pinto, per- 
sonalidade que dispensa adjetivos, o "preâmbulo do seu credo", datado 
de 4 de julho de 1954, já atingido pela espandilose, mas com as facul- 
dades intelectuais em pleno funcionamento: 

"Recebo o convite para depor neste inquérito como verdadeira 
intimaçáo, formulada em nome dos mais sagrados interesses coletivos. 
33 a hora das definições. Todos quantos assumiram, em consciência, 
compromissos com os seus pares ou com seus discípulos não podem 
mais engrossar o bando das "almas flutuantes" de que fala Augusto 
Conte. Vivendo à margem das agitações políticas de toda espécie, 
engolfado com vivo entusiasmo na obra de educar o meu povo, por 
todos os meios ao meu alcance, até hoje náo falei, para não aumentar 
o coro dos inquietos. Para concluir: Creio cegamente no postulado 
de Fritz Muller: "O Pensamento deve ser livre como a respiração". 

E nós também concluimos: grande obra, grande vida, Roquette- 
-Pinto foi professor da alta ciência, voltado e devotado para a edu- 
cação e cultura popular. 



FAMÍLIAS PAULISTAS DO BANANAL 

João Rabeib de Agukr Vdli: 

Após a elogiosa e amável apresentação deste expositor, feita pe 
ilustre Sr. Presidente do Instituto Genealógico Brasileiro, Dr. Galvi 
Bueno Trigueirinho, e pelo insigne Diretor, Desembargador Odilon ( 
Costa Manso, presumiria eu, se também me encontrasse aí na assi 
tência, ir  presenciar a uma extraordinária aula, ou conferência sob] 
genealogia. 

Ocorre que não sou orador; não sou conferencista; não sou hi 
toriador nem genealogista, mas um simples advogado curioso di 
coisas da história e, conseqüentemente da genealogia, ou seja, da hi 
tória das famílias, que se extrai também das "crônicas de família 
transmitidas por tradição oral, de pai para filho. 

Assim sendo, perdoem-me os senões e a aridez da exposição, u 
tanto quanto maçante com suas longas citações de nomes e mais nl 
mes de pessoas, não obstante serem tais referências, próprias da e 
sência dos temas genealógicos. 

Vejamos, então: 

O 

Certa feita escreví dois artigos sobre o domínio da terra dos e 
tintos aldeamentos de índios (aqui em S. Paulo havia o de Guarulhc 
de S. Miguel Paulista, Pinheiros, Santo Amaro, Carapicuíba) , afi 
mando que, ao ser descoberto o Brasil, suas terras, não obstante a h 
mérica resistência dos aborígenes, passaram para o domínio da Corc 
Portuguêsa por direito de conquista. 

A soberania dos Estados sobre o território, pode ser encarada sc 
dois aspetos: a )  - sob o prisma do Direito Privado, do qual, o dorr 
nio territorial decorre do jus! in re, direito real de propriedade; b) . 
sob o prisma do Direito Público, do qual a autoridade sobre o territ 
rio, decorre do jus irnperii. 
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Assim como, no Direito Privado, o jus in re, direito real de pro- 
priedade, pode bipartir-se em nua propriedade e usufruto, ou em do- 
mínio direto e domínio útil, também no Direito Públioo, o jus imperii, 
direito de autoridade, se biparte em impwium e juWktw (Clovls 
Bevilaqua, Direito Público Internacional, vol. I, 5 52). 

Esta bipartição do jus imperii, ocorreu com as bulas dos Papas, 
no tocante às terras do Brasil, cujo imperium passou então a perten- 
cer à Coroa Portuguêsa, e a jurisdktw à à d e m  de Cristo. 

Assim, de acordo com estas bulas, a prw-  territorial do 
Brasil passou a pertencer a Portugual, e a jurisdição esrp2rituaZ dessas 
terras, isto é, a catequese, â Ordem de Cristo. 

Deste modo, a bula vaticana de 3 de maio de 1493, conferiu aos 
reis de Castela, as terras descobertas por Crist6vão Colombo, e a 
bula expedida no dia seguinte, traçou a linha divisória dessas terras, 
que seria então, o meridiano a cem léguas a oeste dos Açores. 

Mas, um ano após, em 7 de junho de 1494, ante a confusão gera- 
da por estas cartas pontifícias, foi assinado entre Portugal e Castela, 
na pequena cidade de Tordesilhas, na fronteira portuguêsa, o famoso 
TRATADO DE TORDESILHAS, fixando o meridiano divis6ri0, que 
seria aquele que passa pelo estuário do Amazonas. 

Todavia, os bandeirantes, ou como diziam os castelhanos, "10s 
portugueses de San Pablo", haviam ultrapassado aquele meridiano, in- 
corporando ao patrimônio português área de alguns milhares de quilo- 
metros quadrados de território; e assim, esta vastíssima extensão con- 
quistada pela audácia dos bandeirantes, passou, em 1750, por força do 
TRATADO DE MADRI, entre os reis de Portugal e de Espanha, para 
o domínio da Corôa Portuguêsa, ao aplicar-se alí, num tratado entre 
duas nações, regido pois, pelo Direito Público, o princípio do Direito 
Privado romano do uti possidetis, que, praticamente equiparou a posse 
ao direito de propriedade (João Gualberto de Oliveira, Gusmão, Bolivar 
e o princípio do uti posskktis, Ed. de 1958, págs. 79/89). 

No direito romano, o uti (possidetis (como possuís), era uma es- 
pécie de ação declaratória,pois este interdito era concedido para de- 
clarar-se a quem pertenceria a posse sobre um bem i h e l  (Mackeldey, 
Manuel de Droit Romain, 5 265; João Henrique, Direito Romano, 
tomo 11, n? 730). 

Este principio foi consagrado mais tarde por Dom Pedro, ao de- 
clarar que "pertencia a Portugal toda tema até o estúário, defronte a 
Buenos Aires" (Pedro Calmon, História do Brasil, vol. 111, págs. 
786/788) . 

E h  1532, estas terras do Brasil, foram desmembradas por Dom 
João III, em doze capitanias. e estas, por seus donatários, ad refe- 
rendum do rei em sesmarias. 



52 REVISTA DO INSTITUTO HISTóFUCO E GEjOGRAFICO DE S. PAULX 

Quando os capitães donatários não se interessavam pela dádivz 
(alguns não chegaram a vir ao Brasil), ou malogravam na empreita* 
da de colonização de sua capitania (como ocorreu com o fidalgo Vascc 
Fernandes Coutinho com a donataria de Espírito Santo), estas re 
vertiam ao reino português, pois, ao donatário não era "a terra quc 
o Soberano doava, mas o benefício, o usufruto dela somente" (Rochz 
Pombo, História do Brasil, vol. I, pág. 132, Ed. W. M. Jacksor 
Inc., 1935). 

SesmtE1.ia, era uma gleba de terras medindo seis léguas (36 qui 
lômetros, aproximadamente) em quadra; e quando o sesmèiro cai; 
em comisso, isto é, deixava de pagar por certo tempo o fôro, ou di 
zimo (aluguel), estas terras eram devdu2dus ao Poder Público, e da 
a origem do conceito de t m a s  dmtu tm,  isto é, terras devolvidas, hajc 
superado, pois, por terras devolutas entendemos as que ainda não foran 
discriminadas, isto é, separadas das terras particulares pela ação dis 
criminatória e ai declaradas devoutas. 

O CAMINHO NOVO E AS SESMARIAS 

Pois bem; também as terras do Vale do Paraíba, foram dadas en 
sesmarias. 

Em 28 de fevereiro de 1725, Rodrigo Cezar de Menezes, em cart 
enviada de Santos a Ayres Saldanha de Albuquerque, manifestava 
interesse na construção de um caminho até Santa Cruz, a fim de s 
evitarem os riscos das viagens por mar, dos "reais quintos", afirmand 
que deste serviço se encarregaram, por conta própria, o Capitão-Mo 
da Vila de Guaratinguetá, com seus sócios, que não pretendiam outr 
remuneração além do recebimento de terras por título de sesmaria. 

Efetivamente, cinqüenta e dois anos após, ou seja, em 1778, ess 
Caminho Novo estava concluido, ligando o Povoado de Piedade (Lorç 
na) à Vila de São João Marcos e Rio de Janeiro, pela Serra da Bc 
caina e Paraíba, região com mais de vinte léguas (120 quilômetros 
de sertão, habitado pelos índios das tribos dos Goitacás e Purís, qu 
pertenciam à família dos Coroados, da raça dos Guaianí, da qual des 
cendem muitos bananalenses, pois os Tamoios do litoral, não trans 
punham o baluarte da Serra do Mar (Agostinho Ramos, Pequen 
História do Bananal; Afonso de E. Taunay, História do café no Brasi 
vol. v ,  Pág. 339). 

Assim, ao Capitão-Mor de Guaratinguetá, Manoel da Silva Rei! 
foi dada pelo Governador da Capitania de S. Paulo, Martim Lope 
Lobo Saldanha, após audiência da Câmara de Guaratinguetá e do DI 
Procurador da Fazenda, conforme Carta de Sesmaria, passada em 
de junho de 1778, uma gleba de terras, correspondente a duas sesmz 
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rias, pois media 5.630 braças de testada e duas léguas de sertão, ou 
6.000 alqueires paulistas de 24.200 metros quadrados. 

Lamentável, profundamente, não se encontrasse dentre estes des- 
bravadores que empreitaram a abertura do Caminho Novo, um Viscon- 
de de Taunay para nos legar um símile de sua extraordinária "Reti- 
rada da Laguna", relatando a coragem e temeridade daquela gente 
paulista, através de terras de natureza inóspita e índios hostis, epopéia, 
evidentemente muito mais perigosa, naquelas eras, do que a abertura 
da transamazõnica, hoje, com todos os recursos técnicos modernos, 
inclusive etnólogos e indianistas na vanguarda, remédios contra as 
febres, transporte por helicópteros em casos de emergência, etc. 

MANOEL DA SILVA REIS 

Assim, para retribuir ao arrojo daquela gente pioneira, foi que 
o sesmeiro Manoel da Silva Reis, Capitão-Mór de Guaratinguetá, a 
primeiro possuidor de terras no local (onde faleceu em 1799), dividiu 
em lotes, por ordem do Governador da Capitania de S. Paulo, Martim 
Lopes Lobo Saldanha, aquela enorme região desvendada ao abrir-se 
o Caminho Novo, e os concedeu, por "Carta de data de terras de ses- 
maria" às pessoas que alí trabalharam, ou que contribuiram com 
numerário e escravos para abertura do mesmo, e em conseqüência do 
qual, posteriormente surgiram as cidades de Areias, Bananal, Bar- 
reiros e Silveiras. 

ANDm LOPES, JOAO BARBOSA DE CAMARGO. 

BANANAL 

Dentre os pioneiros, encontrava-se André Lopes, que formou sua 
fazenda onde hoje se encontra a cidade de Bananal. Esta fazenda 
teria sido transmitida a João Barbosa de Camargo que, em 1783, 
edificou uma capela, dedicada ao Senhor Bom Jesus do Livramento, 
doando para formação do patrimônio, um terreno com meia légua de 
quadra, conforme escritura de 16 de fevereiro de 1785, lavrada na 
Vila de Guaratinguetá. 

Em 20 de janeiro de 1811, este Pm-, então pertencente & Vila 
de Lorena, foi elevado a Paróquia sob invocação do mesmo Senhor 
Bom Jesus do Livramento. 



54 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULC 

Em 10 de julho de 1832, a então Freguezia do Bom Jesus do Li 
vramento, foi elevada 5 categoria de Vila, que se instalou em 17 df 
março de 1833, conforme ata assinada pelos primeiros vereadores 
dentre eles Francisco de Aguiar Vallim, irmão do futuro Comendadoi 
Manoel de Aguiar Vallim, de quem falarei adiante. 

Esta Vila, em razão do isolamento da Capital da Provincia d4 
S. Paulo , foi anexada à do Rio de Janeiro, pelo Decreto ng 180, de 11 
de junho de 1842; todavia, dois meses após, pelo Decreto no 215, di 
agosto do mesmo ano, retomou a Província de S. Paulo, que não si 
conformava em perder sua "galinha de ovos de ouro". E pela Lei n 
17, de 3 de abril de 1849 da Assembléia Provincial, a Vila foi elevad 
à categoria de Cidade, instalada, com grande pompa, no dia 7 d 
setembro de 1849. 

A origem do nome BanrrnaZ, é controvertida: Von Martius, enten 
de que o nome provém do fato de ser nativa a bananeira, nas margen 
do rio que corta a cidade; João Mendes de Almeida, deduz que prc 
vém de Bananí, isto é, rio sinuoso, e por corruptela, Bananá e final 
mente Bananal. Afonso Bandeira de Mello, sustenta que o nome prc 
vém de Ban-anil, em razão da grande quantidade de anil (planta use 
da como corante) naquela região, e daí, Ban-anil e finalmenti 
Bananal. Agostinho Ramos, conta-nos que, quando menino, em com 
panhia de seus amigos, comia uma banana que era nativa nas várzea 
do Rio Bananal, e que era conhecida por banana do bréjo, ou banan 
de macaco. 

Não obstante, em tupí, a fruta chamar-se pacobá, e não b m n  
como a denominavam os da Ilha de São Tomé, a realidade é que, n 
local havia muita fruta daquela espécie e que, os primeiros povo: 
dores dalí eram portuguêses ou descendentes deles que conheciam dit 
fLmta por bamm, parecendo assim, que a razão está com Von Ma. 
tius, corroborado pelo testemunho pessoal de Agostinho Ramos. 

PEDRO RODRIGUES D'ALMEIDA LEAL 

Dentre os que contribuiram para a abertura do Caminho Novo 
receberam sesmarias na região, encontrava-se ainda o alferes Pedi 
Rodrigues D'Almeida Leal, português, que em 1750 se casara e 
Baependí, com Isabel da Silva Leme, passando a família a residir i 
Povoação de Santana do Paraíba Abaixo (Areias). 

Ao receber sua sesmaria no Caminho Novo, Pedro de Almeic 
Leal mudou-se de Areias para suas terras, em 1778, com sua famíl 
constituida de mulher e nove filhos, tendo sido dentre estes, o ma 
notável, Luiz Jósé de Almeida, que veio a casar-se com Ana Mar 
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Rodrigues, filha do extraordinário Capitão-Mór Tomé Rodrigues No- 
gueira do Ó, tronco da estirpe dos Nogueira, à qual pertenceram: 
Dom Bernardo Rodrigues Nogueira (3" Bispo de S. Paulo); Manoel 
Jacinto Nogueira da Gama (Marquês de Baependí); Bráz Carneiro 
Nogueira da Costa Gama (Conde de Baependí); Nicolau Antonio No- 
gueira Vale da Gama (Visconde de Nogueira da Gama); Manoel 
Jacinto Carneiro Nogueira da Gama (Barão de Juparanã) ; Francis- 
co Nicolau Carneiro Nogueira da Gama (Barão de Santa Mônica) e 
muitas outras personalidades ilustres (Cf. Geraldo Cardoso de Mello, 
Os Almeidas e os Nogueiras do Bananal; Carlos G. Rheingantz, Titu- 
lares do Império), pertencendo também a esta estirpe, o Professor Rui 
Barbosa Nogueira, Diretor da Faculdade de Direito de S. Paulo, e o 
extraordinário José Luiz de Almeida Nogueira, um ãos mais notáveis 
professores daquela Academia, autor de nove volumes de crônicas 
sobre a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, desde 1828 
até 1878, completadas até 1900, por outro genial Professor, Spencer 
Vampré. 

LUIZ JOSÉ ALMEIDA 

Superada esta pequena digressão, voltemos ao mais notável filho 
do casal Pedro Rodrigues D'Almeida Leal e Isabel da Silva Leme, 
ou seja, Luiz José de Almeida, casado com Ana Maria Rodrigues, que 
tiveram oito filhos, cinco falecidos na infância, ou estado de solteiro, 
sem descendência. E dentre os três que remanesceram, destaco An- 
tonio José Nogueira e Luciano José de Almeida( sendo de notar-se 
que Antonio José foi o unico dos irmãos a adotar o sobrenome No- 
gueira, do avô materno), ambos Comendadores da Imperial Ordem 
da Rosa e abastados fazendeiros. 

Luiz José de Almeida, nasceu em Areias, então Freguezia de 
Guaratinguetá, em 1771 mais ou menos, e faleceu em fins de 1809, com 
38 anos na então Freguezia do Senhor Bom Jesus do Livramento 
(Bananal). Em 1791, casou-se com Ana Maria Rodrigues, nascida 
em 1774, e falecida em 24 de julho de 1814, com 40 anos. 

ANTONIO J O S  NOGUEIRA 
I 

Antônio José Nogueira - Comendador Nogueira - nasceu em 
1793, na Freguezia do Senhor Bom Jesus do Livramento (Bananal) e 
faleceu ,em 8 de abril de 1864, com 71 anos, em Angra dos Reis, na 
Província do Rio de Janeiro. Foi casado em primeiras núpcias com 



Mariana da Silva, em 1812, e em segundas núpcias com Adriana Flo 
rinda Nogueira, nascida em Areias, em 1796 e falecida em Bananal 
em 27 de maio de 1859. 

O Comendador Nogueira, de suas duas núpcias teve doze filhos 
sendo cinco com Mariana da Silva e sete com Adriana Florinda Ra 
mos da Silva. 

Das primeiras núpcias, destaco, Domiciana, que foi casada con 
o abastado fazendeiro José Ramos da Silva. 

Das segundas núpcias, destacaram-se os seguintes filhos: 

1Q - Antônio José, que foi o 29 Comendador Nogueira (Nogueirinha) 

2 9  - Adriana Josefina Brasília, casada com o médico Dr. Manm 
Pinto da Silva Torres Junior, escritor; 

39 - Maria Antonia Brasília, casada com o Dr. João Venâncio Alve 
de Macedo, médico e fazendeiro; 

40 - Porcina Brasília, casada com o Dr. João da Silva Carrão, Prc 
fessor da Faculdade de Direito de S. Paulo, deputado, senado] 
Governador das Províncias do Pará e de S. Paulo, conselheir 
do Império; 

5 9  - Amélia Brasília, Baronesa de Bananal, primeira esposa de Lui 
da Rocha Miranda Sobrinho, Barão do Bananal. 

Dentre os descendentes destes filhos, destaco: 

a)  - Maria Silva Pereira, que foi casada com Dr. José August 
Cesar Salgado, ilustre Prucurador Geral do Estado, eleganl 
orador e conferencista; 

b) - Ftaul Penna Firme, engenheiro, autor do projeto da Academi 
Militar de Rezende; 

c) - Maria Antônia de Castro, renomada pianista, casada com 
arquiteto, Jorge Masset; 

d) - Maria Eponina Nogueira, a virtuosa Irmã Paula, Superiora d 
Colégio de Barra Mansa; 

e) - Rui Barbosa Nogueira, Professor e Diretor da Faculdade d 
Direito de S. Paulo; 

f) - Cesar Nogueira Torres, Desembargador Presidente do Tribi 
na1 de Justiça fluminense; 

g) - Artur de Almeida Torres, lente do Colégio Pedro 11 e membr 
da Academia Flumínense de Letras; 

h) - Adriana Nogueira Torres, a 2"aronesa de Bananal; 
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i) - Castor Nogueira Cobra, renomado médico e professor; 

j) - Maria Dulce Torres de Albuquerque, casada com o Dr. Geral- 
do Majela Cardoso de Melo, advogado, Diretor do DOPS e 
notável genealogista, autor da preciosa obra "Os Almeidas e 
os Nogueiras do Bananal"; 

1) - Jairo de Araujo Gois, brilhante membro do Ministério Público; 

m) - Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, deputado à Constituinte 
de 1891, advogado, senador e Ministro da Agricultura; 

n) - Luiz Rodolfo Miranda, advogado, deputado e com seu pai, Se- 
nador Rodolfo Miranda, fundadores da Cidade de Pompéia, 
neste Estado, e da Vila Pompéia, nesta Capital, em homena- 
gem à família de sua genitora, D" Aretuza Pompéia; 

C) - Augusto Nogueira da Rocha Miranda, médico e lente da Fa- 
culdade de Direito de S. Paulo; 

p) - Maria da Rocha Miranda, que foi casada com o Dr. Alexandre 
de Moura, político fluminense, Presidente da Assembléia Le- 
gislativa; 

q) - Helenio de Miranda Moura, advogado, político, jornalista, 
membro do Corpo Diplomático. 

LUCIANO JOSÉ: DE ALMEIDA 

Luciano José de Almeida, também como seu irmão Antonio José 
Nogueira, foi rico fazendeiro, Comendador da Ordem da Rosa, tendo 
recebido ainda a comenda militar da Ordem de Cristo, por ter hospe- 
dado em 1842 em sua fazenda e a expensas próprias, o futuro Duque 
de Caxias e toda sua milícia, vindos para combater os revolucionários 
de Lorena e Silveiras, apoiados pelos liberais do Bananal, dentre eles 
seu irmão Antonio José Nogueira e Francisco de Aguiar Vallim, irmão 
de Manoel de Aguiar Vallim, seu futuro genro. 

Ao falecer, em 1854, com 56 anos de idade, deixou uma das maio- 
res fortunas do país: 

a) - Quatro fazendas (Boa-Vista, Cachoeira, Campo Alegre e Campos 
da W a i n a ) ;  o Sertão da Jararaca (sesmaria), num total de 
3.584 alqueires; 1.817.000 pés de café; e 3.210 cabeças de gado; 

b) - 3.008 escravos; 

C) - Rs-1.021: 000$000 em ouro; Rs-3.050: 000$000 em apólices. 
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Este acervo hereditário corresponderia hoje a três bilhões dt 
cruzeiros, importância superior à do orçamento de muitos Estado: 
do Brasil atual, e daí, sem dúvida a razão dos banqueiros ingleses par: 
concederem um empréstimo ao Governo Iniperial, terem exigido 
aval dos fazendeiros de Bananal (Enciclopédia dos Municípios, vol. 28 
pág. 108). 

Estas fabulosas fortunas, demonstrativas da riqueza não apena: 
dos fazendeiros, como do próprio Império, provinham da lavoura dt 
café, segundo Saint Hilaire, citado por Afonso E. de Taunay (Histó 
ria do Café no Brasil, vol. V, pág. 335). 

O município de Bananal exportava então mais de um milhão dl 
arrobas de café, muito acima dos de Taubaté, Pindamonhagaba I 

Campinas (Taunay, op. cit. pág. 336). 

Em 1867, Bananal, pela última vez, teve renda superior a de todo 
os municípios da Província, inclusive da Capital (Sérgio Buarque dr 
Holanda e Tom Maia, Vale do Paraíba, velhas fazendas, pág. 39) - 

Estando no apogeu do progresso, passando a ser em 1886 o maio 
pi*odutor de café do Brasil, destacando-se a Fazenda Bw-Vista do Cc 
mendador Luciano José de Almeida como a primeira das produtora: 
ocorreu que, a partir dai, os fazendeiros começaram a transferir-s 
para o oeste, a procura de terras novas, mais férteis para o planti 
do café. Todavia, até 1880, Bananal, quer pela cultura intelectual d 
seus habitandes, quer pela prosperidade do seu comércio e opulênci 
de suas lavouras, sustentou sua brilhante posição de região mais ric 
da Província de São Paulo, onde se ostentavam a grandeza e o faustc 

O Comendador Luciano José de Almeida, nascido em Bananal, ei 
25 de dezembro de 1795 e ali falecido em 3 de julho de 1854, casou-c 
em 26 de outubro de 1825, com Maria Joaquina de Almeida Sampaic 
nascida em Taubaté em 27 de novembro de 1803 e falecida em Bana 
nal, em 23 de janeiro de 1882, estando seus descendentes organizand 
para o pr6ximo centenário de sua morte, homenagem de respeito, CE 

rinho e admiração, CI bondosa "Matriarca do Bananal" que, após i 

viuvez, a l f~rr iou mais de quarenta escravos. 

Por falar em escravos, há no meu entender um grave engano 2 
equiparar-se a situação dos escravos dos senhores de engenho, do no 
deste, com a dos escravos dos fazendeiros paulistas de café. No no 
deste, os senhores eram mais autocratas, tratando seus escravos com 
animais irracionais, semoventes, considerados coisas, não obstante po: 
suirem legislação peculiar; ao passo que aqui no sul, eram eIes trata 
dos, salvo raras exceções, mais como empregados ou agregados e da 
a razão de muitos passarem a adotar o nome de família de seus se 
nhores ao serem alforriados, e mesmo após a abolição pela Lei Aurez 
E posso ilustrar minha afirmação com um caso concreto: achava-n 
no balcão de um dos cartórios do Forum, quando ouvi, atrás de mir 
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um advogado pedir ao funcionário os autos de uma ação executiva 
contra José de Aguiar Vallim. Estranhando a requisição, tranquili- 
zei-me ao saber que não se tratava de meu irmão, então Desembar- 
gador, mas de um homônimo, preto, residente no bairro do Limão, 
descendente de escravo da família e que adotara o sobrenome ao tor- 
nar-se liberto. Tive ímpeto de pagar a dívída e encerrar a execução, 
mas naquela época estava iniciando a advoczcia e não tinha possi- 
bilidade financeira para tanto, e assim não pude saber qual o desfecho 
daquela demanda contra meu irmão por homonímia. 

O casal Luciano José de Almeida e Maria Joaquina de Almeida, 
teve nove filhos: 

a)  - Domiciana Maria, casada com o Comenda,dor Manoel de Aguiar 
Vallim ; 

b) - Placídia Maria, casada com seu primo-irmão Pedro Ramos No- 
gueira, Barão de Joatinga; 

C) - Francisca, casada com o Capitão Manoel de Freitas e Silva; 

d) - Laurindo José, Visconde de São Laurindo, casado com Maria 
Gertrudes de Araujo ; 

e) - Antônia Cândida, casada com o Dr. João de Azevedo Carneiro 
Maia; 

f )  - Luiz Antônio, casado com sua sobrinha Francisca de Almeida 
Vallim; 

g )  - Alexandrina, casada com o Comendador José de Aguiar Vallim; 

h) - Antônio Luiz, falecido solteiro; 

i) - Maria Luiza, casada em duas núpcias mas sem descendentes. 

Vejamos agora os descendentes do casal Luciano José de Almeida 
e Maria Joaquina de Almeida Sampaio: 

DOMICIANA MARIA DE ALXIEIDA VALLIM 

A primogênita foi Domiciana Maria de Almeida, nascida em Ba- 
nanal, em 23 de novembro de 1826 e falecida em S. Paulo, em 7 de 
agosto de 1907. Casou-se em Bananal, em 1844, com o Comendador 
Manoel de Aguiar Vallim, nascido em Bananal, em 1806 na Fazenda 
Rio Manso e falecido em sua Fazenda Resgate, em 3 de fevereiro de 
1878; filho do capitão José de Aguiar Toledo, da Ilha da Madeira e 
Maria do Espírito Santo Ribeiro Vallim, de São Tomé das Letras, 
Baependí. O Comendador Manoel de Aguiar Vallim, abastado fazen- 
deiro, com seu casamento somou sua fortuna à da esposa, quasi supe- 



60 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO D E  S. PAUL( 

rando à deixada por seu sogro, uma das maiores do país, aquel; 
época. 

Ao falecer, em 1878, o Comendador Manoel de Aguiar, como eri 
conhecido e como se chama a principal rua de Bananal, deixo1 
também considerável fortuna: 

a) - O solar na cidade, de grande luxo e conforto, referidl 
por ZALUAR em suas "Peregrinações" e que hoje está tomba 
do pelo CONDEPHAAT, Conselho de Defesa do Património Hic 
tbrico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado; 

b) - a magnífica residência no Rio de Janeiro, que fora do Comer 
dador Paulo Mattos, e depois do Barão de Bela Vista (mai 
tarde, Visconde de Aguiar Toledo), seu sobrinho, e onde a bel 
Baronesa de Bela Vista dava suas "partidas", frequentadas pel 
que havia de mais requintado na diplomacia, na política, nas f 
nanças, na riqueza agrícola e nas letras (Wanderley Pinhc 
Salões e Damas do Segundo Reinado, pág. 244); 

C) - Sete propriedades agrícolas: Independência, Três Barras, Cru: 
Pirapitinga, Caieira, Bocaina e a famosa Fazenda Resgate, tan 
bém hoje tombada pelo CONDEPHAAT. 

Em relação à Fazenda Bocaina, que no inventário tocou a se 
filho, Barão de Aguiar-Vallim, dizem que, quando o Comendi 
dor a adquiriu, emitiu um cheque contra a Casa Bancárj 
Sotto-Maior, do Rio, que, após pagá-lo, entrou em liquidação 

d) - Sesmarias na Serra do Carioca, somando estas propriedades 
área de 2.081 alqueires com 1.252.700 cafeeiros; 

e) - 662 escravos; 
f )  - 1.012 apólices da dívida pública; 115 letras hipotecárias c 

Banco do Brasil; 53 títulos da divida pública dos Estados Un 
dos; 267 outros títulos e Rs-150:000$000 em depósito em banc 
de Londres, tudo no montante de Rs-2.078:000$000, o que ho 
corresponderia a 2 bilhões de cruzeiros. 

Cidadão de vida pura, dedicado aos indigentes, como seu sog 
político moderado, integrante do Partido Conservador, morreu sei 
deixar um inimigo, embora vivendo num meio agitado pela polític 
(Agostinho Ramos, op. cit. págs. 406 e 407). 

Como se viu, o Comendador Manoel de Aguiar Vallim, além 
Fazenda Resgate, que era a séde de seu domínio, possuia residência r 
cidade e este seu solar, verdadeiro palácio, além de grande hall ( 

entrada, com suntuosas escadarias, possuia salão de baile, um di 
maiores do país, com lugar reservado para grande orquestra, paredc 
e tetos pintados por artistas de renome, lustres de cristal e bronze ( 

tal valor que foram recolhidos ao Museu Paulista (Cf. Affonso : 



Taunay, História do café no Brasil, vol. V, pág. 337, citando Paulo 
José Pires Brandão e Emílio Augusto Zaluar). A sala de jantar pos- 
suia um grande afresco de Debret, representando a Baía de Guanabara, 
que desapareceu quando as paredes foram caiadas com a "reforma" do 
edifício, então adquirido, em 1907, pelo Governo do Estado que alí ins- 
talou o Grupo Escolar. Neste salão de festas, encontrava-se ainda um 
quadro a óleo, em tamanho natural, do Imperador D. Pedro 11, que 
era descerrado nos dias de gala; e Maria da Glória, primogênita do 
Barão de Aguiar-Vallim, contava que, quando menina, tinha verda- 
deiro pavor daquele quadro porque, quando fazia alguma peraltice, a 
mucama a ameaçava de prendê-la no salão, junto do "homão". 

A Fazenda do Resgate, segundo Zaluar, era notável não só por 
ser uma das melhores propriedades do lugar, como "pelo gosto com 
que são pintadas as salas e a capela da sua casa de moradia cam- 
pestre. A sala de visitas, toda de branco com frisos e ornatos dourados, 
tem o teto de muito bom gosto e nos painéis das portas, delicadas 
pinturas representando os pássaros mais bonitos e conhecidos do Bra- 
sil, pousados nos ramos das árvores ou arbustos de sua predileção, de 
cujos troncos se vêm pender deliciosos e matizados frutos. A sala de 
jantar e a capela, que é um trabalho de muito preço, não merecem 
menos elogios". 

Esta fazenda foi ultimamente adquirida por um moço do Rio de 
Janeiro, Carlos Eduardo Machado da Silva, apaixonado pelas coisas 
antigas e tradição, e que, a expensas próprias, restaurou a casa gran- 
de, mobiliando-a com peças da época, inclusive um cravo, instrumento 
predecessor do piano. Restaurada a sede da fazenda e posta como ou- 
tróra, ao tempo do Comendador Manoel de Aguiar Vallim, o novo 
mecenas seu proprietário veio a falecer, prematuramente, em 1978, 
não tendc tido tempo suficiente para gozar do prazer espiritual que 
a nova Resgate causa aos visitantes. 

Há quem diga que as preocupações de toda ordem, trazidas com 
a restauração da casa grande da Fazenda Resgate, da qual ressurgi- 
ram pinturas do artista espanhol, José Maria Villaronga, causaram o 
prematuro desaparecimento de seu novo proprietário. Como este 
exemplo restaurador vem sendo seguido por outros proprietários de 
velhas fazendas (como Alves Motta Sobrinho, com sua Fazenda Res- 
tauração, em Queluz), eles que se acautelem! 

O casal Domiciana Maria de Almeida Vallim e Comendador Ma- 
noel de Aguiar Vallim, teve sete filhos, a saber: 
1) - Francisca, casada com seu tio materno, Comendador Luiz An- 

tônio de Almeida; 
2) - Amélia, casada com o Conselheiro Pedro Luis Pereira de Sousa; 

3) - Luciano, Barão de Almeida-Vallim, casado com sua prima. 
América Brasilia de Toledo, filha do Visconde de Aguiar-To- 
Ido ;  
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4) - Cândida, casada com o médico, Dr. José Alvares Rubiáo; 
5) - Manoel, Barão de Aguiar-Vallim, casado em primeiras núpcia 

com Eudóxia Alvares Rubião e em segunda núpcias com Mari 
da Glória dos Reis Rabello, filha do conceituado e bondoso mi 
dico, Dr. Eduardo Rabello; 

6) - Guilherrnina, casada com o Senador João Alvares Rubiã 
Junior ; 

7) - Eduardo, diplomata, casado com Justine Duprés, de nacional 
dade francesa. 

- Dentre os descendentes destes sete filhos de Domiciana Marj 
de Almeida Vallim e Comendador Manoel de Aguiar Vallim, cito c 
seguintes: Domiciana Rubiáo Salles, casada com o Dr. Aristidf 
Salles, e seus dois filhos, Aristides Salles Filho, membro do Ministérí 
Público, e José Luiz Rubião Salles, ilustre advogado da Prefeitura c 
São Paulo; Margarida Rubião Meira, casada com o Professor Dr. Dc 
mingos Rubião Alves Meira, da Faculdade de Medicina de São Paulo 
Reitor da Universidade, e o filho destes, Professor Dr. João Alvc 
Meira, Diretor da Faculdade de Medicina, da qual é catedrático; Ev( 
rardo Vallim Pereira de Sousa, advogado e jornalista; Pedro Lu 
Pereira de Sousa, filho, escritor e do alto comércio do café; Manoel ( 

Aguiar Pereira de Sousa, alto funcionário de Alfândega de Santo 
Maria Amélia Baracho Pagano, jornalista e escritora; Maria Guilhe 
mina Vallim de Carvalho Aranha, casada com o Dr. Alvaro de Carv 
lho Aranha, magistrado; Cornélia Vallim Fagundes, pintora, casa( 
com o conceituado médico, Dr. Aluisio Fagundes; Luiz Eugênio R 
bião Vallim, com bela cultura humanística e promissor advogad 
falecido prematuramente aos 30 anos de idade, e seu irmão José R 
bello de Aguiar Vallim, Desembargador do Tribunal de Justiça I 

Estado de S. Paulo, e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Jo; 
Alvares Rubião Filho, serventuário da Justiça, Diretor do Jockc 
Club de S. Paulo; José Vicente ÀIvares Rubião, também serventuár 
da Justiça, economista, bacharel em Direito, redator-chefe do Corre 
Paulista; Henrique de Aguiar Vallim, bancário, esportista, campe 
brasileiro de espada, tendo sido capitão na Revolução Constitucion 
lista, de 1932, e Presidente da Federação Paulista de Esgrima. 

PLACÍDIA MARIA DE ALMEIDA NOGUEIRA 

A segunda filha do casal Luciano José de Almeida e Maria Jc 
quina de Almeida, foi Placídia Maria de Almeida Nogueira (Baror 
sa de Joatinga), casada com Pedro Ramos Nogueira, Barão 
Joatinga. 

Nasceu em Bananal, em 9 de outubro de 1827 e faleceu em 
Paulo, em 23 de março de 1902. Casou-se em Bananal, em 23 de ; 



nho de 1844, com seu primo-irmão, Pedro Ramos Nogueira, Barão de 
Joatinga, nascido na Fazenda Loanda, em Bananal, em 23 de novem- 
bro de 1823 e alí falecido em 7 de janeiro de 1885. 

O casal teve um único filho José Luiz de Almeida Nogueira, no- 
tável Professor de Economia Política da Faculdade de Direito de S. 
Paulo, deputado 2 Constituinte de 1891, senador estadual, casado com 
Maria Arnélia Domingues de Castro, filha dos Barões de Paraitinga. 

Da ilustre descendência dos Barões de Joatinga, cito ainda duas 
pessoas: Embaixador Luiz de Almeida Nogueira Porto, diplomata, 
jornalista, escritor, e o Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, 
egrégio Presidente do Instituto Genealógico Brasileiro, ministro do 
Supremo Tribunal Federal, professor de Direito, imortal da Academia 
Paulista de Letras, e membro do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 

FRANCISCA DE ALMEIDA E SILVA 

A terceira filha de Luciano José de Almeida e Maria Joaquina 
de Almeida, foi Francisca de Almeida e Silva. Nascida em Bananal, em 
14 de dezembro de 1828, onde faleceu em 23 de abril de 1892, casou-se 
com o Capitão Manoel de Freitas e Silva, natural de Rezende e fale- 
cido em Bananal, em 29 de janeiro de 1892. 

O casal teve oito filhos, a saber: 

1) - Luiza, casada com o Dr. José Pereira Leite e Silva; 

2) - Maria, casada com José Rodrigues Pinho; 

3) - Virgínia, casada com o Coronel João Batista Soares Junior; 

4) - Cândida, casada com seu primo-irmão, Coronel Pedro Ranios 
Nogueira Junior; 

5) - Amália, casada com o Tenente Coronel, Pedro R3mos Nogueira 
de Gouvêa; 

6) - Guilhermina, casada com Antonio Carlos de Oliveira; 

7 )  - Elisa, casada em primeiras nijpcias com José Leite Ribeiro de 
Almeida, e em segunda núpcias com seu primo Luiz Augusto 
de Almeida; 

8) - Luciano, falecido solteiro. 
Dentre os descendentes destes oito filhos do casal Francisca de 

Almeida e Silva e Manoel de Freitas e Silva, cito os seguintes: Luiza 
de Almeida e Silva, casada com o engenheiro civil, José Pereira Leite 
e Silva, abastados fazendeiros, possuindo em sua residência obras de 
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arte, destacando-se a famosa escultura em mármore "Le prime rose" 
de Bottinelli, que hoje se encontra no hall do Palace Hotel, de Poço 
de Caldas; Euclides Leite e Silva, alto funcionário da Prefeitura di 
São Paulo, e seu filho, Roberto Leite e Silva, advogado em Sáo Paulo 
Maria Luiza de Almeida Soares, casada com o Desembaragdor AIípil 
Bastos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, escritor e genealogista 
Berenice Soares Freire Gaspar, casada com Dr. Dalzell Freire Gaspar 
estimado médico do São Paulo Futebol Clube; Francisca Leite e Silve 
que foi casada em primeiras núpcias com Guilherme Vallim Alvare 
Rubiáo, advogado, deputado estadual, e em segunda núpcias com AI 
tur Antunes Maciel, Presidente da Caixa Econômica Federal de L 
Paulo e Interventor Federal de Mato Grosso; Vicente de Paula A' 
meida Filho, poiítico, eficiente vereador nesta capital; Maria Cláudi 
de Almeida Schmidt, casada com Diter Schmidt, industrial, Diretc 
da Metalúrgica Tupy, de Joinville. 

-D- 
LAURINDO JOS3 DE ALMEIDA 

O quarto filho de Luciano José de Almeida e Maria Joaquina c 
Almeida, foi o Dr. Laurindo José de Almeida - Visconde de São Lai 
rindo, nascido em Bananal, em 25 de abril de 1836, onde faleceu a( 
81 anos de idade, em 30 de janeiro de 1917. Eçtudou na Universidac 
de Jena, na Alemanha, onde pontifificara o gênio de Kant, e onc 
se formou em Direito. Recebeu de D. Luiz I, rei de Portugal, o títu: 
de Visconde de S. Laurindo, tendo Dom Pedro I1 lhe concedido I 
cença para usá-lo no Brasil, com todas as honras e privilégios c01 
cedidos aos viscondes. 

Político do Partido Conservador, jornalista, orador, conferenci 
ta e abastado fazendeiro, herdou de seu pai a grande Fazenda Bo 
-Vista, tendo sido um dos homens notáveis de sua época pela prim 
rosa educação e cultura. 

Casou-se em Bananal, em 25 de fevereiro de 1858, com Mar 
Gertrudes de Araujo, ali nascida em 21  de setembro de 1840, tenc 
tido o casal 10 filhos: 

1) - América, casada com Manoel Pereira de Souza Guimarães; 

2) - Luciano José, engenheiro formado nos Estados Unidos, casac 
em primeiras núpcias com Maria Ofélia Nogueira Ramos, e e 
segundas núpci,as com sua sobrinha Maria Cândida Ribei 
Barbosa; 

3) - Etelvina, casada com seu primo, Cândido Ribeiro Barbosa, B 
rão de Ribeiro-Barbosa; 

4) - Luiz Augusto, casado com sua prima-irmã, Elise de Freitas 
Silva; 
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5) - Oscar, casado com Maria das Dores Mangini; 

6) - Augusto Luiz, casado em primeiras núpcias com sua prima, 
Elisa de Almeida Leite e em segundas núpcias com Irinéia Pinto 
Oliveira ; 

7) - Maria Laura, casada com seu primo-irmão, Luciano de Aguiar 
Vailim; 

8) - Otávio, casado com Maria Luiza Ferreira Barbosa; 

9) - Reinaldo, falecido menor; 

10) -Alice, casada com seu primo-irmáo e cunhado Luciano de Aguiar 
Vallim. 

Destes descendentes dos Viscondes de São Laurindo, destaco os 
seguintes: Etelvina Laura de Almeida, Baronesa de Ribeiro Barbosa; 
Dr. Oscar José de Almeida, homem bondoso, católico praticante, po- 
lítico jamais derrotado nas eleições, notável orador desde os bancos 
acadtmicos, Vice-presidente da Câmara dos Deputados Estaduais, se- 
nador estadual, Ministro do Tribunal de Contas do Estado. Republica- 
no, não obstante seu pai, o Visconde de S. Laurindo, ser monarquista, 
pai e filho eram amigos e se compreendiam. Modesto e de hábitos mo- 
derados, possuia um caráter nobre e não se imiscuia em conchavos 
para tirar vantagens pessoais, tendo falecido pobre, como também po- 
bres faleceram outros dois políticos incorruptíveis, Prudente de Mo- 
raes e Campos Salles. Casado com Maria das Dores Aguiar Mangini, 
teve o casal treze filhos, dos quais destaco: Maria do Carmo de Al- 
meida, escritora e jornalista sob o peseudônimo "Capitú"; Maria Ger- 
trudes de Almeida Brito, casada em segundas núpcias com o renoma- 
do médico, Dr. Rubens Brito; Maria da Conceição de Almeida Rezen- 
de, segunda esposa do Dr. Gabriel José Benevides de Rezende, notável 
Professor de Direito, catedrático de Processo Civil da Faculdade do 
Largo de São Francisco, e os dois filhos deste casal: José Maria de 
Almeida Rezende, competente advogado em S. Paulo e Maria Apa- 
recida Rezende Gouvêa de Freitas, promissora genealogista. 

ANTÔNIA CÂNDIDA DE ALMEIDA MAIA 

A quinta filha de Luciano 3osé de Almeida e Maria Joaauina de 
Almeida, foi Antônia Cândida de Almeida Maia, nascida na Fazenda 
Boa-Vista, em Bananal, em 13 de -junho de 1837 e falecida em Re- 
zende, em 17 de maio de 1872. 

Casou-se em 17 de fevereiro de 1855, com o Dr. João de Azeve- 
do Carneiro Maia, nascido em Rezende, em 25 de maio de 1820 e alí 
falecido em 22 de dezembro de 1902. Político, foi eleito Vive-Presi- 
dente do Estado do Rio de Janeiro, mas não tomou posse do cargo por 
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não se submeter à disciplina partidária. Advogado e escritor, deixo1 
entre outras obras, "O Município", onde defendeu a autonomia mu 
nicipal, adotada pela Constituição de 1891. 

O casal teve sete filhos: 

1) - Adélia, casada com seu primo-irmão, Gustavo Júlio Pintc 
Pacca, advogado, promotor público e brilhante jornalista; 

2) - Adolfo, advogado, delegado de polícia, vereador, tendo sidl 
companheiro de escritório de Bernardino e Carlos de Campo! 
e um dos fundadores com estes, do Partido RepublicaÍio Paulic 
ta, PRP; foi casado em primeiras núpcias com Amélia EugG 
nia de Azevedo Pacca, e em segundas núpcias com Cleonic 
Peixoto; 

3) - Maria Cândida, casada em primeiras núpcias com João Alve 
da Silva Ramos, e em segundas núpcias com Dr. Virgilio Bal: 
bosa de Souza. 

4) - Lucília, casada com o Coronel Luiz Pereira Leite. 

5) - João, advogado, casado com Maria Amélia de Moura Carijc 

6) - Luiza, casada com o Desembargador Cesar Nogueira Torre, 
que foi Presidente do Tribunal de Justiça fluminense. 

7) - Ismênia, casada com o Dr. Augusto Pereira Leite, que foi : 
Delegado Auxiliar da Polícia de S. Paulo. 

Dos descendentes de Antônio Cândido de Alrneida Maia e D 
João de Azevedo Carneiro Maia, destaco os seguintes: Dr. Paul 
Carneiro Maia, ilustre advogado e professor de Direito Civil da Fi 
culdade do Largo de S. Francisco, com várias obras publicadas, denti 
elas se destacando a muito citada "Substituição Fideicomissária' 
Dr. Rafael Carneiro Maia, juiz da Justiça Militar; Dr. João de Azl 
vedo Carneiro Maia Junior, advogado da Prefeitura de S. Paulo; IIE 
de Almeida Maia, inspirada poetisa e jornalista; Lucília de Almeic 
Maia, casada com o Dr. Moacir Freitas Amorim, médico, assistente c 
famoso Professor Alfonso Bovéro, tendo defendido tese na Alemanl 
e aprovado com distinção e louvor, passando a lente da Esco 
Paulista de Medicina, sendo notável autoridade em anatomia pato1 
gica; Dr. Egberto Maia Luz, advogado em São Paulo, com abri 
publicadas. 

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 

O sexto filho de Luciano José de Almeida e Maria Joaquina i 

Almeida, foi Luiz Antônio de Almeida, que nasceu em Bananal, e 
23 de janeiro de 1840 e faleceu em 28 de janeiro de 1912. 
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Casou-se com sua sobrinha, Francisca de Almeida Vallim, nas- 
cida em Bananal, em 6 de junho de 1845 e falecida em S. Paulo, em 
18 de julho de 1918. 

O casal teve oito filhos: 

1 )  - Maria Luiza, casada com o Dr. Modesto Olímpio Teixeira Bran- 
dão, engenheiro civil; 

2) - Luiz Manoel, falecido solteiro; 

3) - Pedro Luiz, casado com Ana Marques; 

4) - Elvia, casada com José Pereira; 

5) - Tancredo, casado com Izaura Azevedo; 

6) - Hermínia, casada com Joaquim Fernandes Pereira; 

7) - Carmem, casada com Antônio Pinto Silveira Júnior; 

8) - Domiciana, casada com Boleslau Kichau. 

Dentre os descendentes destes oito filhos do casal Luiz Antônio 
de Almeida e Francisca Vallim de Almeida, destaco os seguintes: 
Laura Fonseca, casada com Araken Patusca, jornalista, escritor, e na 
mocidade futebolista de fama mundial, apelidado "Le Danger" pela 
imprensa francesa quando o Clube Atlético Paulistano excursionou 
pela Europa; L e n i a  Brandão Graça que foi casada com Ernani Gra- 
ça, conceituado farmacêutico, político, Prefeito de Bananal; Judith 
Brandão, que foi casada com Dr. Pedro Penteado de Castro, Juiz de 
Direito em S. Paulo. 

-G- 

ALEXANDRINA DE ALMEIDA VALLIM 

Foi a sétima filha de Luciano José de Almeida e Maria Joaquina 
de Almeida. Nasceu em Bananal, em 28 de fevereiro de 1841 e fale- 
ceu em São Paulo. Casou-se com o Comendador José de Aguiar Vallim, 
nascido em Bananal, em 3 de maio de 1836, onde faleceu em 22 de fe- 
vereiro de 1911. 

Ela, era irmã de Domiciana Maria de Almeida Vallim, casada com 
o Comendador Manoel de Aguiar Valiim; ele, filho de José de Aguiar 
Vallim, irmão do Comendador Manoel de Aguiar Vallim, portanto, 
sobrinho deste. 

Em 11 de maio de 1870, do Palácio do Governo de São Paulo, 
foi remetido à Câmara Municipal de Bananal, um requerimento dos 
engenheiros, Manoel Antônio da Silva Reis e Antônio Alves da Silva 
Sá, que se propunham a construir uma estrada de ferro entre Bananal 
e Barra Mansa, mas nada foi resolvido. 
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Dez anos após, 3 de maio de 1880, foi concedida a José Leite Fi 
gueiredo, privilégio para construção da estrada e, em 7 de junho dc 
1880, realizou-se a primeira reunião dos fazendeiros, presidida pelc 
Visconde de São Laurindo. Em 22 de maio de 1882, foi eleita a dire 
toria da "Companhia Estrada de Ferro Ramal Bananalense", consti 
tuida de três ilustres personalidades: Barão de Ribeiro-Barbosa, DI 
João &vares Rubião Junior e Ehráo de Almeida-Vallim, todos apa 
rentados, como se viu. 

A empresa iniciou os servi~os, mas estes foram paralisados cinc 
anos após, por desaparecimento do braço escravo. Foi quando, em 
de setembro de 1887, a empresa, insolvente, entrou em liquidação; 
levado a hasta pública o seu acervo, por duas vezes, não encontro 
licitante. 

Nesta altura dos acontecimentos, D* Domiciana Maria de Almeid 
Vallim, e seu cunhado e sobrinho, Comendador José de Aguia 
Vallim, adquiriram todo o material e constituiram a sociedade "Jos 
de Aguiar Vallim & Cia.", que tratou logo de firmar contrato com 
engenheiro José Caetano Horta Barbosa, o qual, tendo traçado e dir 
gido a construcão do ramal até a metade, veio a falecer, tragicamei 
te, tendo sido então substituido por seu auxiliar, Engenheiro Machi 
do da Costa. 

Finalmente, em 1" de janeiro de 1889, foi inaugurado o tráfeg 
entre os dois municípios, tendo sido as duas máquinas batisadas co 
os nomes das duas famosas fazendas do município: "Boa-Vista" 
"Resgate". 

A estação, que é desmontável, constitui-se de chapas duplas 
metal, almofadadas, inclusive o telhado que também é de chapas ( 

metal, sendo o assoalho de pinho de Riga. Esta estação foi adquiri( 
na Bélgica pela empresa "José de Aguiar Vallim & Cia.", empre 
esta que mais tarde foi vendida ao Comendador Domingos Moitinl 
que alterou então a razão social para "Estrada de Ferro Bananal 
tendo sido em 7 de dezembro de 1918, encampada a estrada pela Uni; 
que a incorporou à Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Pouco tempo depois, o ramal passou para a Estrada de Fer 
Oeste de Minas, depois Rede Mineira de Viação e, em 1931 retornl 
à Central do Brasil. Hoje esse ramal se encontra desativado, ten 
sido removidos os trilhos, permanecendo no entanto, a original esl 
ção adquirida na Bélgica. 

Perdoada esta nova digressão, voltemos ao casal Alexandrina 
Almeida Vallim e Comendador José de Aguiar Vallim, que teve dc 
filhos : 

1) - Luciano, casado em prjmeiras núpcias com sua prima, Mal 
Laura de Almeida, e em segundas núpcias com a irmã des 
Alice de Almeida, ambas, filhas dos Viscondes de São Laurinc 
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2 )  - Alvaro, casado com sua prima, Beatriz Arnélia Pereira de Sousa, 
filha de Amélia de Almeida Vallim e do Conselheiro Pedro 
Luis Pereira de Sousa. 

Dentre os descendentes destes dois filhos de Alexandrina de Al- 
meida Vallim e Comendador José de Aguiar Vallim, destaco os se- 
guintes: Maria Laura de Aguiar Vallim Telles, professora, casada com 
o Dr. Neckyr Freire Telles, conceituado médico, e Carlos Henrique de 
Carvalho, como seu bisavô, também fazendeiro e dinâmico homem de 
empresas, Diretor do grupo Revista dos Tribunais. 

OUTROS BANANALENSES 

Muitos bananalenses ilustres e seus descendentes, foram aqui 
omitidos (o que se justifica para uma palestra de quarenta minutos 
a mim concedidos), pelo que me penitencio e peço escusas. 

Assim, nada falei sobre o Capitão José de Aguiar Toledo, casado 
com Maria Ribeiro Vallim, pais de vários filhos ilustres, dentre eles 
os Comendadores Manoel de Aguiar Vallim, Francisco de Aguiar 
Vallim (este, pai do Visconde de Aguiar Toledo) e Antonio Ourique 
de Aguiar. 

Este último, com seu irmão José de Aguiar Vallim, venderam suas 
propriedades no Bananal e se embrenharam com seus escravos pelos 
sertões à procura de terras férteis no Estado, então Província, do Es- 
pírito Santo, onde fundaram a localidade de São Miguel do Veado, 
hoje cidade de Guaçuí, formando fazendas e deixando alí muitos des- 
cendentes, dentre eles, Virgílio de Aguiar Vallim, neto de Antonio Ou- 
rique de Aguiar, e o bisneto deste, Francisco Lacerda de Aguiar, abas- 
tado fazendeiro em Guaçuí e político que chegou a ser eleito Governa- 
dor do Estado. Também nada falei sobre Henrique José da Silva, Vis- 
conde de Ariró, que apesar de ser catarinense, de Laguna, veio para 
Bananal com 27 anos, onde se radicou; Paulo Egídio de Oliveira Car- 
valho, notável advogado, escritor e político (Senador Paulo Egídio) , 
que deu nome à rua aqui no centro da cidade, onde tenho meu escri- 
tório de advocacia desde que me formei, em 1946. Ezequiel Ramos de 
Paula, advogado, fazendeiro, Doutor em Direito, político e escritor, 
patrono da Cadeira no 32 da ~ c a d e m i a  Paulista de Letras. Francisco 
de Paula Ferreira, que se formou em Direito pela Universidade de 
Jena, falando fluentemente o alemão, jornalista, compositor e violi- 
nista que, na Itália, tocou para Garibaldi, a pedido deste. E dentre 
seus filhos se encontra o Major Acácio Garibaldi de Paula Ferreira, 
renomado professor de Português; Manoel Venâncio Campos da Paz, 
advogado, fazendeiro, professor de humanidades, falando francês e 
latim, comendador da Ordem da Rosa, assim como seus filhos, Artur 
Fernandes Campos da Paz, intelectual da estirpe de Paulo Egidio, Al- 



70 REVISTA DO INSTITUTO I-TZSTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULI 

meida Nogueira, Ezequiel Ramos, como observou Agostinho Ramo! 
e o irmão Alfredo Augusto Campos da Paz, engenheiro e professo 
de Matemática no famoso "Culto à Ciência", de Campinas. Os .trê 
irmãos, Antônio, Brás e Luiz Barbosa da Silva; e mais Antônio Gome 
Nogueira Cobra, que deu nome ao Grupo Escolar do Bananal. Agoi 
tinho Vicente de Freitas Ramos, professor, político, Prefeito de G 
choeira Paulista, orador, conferencista exímio, historiador pertencent 
a este Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, autor da substar 
ciosa "Pequena História do Bananal", de onde haurí quasi tudo qu 
aqui relatei. 

Assim, muitas famílias ilustres, e bananaIenses por nascimenf 
ou por adoção, não puderam ser estudados devidamente neste t r a b ~  
lho, por manifesta premência de tempo. 

Que me perdoem seus descendentes, pois Bananal, apesar de st 
pequenina, foi uma cidade rica, pujante, e daí a complexidade do ten 
que me foi proposto pelo ilustre Diretor do Instituto Genealógico Br 
sileiro, Desembargador Odilon da Costa Manso: FAMÍLIAS PAULII 
TAS DO BANANAL. 

A todos, muito agradecido. 
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PADRE BENTO, APOSTOLO DA CARIDADE 

RoWrto M&& Carvalho 

Introdução. 

No vasto campo da benemerência social, a história de São Paulo 
assinala a presença de um nobilíssimo vulto: Padre Bento Dias Pa- 
checo. Sua passagem por este mundo foi indelevelmente marcada 
por obras que engrandecem a espécie humana. A impressionante 
atuação daquele humilde sacerdote, no retiro do leprosário de Itu - SP, 
vai muito além dos limites de uma narração literária ou científica. E 
por mais aguda que seja nossa inteligência e fértil nossa imaginação, 
jamais poderemos compreender ou alcançar a magnitude, a grandeza 
daqueles longos anos de CARIDADE, vividos pelo sofrimento do pró- 
ximo e amor do Cristo. Padre Bento simboliza uma página literal do 
Evangelho: o amor ao ser humano em seu mais elevado grau. Des- 
pojou-se de todos os bens mundanos para entregar seu corpo, espírito 
e coração a serviço da humanidade, em nome do ALTTSSIMO. E este, 
apontou-line o caminho: minorar as dores i'isicas e as aflições mentais 
de pobres doentes, minados por terrível estigma. O humilde servo de 
Deus, percorreu, então, a senda indicada. Ao longo de quarenta e dois 
anos, cumpriu, cabalmente, a missão que lhe foi destinada. Por isso 
mesmo, Padre Bento Dias Pacheco é universal, sua pátria transcende 
qualquer divisa. Seu comovente drama traz a mais bela marca re- 
gistrada na história do gênero humano: a preservação da vida e a 
santa batalha por um mundo melhor. 

Escorço Genealógico. 

Descendente das primeiras famílias do Planalto de Piratininga, 
Padre Bento pertencia a uma estirpe bem paulista. O tronco principal 
provinha do patriarca Sargento-mor Antonio Ferraz de Arruda, seu 
bisavô paterno, natural de Itu, filho do Capitão Pedra Dias Leite e 
Antonia de Arruda. Pelo lado paterno, Antonio Ferraz de Arruda era 
neto de Manoel Ferraz de Araújo, natural do Porto e Veronica Dias 
Leite, tetravós paternos de Pe. Bento, filha de Pedro Dias Paes Leme 
e Maria Leite e bisneta de Pedro Leme, um dos companheiros de 
Martim Afonso de Sousa, na jornada de São Vicente. Pelo lado ma- 
terno, era neto de Francisco de Arruda e Sá, natural da Ribeira Gran- 
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de, ilha de São Miguel, uma dos Açores, descendente dos Arruda Bote 
lho, e Maria de Quadros, filha de Bartolomeu de Quadros e Izabe 
Bicudo de Mendonça, ele descendente dos Quadros, integrantes da 
primeiras famílias que subiram ao Planalto. Esses informes genea 
lógicos são suficientes para comprovar as raizes genuinamente portu 
guesas e paulistânias de Padre Bento Dias Pacheco. 

Voltemos a Ferraz de Arruda. Proprietário de extensas gleba: 
na região ituana, era um potentado, mantendo o controle políticc 
econômico e religioso em seus domínios. Intrometia-se nos negócio 
públicos, colocando seus asseclas em posições chaves. O comando d 
rico fazendeiro era facilitado pela presença na paróquia de Nossa Sf 
nhora da Candelária, de seu filho Padre João Leite Ferraz de Arrud: 
o construtor da artística Matriz de Itu, inaugurada em 1780. A autc 
ridade, de fato, do chefe de uma numerosa prole, ora, por outro lad( 
bem dosada. Não utilizava seu poderio para obter favores à cust 
do sacrifício alheio ou para espezinhar algum possível desafeto. A 
contrário, vivia preocupado com as benemerências que podia realiza: 
em prol da comunidade ituana. Coração generoso, Ferraz de Arrudi 
desfrutava de excelente prestígio junto a população. Os moradore 
pelas atenções que recebiam, viam nele, um protetor, um pai-fazende 
ro. Contraiu duas núpcias. Em 1727, casou-se, na Matriz de Itu, coi 
Maria Pacheco de Souza Menezes, filha do Capitão-mor Manuel San 
paio Pacheco e Bárbara Pacheco de Sousa Menezes. No tronco dc 
Souza Menezes chegamos aos Bicudos e Pires, dos primeiros anos c 
Piratininga. Em segundas núpcias, Ferraz de Arruda casou-se e] 
Sorocaba, no ano de 1768, com Maria de Camargo Paes. Falecido e] 
1774, deixou, de seu primeiro casamento, nove filhos: Antonia Pachi 
co de Arruda, Pe. João Leite Ferraz de Arruda, Maria de Arruda Pi 
checo. Pe. Antonio Ferraz Pacheco, Bárbara Dias Leite, Pe. José Fe 
raz de Almeida, Mariana Leite Pacheco, Capitão Bento Dias Pachec 
e Anna de Arruda Pacheco. Com exceção do penúltimo citado, o Ci 
pitão Bento, avô paterno de Pe. Bento, os demais eram seus tios-avó 
dos quais, três foram ordenados sacerdotes. Fixemos nossa atenção r 
Capitão Bento Dias Pacheco. Homem de apreciável fortuna, rcsid 
em sua propriedade agrícola, com canavial e engenho de bom renc 
mento, o sítio da Ponte, localizado às margens do lendário Tietê, 
uma legua da vila ituana. O canavial estendia-se pelas encostas de un 
colina, em cujo cimo despontava a casa grande. As margens do veli 
rio, a galharia da vegetação luxuriante e, mais adiante, a pastager 
Escreve Novelli Jr., distinto biógrafo de Pe. Bento, que o Capitão Be 
to  Dias Pacheco era "homem austero, de costumes irrepreensiveis 
vida patriarcal" e "em meio a uma centena de escravos, procura7 
criar os filhos, educando-lhes na religião católica e garantindo-lh 
prcmisror futuro". Como constante leitor, autodidata, era homem I 

boa cultura, dado mesmo a fazer versos em latim. O Capitão Ben 
casou-se em 1776 com Izabel de Arruda Campos, avó paterna de F 
Bento, filha do Sargento-mor Estanislau de Campos Bicudo e Anton 
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de Arruda. Desse consócio nasceram nove filhos, a saber: Pe. Fran- 
cisco Pacheco de Campos, Antonio Ferraz de Arruda, Bento Dias Pa- 
checo, o moço, Pedro Femaz de Arruda, Estanislau de Campos Arruda, 
Maria Dias Pacheco de Arruda, Izabel de Campos, Manoela de Arruda 
Campos e Ignácio Dias Ferraz. Este último, após contrair matrimô- 
nio com Ana Antonia do Amara1 Gurgel, filha de José Arruda do Arna- 
ral Gurgel, descendente dos Godoy, e Gertrudes de Camargo Penteado, 
descendente dos Camargo, fixou residência no citado sítio da Ponte. 
Dessa união e nesse local, nasceram dois filhos: Francisco Ferraz de 
Camargo e, aos 17 de setembro de 1819, Padre Bento Dias Pacheco, 
o Apóstolo da Caridade. 

Infância, Juventude, Estudos. 

Seus primeiros anos foram passados no sítio da Ponte, junto dos 
avós paternos e dos pais. Desde tenra idade, aparecem os sintomas da 
vocação sacerdotal. Forte e inteligente, o menino Bento acompanha, 
com muita devoção, as  rezas e cânticos litúrgicos, frequenta a capeli- 
nha, aprende, com sua mãe, o catecismo e a fazer orações. 

Em 1829, ao completar dez anos, Bento perdia seus queridos avós, 
proprietários do sítio da Ponte. Seus pais, Ignácio e Ana Antonia re- 
solvem transferir moradia para Itu, vila de sete mil habitantes. Pen- 
savam na educação e no futuro de Bento e a vila oferecia recursos 
para tanto. Naturalmente, a mudança foi sentida. O jovem iria ex- 
perimentar, em seu novo meio, as primeiras asperezas da vida, sofrer 
os impactos de um mundo diferente e sentir, na alma, que estava 
predestinado a uma grande e nobre missão. 

Em Itu, não faltavam mestres, mormente sacerdotes. Bento já 
possuia alguma instrução, fruto daquelas lições tomadas de sua mãe. 
Passa agora a frequentar as aulas do padre-mestre Luiz Mendes da 
Silva. O local era o antigo Convento dos carmelitas, fundado em 1719. 
Ao perceber que o menino estava bem adiantado, padre Luiz enca- 
minha-o para as aulas de gramática e latim dos padres Felix do Ama- 
ral Gurgel e João Paulo Xavier, ex-aluno de filosofia do Pe. Diogo 
Antonio Feijó, o notável estadista do Império. 

Habituado a vida campestre, o pai de Bento estava longe de se 
adaptar ao burburinho da vila. Seu gosto mesmo era sentir a natu- 
reza, andar no meio das plantações, tanger o gado, dar ordens aos ca- 
lejados trabalhadores do campo. Não pensou duas vezes. Na primeira 
oportunidade, juntou a sobra da venda do sítio da Ponte e fechou 
negócio, adquirindo novas terras, também situadas na região ituana. 
A propriedade levava um nome significativo: sitio do Quilombo, um 
antigo valhacouto de escravos fugidos. Alí, os pobres escravos encon- 
trariam um refúgio, vislumbrando suavizar suas penas. Bento, porém, 
devia prosseguir os estudos. Afinal, já estava bem encaminhado e a 
vila era o local próprio para formar e desenvolver a personalidade do 
menino, bem como aprimorar seus conliecimentos. Ficou então resol- 
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vido que o pai partiria para o Quilombo, situado nos arredores dt 
freguesia de Indaiatuba, a bondosa mãe, Ana Antonia, permaneceri: 
em Itu para cuidar do filho imberbe, mormente no acompanhamentc 
dos estudos e Bento iria ingressar numa primeira escola, o Conventc 
dos franciscanos, consagrado a São Luiz, bispo de Tolosa, situado nc 
velho largo de São Francisco. A escolha era o ideal naquele momento 
Não se tratava de um Seminário, ainda inexistente na província dc 
São Paulo, nem tão pouco, de um estabelecimento superior de culturi 
religiosa. Os franciscanos tinh,am, por missão, além da intrução ele 
mentar, formar sacerdotes seculares, futuros missionários, discipulo 
do poverelo de Assis. Incluia-se, no currículo escolar, latim, filosofia 
retórica, matemáticas e alguns trabalhos manuais. 

Levado por sua mãe, o jovem Bento foi ar2mitido naquele cená 
culo. Dissipou-se logo, qualquer timidez, dado o carinho e a atençã 
que recebeu dos sacerdotes. Entre estes, Frei Manoel de Santa Per 
petua, preceptor e amigo-conselheiro. Outros dedicados mestres-fra 
des transmitiram as humanidades ao jovem: José de Santa Delfinz 
Francisco de Mont'Alverne e Inácio de Santa Justina. As prédicas 
os exemplos daqueles virtuosos sacerdotes calaram fundo no espírit 
do estudante. Em contrapartida, conquistou a amizade e admiraçãc 
pelos estudos e qualidades de caráter, dos mestres e colegas. 

Foi no interior daquele cenóbio que Benta sentiu-se verdadeirf 
mente atraido para a vida religiosa. Estava traçada a definição de sec 
passos, o sacerdócio. "Foram os exemplos de piedade, que ali ness 
Convento admirara, que fizeram nascer, em sua alma juvenil, ess 
vontade que, depois se manteve irrevogável, de se fazer padre, exercc 
também esse divino ministério, que alí presenciara, praticado, c01 
toda piedade e fervor, pelos franciscanos. Foi, por certo, aí nes: 
Convento franciscano que ele ouviu a voz do Senhor, chamando-o a : 
alistar entre cks ministros do seu altar; foram, por certo, os exemplc 
de piedade, de humildade e de caridade que alí admirara, que o levi 
ram, mais tarde, a tornar-se grande, incomparável mesmo, na prátic 
dessas acrisoladas virtudes" (sic,cf. depoimento de Francisco Narc 
Filho). 

Em, 1834, quando contava 15 anos, o jovem Bento recebe a no1 
cia do falecimento de seu pai. Passados alguns dias, sua mãe sentiu 
impossibilidade de, sozinha, administrar a propriedade do Quilomb 
Pensou, então, que o filho poderia assumir a responsabilidade de cu 
dar do sítio, zelando pelo bem-estar dos moradores e escravos, be 
como, orientando os negócios inerentes à produção agrícola. Via niss 
a única solução para o problema, mesmo porque, ninguém mais, exc 
to o filho, poderia acudi-Ia naquele tormentoso período. Resolut 
dirige-se ao Convento de Itu e pede à Bento que vá ajudá-la na man 
tenção da gleba. O jovem, embora tenha vivido os anos da infânc 
no meio rural, conhecia suas limitações quanto à capacidade de adn 
nistrar uma propriedade. Afinal, durante aqueles anos, conviveu co 
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os amiguinhos da mesma idade, interessando-se apenas pelos folgue- 
dos de uma infância sadia. Criança, não podia acompanhar o pai 
nos negócios do sítio e assim, nada entendia de administração. Estava, 
entretanto, diante de um convite de sua mãe, o qual, para ele repre- 
sentava uma intimação. Via na súplica materna, o símbolo de uma 
virtude: a obediência. Dominava bem a prática desse mandamento 
cristão e aquele momento, era mais uma oportunidade de deslanchá-10. 
Acima de qualquer conveniência de ordem pessoal, era preciso obede- 
cer A sua querida mãe. Certo que relutou por alguns instantes. 

Gostava muito dos mestres, dos estudos, das orações, mas, a obe- 
diência imperava em sua mente e coração. Despede-se, um tanto amar- 
gurado, dos bondosos sacerdotes franciscanos, apanha seus pertences 
e segue, em companhia de sua mãe, para o Quilombo. Lá, Eento 
Dias, procura se distrair com o trabalhos próprios da vida rural. Aju- 
da os escravos na faina diária, anda a cavalo, visita parentes, fre- 
quenta a capela, analisa os números da receitâ e despesa, alimenta-se 
bem e dorme cedo. Os ares do campo e a vida disciplinada explicam 
a excelente saúde do rapaz, forte e sempre disposto. A robustez do 
organismo vai ajudá-lo, mais tarde, na ciclópica obra de protetor dos 
enfermos. 

Aquela vida campestre, entxetanto, aos poucos, vai ficando monó- 
tona. Não era para aquilo que havia aprendido as lições dos padres 
franciscanos de Itu. Lembrava das orações que sua mãe ensinara, do 
ambiente cristão de sua infância e percebia que o seu destino era uma 
permanente comunhão com Deus. Começou então a se impacientar. 
Sentia falta dos livros, do convívio e das prédicas dos sacerdotes, da 
quietude do Convento. Sentia também que algo o arrastava para a 
vida religiosa. A voz de Deus fazia-se presente nos momentos de medi- 
tação, como quê a lhe ordenar que abraçasse a carreira sacerdotal. 
Frequentar aulas mais adiantadas, preparando-se para o sacerdócio, 
tornou-se uma obsessão no dia a dia do rapaz. Era preciso, porém, 
vencer a possível resistência materna. Há algum tempo, sua extremosa 
mãe havia notado algo diferente no querido filho: o semblante tris- 
tonho, as horas em silêncio, o apêgo ao livro de orações, o debruçar 
constante diante do oratório. Não queria continuar vendo-o assim. 
Afinal, era um jovem, criado e educado num lar feliz. Chegou mesmo 
a pensar que estivesse doente. Por diversas vezes perguntou se sentia 
alguma dor ou se estava magoado com alguém. Foi numa dessas vezes 
que veio a revelação: - mamãe, a vida aqui não me serve. Quero-a 
muito, mas preciso partir. Desejo ser sacerdote. 

Bento aguardou, por segundos, a reação de sua mãe. Percebeu, pelo 
semblante, que lhe era favorável. Sem esconder a emoção, em Iágri- 
mas, abraça-o e beija-lhe a testa, dizendo: - Ah! meu filho, como 
vou sentir sua ausência! Já estava tão habituada com você ao meu 
lado! Mas, se é esta sua decisão, louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo! 
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D" Ana Antonia sentia que ter um filho sacerdote era uma suprem: 
honra. Deu-lhe a benção e como a mulher forte do Evangelho, tratot 
de encaminhá-lo ao bispo diocesano de São Paulo. 

O que teria levado aquele jovem a desejar tornar-se sacerdote, quandc 
podia gozar uma vida faustosa ou seguir tantos exemplos de filho: 
de fazendeiros da época, isto é, estudar nos centros adiantados d: 
Europa? Os dias vividos na infância e na pré-adolescência com t 
família, onde os nomes de parentes sacerdotes eram citados com fre 
quência ou, eles próprios, vinham visitar aquele lar bem constituido 
depois, os dias passados no Convento franciscano de Itu; finalmente 
os momentos de meditação no sítio Quilombo, onde a lembrança daque 
les dias, era uma constante. Foram as motivações da grande decisão 

Resoluto e firme em seu propósito, Bento segue para São Paulo 
Na Sé Catedral - ao lado da Igreja, com instalações para o Cabido 1 

as Aulas - matricula-se no curso de Teologia Moral ministrado pelc 
talentos0 cônego Joaquim Anselmo de Oliveira. Aquele moço de I tu  
com seus vinte anos, atraiu logo a atenção e admiração dos mestre 
e colegas. Era incomum tanta dedicação aos estudos, a disciplina exem 
plar, a simplicidade no trato e o desejo de ajudar os colegas meno 
abonados. Já pululava em seu coração a maior das virtudes, a CA 
RIDADE que, mais tarde, foi o apanágio de sua existência. Recebi, 
de sua mãe, sempre preocupada com o seu bem-estar, a mesada parl 
as  despesas pessoais. O que fazia? Separava o mínimo para seu sus 
tento e distribuia a maíor parte entre os colegas e os pobres que pe 
rambulavam pelas melas da velha São Paulo. Sentia-se feliz, pois, er 
assim que desejava viver. 
Nos estudos, distinguia-se dos demais; os conhecimentos que trov 
xera de Itu permitia-lhe maior rendimento nas matérias do curso, 
que, provocava elogios dos mestres. As distinções que recebia não 
iludiam e muito menos, davam-lhe motivos para qualquer rasgo d 
vaidade. Creditava-as como graças recebidas do Senhor e prosseguia se 
cotidiano na simplicidade, tal como, quando veio do Quilombo. 

O mês de outubro de 1843 raiou luminoso para Bento Dias Pi 
checo. Com seus 24 anos, após o término das aulas na Sé, recebe, n 
oratório do Palácio Episcopal, das mãos do bispo de São Paulo, I 
Manoel Joaquim Goncalves de Andrade, as ordens de presbíterc 
A Igreja ganhava um novo sacerdote, predestinado a se tornar UI 
dos mais belos ornamentos do clero brasileiro. Contente com a ordt 
nação, algo que sempre perseguira, o nove1 sacerdote estava pront 
para iniciar o seu ministério. 

O Sacerdote. 
Na manhã do dia 28 de outubro de 1843, celebrou a primeir 

missa na Igreja do Bom Jesus, em Itu. Demorou pouco na cidade, elc 
vada A tal categoria no ano anterior. O reconhecimento das virtudt 
do jovem sacerdote levou a autoridade eclesiástica a designá-lo par 
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um primeiro cargo, o vicariato na paróquia da freguesia de Indaiatuba. 
Iniciava então, uma curta carreira de sacerdote regular. Antes de 
assumir a administração daquela paróquia, Pe. Bento permanece, por 
alguns dias, pensativo. Estabelece, em seu espírito, um dilema, logo 
dissipado pelo dever de obediência. Pessoalmente preferia retomar ao 
sítio do Quilombo e nele desempenhar seu munus pastoral, dando as- 
sistência espiritual e material aos escravos e moradores e, ficaria ao 
lado de sua extremosa mãe, auxiliando-a nas questões atinentes aos 
negócios da lavoura. Mas, sua condição de presbitero exigia o estrito 
cumprimento do dever de obedecer às determinações superiores. Esta 
era, na verdade, sua única opção. Segue para Indniatuba e assume a 
direção da paróquia. Os dias transcorrem numa certa rotina. Aos 
poucos, percebe que as tarefas de uma paróquia eram incompatíveis 
com seu ideal de catequese, com sua formação de missionário. Havia 
ainda um sério agravante. Como pastor de almas era sua obrigação 
atender a todos, indistintamente. E nessa missão foi notando que, pela 
política, os paroquianos estavam divididos. As facções partidárias, li- 
berais e conservadores, teciam suas intrigas políticas. Estas, acaba- 
vam refletindo no trabalho do sacerdote. O objetivo de cada grupo era 
atrai-lo para suas hostes. Mesmo preenchendo seu tempo com bati- 
zado~. confissões, casamentos, missas, sermões, enterros e procissões, 
Pe. Bento não conseguia se libertar daquelas tramas. Aborrecido, 
deixa, repentinamente, a paróquia. Somente mais tarde é que o bispo 
toma conhecimento e compreende seu gesto. Oferece-lhe então, a pa- 
róquia da freguesia de Cabreuva, também nas proximidades de Itu, 
sob o pretexto de que, seus moradores estavam há muito tempo, sem 
assistência religiosa. Alguns amigos lá residentes insistem na aceitação 
do convite. Pe. Bento, mesmo considerando a primeira experiência 
mal sucedida, tenta mais uma vez. Logo nos primeiros dias, acaba se 
convencendo e agora em definitivo, que sua atividade sacerdotal de- 
veria ser outra. Mais algum tempo e pede ao bispo diocesano que seja 
dispensado do cargo de vigário. Estamos em 1847 e ei-10 de volta ao 
seu ambiente preferido, o sítio do Quilombo. Além dos serviços reli- 
giosos, passa a administrar a propriedade. Ariuma tempo para em- 
preender uma longa e cansativa viagem, por terra, ao Rio de Janeiro, 
como convidado do recém-eleito bispo de São Paulo, o ituano D. An- 
tonio Joaquim de Melo, que precisava ir  à Corte para obter a habili- 
tação canônica. Permanece pouco tempo na entáo cap'tal do país. 
Sente-se incomodado com o bulício da sede do Império. Preocupa-se 
com sua querida mãe e com o pessoal que deixou na gleba rural. Era  
preciso prosseguir na assistência espiritual e material daquela gente, 
a maioria constituida de escravos. Após alguma insistência é dispensado 
por D. Antonio. Imediatamente retorna ao Quilombo. Inicia entáo, um 
longo preparo para a grande mudança de sua vida. Foram vinte e 
dois anos de aprendizado da prática da caridade. No cotidiano do sítio 
e seus arredores, Pe. Bento observa e se compadece dos deserdados 
da sorte, os sofredores dos males do corpo e carentes do conforto es- 
piritual. Sua atenção maior é despertada para os viandantes, homens 
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e mulheres, maltrapilhos, párias que batem à sua porta, pedindo ali 
mentos. Muitos estão doentes, contagiados pela. variola, febre amarelz 
e, a mais terrível e abominável, ri lepra. O saudoso Mons. Deusdedi' 
de Araújo num artigo publicado em A VOZ DE ITU, 1951, dcfinii 
bem a situação dos doentes: "Segregados do convívio social, ama1 
diçoados pela crueldade do destino, ei-los, cadáveres ambulantes, mor 
rendo aos poucos, a calcarem estradas poeirentas sob os ardores dc 
sol de incêndio ou sob a intempérie das estações rudes. Expulsos da 
cidades, onde se temiam os contágios do mal, assinalados pelos estigmci 
repulsivos da pior das enfermidades, escondiam as suas chagas na 
glebas solitárias, quando não tocados de ódio e envenenados por inc 
tinto vingativo, como alcatéias de malfeitores, agrediam e despojavan 
os viajores incautos" (sic) . 

Pe. Bento em suas andanças diárias, encontra homens chaguer 
tos, prostrados à beira dos caminhos, fracos e disformes. Pedem a j ~  
da ao sacerdote. Sua primeira reação é de medo. Sente piedade, mas, a 
mesmo tempo, repugnância pelas chagas expostas. E o próprio Pc 
Bento que, mais tarde, no leprosário de Itu, confessa ao seu amig 
Francisco Nardy Filho: "O pobre Iázaro causou-me sempre grand 
dó, sempre tinha infinita piedade dos seus sofrimentos, mas a presenç 
de um morfético causava-me um verdadeiro horror; jamais lhe negav 
a minha esmola, porém, jamais tinha a coragem de fixar a vista ei 
sua faces; dava-lhe a esmola, mas nunca lhe dirigia a palavra e p1.c 
curava afastar-me dele o mais depressa; sempre que me era poçsívl 
evitava o encontro com esses pobres doentes e, quando pelas estradt 
acontecia passar pela frente de um rancho de morféticos ou topa1 
com alguns deles pelo caminho, dava-lhes a minha esmola e toca\ 
o cavalo em que eu ia montado para, assim, afastar-me logo desi 
encontro, tal era o medo, o horror que, quando moço, eu tinha c 
morféia. Foi, por esse motivo que, por duas vezes, recusei os conviti 
que a Câmara Municipal de Itu me fizera para ocupar o cargo qi 
hoje ocupo - capelão deste hospital" (sic). Ao concluir seu depc 
mento a Nardy Filho, conta a metamorfose de sua vida, o cham 
mento divino: "Altos desígnios de Deus! Eu que tanto medo, que ta11 
horror tinha dos pobres morféticos, eis-me aqui, vivendo no me 
deles, sem nada temer, sem nada recear, cumprindo o que Deus, pa 
meu próprio bem, fez nascer em meu coração. Foi Deus que aqui n 
trouxe, é Ele quem me dá força e coragem para tratar destes pobr 
doentes" (sic) . 
A Grande Mudança. 

Voltemos ao sítio do Quilombo. Depois de muito observar e r 
frer por aqueles párias, o sacerdote é tocado pelas palavras de S 
Mateus, 19,21: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens 
dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-mt 
Era preciso, porém, i r  mais além, conforme os ensinamentos da p 
meira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, 13,3: "E ainda q 
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distribuisse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda 
que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse carida- 
de, nada disso me aproveitaria". 

A decisão que iria mudar a vida de Pe. Bento estava tomada. É 
chegado o momento. Despoja-se de todos os bens materiais. Sua aten- 
ção volta-se para as Casas de orações e caridade. Ajuda o Conven- 
tinho "N. Sra. das Mêrces" e a Santa Casa de Misericórdia de Itu. 
Liberta os escravos que, na verdade, eram seus melhores amigos. Com 
o pouco que sobra, adquire uma casa de taipa e quintal, defronte ao 
Hospital dos lázaros, bairro do Matadouro, em Itu, construido, muitos 
anos antes, pelo benemérito Pe. Antonio Pacheco da Silva. Corria o ano 
de 1869. A pequena vila dos tempos do Pe. Antonio e da independência, 
elevada à cidade em 1842 e bafejada pelas lavouras de cana de açúcar 
e café, transformou-se num importante centro político e econômico do 
antigo centro-oeste paulista. Pe. Bento dirige-se à Santa Casa, que ad- 
ministrava o velho e decadente leprosário e se oferece para exercer o 
cargo de capelão e zelador do hospital e da capela, ao lado, em honra 
do Senhor do Horto. Ao mesmo tempo, solicita, na Matriz, a compe- 
tente provisão eclesiástica que o investia naquelas funções. Com a posse 
da licença, desce a Rua Direita, atual Paula Souza, levando apenas um 
breviário e um cálice de missa. Atravessa o local da futura Companhia 
Ituana de Estrada de Ferro e chega ao portão do leprosário. Quem 
seria aquele homem de batina surrada e chapeu velho? Era natural 
que os doentes fizessem essa interrogação, surpresos com o recém-che- 
gado. Afinal, todos tinham medo deles e agora surge alguém, pare- 
cendo tão amigo e familiar. Passados alguns instantes de incredu- 
lidade, começam a acreditar no que viam. I-, que, em seu primeiro 
sermão, na capelinha, Pe. Bento deixa bem clara sua intenção: "Meus 
irmãos, vim morar com vocês. Minha vida é, agora, a vida de vocês. 
Que Deus vos abençoe". Conta - David Amaral, um vendedor de 
balaios nas ruas de Itu e testemunha daquele momento: "a dor e o 
sofrimento daqueles doentes cesaram por algum tempo, dando lugar 
à uma alegria geral. Após celebrar missa, Pe. Bento recolheu-se ao 
seu pobre quarto na casa que adquirira alí perto. Nele, um catre de 
couro, uma mesa e algumas cadeiras; na parede, um prego para pen- 
durar a batina. Dias depois, parava à porta uma carroça, trazendo 
alguns livros e roupas". 
Tinha inicio a etapa mais brilhante do sacerdócio de Pe. Bento. Instala 
ali, o palco onde seria apresentado o grande drama de sua vida - 
servir ao próximo para agradar a Deus. 

A Lepra, Um estigma social. 
Desde os mais remotos tempos até época anterior à Segunda 

Grande Guerra, a lepra ou morféia foi considerada um anátema so- 
cial, um verdadeiro flagelo da humanidade. A doença, originária do 
Egito e fndia se espalhou pelo mundo, alcançando o seu ponto de maior 
difusão no século XM, quando todos os continentes sofriam do mal. Os 
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sintomas que ela apresentava eram carregados de conotações arre 
piantes: mutilações nos olhos, nariz, boca, laringie, gânglios linfáti 
cos e alguns órgãos viscerais. Condenava, o enfermo, a um isolamen 
to obrigatório; era voz corrente sobre o perigo do contágio, ao meno 
contacto. O simples pronunciar da palavra "lepra" representava 1 

sígno da maldição e da execração. A sociedade, em qualquer parte d 
mundo, tinha pavor dos leprosos. No Brasil, a doença, embora cc 
nhecida desde os primeiros tempos da colonização, tornou-se mais divu 
gada a partir das providências pioneiras de amparo. As populaçõe 
de nossas vilas e cidades do início do século XIX, mais conscientes d 
mal, passaram a repelir, com veemência, qualquer aproximação dc 
Iázaros. Expulsos do ambiente familiar, segregados do meio socia 
amaldiçoados pela crueldade do destino, vão bater nas portas da c: 
ridade. Passam a perambular pelas estradas poeirentas, concentram-s 
nas proximidades dos sítios e vilas, em palhoças miseráveis, num 
indesejável presença. Felizes os que conseguiam viver em míserc 
casebres, nos fundos de quintais ou os que possuiam alguma montarj 
para suas andanças. De qualquer forma são estigmatizados. Pede] 
esmolas aos desavisados passantes. Frequentemente, entravam pel: 
ruelas e becos; ao bater em alguma porta, devidamente trancada, 2 
moedas vinham pelo ar, jogadas por uma fresta de janela. Quanc 
não, uma latinha, na ponta de uma vara, servia para colocar 
óbulo, deixando o ofertante bem afastado. As pessoas ao jogar 
moedas, tapavam o nariz para não respirar o ar infestado; depoj 
corriam a lavar as mãos e o rosto,. Haviam doentes que chegava 
a cavalo, geralmente aos sábados, causando verdadeiro pânico nas p 
pulações. O estigma da lepra perseguia os pais, filhos, primos, sob1 
nhos e outros parentes. Corria à boca pequena: fulano, tem cas 
de lepra na família. E todos se afastavam desta. Se alguém desejaT 
alguma praga para um eventual inimigo ou desafeto, bastava de$ 
jar-lhe a lepra. 

Remédios para o mal? Não existiam. Estava distante o tempo I 

médico norueguês Gerhard Arnauer HANSEN (1841-1912), o ber 
mérito descobridor do agente causador da cloença, e o emprego da si 
fona, medicamento posterior aos anos de 1940. Estava ainda longe 
idéia de que o contágio da doença é difícil e muito relativa a neces 
dade de isolamento. Assim, o grande problema da época, não era 
cuidados médicos, ainda inexistentes, mas sim, de assistência caril 
tiva. Surgem então, os homens providenciais, autênticos anjos protel 
res, portadores da misericórdia divina. Na então província de S 
Paulo, mais precisamente, num sacrossanto terreno da vila de Itu, ( 

nhecido como a CHACARA DA PIEDADE, o Pe. Antonio Pacheco 
Silva, com uma visão profética do mal, constroe e faz funcionar, 
partir de 1807, o seu Hospital de Itu, ou melhor, a sua Casa de C 
ridade. É o primeiro Apóstolo dos lázasos no Brasil, O doente, por p 
que fosse o seu estado, descobre algum lenitivo no leprosário do I 
dre Antonio. Depois de baldadas todas as esperanças de ajuda, esf 
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mados e corroidos pelo sofrimento, encontram, no leprosário, o abri- 
go salvador. Por ocasião do falecimento do Pe. Antonio, em 1825, já 
era possível vislumbrar alguma forma de amparo, algum meio de se 
obter um mínimo de dignidade, de revigoramento espiritual para aque- 
les seres humanos totalmente marginalizados. Tudo o que acontecia 
naquele recanto de Itu, vai se repetir mais tarde, em proporções maio- 
res, gigantescas, sob o incansável comando de uma outra sotaina ne- 
gra, um admirável anjo tutelar, Pe. Bento Dias Pacheco. 

A Obra Ciclópica. 

O que mais admirar no extraordinário amigo daqueles doentes? 
Suas andanças, pelos caminhos próximos, a procura dos leprosos mo- 
ribundos? O transporte nos braços e o aconchego em seu catre, en- 
quanto repousava, das fadigas do dia, no assoalho de terra batida? 
As palavras de conforto e ânimo nos instantes de revolta, dos doentes, 
diante da continuidade de uma doença implacável e do terrível isola- 
mento a que estavam condenados? A certeza, daqueles doentes, do 
destino de uma vida eterna no seio do Senhor, no momento de dis- 
tribuir a extrema-unção? Abrir a terra com as próprias mãos para 
acolher corpos decompostos dando-lhes uma sepultura digna? Juntando 
todas essas interrogações, há um denominador comum, que realmente 
nos assombra pela perfeição de sua prática: o despojamento total dos 
haveres para abraçar, em toda sua plenitude, a autêntica caridade 
cristã, o mais sublime mandamento evangélico - o amor ao próximo. 
O leprosário de Itu transformava-se no templo sagrado da caridade. 
Como entender o sublime gesto? Não é possível! Responde, Novelli 
Jr., ilustre cultor de Pe. Bento: "Seu gesto não fora traçado para a 
compreensão dos homens. Sua diretriz de vida já estava no plano da 
economia da Providência e não nos cálculos da vida terrena". Repetia-se 
com Pe. Bento a mensagem de São Paulo na primeira Epístola aos Co- 
ríntios, 13, 2: "E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos 
os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, até ao 
ponto de transportar os montes, e não tivesse caridade, nada seria". 
Compreendia Pe. Bento que das três virtudes teologais - fé, espe- 
rança e caridade - a maior delas é a CARIDADE. 

E quanto ao retiro de 42 anos no interior do leprosário? Os do- 
cumentos coevos dão uma pálida idéia. Pelo ano de 1861, um pouco 
antes de Pe.Bento adentrar o hospital, lá esteve o viajante naturalista 
português Augusto Emilio Zaluar. No diário de sua viagem, anotou: 
"O hospital dos lázaros é também um edifício importante, colocado 
fora da povoação e em alinhamento com a rua de Santa Cruz. Foi fun- 
dado e conservado por muitos anos pelo Padre Antonio Pacheco. Tem 
capacidade bastante para receber grande número de morféticos, ofe- 
recendo, para isso, todos os c6modos; além de uma boa quinta, possui 
um cemitério e a capela onde se administra, aos enfermos, o pasto 
espiritual". E concluiu: "Quanto a nós, bastaria esta instituição para 
fazer honra aos ituanos" . 
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Um abalisado médico do Rio de Janeiro, estudioso do mal de Han- 
sen, o Dr. José Lourenço de Magalhães, escreveu em seu livro "A 
Morphea no Brasil", editado em 1882: "Quando a sociedade retrae-se 
em presença da miséria, surgem, em compensação, uns ENTES PRO 
VIDENCIAIS que, na cidade de Itu, tomaram os nomes de Antonio Pa, 
checo da Silva e Bento Dias Pacheco, ambos sacerdotes e, um deles 
herdeiro das virtudes e da missão do outro. Pode-se, deste modo, dize] 
que aquele edifício da cidade de Itu não é um hospital, nem um asjlo 
É, isto sim, a Igreja Matriz da caridade humana.. . "  Em 1885, c 
magnânimo Vigário de Itu, o sempre lembrado e admirável Pe. Migue 
Corrêa Pacheco, respondendo ao pedido de informações feito pelo Dr 
José Lourenço de Magalhães, para o novo livro que estava escrevenào 
sob o título "A Morphea é contagiosa?" anotou a propósito de Pe 
Bento: "Um santo sacerdote é o capelão e dedica-se exclusivamente a( 
tratamento e alívio dos morféticos, fazendo-lhes companhia perena" 
Nesse mesmo livro, o Dr. Magalhães narra suas impressões da visit: 
de inspeção que fez ao leprosário, em 10 e 11 de outubro de 1889: "Ni 
tarde do dia da minha chegada à cidade, o distintíssimo Dr. Cesá 
rio de Freitas convidou-me a visitar o asilo dos lázaros, apresentan 
do-me ao Padre Bento. Com a maior simplicidade recebeu-nos o santl 
homem na casa que há 21 anos habita, e que é sempre franca aos mor 
féticos, aos quais, recebe na sua sala e faz sentar a sua mesa. Durant 
esses 21 anos tem sido, o Padre Bento, o único enfermeiro; é ele qul 
trata-lhes das chagas, toma-os nos braços, levanta-os ou leva-os a 
leito; é deles o capelão, o confessor, o companheiro, o conforto, a cor 
solação, o anjo tutelar. Nunca em minha vida tive tanta veneraçã( 
uenti o espírito tão edificado como na presença desse homem simple: 
humilde e admirável! A ele comparados, como são ínfimos os maic 
rais da terra! Foi a cidade de Itu a pérola da minha excursão, porqu 
aí encontrei o que, talvez, não haja em outro ponto do Brasil e r2 
ríssimo sucede no mundo: a prática da verdadeira caridade, a virtud 
excelsa" (sic) . 
Em visita pastoral a Itu, no ano de 1910, o inolvidável bispo d 
São Paulo, D. Duarte Leopoldo e Silva, esteve com Pe. Bento, já nc 
últimos meses de vida. O antístite, logo após o encontro com o sacei 
dote, aIquebrado e cego, exclamou: "Acabo de dar, talvez, a últim 
benção, a mais venerável ruina do antigo clero ituano". O eminent 
batalhador pela imperecível memória de Pe. Bento, Dr. Ermelind 
Maffei, advogado, residente em Itu, o primeiro a levantar dados bic 
gráficos sistematizados do santo sacerdote e publicá-los em "O Estac 
de São Paulo", edição de 17 de setembro de 1927, sob o sugestivo tí tù 
"Um milagre da espécie humana", dimensionou a obra do Apósto. 
da Caridade, com estas palavras: "De sol a sol, de estação a estaçái 
pelo espaço de quase meio século, a fronte do morfético foi contempli 
da com o Ósculo purificador de Bento Dias Pacheco. Esse homem q~ 
assombrou o coração humano, parecia ser nimbado pela auréola c 
proteção divina". Dias depois, em conversa no largo da Matriz, Erm 
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lindo Maffei e seus amigos Francisco Ribeiro e Brasílio Galvão com- 
binam a organização de uma romaria ao túmulo de Pe. Bento e uma 
visita ao hospital. Com apoio do vigário Pe. José Maria Monteiro, a 
romaria foi realizada em 13 de novembro de 1927. Era a primeira ho- 
menagem póstuma. Em 1931, o saudoso historiador ituano Francisco 
Nardy Filho, publica a primeira biografia, em livro, de Pe. Bento, 
edição da Sociedade de Assistência aos Lázartrs e Defesa contra a LR- 
pra, São Paulo, 83 págs.; à pág. 12 escreve: "Sem temer o contágio do 
terrível mal, cuidava, tratava e curava ele próprio, os doentes e exami- 
nava-lhes as chagas que lhes corroiam o corpo, por suas próprias mãos 
atava-lhes panos naquelas pernas cancerosas, gotejantes de sangue e 
puz, pensava-lhes as feridas, tomava-lhes o pulso. Se algum deles fi- 
cava pior e retido no leito, examinava-o, dava-lhe remédios caseiros e, 
algumas vezes, sentava-se na beira desse leito, entretendo-se a con- 
versar, procurando animar e dar resignação e confiança em Deus, ao 
seu amigo. E quando alguém lembrava que ele se expunha a contrair 
o mal, sereno, tranqüilo, cheio de modéstia, respondia que ali estava 
servindo a Deus e se Deus quisesse que ele, de enfermeiro passasse a 
enfermo, se conformaria, porque tudo é feito no mundo segundo a 
vontade de Deus. Fizesse Deus dele o que fosse de seu desejo" (sic). 

O sempre lembrado bispo da diocese de Jundiaí, o ituano D. Gabriel 
Paulino Bueno Couto, ao pedir a glorificação de Pe. Bento, escreveu: 
"Por mais de quarenta anos, Itu ocultou, em seu seio, este seu filho, 
Pe. Bento Dias Pacheco, em quem os pobres leprosos sentiam o Cristo 
do Evangelho, no heroismo de sua caridade desinteressada, incansável 
e generosa, que lhe há de ter merecido, sem dúvida, participar da 
felicidade de Deus, na glória do Céu". 

Como vivia o sacerdote no interior de seu retiro? Nesse ponto, 
os depoimentos de seus contemporâneos são unânimes: Pe. Bento le- 
vantava-se bem cedo, paramentava-se e dirigia-se a capela. Ouvia os 
doentes em confissão e, em seguida, celebrava a santa missa; depois, 
visitava-os, verificava a condição de cada um, ouvia seus reclamos e 
dizia palavras de conforto, trazendo em seu semblante, um leve sorri- 
so. Acariciava-o e abraçava os mais sofridos com a doença. Pelas clez 
horas, voltava a sua casa para fazer uma refeição, muito frugal. Os 
doentes, mais fracos ou necessitados acompanhavam Pe. Bento. Eram 
seus convidados especiais. No portáo, formavam fila para receber pão, 
leite, doces e outros alimentos, além de agasalhos, colchões e outros 
objetos. Distribuia tudo o que tinha em casa, trazido por mãos cari- 
dosas de Itu e cidades vizinhas. No início da tarde, ia dar uma olhada 
na pequena plantação ao redor de sua casa; gostava de plantas e de 
oferecer laranjas, abacaxis e outras frutas à gurizada. No meio da 
tarde, voltava ao hospital, para nova visita aos doentes. Ao retomar, 
já no crespúculo do dia, ia rezando o breviário; ao chegar próximo de 
sua casa, sentava-se debaixo de uma grande árvore e, rodeado por al- 
guns leprosos, rezava o terço, ouvia mais queixas, dava conselhos e 
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ensinava o catecismo. Por último, dizia: "Deus vos abençoe, durmar 
em paz que eu vou rezar por vos". 

O dia a dia de Pe. Bento era rotina no interior daquele Ieprosáric 
Muitas vezes, entretanto, passagens chocantes, quebravam a monotoni 
e traziam a tona, efeitos de dramaticidade. Apenas uma basta par 
ilustrar: Pe. Bento está celebrando a missa. Prega a palavra do Evar 
gelho. De repente, para espanto de todos, interrompe o sermão. Olh 
fixo num doente, nota que a mão dilacerada do infeliz foi ao chãc 
De imediato, vai ao seu encontro, levanta o membro inerte, beija- 
e guarda para sepultar mais tarde. 

O distinto mestre da língua portuguesa e literatura luso-bras 
leira, Prof. Silveira Bueno, num inspirado artigo, intitulado UM SAT 
TO PAULISTA, publicado na antiga revista O Comentário, no 4, ( 

28-2-1931, escreveu a certa altura: "A vida do Padre Bento, nesi 
hospital, foi o milagre mais espantoso que o Brasil poderá apresent; 
a Europa, que teve o seu grande herói na pessoa do Padre Damiã 
Rico pela morte dos pais, seguiu a risca o preceito do Evangelho, di 
tribuindo, aos pobres e aos enfermos, a avultada herança paterna. Pe 
espaço de 42 anos desapareceu dentre os vivos para existir unicame 
te  no meio dos seus leprosos. Lavava-lhes as chagas, mudava-lhes 
roupas, cortava-lhes os cabelos, auxiliava-os nos passeios, consolava- 
na agonia, cerrava-lhes os olhos quando o martírio era findo". 

Glória Imorredoura. 

O Santo Varão foi o título dado por Amadeu Amaral, ao escr 
ver a noticia do falecimento de Pe. Bento, aos 6 de março de 1911, 

Francisco Nardy Filho assistiu a morte de Pe. Bento: "Em s 
humilde catre, de onde não mais levantara, está o padre Bento. S 
vida assemelha-se a uma chama bruxoleante, que ora se aviva, o 
parece que se vai extinguir. Em sua alma, prestes a voar para a etc 
nidade, ainda palpita esse intenso amor que sempre demonstrara 
seus queridos doentes. De instante a instante perguntava por eles a 
que o cercavam. Por sua vez, os doentes, os pobres, aos quais, ele qi 
ria como se fossem seus filhos, vem, ora um, ora outro, em constar 
romaria, saber notícias desse santo que fora para eles o pai extremo 
o protetor dedicado, o médico caridoso, o verdadeiro amigo. Ele ain 
fala. Quer saber notícias de seu hospital; ora reza, invoca o nome 
santo de sua especial devoção, São Francisco de Assis, chama I 
Jesus; ainda ouve o que lhe dizem, mas seus olhos não mais per 
bem os objetos e pessoas que o rodeiam. Seu dedicado amigo pac 
Elisiário de Camargo Barros, vigário de Itu, lhe ministra a extrei~ 
-unção. De seus olhos deslizam lágrimas; chora, talvez pensando 
seus pobres doentes. Justo e santo foi o seu viver. Tendo feito a tra 
tória no mundo, espalhando o bem, ei-10 agora no seu leito de agor 
sereno, tranqüilo, resignado. . . Graças dou a Deus por me haver c( 
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cedido assistir aos últimos instantes dessa vida preciosa. Assistindo, 
como assisti, a morte de padre Bento, posso dizer e afirmar que assisti 
a morte de um santo" (sic). 

A população ituana transportou seu corpo até a Igreja Matriz, 
onde foi encomendado. Devolvido ao hospital, foi sepultado conforme 
seu desejo, em cova rasa, no cemitério dos lázaros, junto da capela. 
Havia recomendado ao seu velho amigo e auxiliar Joaquim Leitão: 
"Olhe, nhô Quim, quando Deus me chamar, quero ser enterrado pelos 
meus doentes, no cemitérinho deles mesmos, em cova de terra limpa, 
sem caixa de pedreiro". 

O ilustre ituano Mons. Ezechias Galváo da Fontoura compôs o 
epitáfio para o túmulo: "A fronte humilhada do pobre morfético foi 
exaltada, seus doloridos gemidos foram ouvidos pelo inolvidável sa- 
cerdote Bento Dias Pacheco, honra do clero, glória imorredoura do 
generoso povo ituano". A estas palavras, podemos acrescentar: AVE 
PADRE BENTO, o maior dos ituanos. A humildade e a caridade o con- 
sagram como o símbolo do desprendimento, da dedicação e da solida- 
riedade. Em nenhuma outra época, como neste atormentado final do 
século XX, os homens precisam tanto de seu exemplo. Ave Padre Bento, 
Apóstolo da Caridade. 

21/9/1983 



DR. LUIZ IqAPOLEAO DE LA PLANE, MÉDICO E FILHO 
DE EONAPARTE, EM SAO PAULO, EM 1830 

Atingido por sicários impiedosos, Líbero Badaró tombava gravc 
mente ferido na rua de S. José. A única testemunha que deixo 
escritas as  suas recordações, o Dr. Joaquim Antônio Pinto Júnior, entã 
jovem estudante, e que esteve naquela noite perto do ferido, anotoi 
"um numeroso concurso de estudantes de direito corria a chamar noss 
prezado pai, o cirurgião-mór Joaquim Antonio Pinto, para que fos: 
prestar os socorros da ciência ao seu infeliz colega; nós o acomp: 
nhávamos, e ao chegar a pequena casa térrea em que habitava 
vitima, na rua dr  S. José, dificilmente pudemos atravessar a onda c 
povo que literalmente enchia toda a rua". 

"Badaró estava deitado sobre o leito, alagado em sangue, pálidl 
com essa palidez da morte que lhe estava próxima, a larga froni 
banhada de um suor fino, o pulso linear, mas o rosto sereno e a pal; 
vra sonora. 

Aos amigos que o cercavam, aos colegas que o procuravam ilud 
acerca da gravidade do ferimento, ele respondia tranqüilo: não n 
iludam, eu sei que vou morrer. Não importa. Morre um liberal, mi 
não morre a liberdade. Palavras memoráveis que a tradição consen 
ainda, cheias de vida, e que as sucessivas gerações levarão a ma 
remota posteridade para que todos conheçam com quanta resignaçi 
morre aquele que se sacrifica por uma causa santa. 

Lia-se a consternação e o desânimo no rosto dos facultativos qi 
correram a prestar os socorros da cizncia ao infeliz colega: paira1 
em todos os espíritos a triste e desanimadora realidade: Badaró es 
mortalmente ferido!. . ." Recebe às 11 horas da manhã do dia 21 
sagrado viático. Junto ao leito, salvas poucas exceções, todos os ac 
dêmicos do tempo. O Dr. Badaró recebeu o sacramento e as cons 
lações da igreja cristã com o maior recolhimento, com o mais pr 
fundo respeito. Suas palavras eram todas de mansidão. Dores crué 
ardente sede, martírio prolongado, sofreu o infeliz Badaró, e 24 hor 
depois do atentado, pelas 10 horas da noite de 21, na idade de 32 anc 
inclinou a cabeça e dormiu para sempre o sono dos justos! Presen 
o facultativo Joaquim Antonio Pinto, cirurgião-mór do sétimo batalh, 



REVISTA DO INSTITUTO HTSTÕRICO E GE'OGRÃFTCO D E  S. PAULO 87 

de caçadores da linha". O atrntado fora consumado na noite de 
2C de novembro de 1830. 

O ofício de 22 de novembro de 30, do Juíz José da Silva Merciana, 
contém o relatlório da autópsia, presentes ao ato os Drs. Físico-mór 
das tropas Justiniano de Me10 Franco; Joaquim Antonio Pinto, Fran- 
cisco Alvares Machado de Vasconcelos; dr. Luiz Napoleáo de La Plane 
(francês), João Manoel Lopes de Carvalho Pimentel ; todos compo- 
nentes da junta que deu princípio a "autópsia cadavérica". 

Poucos, pouquíssimos cronistas referem a presença do Dr. Luiz 
de La Plane, nestas plagas, cidade de Anchieta. Augusto Gaeta, bió- 
grafo de Líbero Badaró, é um dos raros a inscrever seu nome nos 
fastos de nossa terra. Náo está inscrito também nos valiosos livros 
de Sacramento Blake, Carneiro Gifoni e Luís Corrêa de Melo. Curiosa 
a passagem deste personagem, esculápio francês, nos dias de Líbero 
Badaró, nas ruas e vielas da acanhada Capital da Província de São 
Paulo. Têm sido infrutíferas as pesquisas a propósito deste doutor de 
La Plane, na bibliografia e arquivos nacionais. Entretanto os acasos, 
auxiliares nos preciosos encontros felizes de dados e inform'es úteis, 
permitiram mais uma vez luzes aclaradoras sobre o médico em pauta. 

Sob os auspícios da Casa Editorial Hispano-Americana, Boulevard 
Saint-Germain, 222, Paris, publicou-se a partir do início deste século 
uma interessante série histórica ilustrada, inclusive com nurnerosís- 
simos clássicos referentes a Napoleáo Bonaparte e seus dias. Sob a 
direção de D. José Munhoz Escámez (licenciado em filosofia e letras, 
na Sorbonne, e amigo de Pierre Loti), e em versão portuguesa de 
Lúcio de Freitas, veio ao lume o livro "Maria Luiza Intima", de auto- 
ria de Mariano Martinez, "segundo memórias e documentos da época". 

Napoleão, nos dias de "General Ruona-parte" tinha se casado em 
1795 com Josefina Tascher de la Pagerie, viúva de Beauharnais, dcca- 
pitado em 1794. Josefina, de seu enlace com Beauharnais, teve dois 
filhos: Eugênio (pai de nossa segunda Imperatriz dona Amélia) e 
Hortênsia de Beauharnais. 

Não tendo filhos da união com Josefina, pensou o futuro Inipe- 
rador de França, que se ele não lograva ter descendência, não era 
mais do que por culpa sua, e desta opinião participava quase toda 
a gente. 

Reportemo-nos às  investigações de Mariano Martinez, utilíssirnas 
para identificar o médico francês encontrado na Paulicéia, nos dias de 
João Batista Badaró. 

O nascimento daquele que foi designado imediatamente com o 
nome de "conde Leon", em 1806, infundiu a Napoleão oertas idéias 
otimistas acerca de assunto tão delicado. No entanto, como a mãe 
da criança, Leonor Dennelle de la Plane (ou de la Plaigne), no decorrer 
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de poucos anos, contraiu matrimônio três vezes (1805 a 1814), e já 
estava casada quando iniciou suas relações com Bonaparte; este não 
podia ter certeza sobre a sua paternidade, tanto mais que, ao nascer 
o menino, a mãe estava muito longe do amante real. Durante a cam- 
panha da Austria anunciaram-lhe que Leonor tinha dado à luz um 
varão, notícia que segundo contam lhe produziu grande alegria. Mas, 
quando em 1809 a Condessa Walevska ficou grávida, Napoleão que 
não podia duvidar dela e certo de que possuia condições para ser pai, 
decidiu resolutamente divorciar-se de Josefina, e tornar apressada- 
mente a casar-se com uma jovem princesa, Maria Luiza ci'Habsburgo, 
que pudesse dar-lh'~ o desejado herdeiro. Assim foi e nasceu o futuro 
l'Aiglon, rei de Roma. 

O "conde Leon", em verdade tinha o nome de Luiz Napoleão de 
la Plane, e teria estudado medicina e por isso ou por aquilo aqui che- 
gara. Sua mãe Leonor Dennelle de la Plane (ou la Plaigne, segundo 
os autores estudiosos da vida íntima do Monarca de França) era dama 
d'honor de Carolina Bonaparte, esposa de Joaquim Murat. Leonor 
casada com G. Revel, "oficial que ao se unir com ela, não procurava 
as alegrias do matrimônio, mas sim um meio de fazer carreira", nãc 
tardou em ter com o marido frequentes questões domésticas e divor- 
ciou-se em 1806. No mesmo ano contraiu núpcias com Angier, e fale. 
cido este em 1813, em 1814 casou pela terceira vez com o conde dc 
Luburge (Baviera). As relações de Leonor Donnelle com Napoleãc 
foram encetadas, segundo se disse, nos intervalos destes três enlaces 
sem se precisar a data. É de fácil compreensão que se tratando dum2 
mulher de costumes tão levianos, Bonaparte "não teve a certeza d; 
sua paternidade, senão quando a semelhança do filho, acentuando-st 
com os anos, o convenceu plenamente". 

Alguns de nossos historiadores, a pesquisarem nos ricos filões do! 
arquivos do Ministério de Ektrangeiros de França e do Castelo D'Eu 
no manuseio da correspondência diplomática, apontavam situaç6es I 

influências referentes à estadia do Imperador de França, no desterrc 
definitivo. De "Em redor de Santa Helena" capítulo de "Trás-ante 
ontem" de Alberto Rangel, evolam pontos de contato com a crônica dc 
Brasil. Ao largo do histórico rochedo do Atlântico flutuaram os bri 
gues "Le Paragou" e "Pinguin" com o firme propósito de restaurar a 
asas possantes da Águia. Almeida Magalhães lembrou que "o qul 
houve com a expedição likrtadora não está ainda historiado, po 
falta de maiores documentos e informações, mas o que não padec 
dúvida é o fato de haver sido realidade". Emigrados aos EJstados Uni 
dos lá estavam muitos bonapartistas, obedecendo às inspirações d 
José Bonaparte, e está perfeitamente apurado que entre os conspira 
dores pela liberdade de Napoleão se encontravam pelo menos, além d 
sua família, homens como Lallemand, Cochrane, Jacques RouI, Pat 
Latapie, Artong, Potenculant, e outros. E até mulheres como Elis 
Pichegru e Madame Ranchouse. Muitos destes estiveram em Pernarr 
buco, por ordem de José Bonaparte, e um deles disfarçado em cond 



RENISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 89 

de Survillíers. Aí não teriam estado por acaso, mas em conseqüência de 
combinações previamente planejadas e assentes. Mal explodiu a revo- 
lução de 1817, o governo dos insurretos mandou como representante 
aos Estados Unidos, Antonio Gonçalves Cruz, mais conhfecido pelo 
apelido de Cabugá, munido de credenciais. 

O enviado pernambucano teve relações intensas com os bonapar- 
tistas e com eles assentou uma convenção de mútuo auxílio. Em troca 
do apoio e colaboração para com a sedição de Pernambuco, os rebel- 
des brasileiros lhes prestariam concurso no plano da evasão do Impe- 
rador. Alfredo de Carvalho sustentou a tese em seu "Aventuras e 
Aventureiros". 

Há também úteis informes sobre a estudada fuga de Santa Helena 
com o auxílio dos homens de 1817, de Pernambuco, como na memória 
do General Paul-Albert-Marie-Raymond Latapie. Alberto Range1 trans- 
creveu da Memória do General Latapie o seguinte: "Six mois après 
mon arrivée aux États-Unis, je partis de New York avec une expedi- 
tion pour 1'Amérique du Sud e t  je debarquait sur la cote de Pernam- 
buco. J'avais une mission du plus haut intérêt, dont le but, si elle 
eut reussi, était d'enlever l'empereur de Santa-Helène". 

Latapie, entristecido e desolado pelos insucessos vindouros escre- 
veu: "Pernambuc occupé par les trompes royales, les chefs du prece- 
dent gouvernement executes et  leurs têtes et leurs mains clouées sur 
despoteaux dans les carrefours, je n'avais plus rien à faire dans eette 
ville". 

Nada mais havia a fazer no Recife, com os rebeldes executados 
e as  tropas reais senhoras da situação: "a conspiração libertadora do 
Imperador não podendo auxiliar a revolta pernambucana, não podia 
também contar com o concurso dos brasileiros no projeto de Santa 
Helena". Almeida Magalhães deixou-nos oportuna interrogação: "quem 
nos dirá que a derrota pernambucana de 1817 não foi fator importante 
para inutilizar o plano de liberdade a Napoleão ?" 

I3 oportuno recordar qule Disk Van Hogendorp, conde de Hogen- 
dorp, general de Napoleáo, veio morar e morrer no Rio de Janeiro. 
Octávio Tarquinio de Souza enalteceu as visitas de D. Pedro I as mo- 
radas de dois franceses, na Guanabara. Sozinho, ou com dona Leopol- 
dina, passava pela fazenda do conde de Gestas, cônsul de França, 
situada na Tijuca, "onde depois de percorrer as plantações de café, 
cana e baunilha, e examinar as  vacas leiteiras importadas da Bre- 
tanha, dava ao anfitrião, a honra de provar as suas frutas, maçãs, 
peras, uvas e sobretudo morangos provenientes de morangais de Plou- 
gastel, que comia com excelente creme batido na granja do diplomata 
casado com uma sobrinha die Chateaubriand". 

O conde de Gestas, ancien régime, devoto e legitimista, era sobri- 
nho de uma antiga dama de honra de Madame Elizabeth. Também 
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D. Pedro dirigia-se para um sítio na falda do Corcovado, no Cosnii 
Velho, onde o conde dle Hogendorp se transmutava em carvoeiro. Estc 
general holandês tomara parte na guerra da sucessão da Baviera, n; 
guerra da independência dos Estados Unidos e acabara, pela anexaçãc 
da Holanda, feito general de Napoleão, a cujo lado combateera en 
Waterloo. 

No testamento do imperador dos franceses Hogendorp fora con 
templado com cem mil francos, que não chegaria a receber (ver L 
Memorial de Sante-Helène) mas começou a receber a pensão de seis 
oentos mil réis, que lhe concedeu o imperador do Brasil, resolvid 
também a fazer-lhe o enterro com "toda a decência", por ocasião d 
sua morte no Rio, a 29 de outubro de 1822. Pierre Melon retratou- 
com o epíteto de: "Le General Hogendorp, 1'Ermite à Rio dr Janeiro' 
Em junho de 1820 a fragata "la Galatée" chegava ao Rio, com Julie 
de la Gravière, e este vai visitar o velho Hogendorp. O encontro v: 
se repetir, pela derradeira vez, em 5 de maio de 1821, retorno d 
frota de França, rumo ao México, Cuba e Nova York. Jacques Arag 
em "Souvenirs d'um aveugle" recorda a visita que fez ao solitárit 
a viver com o seu negro, o bravo Singa, entre arbustos tropicais, e 
escrever suas "Mémoires". Arago as  ]levará à Europa e elas será 
publicadas mais tarde pelo neto D.C.A. Van Hogendorp. Napoleã 
Bonaparte não o esqueceu em seu testamento: "Au Géneral Hogeridor] 
Hollandais, mon aide de camp, réfugié au Brésil, cent mille francs' 
F. Dabadie, em seu raríssimo "A Travers L'Amèrique du Sud" (pei 
tença do autor destas notas), Paris, Ferdinand Sartorius, Éditeur 185 
relata que em 1850, outubro, na corveta "la Bayonnaise", comandad 
por Jurien de la Gravière, voltou ao Rio, Jacques Arago. Vinham c 
Taiti, em 54 dias, rumo a Brest, após viagem aos mares do Sul, r 
contexto de volta ao redor do mundo. Arago recebido por D. Pedro 
mereceu de S. Majestade encômios pelo seu preciso livro "Souvenirs 
visitou o cônsul M. Taunay e assistiu a peça "A Gargalhada", bo 
desempenho do ator João Caetano. F. Dabadie, nas páginas de sc 
livro fala-nos do preclaro doutor Sigaud, e de um doutor Lefèvre, 
misantropo de Mato Grosso, que preferiu fugir do elevado concei 
grangeado no Rio e as glórias mundanas, trocando-as pelo retiro nu 
canto da imensa floresta virgem. 

José Francisco Xavier Sigaud (1796-1856), natural de Marselh 
formou-se em Medicina em Strasburgo em 1818, foi um dos fundador 
da Academia Imperial d~e Medicina conjuntamente com seu patric 
J. M. Faivre, o italiano Luis Vicente de Simoni e os eminentes DI 
Joaquim Cândido Soares de Meireles e João Martins da Cruz Jobii 
Sigaud escreveu "Du climat et des maladies du Brèsil". Lycur: 
Santos Filho bem referiu que "ao publicar em 1844 "Du Climat e t  d 
maladies du Brèsil", deu ao segundo capítulo o justo título de "D 
maladies des indiens et de la Medicine des Jesuites", ligando ou rel 
cionando a patologia indígena 5 arte médica Inaciana. 
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No terreno das suposições, dos anseios de libertar o pequeno 
caporal da ilha-fortim de Santa Helena, leais seguidores andaram por 
este pais, império nos triópicos, e provavelmente o filho, Dr. Luiz 
Napoleão de la Plane, médico, a passar pelos chãos paulistas, também 
envolto nas névoas de sua incógnita. 

Aqui estava, pois, o Dr. Luiz Napoleão no dia triste do desapa- 
recimento de Líbero Badaró. Um mês antes, segundo Aureliano Leite, 
repercutiam no Conselho de Estado, reunido para tratar do caso em 
sessão de 21 de outubro de 1830, as agitações na Capital, a pretexto 
da queda de Carlos X, em França. Ações dos vultos liberais? Ações 
de Badaró ou de Luiz Napoleão e seus amigos? Na verdade os eternos 
anseios de Democracia e Justiça, expressão fiel dos determinismos da 
gente brasileira! 



DISCURSO DE POSSE 
FAUSTO PIRES DE OLIVEIRA 

"Esta é a casa, esta é a Pátria. 
Aqui há sempre o que aprenderJJ. 

Este é o lema ou a divisa deste importante sodalício. É pois com 
muita satisfação e orgulho que adentro, a hoje também minha casa, 
onde muito terei que aprender. E se aqui adentro, muito agradeço 
iio ilustre Prof. Vinício Stein Campos a apresentação de mteu nome 
e a generosidade dos prezados confrades que a aceitaram. Aceitação 
essa que também é um grande estímulo para os que, principalmente 
em pequenas cidades do interior, com inúmeras dificuldades e obstá- 
culos, pesquisam dados para a história, para que o tempo não apague 
a memória do passado, conforme os obj'etivos do pai da história, 
Heródoto de Helicarnaso, que registrou os grandes feitos e heroismc 
do povo grego. 

É costume que o recipiendário escolha o seu Patrono dentre per. 
sonalidades grandemente qualificadas. 

Em uma Academia de Letras o Patrono geralmente é um grande 
escritor. Em um Instituto Histlórico seria um historiador. 

Mas fugindo um pouco do costume, escolhi para meu Patrono 
não um historiador, mas um homem que ajudou a fazer a históri~ 
da Pátria, um homem que tomou parte na história e está nela com( 
personagem histórico. 

Escolhi para meu Patrono, Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda 
ou simplesment~e Rodolfo Miranda como era mais conhecido. 

Rodolfo Miranda nasceu em Bananal, E'stado de S. Paulo, a 8 dc 
novembro de 1862, tendo falecido em S. Paulo a 13 de novembrc 
de 1941. 

Jovem ainda, após deixar os estudos na França, com apenas 2' 
anos em 1883, foi para São Simão - minha terra -, logo tornando-s 
fazendeiro. Era grande entusiasta do regime republicano, aderindl 
de maneira decisiva à causa republicana. 

Antes de ir para São Simão, redigia dois pequenos jornais: 
"Eco Juvenil" e o "Iracema", nos quais entre artigos próprios d 
mocidade, pregava idéias republicanas. 
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Ao chegar a São Simão o grande batalhador disse: "Aqui vim 
para plantar café e plantar a república. Espero triunfar nessas duac; 
empreitadas, antes de chegar ao túmulo". 

E ele atingiu os seus objetivos. 

A 6 dlo fevereiro de 1,885 ele encabeçava a formação do Partido 
Republicano em São Simão, em reunião presidida por Francisco Gli- 
cério e secretariada por ele. 

Dai em diante intensificou sua luta pela república e, a 31 de 
janeiro de 1888 foi lida e aprovada na Câmara Municipal de São Simão, 
uma Indicação de sua autoria, pedindo a revogação do Art. 49 da Cons- 
tituição de 1824, o que ocasionaria a extinção da dinastia reinante 
de D. Pedro 11, evitava a formação do 3" Império e, consequentemente 
a implantação da república. 

A Indicação lida na Câmara Municipal pelo Vereador Manoel Dias 
do Prado foi enviada para a Assembléia de São Paulo para ser reme- 
tida a Corte. Essa Indicação repercutiu como uma bomba. A Câmara 
Municipal de São Simão era uma Câmara republicana dentro do 
Império. 

A atitude desa~somb~ada e corajosa de São Simão encabeçada 
por Rodolfo Miranda, foi uma atitude conspiratória em suas origens 
e revolucionária nos seus resultados, e fez com que muitas outras Cá- 
maras a imitassem. Esse movimento iniciado em São Simão foi cres- 
cendo até terminar na proclamação da República a 15 de novembro 
de 1889. 

Os Ver:eadores foram afastados por Cotegipe e formada nclva 
Câmara. 

A atitude de São Simão e a decisão do Barão de Cotegipe foram 
comentadas por Afonso Arinos de Me10 Franco em seu livro "Rodri- 
gues Alves" . 

Devido a esse movimento liderado por Rodolfo Miranda é que 
São Simão se considera berço da Proclamação da República. 

É digna de ser mencionada uma atitude agressiva e audaciosa 
tomada por Rodolfo Miranda quando, a frente de mais de 500 repu- 
blicanos, promoveu uma manifestação de desagrado ao Conde d'Eu 
que passava de trem por São Simão. A estriptosa manifestação de 
desagrado ao imperial excursionista alarmou espíritos e estalou como 
um temporal turbando os horizontes calmos da vida monárquica. 

A 15 de novembro dc 1889, a noite, Rodolfo Miranda recebe um 
telegrama de Aristides Lobo, dizendo: "A República proclamada, pro- 
clame-a aí". 

No dia seguinte, 16 de novembro, Rodolfo Miranda às  10 horas 
da manhã, à frente de um grande cortejo, em praça pública, procla- 
mou a República em São Simão sob calorosos aplausos. 
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Foi formado um Triunvirato, do qual Rodolfo Miranda foi acla- 
mado Presidente. 

Talvez São Simão tenha sido a primeira cidade, depois do Rio 
de Janeiro a proclamar a R~pública, e, consequentemente Rodolfo Mi- 
randa teria sido a segunda pessoa a proclamá-la. 

A Repúblicaestava implantada, mas tardava a elaboração da 
Constituição, que era imprescindível, e Rodolfo Miranda não se aco. 
modou. A 27 de março de 1890, ele, como Presidente do Conselhc 
de Intendência Municipal, apresentou uma Indicação dirigida ao Go. 
vêrno Provisório pedindo com urgência a indispensável formação dc 
uma Assembléia Constituinte para a entrada do país no regime Cons. 
titucional. 

Diversas Câmaras Municipais oficiaram apoiando mais uma veí 
a iniciativa de São Simão, fazendo com que em novembro de 189( 
fosse realizada a eleição dos Constituíntes. E como não podia deixa] 
de ser, Rodolfo Miranda estava entre os eleitos, o que aumentou sei 
prestígio e novamente engrandeceu São Simão. 

As misérias e vicissitudes da humanidade que sofria, inspiravan 
compaixão a Rodolfo Miranda; e sua bolsa farta não deixava de so 
correr os necessitados. Quando Cuba se convulsionava nos estertorei 
da guerra para sua libertação, Rodolfo Miranda contribuiu com 2 
elevada quantia, na época, de dez contos de réis para alentar os com 
batentes. 

Ele manteve, em memória da Baronesa de Bananal, uma sal; 
hospitalar para socorrer os que procuravam a Santa Casa de Miseri 
córdia. 

Rodolfo Miranda, além de grande incentivador da proclamação di 
República como chefe político e Presidente do Conselho de Intendênci, 
em São Simão, foi ainda: Deputado Constituinte Federal em 1890 
Deputado estadual de 1897 a 1909; Ministro da Agricultura, Indústri 
e Comércio em 1910. Como Ministro da Agricultura coube-lhe a ini 
ciativa da criação do Serviço de Proteção aos fndios. Foi Senador n 
Senado de São Paulo; foi industrial em Piracicaba e fundou em 192 
a cidade de Pompéia, nome esse de família de sua esposa Aretus 
Pompéia; foi também possuidor de diversas propriedades agrícolas. 

Eis aqui, senhores Membros deste prestigioso Instituto, em rápida 
pinceladas, o retrato de um grande homem que, em uma pequenin 
cidade do interior paulista, muito fez pela sua terra de adoção, e muit 
mais em pró1 de nosso querido Brasil. Um homem que ajudou 
fazer a história de nossa amada Pátria, influindo decididamente n 
implantação da República. 

É com satisfação que externo ao ilustre Prof. Vinício Stein Carr 
pos - meu paraninfo aqui nesta necepção -, a minha gratidão pela 
palavras generosas de saudação à minha pessoa quando entro nest 
Casa que, como disse, a partir de hoje é também minha casa. 

05/05/192 



DISCURSO DE POSSE 
WALDYR JANSEN DE MELLO 

Inicio minha oração com sinceros agradecimentos à Diretoria do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e, em especial, a seu 
ilustre Presidente, na pessoa do Dr. José Pedro Leite Cordeiro, que 
coordenou a indicação de meu nome para ser eleito, como o fui, Sl5cio 
Ccrrespondente desta conceituada entidade cultural. 

Recebí a missão de escolher um vulto nacional, como Patrono, 
para fazer, nesta oport~nidad~e, em poucos minutos, elogio à sua vene- 
rável figura; não poderia escolher melhor nome, entre tão ilustre 
plêiadte de nomes distintos, que tão bem enaltecem a nossa história 
pátria, que a figura conceituada do Marechal Rondon, o guerreiro das 
vitórias pela paz, na instalação das comunicações nos pontos mais 
longínquos do nosso imenso território e na delimitação das nossas 
fronteiras com os países vizinhos. 

A este seleto auditório confesso que homenagom, como esta que 
ora recebo, muito me comove, emociona e incentiva a continuar na 
batalha diuturna da vida que me foi destinada. É com elevada honra 
e motivo da mais alta significação para mim, assentar-me na Cadeira 
do meu imortal Patrono - o Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon, graças a esta demonstração de bondade de meus amigos desta 
conceituada Casa da Cultura nacional. 

É com privilégio que abordarei, de forma assaz resumida, a glo- 
riosa vida do Marechal Rondon, em cuja Cadeira, humildemente mas 
cheio de orgulho cívico, tomo posse e de cujos ensinamentos procuro 
absorver para melhor servir a nossa amada pátria. 

Por estarmos todos, nesta assembléia, constituidos em pessoas 
idôneas, cultas e patriotas, nesta sessão solene, irmanadas, ouso dizer 
que a obra imperecível de Rondon não só será perpetuada em eventos 
como este, no nosso país mas, acima de tudo, deverá servir de orien- 
tação, pelo seu espírito empreendedor, a todos os jovens que precisam 
ser altruistas, para bem servir, o que precisam ser desprendidos, para 
melhor beneficiar o nosso Brasil. 

Nasceu, Rondon, em (E5 de maio de 1865, em plena Guerra com 
o Paraguai, na Sesmaria do Morro Redondo, nos campos de Mimoso, 
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na região pastoril de Mato Grosso. Seu pai descendia de índio, poi 
tuguês e espanhol; sua mãe era índia; portanto, verdadeiro brasiliensf 

Seu pai falecera antes dele nascer e sua mãe, dois anos após. Fc 
levado, aos 7 anos, por seu tio, a Cuiabá, onde fez curso primáric 
concluiu, em 1881, o ginásio; aos 16 anos, foi nomeado professor pr 
mário. 

Sentindo pendor pela carreira militar assentou praça, em Cuiabl 
na Regimento de Cavalaria, para ter direito ao estudo gratuito r 
Escola Militar - já em dez/l&81 pertencia ao 3" Regimento de Art 
lharia a Cavalo, no Rio de Janeiro, sendo comandado por Hermes c 
Fonseca, o qual, mais tarde, foi Ministro da Guerra e Presidente c 
República. 

Em 1884, aos 19 anos, ingressou na Escola Militar tornando-i 
excelente aluno, como já fora ótimo militar, conceituado junto i 
Professor Coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães - 
"O Mestre Amado", um dos vultos da República. 

Em 1887 foi promovido a Alferes-Aluno; em 1888, já com 
Cursos de Cavalaria, Infantaria e Artilharia, tirou o de Estado Maic 
em janeiro de 1890 recebeu o título de Ehgenheiro Militar e o diplon 
de bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais, quani 
ainda não atingira 25 anos de idade! Espetacular carreira para que 
não tivera educação paterna e viera de ponto tão distante e interj 
rano do país! Já mostrava seu espírito de abnegação e sua gran 
força de vontade em vencer qualquer obstáculo. 

Benjamin Constant exercia enorme influência junto a grande 
de alunos da Escola Militar, liderando-os; teve grande influência 
promulgação da Lei Aurea (13-05-1888) e na Proclamação da Rel: 
blica (15-11-1889). 

O positivista Benjamin Constant assume o Comando da "Briga 
Estratégica", tendo Rondon entre seus comandados. Deodoro, a segi 
convidado, assume o Comando dos Revoltosos que se postaram ( 

frente ao Quartel General onde estava o Ministério reunido; recus: 
do-se Floriano Peixoto a combater esses revoltosos e com um "Vi 
a República" - 15/Novembrol/1889 - foi extinta a Monarquia 
Brasil e encerrado o período imperial com a deposição de D. Pedro 

Rondon foi um dos grandes ativistas no movimento de passag 
do período imperial ao republicano, no Brasil. 

Ainda no Governo Imperial, de D. Pedro 11, foi criada a ''Comia 
Construtora de Linhas Telegráficas", que visava ligar Franca (S. P 
10) e Uberaba (MG), a Goiás e a Cuiabá (MT) dela fazendo pa r t~  
Major Antonio Ernesto Gcmes Carneiro, o qual estava, além de U 
raba, quando da Proclamação da República. Beniamin Const 
assume a Comissão que tinha o objetivo de atingir Cuiabá; seu c 
dante, Gomes Carneiro, apresentou Rondon, matogrossense e l g  lu 
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na Escola Militar, para ser o outro Ajudante. É em Dez./1889 no- 
meado Rondon para essa missão. 

A 08-01-1890 Rondon é desligado da Escola Superior de Guerra, 
com promoção a 29 Tenente; três dias após é promovido a l? Tenente 
pelos serviços prestados à Proclamação da República. 

Rondon fez estágios no Observatório Nacional, no Morro do Cas- 
telo, para praticar em observações astronómicas. Partiu, a OGi/Mar./ 
1890, para colaborar com Gomes Carneiro na 1 9  Comissão de pene- 
tração de nossos sertões, encarregada da construção da linha telegrá- 
fica Cuiabá-Araguaia. Já existia linha telegráfica até São Bento, a 
42 Km. de Cuiabá; teriam de construir mais 84 Km. até Capim Branco, 
região pouco habitada; daí para frente era o sertão bravio, a estrada 
de Anhanguera, com 600Km., onde viviam os índios bororós que hos- 
tilizavam os brancos. Gomas C a d r o  queria pacificar os índios e, 
para tanto, fixou cartams nos postes telegráficos, que dizia: "Quem, 
dora em diante, tentar matar ou afugentar índios de suas legítimas 
terra, terá de responder por este ato, perante a Chefia da Comissão". 

Gomes Carneiro fica doente e segue para Uberaba, passando, a 
Rondon, o Comando da Missão. 

Em 13 meses Rondon instala 514 Km. de linha telegráfica, na sua 
1+fase como sertanista. 

Declarava Rondon que os seus triunfos devia ao "Mestre Amado 
do Exército" - Benjamin Constant e ao "Mestre Amado da Selva" - 
Gomes Carneiro. 

Em 10-07-1891 assume cadeira, na Escola Militar, de Astronomia 
e Mecânica mas, a pedido de Gomes Carneiro, pede demissão do Ma- 
gistério e retoma à Comissão. 

Casou-se, a 19-02-1892, com Francisca Xavier. 

É nomeado Chefe do Distrito Telegráfico, de Mato Grosso, com 
sede em Cuiabá; chega, em Junhd/1892, quando se concluia a ligação 
Uberaba-Araguaia. 

Percebeu que devia proteger os índios contra os "selvagens bran- 
cos"; lançou o lema: "Momr, se preciso for: matar. nunca!". Em 1803, 
assumiu a construção da estrada estratégica Goiás-Cuiabá e do Co- 
mando de todos os destacamentos do sertão, no roteiro da linha tele- 
gráfica. 

Rondon demomtmu sua grande energia e capacidade de chefia, 
em várias oportunidades, como citarei : 

a) Revolta de soldados em Quebra-Pote: vergastou soldados, 
com varas por uma hora: 

b) Drásticas atitudes disciplinares - quando na conspiracão para 
matá-lo e a outros oficiais, a fim de roubarem cofre, com dinheiro; 
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C )  Em Nov./1907, com pessoal exausto e com febre de maleita 
não encontra a canoa deixada a margem do rio Saueruina, que fora 
solta por ferozes índios; só havia um modo de sobreviver e assim agit 
Rondon, dizendo: Soldado não abaixa a cabeça, como qualquer co. 
varde" . . . ; 

d) Em Jan./1908, após instalar linha telegráfica em Guaporé 
deu descanso a tropa; os soldados se embriagaram e promoveram dis 
túrbios; Rondon dá outro exemplo de energia. 

Em 1898 pede demissão da função, por incidente com o Direto. 
Técnico dos Telégrafos, assume outra função. Ingressa no psitivismo 
tornando-se inteiramente pacifista e com idéias de fraternidade. 

Rondon, em Julha/l899, volta a Mato Grosso para restabelecer i 

chefia da Comissão Cuiabá-Corumbá, nas fronteiras com o Paragua 
e a Bolívia, ligando-as ao Rio de Janeiro. 

J á  em 1899 era festejado e admirado pelos índios, que o chama 
vam "O Grande Chefe" - apelou aos índios bororós e teve a colabora 
ção deles, pela comida e pelos presentes que ofertava, nas turmas d 
abertura de picadas e instalação de postes e linhas. 

Os índios só aceitavam a direção de Rondon porque, diziam: "Sol 
dado não sabe nada e o chefe fala com prudência, bondade e em língu 
bororó". 

Na época, grileiros, ladrões e malfeitores brancos - como "civr 
ZixaW,  atacavam e matavam índios - o "selvag.em", esses, porér 
sempre ajudavam Rondon e suas turmas no sertão. 

Em Jan.11904 - Corumba é ligada pelo telégrafo; e, em 01-01-190 
- Coimbra também obtém essa ligaçáo. 

Em 15-11-1905 Rondon declara, na comemoração desta impoi 
tante data nacional "Melhor ama a sua Pátria quem rneZh,or a s m e  
não quem anuncia amá-la!" 

Rondon protege indios contra intrusos brancos que são aventi 
reiros, caçadores de índios e invasores de suas terras, expulsando-os 
apaziguando os nutumis. 

Em 70 meses, de Out./1900 a Ago./1906, os chefiados pelo bra\ 
Rondon, construiram 1746 K m  de linhas telegráficas e 17 estações; I 
para Porto Murtinho, Bela Vista, Corumbá, Cáceres e Coimbra, c 
Rw de Janeiro. Rondon fez, sozinho, todo o serviço técnico de engenh; 
ria, com importantes estudos geográficos e, ainda colheu um granc 
acervo para o Museu Nacional, nos setores de Zoologia, Botânica, M 
neralogia e Etnologia, pois procurava sempre a colaboração dos cie 
tistas da época. 

Os índios chamavam o telégrafo de ''A Zingua c& Mariand'; f 
ziam todos os trabalhos para a obtenção da ligaçáo e, ainda, a co 
servação dessas linhas. 
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De dia ou de noite, a pé, a cavalo ou em canoa, muitas vezes mal 
alimentado, sofrendo fome, sede, febre e, até mesmo, levando sua pró- 
pria bagagem ás costas, por meses a fio, seguia nosso herói pacifista a 
cumprir o seu destino de bem servir ao seu país e aos indios. 

Em 1906 foi criada a "Comissão Construtora das Linhas Telegrá- 
ficas do Mato Grosso ao Amazonas" - Rondon foi nomeado Ehg* 
Chefe - visando a incorporação dos temitól.ios do Acre, Purús e Jumá 
ao país (o Presidente era Afonso Pena). 

Nas margens do Jumena viviam os ferozes e antropófagos índios 
Nhambiquaras; em Julho/1908 Rondon pressentiu a presença desses 
índios e, então, expede "Ordem do D W  ressaltando que, antes de qual- 
quer represália, era preciso pensar nas covardes perseguições que eles 
sofriam dos brancos; e que, ainda que alguém fosse ferido, não deve- 
riam provocar desforra; e continuava deixando brindes para os 
jndios, em pontos estratégicos de seu deslocamento. Assim atingiram 
Juniena. . . 

Continuando no desbravamento da selva amazônica, ultrapassaram 
a região virgem da floresta e, então, atíngiram a região de seringuei- 
ros; chegaram, a 25-12-1909, ao rio Madeira. 

Rondon jamais se rmdia ao desânimo ou ao desespero, não impor- 
tando que obstáculo tivesse de enfrentar. 

O nosso homenageado conquista o título dado pelo mundo ciMi- 
zado: "Protetor dos fndi&; mais do que merecido, pois ele, em 240 
dias, percorreu 1.297 Km. por terra, 2.138 Km. pelos vários rios, em 
canoas e 200 Km. em variantes para estudo e reconhecimento, num 
total de 2.435 Km., só perdendo 3 homens; conseguia abrir picadas em 
densas florestas, com 40 m. de largura, em cujo eixo vinha plantada 
a linha telegráfica e permitia 2 meios de comun.kação (estrada e te- 
légrafo); fazia, ainda, correções nos mapas da época. 

A maior glória de Rondon foi a conquista do indio: conseguiu 
construir 265 Km. de linha só com ajuda índia; teve 235 Km. de linhas 
sob cmsmação de 60 indios jarecis, no trecho Saueruina-Jurena; pro- 
vou que os índios Nhambiquaras náa eram antropófagos e até se tor- 
naram fiéis amigos seus. 

Conseguiu Rondon, a 20-06-1910, a inauguração do "Serviço de 
Proteção ao fndio". 

Criou Rondon "4 Princápws", os quais orientam a poUticcn indige- 
nista brasideira, desde 1910: 

lo) "Morrer, se necessário for; matar nunca!" 

29) :Garantir aos índios a posse das terras que habitam e são 
necessárias ii sua sobrevivência". 
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39) "Respeito às tribos indígenas como povos independentes". 

49) "Assegurar aos indios a proteção direta do Estado". 

O silvicola é o mais digno de benemerência, segundo Rondon, po: 
é expulso da terra de que era dono secular pelo invasor que viera, cor 
mostras de paz, trazer traição, sangue, ruina e destruição. 

Tivemos outras atuações brilhantes de índios no Brasil: Poti o 
Antônio Felipe Camarão, na laBatalha dos Guararapes; Tibiriçá, n 
manutenção de Piratininga; Araribóia, Caiubí, Piragibe e muitos o1 
tros. Os indws foram também formadores da nossa nacionalidade 
ajudaram na construção de povoados, vilas e cidades; e, ainda expu 
saram franceses, holandeses e ingleses, invasores do nosso território 

O "Congresso das Raqas", reunido em Lorzdres, em 1913, elogic 
o trabalho de Rondon, declarando que "deveria ser imitado para h,ow 
da civilixa~ão u~iversal". 

Rondon, como grande benfeitor dos índios, ensinou-os a plantar, 
criar bois, e até telegrafia. . . 

Recebeu, o então Coronel Rondon, a missão de acompanhar o e 
-Presidente Theodoro Roosevelt, em excursão pelo sertão brasileir 
declarou, então, que aceitaria a importante missão, desde que a rei 
rida Expedição fosse com objetivos científicos, como realmente occ 
reu, colhendo peças para o Museu de História Natural, exploraçí 
de rios na Amazônia, etc. 

O trabalho de Rondon foi tão admirado no estrangeiro, a ponto 
Rooseuelt declarar: "Numa 12, nem conheço igual e os homens que 
estão realizando são, pela sua abnegação e patriotismo, os maiores q 
existem. Um povo que tem filhos desta ordem há de vencer. O séci 
XX pertence-lhes". 

Continuou Rondon na nobre e edificante missão de pacificar 
dios e de construção de novas estações e de linhas telegráficas. 

De 1900 a 1915 instalou Rondon mais de 3.000 Km. de linhas tc 
gráficas, ligando Mato Grosso ao Amazonas. 

Em 1919 encerrava, aos 54 anos, sua vida sertccnista: tinha d 
coberto as cabeceiras de 6 grandes rios e os seus divisores; minas 
ouro, diamantes e ferro, etc. Foi promovido a General, em 29-09-1: 
e nomeado Diretor de Engenharia do Exército. 

Não aceitou, apesar de convidado, a tomar parte no movime 
revoIucionário de 1922, e nem no de 1930. 

Em 1927, recebeu a honrosa missão de inspecioruzr todas as fr 
teiras do Brasil, visando estudar as condiçties de seu povoamento e 
gurança; percorreu ma% de 14.000 Km, de extensão passando pt 
Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Urugua 
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Em 1939 recebeu o cognome de "Civilizador dos Sertões", pelo 
IBGE. 

Aos 90 anos, a 05-05-1955, recebeu, do Congresso Nacional, a pa- 
tente de Marechal, como patriótica homenagem ao reconhecimento de 
seus méritos - "Era o Marechal vitorioso nas batalhas da Paz". 

O antigo território Federal do Guaporé, situado ao lado do Acre 
e de Mato Grosso, divisando com a Bolívia, em 1956, dois anos antes 
da morte do Marechal Rondon, teve seu nome mudado para IZondonia, 
como Território (sua capital - Porto Velho); recentemente Rondô- 
nia tornou-se o mais m o  Estado da Federação Brasileira. 

Em 05-12-1967 foi criada a Fundação Nacional do fndio - FUNAI,  
vinculada ao Ministério de Interior, órgão responsável pela execução 
da política indigenista no Brasil, visando prestar assistência &s comu- 
nidades com o objetivo de integrá-las na comunhão nacional. 

Os índios o chamavam "O Grande Chefe"; para os civilizados era 
o "Marechal da Paz". 

Rondon foi militar, naturalista, filósofo, cientista, humanista e 
grande explorador. É o Patrono da Arma de ComunicaçOes do Exér- 
cito, por Decreto de 26-04-1963. 

A data do seu natalício - 05 de Maio - é o "Dia NaMolnal das 
Telecom.uvtic~bn. 

Para preservar na lembrança seu nome imortal e sua grande atua- 
ção em prol da integridade nacional, passamos, desde Julho/1967, a 
realizar a "OPERA-O RONDON", com universitários, que procu- 
ram levar, aos longínquos rincões da nossa Pátria, os seus conheci- 
mentos em prol de seus irmãos mais necessitados. 

Permitam-me, ao final desta minha oração, referindo-me ao meu 
Patrono - Marechal RONDUN - dizer, que seria Ó t i m a  refmência à 
sua fantástica trajetória nesta abençoada Terra, como São Paulo na 20 
Epístola aos Coríntios: "Combatí o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé". 

Por estarmos neste Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
do qual sou membro, desejo inserir estes meus versos, como singela 
homenagem no ocaso de minha oração: 

"Se Paulista não nasci 
Paulistano hei de morrer 
Com seus filhos ilustres conviví 
E estou sempre a aprender". 



DISCURSO DE POSSE 
ANITA NOVINSKY 

A tradição deste Instituto Hist(6rico e Geográfico, de perpetuar E 
memória de homens que trabalharam e contribuiram para a históriz 
da cultura humana, lembra-me a tradição hebraica, tão bem expressz 
nas palavras do profeta Isaias: "e tu contarás a teus filhos, e teu: 
filhos contarão a seus filhos e seus filhos contarão à s  futuras gera 
ções. . . ". 

Pensando nestas palavras eu quero hoje lembrar a figura de un 
homem, a quem a cultura brasileira deve muito: Lourival Gomes Ma 
chado. 

Lourival Gomes Machado foi um dos primeiros alunos que se for 
maram na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas di 
Universidade de S. Paulo, e um dos maiores valores que a então recém 
fundada Universidade produziu. Formou-se em Filosofia e chegou i 

ser catedrático da cadeira de Ciências Políticas e ainda catedrático de 
História da Arte na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ond 
ocupou depois o cargo de Diretor. Sempre voltado para os interesse 
dos mais diversos, Lourival Gomes Machado, além de sociólogo fc  
um apaixonado amante de arte. Diretor do Museu de Arte Modern 
de S. Paulo, organizou a primeira Bienal no Trianon em 1951 e aind 
a IV e VI Bienais de S. Paulo em 1957 e 1961. 

Lourival Gomes Machado fez parte daquela feração, que na décad 
de 40 constituia a verdadeira inteligência crítica brasileira e que a n s i ~  
va por uma renovação em todos os campos da cultura dêste país. Junt 
com Antônio Cândido, Rui Coelho, Décio de Almeida Prado, Alfred 
Mesquita, Paulo Emílio Sales Gomes, ajudou a criar a revista "Clima' 
onde escreveu diversos artigos sobre crítica de arte, matéria da qu: 
foi especialista de renome internacional. Foi chamado para participa 
do juri internacional das Bienais de Veneza e recebeu condecoraçóc 
do governo francês e italiano pelos serviços que prestou ao intercân 
bio cultural com a França e a Itália. Grande admirador do povo iudei 
muito fez também para aprofundar os vínculos entre Israel e o Brasi 

Impossível lembrar de Lourival Gom,es Machado sem lembrar suz 
magníficas aulas sobre a arte barroca, estilo pelo qual tinha especi; 
predileção. Foram os profundos conhecimentos que tinha sobre artt 
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plásticas, aliados a sua cultura em ciências sociais, que permitiram-lhe 
abrir novos caminhos para os estudos mineiros, deixando trabalhos 
pioneiros sobre o barroco brasileiro, que continuam a ser utilizados 
hoje como fonte para os estudiosos da história da arte. 

Há homens aos quais a natureza realmente privilegia, e Lourival 
Gomes Machado recebeu dela uma inteligência superior e uma sensi- 
bilidade rara. Podia ler nas entrelinhas, entender o que não vinha 
expresso e perceber o potencial humano e criativo que se escondia nos 
seus ainda tímidos e inexperientes alunos. Descobria novas interpre- 
tações, novos rumos, novas hipóteses em cada fresta da história do 
Brasil. Tinha a capacidade de pressentir as grandes mudanças e com- 
preender o sentido dessas mudanças. Assim, como sociólogo e ao 
mesmo tempo especialista em arte, reconheceu a interdisciplinariedade 
das ciências humanas e mostrou no seu próprio trabalho e nas suas 
próprias preocupações, como a política, a sociologia e a arte estão ínti- 
mamente ligadas. Escreveu sobre o barroco e o absolutismo, com a 
mesma d,esenvoltura, como crítico de arte e como cientista político. 

Na orientação que deu aos seus alunos, procurou sempre estimular 
a pesquisa sobre o Brasil, levando-os a procurar aquilo que constituis 
a autêntica cultura brasileira. Suas obras incluem desde ensaios sobre 
teoria política até teorias sobre o barroco. "Reconquista de Congo- 
nhas", "Homens e Sociedade na Política de Jean Jacques Rousseau", 
"Notas, Comentários e Revisão Crítica das Obras de Jean Jacques 
Rousseau", "Os Púlpitos de São Francisco de Assis de Ouro Preto", 
"Retrato da Arte Moderna no Brasil", "Sobre o Conceito de Realidade 
Social na obra de Karl Marx", " 0 s  Paulistas e a República" são alguns 
de seus trabalhos. Foi ainda assíduo colaborador dos jornais "A Folha" 
e "O Estado de S. Paulo". 

Em 1962 Lourival Gomes Machado assumiu o posto de Diretor do 
Departamento das Atividades Culturais da Unesco, sendo o lo Diretor 
brasileiro desse organismo internacional. Durante os anos que aí per- 
maneceu, participou em todos os eventos culturais. Lançou as bas<es 
para os programas que desde então se realizariam sobre as culturas 
africanas e latino americanas. Organizou colóquios internacionais des- 
tinados a celebrar os aniversários de Kirkegaard, Dante, Shakespeare, 
Einstein e outros. Como jurista, museólogo, crítico de arte, especia- 
lista em ciências sociais, foi um brasileiro admirado e respeitado na 
Unesco pelos seus c~nhecirn~entos e pela direção que imprimiu a todos 
os eventos dos quais participou. 

Foi a caminho da romântica Veneza, onde ia participar de uma 
importante reunião como representante da Unesco, que Lourival Gomes 
Machado morreu, subitam,ente, numa sexta-feira, dia 17 de março de 
1967. Morreu trabalhando, a serviço daquilo que mais amava - a 
cultura humana. Para orgulho de todos brasileiros, sua colaborasão 
na Unesco foi considerada excepcional. 



Mas, atrás do intelectual, do erudito, atrás dessa inteligência fora 
do comum, escondia-se um Homem, um Homem cheio de calor para 
com os outros, cheio de sentimento, de mãos sempre estendidas aqueles 
que o vinham procurar. É assim que me lembro dêle, na sala de aula, 
e depois, quando já formada em Filosofia, me convidou para trabalhar 
sob sua orientação, sobre um assunto que somente uma fina sensibi- 
lidade poderia compreender a importância para a história do Brasil: 
os cristãos novos. Depois das contribuições de Varnhagen, J .  Lúcio de 
Azevedo, Capistrano de Abreu, as pesquisas sobre os cristãos novos 
estavam praticamente estagnadas. E eu lembro bem daquela tarde 
na Rua Maria Antônia, quando, junto com seu companheiro e amigo 
o também saudoso profe,ssor João Cruz Costa, me chamou e me 
incumbiu desta investigação que iria marcar toda a minha vida e e L  
gravei bem suas palavras: "enquanto não se pesquisar sobre os cris. 
táos novos e os jesuitas, não se poderá escrever a história do Brasil" 

Conhecendo-o, e a sua obra, podemos entender o seu interessc 
muito especial pelo estudo dos cristãos novos e pelas perseguições quc 
sofreram os judeus e seus descendentes através dos séculos. Louriva 
mostrou-me então o caminho que eu deveria seguir, porque este cami 
nho estava na linha de seu pensamento que era a preocupação corr 
os grupos minoritários, indefesos e sofridos. O seu amor, acima dt 
tudo pelo Homem, pela Igualdade, pela Justiça, levaram-no certamenti 
a amar Jean Jacques Rousseau, a quem dedicou um de seus mai: 
belos ensaios. Mostrou, e estas são as  suas palavras que "o sistemi 
proposto por Rousseau dirige-se, permanentemente, contra a tiranii 
em si, propondo-se como a afirmação da liberdade, que não é só i 

liberdade de uma classe temporariamente oprimida, mas principal 
mente, a liberdade em qualquer tempo e em qualquer lugar, de todo 
os fracos, isto é, de todos os homens." "O abuso do poder é ilegítimc 
e atenta contra a natureza humana, como sucedeu na Revolução Fran 
cesa e como vem sucedendo com todas as  revoluções que, iniciada 
para restabelecer a igualdade, acabam por estabelecer novas desigual 
dades e consequentemente, novas tiranias." 

Esse o conceito de liberdade que Lourival Gomes Machado trans 
mitiu aos seus alunos. Ensinou-nos a pesquisar, a criticar e, princj 
palmente, a compreender. E hoje, em que a crise de verdadeiros me$ 
tres se faz sentir tão forte na vida acadêmica, a sua figura surge 
ante àqueles que o conheceram, mais viva do que nunca. 

Atrás de cada ser humano, atrás de cada acontecimento, atrá 
de cada criação científica, existe antes uma história. Lourival Come 
Machado nos ensinou a buscar essa história, a entender essa históri: 
na esperança de que um dia pudessem melhorar as relações humana 
e o desfruto da vida. 

Nós vivemos hoje uma época quase sem esperanças, em que 
moral é a dos lobos, essa moral é que conduz à guerra total e talw 
a extinção da espécie humana. Só a livre crítica, na linha dos ens 
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namentos que recebemos desse mestre, poderá, talvez, interromper esse 
curso. 

Quem o conheceu, nunca esquece a sua figura imponente, a voz 
grave, a gargalhada franca, a expressão terna dos olhos. Um homem 
raro. Raro pela sua inteligência e raro pela sua generosidade. Sua 
vida foi interrompida no auge de sua criatividade e no ponto mais 
brilhante de sua carreira. É pensando na sua morte que entendo hoje 
a mensagem trágica contida nas palavras de Andre Malreaux: 

"São preciso nove meses para se fazer um ser humano e um só 
dia para o matar. São preciso 50 anos para se fazer um Homem, 
50 anos de sacrifícios, de vontade. . . de tantas cousas mais. E quando 
este Homem está feito, quando nada mais há nele da infância, da 
adolescência, quando verdadeiramente ele é um Homem, nada mais 
resta senão morrer." 

Eu gostaria de finalizar de uma maneira mais alegre esta home- 
nagem a Lourival Gomes Machado. Mas como? Se a realidade náo 
o foi? 

Sua vida terminou aos 49 anos de idade. Não teve tempo para 
continuar a obra iniciada. O que realizou representa um marco na 
cultura brasileira, mas, principalmente, deixou discípulos que, como 
disse o profeta Isaias, levarão o seu pensamento e a sua mensagem 
às futuras gerações. 



DISCURSO DE POSSE 
WANDERLEY DOS SANTOS 

Usufruindo do acervo desta nobre casa, desde 1966, ainda no! 
meus quinze anos de idade, principiava eu a cultuar a nossa História 
Sinto-me honrado e comovido ao penetrar os seus umbrais e a parti 
cipar do enaltecedor convívio deste sodalício. 

Aproveito a oportunidade para, inicialmente, agradecer aos qui 
votaram em meu nome para conduzir-me ao quadro ilustre deste Insti 
tuto. 

Peço licença para agradecer em particular o Prof. Vinício Steii 
Campos pela bela saudação. 

Ligado que estou há quase um decênio ao Arquivo da Cúria ME 
tropolitana de São Paulo, era natural que me voltasse, desde logc 
para a figura do seu fundador e que procurasse me aprofundar n 
estudo da figura ímpar de Dom Duarte Leopoldo e Silva. Acolhid 
nesta casa, escolhi-o como patrono. 

Primeiro arcebispo de São Paulo, membro ilustre desta casa, su 
vida é conhecida de todos. Relembrando sua biografia, irei ater-m 
a sua atividade como Historiador, assim como pude conhecer na obr 
que nos legou. 

Estava eu estudando a História do Bairro da Lapa, quando ei 
busca das origens de uma pequena capela que lá há muito existi1 
deparei encantado com o precioso Livro de Tombo da Paróquia c 
Santa Cecília, escriturado pelo então jovem padre Leopoldo e Silv, 
que iniciava assim a sua brilhante carreira de Historiador. 

Nasceu Dom Duarte Lmpoldo e Silva em Taubaté, a 4 de abril c 
1867, filho de Bernardo Leopoldo e Silva e de Dona Ana Rosa Ma 
condes. Recebeu o sacerdócio em 1892 e ocupou os cargos de Profe 
sor do Seminário Provincial, Coadjutor em Jaú, Vigário em Sani 
Cecilia e Cônego Catedrático do Cabido Diocesano. 

A 10 de Maio de 1904 foi eleito Bispo, empossando-se na Diocei 
de Curitiba, a 2 de Dezembro do mesmo ano. Foi transferido pai 
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São Paulo por Breve de 18 de Dezembro de 1906 sendo empossado a 
14 de Abril de 1907. 

Logo tratou de continuar a obra do saudoso Dom José de Camargo 
Barros, quanto à divisiio do território paulista em mais cinco dioceses, 
culminando seu intento a 7 de junho de 1908, com a elevação de São 
Paulo a categoria de Arquidiocese, com as seguintes dioceses sufra- 
gâneas: Botucatú, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Taubaté. 

Interesante é notar que nessa oportunidade, Itú lutou pela sede 
de uma diocese, para o que já possuia patrimônio. Mas não foi criada, 
pois teria ela que avançar no território de Botucatu. 

Governou a Diocese-Arquidiocese de São Paulo no período de 1907 
até 13 de Novembro de 1938, quando deixou nosso mundo. 

Já como Arcebispo Metropolitano de São Paulo, dedicar-se-ia com 
grande empenho no levantamento histlórico das paróquias, aproveitan- 
do-se de suas visitas para a elaboração de um Diario, no qual trans- 
crevia importantes notas extraídas de manuscritos diversos. Assim, 
depois de minuciosa pesquisa, escreveu Relações Cronológicas dos 
Vigários e Visitadores, obra manuscrita inédita que se encontra no 
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Até a algumas paró- 
quias do Estado foram solicitadas, por carta a remessa de suas rela- 
ções cronológicas para a obra que, embora inacabada, serve hoje de 
subsídio valioso para novos trabalhos da História Eclesiástica. 

Ao realizar uma visita pastoral a São Vicente, no ano de 1909, 
depois de examinar o arquivo, escreveu: "13 lamentável que, sendo a 
paróquia antiquíssima, não se encontrem dados positivos para a His- 
tória, pois existe apenas um Livro de Tombo quase nulo e pessima- 
mente escriturado. Nem ao menos os acontecimentos mais recentes 
que interessam à Arquidiocese ou à paróquia em particular, foram 
registrados. Existem alguns papéis e documentos avulsos, de data 
recente, que ainda se podem aproveitar. . . Os arquivos de São Vicente 
e de Itanhaém estão mal conservados, faltando livros e documentos 
preciosos (Diário da Visita Pastoral de 1909/1910", pág. 05). 

Visando, inicialmente, a salvar do esquecimento o pouco aprovei- 
tável que ainda se encontrava em mal cuidados arquivos, Dom Duarte 
inicia, em 1916, a publicação de Natas de História Eclesiástica, em 
que focaliza as Capelas de Araçariguama. Mais tarde publicou as notas 
sobre as localidades de Barueri, Cotia e Mogi das Cruzes. 

A preocupação de Dom Duarte com o nosso passado foi tanta que 
resolveu, em 1918, restaurar o Arquivo Eclesiástico, enriquecido com 
parte do Arquivo do Cabido e dos Registros de Casamentos, Batizados, 
óbitos e Tombos das Paróquias. 

O insigne historiador Affonso Taunay, ao tratar deste assunto, 
escreveria em 1935: 
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"Resolveu há alguns anos o Arcebispo Dom Duarte Leopoldo c 
Silva restaurar o muito vultoso arquivo de sua Arquidiocese. Em quc 
triste estado se achava! Era de confranger. Sem detença começot 
o ilustre prelado a sua faina com verdadeiro entusiasmo. Cometeu c 
serviço inicial a um dos homens mais competentes e diligentes quc 
imaginar se pode, o Comendador Francisco de Sales Collet e Silva" 
(Rev. Numismática no 1 - Ano 111, 1935, pág. 11). 

A 6 de Dezembro de 1918, em seu diário pessoal (grifamos pessoa 
porque existe o diário de visita pastoral), lembra que "a restauraçãc 
do Arquivo da Cúria prossegue em ótimos resultados. Pena que ná( 
sejam bastante os recursos para apressar esse trabalho". 

Tendo sido Sócio Honorário deste nobre Instituto Histórico e Geo 
gráfico de São Paulo em 1904, passou em 1905 a Membro Titular 
foi eleito seu vice-presidente para o período 1919/1921. 

Escritor e historiador, deixou obras notáveis, como: Pela Famíli: 
Concordância dos Santos Evangelhos, No Calvário, O Clero, e a Indc 
pendência, Pastorais, Migalhas e Iluminuras, entre outras. 

No elogio literário feito pelo professor Silveira Bueno, em 193! 
dele diz o mestre natural de Jarinú, EStado de Sáo Paulo. 

"Não foi porém, somente o orador, o escritor romântico das p: 
ginas sentimentais da Sexta-Feira Santa; dedicou-se também à Hi: 
tória Pátria e sempre com o brilho peculiar às pessoas talentosa 
O volume O Clero e a Independência foi a obra com que o ilusti 
prelado quis comemorar o centenário da nossa emancipação política. 

"Traçou nestas páginas a contribuição dos padres, para o granc 
objetivo patriótico e, sendo arcebispo a tratar de padres, não se deixc 
arrastar pelos pendores religiosos, mas a verdade histórica lhe sa 
limpa da pena. Onde foi preciso ferir, feriu; onde foi necessário elogia 
elogiou. Sempre, porém, documentadamente. O estilo é ainda rar 
rara é ainda a sua expressão literária, revelando o poeta, o imagino 
sob a severidade do historiador". 

Como acentua o ilustre catedrático da Escola Normal Modelo i 

São Paulo, a famosa Escola Normal da Praça., Dom Duarte Leopoli 
e Silva foi, realmente, um grande pesquisador da História, um hist 
riador e um escritor notável. Para dar segurança ao que acabam 
de afirmar, aí estão, para serem lidos, os livros que publicou e 
inéditos que se encontram no Arquivo da Cúria Metropolitana de S 
Paulo. 

Deu inicio, em 1913 às obras da Catedral Metropolitana, uma 
suas mais importantes iniciativas, obra concluída em 1954, por o( 
siçáo das comemorações do IV Centenário da Cidade bandeirante. 
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Estas, em rápidas pinceladas, a biografia de meu ilustre patrono 
nesta casa. Homem incansável, cheio de fé e permanentemente ancioso 
para guardar os documentos importantes de nossa Histlória, documen- 
tos que se encontram hoje no Arquivo da Cúria, no qual podemos 
encontrar não só manuscritos antigos paulistas, mas do Sul de Minas 
o do Paraná. 

Quem quiser conhecer muitos aspectos inéditos, não apenas da 
história religiosa, mas civil, das referidas regiões terá de forçosamente, 
recorrer a esse valioso acervo, cuja coleta se deve a Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, assim como outras importantes iniciativas no terreno 
cultural. 



DISCURSO DE POSSE 
JESSY SANTOS 

Meus agradecimentos ao ilustre confrade Dr. Vinicio Stein Cam 
pos, que me honrou com suas palavras neste ato de posse nesta Casa 
templo de figuras exponênciais da cultura paulista. 

Meu sentimento de regozijo, por estar agora ao lado de tanto! 
valores, sendo eu dos menores, é um dos mais emocionantes momento! 
de minha vida intelectual e porisso considero-me premiado ao perten 
cer a este sodalício tradicional da terra de Piratininga. 

Escolhi para meu patrono o insigne filósofo Professor Herald 
Barbuy, um dos maiores vultos da filosofia contemporânea do Brasi 
um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Filosofia, Bacharel L 
cenciado pela Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulc 
Doutor em Ciências Econômicas, Docente-Livre de Sociologia Geral 
Aplicada e Professor Catedrático Efetivo da Universidade de S. Paulc 
Foi Professor de Ciências Econômicas da Fundação Alvares Penteadc 
professor da Escola de Jornalismo Casper Libero; professor da Facu 
dade de Filosofia, Ciências e Letras "Sed~s Sapientiae" e professor d 
Escola Politécnica da Universidade de S. Paulo. Publicou inúmerc 
trabalhos, tais como: "As Origens da Crise Contemporânea"; "Zan 
tustra Morreu", "Ciência e Religião", "O Mito do Progresso", "Cor 
siderações sobre a Crise do Senso Comum", "Hegel e o Problema d 
Liberdade", "Valor e Transcendência", "Cultura e Processo Técnico' 
"Marxismo e Religião", "Lineamento para uma Sociologia Econômica' 
a "Crise da Igreja Católica", além de inúmeros artigos publicados n 
Revista Brasileira de Filosofia. 

Após meu curso de filosofia na Faculdade S. Bento, tive o priv 
légio de ser amigo de Heraldo Barbuy, que na realidade foi mel 
grande mestre, até o infausto momento de sua morte em 1979. 

Dizia Barbuy que a filosofia não é uma ciência vã como julgar 
alguns cientistas positivistas, nem é uma soma das ciências part 
culares. 

A filosofia é justamente o fundamento das ciências e dela orig 
naram-se as ciências particulares. A filosofia, na verdade é sabedorií 
porque é o meio pelo qual o homem tenta aproximar-se o mais po! 
sível da realidade das cousas e de seus fundamentos. Na mesma linhi 
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entretanto, o homem é a causa e a meta da filosofia. O homem e seus 
arquétipos são os condicionantes da história que se desenrola no tempo, 
trazendo em suas páginas o relato dos eventos encadeados segundo 
as  filosofias de cada época, sob a influência de filósofos criadores de 
doutrinas, que em parte condicionam, por sua vez, o comportamento 
humano. 

Mas, a histlória é a ciência que engloba toda a condição do homem 
corno ser histórico, portanto, ela esta implicitamente ligada a filoso- 
fia, retratando sua influência no curso dos acontecimentos. A his- 
tória da filosofia é matéria de suma importância para a cultura de 
cada país. Daí ser o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo um 
centro cultural de inestimável valor nacional, constituindo-se também 
num guardião da cultura brasileira, de suas tradiçoes e de seu civismo. 
Os ilustres homens que presidiram e presidem este Instituto, tiveram 
e tem o mérito de preservar a memória nacional que é a sua história. 

Ao nosso Presidonte Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro e seus 
pares, extendo minha felicitações pela brilhante gestão realizada e por 
sua reeleição, necessária para a continuidade da profícua obra admi- 
nistrativa que vem fazendo. 

Voltando a referir-me ao Professor Heraldo Barbiíy, desejo ainda 
salientar as virtudes não só da inteligência, como também da perso- 
nalidade humaníssima que caracterizavam todas as ações desse admi- 
rável filosofo. Sua crítica causticante contra o mundo tecnocrático, 
computadorizado e robotizado de hoje, era a tônica de ruas conclusõrs 
scciols5gicas. Em sua tese "Cultura e Processo Técnico", o Professor 
Barbuy faz o seguinte comentário: "A visão ativista da vida ligada 
à técnica - que Hegel considerava como expressão da renúncia cristã 
- não -xclue, antes aceita o elemento sofredor do trabalho, mas, 
glorifica o sofrimento como prego da redenção do homem pelo tia- 
balho e pela técnica. A técnica é que fundamenta o ideal de um 
paraíso neste, e não no outro mundo." 

O que se depreendo dessa posição, é que o homem ao procurar 
amenizar o esforço físico do trabalho criou instrumentos, maquinas 
e outros processos técnicos de substituição do esforço físico corporal. 
Esta libertaçáo do sofrimento físico do trabalho muscular, entretanto, 
com o avanço da ciência, submete o homem a uma parafernália tecno- 
lógica cada vez mais avassalante. 

Em memorável conferência feita no Conselho Técnico de Economia 
e Sociologia Política da Federação do Comércio de S. Paulo, sob o 
título: "O Impacto Social da Técnica", o Professor Barbuy verberou 
sobre os males causados à pessoa humana pelo domínio tecnológico 
das sociedades de hoje. Transcrevo um trecho: "Massificação do Com- 
portamento" - "Ao elaborar estas considerações, não trnho em mente 
só o condicionamento direto do homem pela máquina, pelo mundo 
mecânico que nos cerca e do qual dependemos. Não penso unicamente 
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nessas técnicas a que chamam materiais e que são diretamente a 
técnicas mecânicas de produção na indústria e na agricultura. Pens 
principalmente nas técnicas sociais. Ao redigir, no ano passado, ur 
ensaio sobre a técnica, que tive a oportunidade de publicar na Revist 
Brasileira de Filosofia, procurei em vão algo que distinguisse a 
técnicas materiais e as técnicas sociais. Como sabemos, são ditas matt 
riais ou instrum'entais as  técnicas que consistem na produção de mi 
quinas e utensílios: e são ditas sociais as técnicas que se dirigem c! 

comportamento humano. Não considero técnica a arte de orientar o 
regular o comportamento humano. E considero técnica toda a opt 
ração que consiste, ao contrário, em uniformizar e massificar esc 
comportamento. Por isso, a técnica social, enquanto é técnica, ná 
se distingue da técnica material. Ambas manipulam, uniformizan 
produzem objetos ou comportamentos em séries. Tomemos por exen 
plo a economia e a política; ambas se dirigem ao comportamento h1 
mano; mas na medida em que regulam e não condicionam esse con 
portamento não são técnicas; tornam-se técnicas na medida em qi 
mecanizam, automatizam, fabricam em série comportamentos colei 
vos. 02i seja, são técnicas na medida em que não reconhecem, ma 
ao contrário, anulam a responsabilidade e a liberdade individual." 

Sobre esse mesmo problema, manifestou-se o Professor Migu 
Reale com as seguintes alusões: "Que adiantará conquistarmos un 
série de valores, ou de conhecimentos, se desprezarmos os conhec 
mentos adquiridos através de milênios? Penso que a cultura tem con 
centro um elemento de amor, mas, de amor repartido entre o passai 
e o presente. "Fiquei impressionado negativamente com a preocup 
ção de incutir no espírito do jovem apenas elementos tecnológicc 
a língua pátria, a tecnologia e noções de história, as mais sucini 
possíveis, apenas nas disciplinas específicas, quando há necessidade 
uma compreensão histórica global da tecnologia e da ciência, num cc 
texto humanístico, essencial em todo e qualquer instante da formaç 
cultural." 

Meus prezados companheiros; vivemos um tempo de transição v 
lenta. Os fatos ocorrem com velocidade espantosa, com os me 
eletrônicos de comunicação fazendo repercutir de forma global ca 
evento. A história é fustigada pela velocidade. Não é somente a ve 
cidade física, mas também a velocidade psicolbgica. Esta, traumat 
a pessoa humana, que se vê condicionada e prisioneira das técnicas 
comportamento social, quase sempre dirigidas por interesses de he: 
monias econômicas, políticas e ideológicas. 

A história pregressa não nos pode dar subsídios válidos. O mur 
atual transformou-se radicalmente. Poderosas forças dominado 
globais são causadoras de conflitos permanentes entre os povos do] 
nados econômica e estrategicamente. 

Penso que a história seguirá seu curso entre conflitos, subvere 
guerras e guerrilhas telecomandadas, ate que a exaustão abrandc 
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furia bélica, ou uma hecatombe nucleor faça o túmulo desta civi- 
lização. 

Este prognóstico sinistro que o panorama mundial nos mostra, é 
conseqüência dos impasses criados pela competição e busca de hege- 
monia total de duas grandes potências, que se defrontam cada qual 
com suas filosofia e ideologia inconciliáveis. Não seriam inconciliáveis 
nos seus objetivos altruísticos alardeados hipocritamente; prometem 
o bem-estar e tranquilidade do homem comum na face da terra. Mas, 
os ideais virtuosos prometidos, só valem quando se concretizam! 

Até os nossos dias, todos os institutos legais e jurídicos criados 
para proteger os direitos humanos, foram sempre tripudiados: de 
forma subreptícia através de manipulação econômica e política, feita 
pelos detentores do poder, ou por telecomando através de governos 
títeres nos países dependentes, levados dissensões internas civis e 
militares, restringindo as liberdades naturais do povo; com seus líderes 
genuinos submetidos às mais indígnas formas de pressão policial. 

Parece mesmo que estamos no limiar de uma transformação total 
da ordem vigente, comandada atrabiliariamente pelas potências mun- 
diais. 

Pergunto: teremos um mundo novo à moda de Huxley, ou uma 
catástrofe 21 moda de Oswald Spengler? 



DISCURSO DE POSSE 
JOSÉ RIBEIRO DO VALE 

Na escolha de meu patrono, como é de hábito ao ser empossado, 
titubeei entre nomes de diletos e saudosos professores que timbraram 
em contribuir para a grandeza de São Paulo. Acabei me fixando na 
personalidade de Eduardo Augusto Ribeiro Guimarães, médico, fisio- 
logista e pesquisador vindo dos áureos tempos do Museu Nacional 
onde foi assistente de Lacerda e Couty, ao depois fundador da pri- 
meira Universidade de São Paulo nos idos de 1912. 

Por ocasião do centenário de nascimento desse notável propulsor 
dos ideais universitários, prcmoví, a 25 de maio de 1960, na Sociedade 
de Biologia de São Paulo, concorrida reunião científica em sua home- 
nagem. Alí sua filha Cendy Guimarães, professora também interes- 
sada no estudo de plantas brasileiras, teve ensejo de contar com mi- 
nucia e estilo fluente e cativante as lutas ásperas e os desencantos 
repetidos daquele que foi apaixonado idealista voltado para os desíg- 
nios de uma universidade popular que ele ajudou a fincar no Planalto 
Paulista. 

Eduardo Guimarães, mineiro da pequena cidade do Pomba, a 
margem desse afluente do Paraíba do Sul, nasceu a 20 de janeiro de 
1860, filho do Dr. Antenor Augusto Ribeiro Guimarães, pai bondoso e 
clínico competente, e de D. Augusta Leopcldina Nascentes mãe extre- 
mosa a substituir com freqüência o marido no trato familiar. Entre 
os antepassados do casal encontram-se o Marquez de Baependy, Manuel 
Jacinto Nogueira da Gama e o Capitão João Ribeiro do Valle, casado 
em Guaratinguetá, com Teresa Francisca de Jesus Vargas Leal. 

Depois das primeiras letras em sua terra natal Eduardo Guima- 
rães como semi-interno no Colégio Aquino, no Rio de Janeiro, recebeu 
sólido ensino e segura formação humanística. Ingressou na Faculdade 
de Medicina do Rio e aos 21 anos, já na 5" série, passou a trabalhar 
no Museu Nacional sob a orientação de João Batista de Lacerda e Luiz 
Couty. 

Publicou, então, seu primeiro trabalho científico sobre a Aselepias 
curassawica arbusto cardiotoxíco das paragens do Brasil meridional. 
Graduado em 1882 é nomeado professor substituto de Terapêutica. 
Em 1885 parte para a Europa e freqüenta serviços em hospitais de 
Paris mas, ao voltar ao Brasil, não encontra condições de aprimo- 
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ramento científico e profissional. Resolve, então, seguir para Cam- 
pinas e colaborar com seu pai, lá clínico conceituado, ambos desde 
logo engajados na luta contra a febre amarela. Torna-sc fazendeiro, 
sente os problemas da economia cafeeira ele cuja tese tinha verzado 
sobre o uso e o abuso do café. Em 1906 decide voltar para São Paulo 
e recomeçar sua atividade clínica. Enfrentou anos penosos mas tor- 
na-se renomado especialista em doenças nervosas. 

Ao ser organizada a Academia Paulista de Letras, foi convidado 
para ser um dos seus fundadores, ocupando a cadeira no 10 para a 
qual escolheu como patrono Cesário Motta, a quem, sempre interes- 
sado nos problemas de instrução, profundamente admirava. 

Diz Ulysses Paranhos ter conhecido Eduardo Guimarães, nos idos 
de 1910, quando, em reunião na casa de Luiz Antônio dos Santos, se 
cogitava da fundação, em São Paulo, de uma Escola de Medicina e 
Farmácia. Guimarães, espírito vivo e argumentador capaz, logo con- 
venceu os companheiros da urgente necessidade de se criar na Capital, 
dentro das facilidades da Lei Rivadavia, um instituto integral de 
ensino, uma verdadeira universidade. Não tardou êle a se tornar o 
mentor e o motor do primeiro movimento iiniversitário nacional. se- 
guido, imediatamente após, pelo griipo do Paraná cuia un'versidade, 
fundada também em 1912, foi reconhecida oficialmente em março de 
1913. 

Fundada a Universidade popular e modificada a lei de ensino de- 
veria ele dar os passos necessários para solicitar o seu reconhecimento. 

Apresentou em 1917 a documentação exig'da mas o Conselho Su- 
perior de Ensino, baseando-se em subterfúgio negou provimento. 

Durante meses, em tentativas desesperadas para que fosse recon- 
siderado o assunto, luta ele, para salvar a instituição e salvaguardar 
os legítimos interêsses dos alunos. Apesar de pareceres favoráveis 
dos maiores jurisconsultos, de inúmeras promessas, nada conseguiu. 

Perdida a instltuição cabia-lhe ainda salvar os alunos e, após esfor- 
ços desmedidos, apegando-se contra o seu temperamento a amigos 
políticos, em viagens constantes ao Rio, em tão precárias condições 
de saúde que, as vezes tinha de seguir apoiado ao braço dos filhos, 
conseguiu enfim um artigo de Lei que autorizava a transferência dos 
alunos repetindo eles os exames da última série que houvessem 
cursado. 

Foi isso no meio da derrocada um Iâmpejo de satisfação: "para 
quem pautou toda a sua vida pela retidão e hombridade intransigente, 
era doloroso prejudicar, embora indiretamente, aqcieles mil jovens". 
(Cendy Guimarães) 

A morte prematura de Couty, seu mestre e amigo, e porque não 
chegara ainda a hora de integraçáo da pesquisa e do ensino na Fa- 
culdade de Medicina do Rio, talvez expliquem a submersão do ideal 



116 REWISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRKFICO DE S. PAULC 

de pesquisador vivido por Eduardo Guimarães na sua mocidade. Nou, 
tro país, quem sabe, ele teria se dedicado integralmente a investigaçãc 
mas, entre nós, faltando a continuidade do ambiente favorável, ele nãc 
resistiu a ação lítica do meio. Arrastado pela política tentou refu 
giar-se na organização universitária, no ensino e no exercício da clínica 
Personalidade marcante, viveu intensamente; dono de idéias novas, fo 
acerbamente combatido. 

Na velhice os seus desenganos políticos e a sua luta aparentemente 
inglória a favor do ensino universitário acabaram conduzindo-o ac 
ostracismo voluntário em Ribeirão Preto, onde faleceu aos 71 anos d( 
idade, a 25 de maio de 1931. 

Passam-se os anos, a Faculdade de Medicina de São Paulo, inte 
grante do sistema universitário efetivado por Armando de Salles OU 
veira, revoluciona o nosso ensino médico e a figura de Arnaldo Vieir 
de Carvalho é justamente reverenciada. Esquece-se, porém, o idealist 
das primeiras jornadas, aquele que sacudiu o marasmo da medicin 
paulista nos idos de 1910 e quem, pela sua tenacidade, levou o govern 
a efetivar a esquecida Lei estadual no 19 de 24 de novembro de 1893 

Como meu patrono neste Sodalicio, também mineiro plenament 
dedicado a São Paulo, quiz rememorar, nesta oportunidade, a vida 
a obra de um lídimo pioneiro da Farmacologia Nacional. 

Serenadas as paixões da época, vale levantar e véu do passad 
e mostrar que o fracasso aparente de um sonho idealista pode s 
converter afinal em fecunda realidade tal a USP dos dias presente 
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DISCURSO DE POSSE 
MOACIR FRANCA 

Entro nesta casa de cultura, com alegria do calouro que passou 
pelo vestibular. Transpus os umbrais desta casa, pelas mãos amigas 
do escritor e jornalista prof. Pedro Ferraz do Amara1 e dos jorna- 
listas e historiadores dr. Antônio Barbosa Lima, prof. José Geraldo 
Evangelista, prof. Paulo Zingg, prof. Adriano Campanhole e tantos 
outros componentes deste sodalício, que engrandecem o nosso Estado 
e porque não o Brasil, com o seu valor cultural. 

Creiam-me senhores, nunca passou pela minha mente quaisquer 
vislumbres de um dia vir a fazer parte deste Instituto, e neste ano 
da graça de 1984, aqui estou sendo recebido pelos maiores historia- 
dores de nossa terra, o que muito me honra. Sinto-me bastante orgu- 
lhoso de aqui estar no convívio de tão ilustres pares, sou grato pelas 
demonstrações de carinho dos componentes desta casa do saber, onde 
adentro, com o desejo de aprender e servir. 

Agradeço de coração as  palavras proferidas pelo ilustre orador 
prof. Vinicio Stein Campos, dd. Secretário deste Instituto. 

Senhor Presidente. 

Ilustres confrades. 

Cumprindo o ritual deste Instituto, devo apresentar o meu patro- 
no, e nesta oportunidade sinto-me bem a vontade para apresentar-lhe 
o nome do jornalista que viveu e lutou pela imprensa interiorana e 
no interior. Sleu nome é Humberto França. Nasceu em Araras, em 
23 de janeiro de 1893. Eram seus pais o abolicionista Tet. Antônio 
França e Anna Kaneker França, naturais de Barra Mansa, Estado 
do Rio. Em Araras frequentou o curso primário, transferindo-se em 
seguida para o Liceu Coi*ação de Jesus, de São Paulo, tendo feito 
parte do currículo ginasial, onde também se delinearam as normas 
de sua vida, pois no Liceu aprendeu o oficio de tipúgrafo, o que o 
levaria ao jornalismo, como acontece a tantos que exercem esse mister. 
Em 1896 abandonou os estudos e abraçou a profissão de gráfico, da- 
tando daí, a sua carreira jornalística, pois o tipógrafo do interior é 
bem uma espécie de "factotum", desempenhando os misteres de reda- 
tor, formista e impressor. De 1898 a 1912, Humberto França exerceu 
a sua profissão em diversos jornais. De 1898 a 1900, trabalhou no 
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jornal de Itatiba, deste Estado, "O Progresso", de Narciso Gomes. E 
Franca foi tipógrafo do jornal "Amor, Perdão e Caridade", em 190 
Nesse mesmo ano, trabalhou no "Diário da Manhã" de Ribeirão Pret 
cujo diretor era Juvenal de Sá. De 1901 a 1912, empregou suas a1 
vidades profissionais em "O Nuporanga" que mais tarde teve o non 
mudado para a "Noticia", na cidade de Orlândia, cujos proprietáril 
eram Cividanes & Cia. Em princípios de 1912, aos dezenove an 
fundou seu primeiro jornal, "O Sales de Oliveira", na cidade que 11 
emprestou o nome, o qual foi editado ate janeiro de 1914, quanc 
transferiu sua residincia para Ituverava. A 31 de Maio de 1914, nasc 
das mãos desse homem invulgar a "Cidade de Ituverava", cuja límpii 
trajetória pelos duros caminhos da imprensa provinciana foi a mar 
que pautava suas atitudes. Digno de nota é o fato de que, pa 
lançar "Cidade de Ituverava", o sr. França, teve que confeccion 
& mão, em madeira, o cabeçalho do jornal. Durante quarenta an 
de vida da "Cidade de Ituverava", o nosso heróico diretor teve q 
enfrentar muitas lutas, dificuldades e incompreensóes que o enriqi 
ceram moralmente. Muitas vezes, as coisas iam mal e os magros pl 
ventos pecuniários proporcionados pelo jornal e tipografia não d a v ~  
para manter seus empregados; então, o Sr. França reunia a sua própi 
família para ajudá-lo, na confecção da folha que, apesar das incrivi 
dificuldades, era a sua preocupação máxima, o seu ideal de toda 
existência. Triunfou, graças à magníf'ca fé nos destinos de sua ob' 
o resultado do labor de um gigante das letras que levantam o pi 
gresso. Durante quarenta anos de vida, aquele semanário anim( 
prestigiou, amparou e corporificou os movimentos tendentes a ele\ 
o progresso de Ituverava cuja atuação benéfica foi mola propulsc 
de realizações ituveravenses. Reconhecendo seus méritos, a Assoc 
ção Paulista de Imprensa, cçnferh-lhe Diploma de Mérito, a 10 
setembro de 1938, Dia da Imprensa, que r2alça os seus serviços de 
cados a imprensa paulista e à coletividade. Entre as numerosas hon 
nagens prestauas a Humberto França, destacam-se as seguintes: Air 
pela Associação Paulista de Imprensa, à l u  de maio de 1939, no : 
jubileu de prata, lhe foi conferido o Diploma de Honra. Pela I 
Munic:pal nQ 359, de 18 de novembro de 1954, foi denominada 
Humkr to  França, uma rua da cidade. O ilustre historiador prof. 
Antônio Barbosa Lima, que hoje honra esta casa, publicou em : 
crônica "Ruas da Cidade", no jornal "Tribuna de Ituverava", 
09-12-1967, referências ao jornalista, da qual destaco o seguinte trec 
"Cidadão extremamente modesto, embora tivesse em certas ocasi1 
projeção na vida política local, recusou honrar'as e postos, tais co 
o cargo de Prefeito, que os correligionários da época lhe oferecer: 
Jamais quis deixar a direção do seu jornal, o motivo maior de ! 
existência edificante. Humberto França, sem dúvida alguma, dig 
ficou a sua terra de adoção, sendo merecedor de todas as homenager 
Em 1946, o cap. Joaquim de Cerqueira Cesar, que foi prefeito, ver 
dor, advogado e jornalista em Ituverava, teve a seguinte expres 
com respeito a Humberto França. "Foi um dos mais hábeis gráfi 
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que por aqui passaram, a seu tempo, e além disso, um jornalista de 
"borla e capêlo" podendo se igualar aos grandes da imprensa inte- 
riorana". Pela Lei no 608 de 12 de dezembro de 1959, a Câmara Mu- 
nicipal de Ituverava lhe concedeu o título de "Cidadão Ituveravense". 
Quando da entrega do título, dentre outras destaco as palavras do 
saudoso vereador, também jornalista dr. José Alípio Furquim Fonseca 
que disse: "representando o povo de Ituverava a quem o amigo tanto 
serviu, quero congratular-me prazeirosamente à homenagem, que é a 
consagração de uma vida toda dedicada ao bem comum e aos inte- 
resses do nosso município. E rendo, ainda, meu preito de admiração 
ao homem que, na sua simplicidade, soube fazer de cada um de seus 
filhos um cidadão útil a sociedade e à Pátria, porque os educou num 
lar onde o caráter imperou soberano". Em fevereiro de 1960, foi 
homenageado pelo Rotary Club de Ituverava, em sessão solene. Foi 
eleitor naquele município e seu título era o de no 59, tendo votado nas 
eleições de 13 de abril de 1919. Ocupou o cargo de promotor público 
"ad-hoc". Serviu no corpo de jurados por muitos anos. Era casado 
com d. Catharina Bombig França, de cujo consórcio constituiu nume- 
rosa prole que teve e tem participação nas coisas da cidade. Humberto 
França, a 01 de agosto de 1954, despede-se das atividades jornalísticas 
com a edição de nq .084 .  A partir de agosto de 1954, "Cidade de 
Ituverava", teve novos diretores: Eloy de Cerqueira Cesar, que jun- 
tamente com Adhemar Cassiano, José de Almeida Coelho e Muchir 
Miguel Francisco, até 1969 deram continuidade ao órgão semanário. 
Esses dinâmicos cultores da nossa imprensa, transferiram, depois de 
bom trabalho jornalístico apresentado, a "Cidade de Ituverava" ao 
novo diretor-proprietário, dr. Fernando Cordaro a contar da edição de 
27 de abril de 1969, o qual conta hoje com boa folha de serviços pres- 
tados a sociedade, lutando pela sobrevivência do jornal que pode ser 
considerado patrimônio histórico da cidade, pois, nesse ano de 1984, 
completou 70 anos de publicidade tendo recebido, o seu diretor e o 
jornal, as mais belas homenagens nesta capital, promovida pela Asso- 
ciação Paulista de Imprensa, dignamente dirigida pelo jornalista prof. 
dr. Paulo Zingg. 

Humberto França faleceu em Ituverava, no dia 07 de março de 
1968, sendo sepultado no Cemitério local. O jornalista dr. Cecim 
Miguel, publicou na "Tribuna de Ituverava", de 16 de março de 1968, 
quando do falecimento de Humbei-to França, bela crônica, da qual 
destacamos a parte seguinte: "Criatura tranquila, ponderada, afável, 
conquistou a simpatia de toda a popuiaçáo. Profundamente humano, 
Humberto França emprestava à todos os seus atos, um colorido de 
respeito e distinção. Como jornalista fci sempre sereno, mas corajoso, 
afável, porém enérgico, nunca omitindo-se em qualquer fase de sua 
vida, da luta para a qual o jornalismo o conclamou. Não morre quem 
tanto dignificou a vida. Não perece, quem tanto firmou através de 
exemplos magníficos de solidariedade humana; ante a tristeza de sua 
morte, a beleza de seus exemplos". "Nesta época são poucos os ho- 
mens que desaparecem com tanta bagagem de dignidade, de chefe de 
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família, de cidadão prestante, que sempre acudiu e se interessou pela 
coisas da terra que o acolhera". 

Como homenagem póstuma, a O 8  de novembro de 1971, por df 
creto estadual do governador Laudo Natel, foi denominado de Hurr 
berto França, o Ginásio Estadual de Ituverava. A 07 de setembro d 
1977, como homenagem p5stuma foi agraciado com a "Medalha d 
Constituição", conferida pela Assembléia Legislativa do Estado de Sã 
Paulo e com o Diploma de "Honra ao Mérito", pela colaboração com 
jornalista na campanha da Revolução Constitucionalista de 1932. 

Ai estão Senhores, os dados biográficos do honrado e humild 
cidadão Humberto França, jornalista também historiador que vive 
uma existência persistindo pda sobrevivência da imprensa do interio 
deixando aos seus seguidores belo exemplo de idealista. 

Esse jornalista foi o meu pai. 



ATAS DE 1983 

ATA DA SESSAO 
DE 19 DE JANEIRO DE 1983 

Aos dezenove dias do mês de janeiro 
do ano de mil novecentos e oitenta e 
três, no Salão Nobre do Instituto His- 
tdrico e Geográfico de São Paulo, sito 
à rua Benjamin Constant, 158, Capital, 
com início à s  18 horas, sob a Presi- 
dência do Acadêmico José Padro Leite 
Cordeiro, realizou-se a primeira sessão 
plenária do Ekcrcício com a presença 
dos seguintes sócios: A. Roberto Paula 
Leite, Tácito van Langendonck, Celso 
Maria de Mello Pupo, Geraldo Sesso 
Jr., OdiIon Nogueira de Mattos, R. R. 
Hinner, Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Raul de Ar.dradia r' Silva, Antônio 
D'Avila, Moisés Gicovate, Paulo do Sil- 
veira Santos, Honório de Sylos, Augus- 
to  Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, 
Mário Savelli, J. Gabriel Sant'Ana, 
Alvaro do Amaral, Paul Donovan I<i- 
gar, A. Campanhole, Francisco Brasi- 
leiro, Roberto M. Carvalho, Dullio 
Crispim Farina, Lucia de Tomasi, Pau- 
lo Romano, Douglas Michalany, Desi- 
dério Alfredo Fontana, Luiz Wander- 
ley Torres, Pedro Brasil Bandecchi, 
Wanderley dos Santos, J. Pereira, Pa- 
dre Hélio Abmchos  Viotti, Heliodoro 
Tenório da  Rscha Marques, Alberto 
Prado Guimarães e Ruy Calazans. 
O Presidente, dando início aos traba- 
lhos, congratulou-se com o ilustre con- 
sócio Prof. Antbnio D'Avila pelo fato 
de, como justo reconhecimento de seus 
méritos de educador, ter  sido inaugu- 
raCa, cm Mirassol, bibliotcca com seu 
nome. Expressou, a seguir o júbilo da 
casa pela eleido do consdcio para a 
Acad5rnia Paulista dc Educação. Com 
pesar, c3municou o falccin~ento do ilus- 
tre Membro Titular Professor Olavo Ba- 
tista F'ilho, propondo a inserção em 
Ata  de voto d e  p6stuma homenagem 
ao extinto, a ser comunicado A Exma. 

Família. A proposta recebeu unânime 
aprovação. No prosseguimento dos tra- 
balhos, o Presidente apresentou ao  Ple- 
nário o retrato do saudoso consócio 
eng* Alvaro cia. Veiga Coimbra, mizgis- 
t r a l ine~ te  executado pela emérita pin- 
tora D. Zy van Langendonrk, esposa 
do confrade Tácito van Langendonck. 
A notável obra será oficialmente des- 
cerrada na sessão solene de 25 de Ja- 
neiro e, depois, deverá ser colocada no 
Museu José Bonifácio, em ambiente que 
receberá o nome daqude que foi o 
artífice maior desse departamento da 
entidade que se  inscreve com relevo no 
panorama cultural paulista. O presi- 
dente agradeceu ao consócio J. Pereira 
o oferecimento dc u;n artístico cinzeiro 
metálico alusivo ao Movimento Consti- 
tucionalista de 32 que será entregue ao 
Museu José Bonifácio. Em prossegui- 
mento, o hesidente refere-se ao tra- 
balho intenso e meritbrio da Imprensa 
Oficial do Estado sob direção do Dr. 
Caio Plinio Aguiar Alves de Lima, 
mencionando a s  recentes impressões 
fac-similares dos 8 volumes do ''Alma 
nach Literário" publicado por 3osé M& 
ria Lisboa e do volume enfeixando 
todos os números do jornal humorís- 
tico "O Cabriãon e quanto a esta obra 
recomendou o envio de mensagem da 
entidade felicitando o consócio Délio 
Freire dos Santos pela magistral apre- 
sentação que constitue esplêndida si- 
nopse do evolver do periodismo de  cri- 
tica jocosa no País. O Secretário fez 
a leitura das Atas das sessóes de  20 
e 27 de outubro de 1982, ambas apro- 
vadas por unanimidade. O presidente 
propôs o envio de mensagem de agra- 
decimento e congratulações ao consócio 
Carlos Penteado de Rezende pela reda- 
ção da  notável "Notícia Prévia" intro- 
dutória ao  conjunto de volumes do 
"Almanach Literáriow de Jose Maria 
Lisboa que o Instituto está distribuindo 
à s  entidades culturais do Pafs. A Pre- 
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sidência nomeou comissão constituída 
pelos consócios Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Cel. Hel~odoro Tenório da 
R x h a  Marques e Padro Brasil Bandec- 
chi para visitar o ex-Presidente Em- 
baixador Ernesto de Moraes Leme que 
se encontra recolhido ao lar. A seguir, 
passou-se a leitura do Relatório da 
Diretoria para o Exercício de 1982. 
O documento foi aprovado por unâni- 
midade. Complementando esse informe, 
o Tesoureiro, Adriano Campanhole, leu 
Balanço Financeiro do Exercício, que 
recebeu unânime aprovação. O consó- 
cio Dwuglas Michalany pediu a pala- 
vra para propor um voto de louvor 
a Diretoria que acabara de expor os 
elementos intormativos de sua admi- 
nistração no Exercício findo. A pro- 
posta foi aprovada por unanimidade e 
calorosas palmas. Nada mais havenda 
a tratar, o Presidente, após agradecer 
as  presenças e anunciar a sessao so- 
lene de 25 de janeiro, deu por encer- 
rada a reunião da qual foi lavrada esta 
Ata que, após lida e aprovada, recebe 
a assinatura do Presidente e dois S e  
cretários. Onde se lê Academia Pau- 
lista de Letras, deve ser lido Acade- 
mia Infanto Juvenil de Letras. Pre- 
sente Paulo Pereira dos Reis, José Pe. 
dro Leite Cordeiro, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, nloisb Gi- 
covate. 

ATA DA SESSÁO SOLENE 
DE 26 DE JANEIRO DE lSS3 

Aos vinte e cinco dias do m&s de 
Janeiro do ano de mil novecentos e 
oitenta e três, no Salão Nobre do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, situado à Rua Benjamin Cons- 
tant nv 158, Capital, com início Bs 18:OO 
horas, sob a Presidência do acadêmico 
José Pedro Leite Cordeiro, realizou-se 
a sessão solene comemorativa do ani- 
versário da cidade de S. Paulo e de 
fundação da entidade com a presença 
dos seguintes sócios: Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Vinicio Stein Cam- 
pcs, Raul do Andrada e Silva, Paulo 
Pereira dos Reis, Antonio de Arruda 
Camargo, Rudolf R. Hinner, J. Gabriel 
Scnt'Ana, Tsmczo SC,&&, Paulo da Sil- 
veira Santos, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, Moisés Gicovate, Maria 
Amália Correa Giffoni, Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueirinho, Tácito 
van Langendonck, Paulo Zingg, 'Desi- 
dério Alfredo Fontana, GeraLdo Sesso 
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Jr., Alberto Prado Guimarães, José c 
Veiga Oliveira, Lucia de Tomasi, Bu 
no de Azevedo Filho, Ricardo Romz 
Blanco, Henrique L. Alves, Alvaro ( 

Amaral, Brasil Bandecchi, Padre Hé1 
Abranches Viotti, João Rabello I 

A y i a r  Vallim, Heimâni Donato, Jo 
Bento Faria Ferraz e Mano Savel 
Dando início aos trabalhos, o prer 
dente convocou para a mesa D. Zy v: 
Langendonck, o acadêmico Lycurgo I 

Castro Santos Filho, Presidente I 

Academia Paulista de Letras, o jorn 
lista Paulo Zingg, Presidente da Ass 
ciação Paulista de Imprensa, o E 
Paulo Pereira dos Reis, Presidente I 

Academia Paulista de História, o 1 
Alvaro do Amaral, Presidente do At 
neu Paulista de História e o Dr. De 
dério Alfredo Fontana, Diretor da S 
ciedade "Amigos da Cidade". A segu 
o Presidente comunicou o descerrame 
to do retrato do saudoso Diretor 
Museu, Arquivo e Documentação, en 
Alvaro da Veiga Coimbra, magisti 
obra de ar te  de autoria da consagra 
pintora D. Zy van Langendonck, 
queln, de plena justiça, o Presider 
elogiou os méritos, afirmação sulí 
nhada pelos calorosos aplauso6 do P 
nário, que assim rendeu sua homei 
gem e testemunhou agradecimentos 
talentosa artista. Para a tradicioi 
homenagem à cidade de S. Paulo 
data de sua fundação e preito aos i 
ciadores d a  grande obra cultural e 
vica do Insbtuto, foi dada a pala1 
ao orador oficial, Prof. Vinicio Sti 
Campos, que proferiu brilhante e c 
tíssima oração na qual, além de n 
gistralmente versar os dois temas 1 
sicos do discurso, focalizou a per 
nalidade e a obra do Presidente J( 
Pedro Leite Cordeiro, na ocasião 
que se iniciava o último Exercicio 
seu profícuo mandato. As belas, e 
polgantes e justas expressões do er 
rito orador foram coroados por vibra] 
salva de palmas. O Presidente, a] 
reiterar o reconhecimento do Institi 
a D. Zy van Langendonck pela p 
ciosa oferta que foi incorporada ao ' 
trimônio artístico da casa de cultu 
egracleceu com palavras repassadas 
emoção o discurso do Prof. Vini 
Stein Campos e relembruu a decis 
influência do inolvidável Embaixa 
José Carlos de Macedo Soares em : 
formação de historiador concitando-i 
fascinante tarefa de pesquisa do p 
sado. Externou, por fim, gratidác 
numerosa presença à sessão inaug~ 
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do Exercício e, esgotada a pauta, deu 
por terminada a sessão da qual foi 
lavrada esta Ata que, após lida e apro- 
vada, recebeu a assinatura do Presi- 
dente e dois Secretários. José Pedro 
Leite Cordeiro, Augusto Benedito Gal- 
vãa Bueno Trigueirinho, Moisés Gico- 
vate. 

ATA DA SESSAO 
DE 2 DE FEVEREIRO DE 1983 

Aos dois dias do m&s de fevereiro 
do ano de mil novecentos e oitenta e 
três, no Salao Nobre do Instituto His- 
torica e cieográfico de  São Paulo, si- 
tuado a rua benjamm Constant, 158, 
Capltal, corn mcio  à s  18:OO horas, sob 
a rresdencia ao  acadêiriico Jose Pe 
dro Leite Cordeiro, realizou-se sessão 
plenária da entidade com a presença 
dos seguintes sócios: Adriano Campa- 
nnole, Geraldo Sessa Jr., Antonio Ho- 
berto Paula Leite, José Gonçalves 
Salvador, Roberto M. Carvalho, J. Ga- 
briel Sant'Ana, Moises Gicovate, Tsu- 
nezo Sato, Paulo Ramano, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Desidério 
Alfredo Fontana, Alberto Prado Gui- 
marães, Wanderley dos Santos, Ricar- 
do Romam Blanca, Duílio Crispim Fa- 
rina, Rui Calazans, Paulo da Silveira 
Santos e Mário Savelli. Dando inicio 
aos trabalhos, o Presicic~te comuni- 
cou a posse do Sócio Correspondente 
Nacional Marcio José Lauria, e nomeou 
a seguinte Comissão para introduir  o 
recipiendário no recinto: engv Alberto 
Prado Guimarães, Prof. José Gonçalves 
Salvador e dr. Desidério Alfredo Fon- 
tana. O Prof. Márcio Jos6 Lauria, r e  
cebido com calorosas palmas, fez a lei- 
tura do termo de posse e após sua 
assinatura no livro de  compromisso. 
Empossado o novo membro da entida- 
de, o Presidente deu a palavra ao con- 
sócio Antonio Roberto de Paula. Leite 
que apresentou magnífica comu~icação 
sobre o tema "O Presidente Washing- 
ton Luiz em Itú", após explicar ãs 
justas razões pelas quais substituíra o 
tema que havia sido anunciado para 
sua expasição "O escritor Brito Broca". 
Calorosos aplausos coroaram as pala- 
vras do ilustre confrade. A seguir, o 
Presidente deu a palavra ao Orador 
Oficial, Prof. Vinicio Stein Campos, 
para saudar o novo membro da casa: 
Prof. Márcio José Lauria. O intérprete 
da entidade, ap5s algumas referências 
atinentes à comunicação do confrade 
Paula Leite relacionadas com a pre- 

sença de sua Capivari no panorama 
nacional fez ampla análise da  ação 
cultural do recipiendArio, focalizando 
especialmente sua marcante contribui- 
ção para o conhecimento de Euclides 
da Cunha. O magistral discurso de re- 
cepção mereceu muitos aplausos. Agra- 
decendo sua eleição para o sodalicio, 
o Prof. Márcio J. Lauria pronunciou 
memorável oraçjo de elogio ao seu 
ilustre Patrono - Olímpio de Souza 
Andrade - que classificou como "o 
maror dos euclidianosJ1 - e, ao deli- 
near a personalidade sob cuja égide 
ingressa para o Instituto, fez profurido 
e personalissimo exaine da obra do 
imortal autor de "Os Sertões". Unâ- 
nlmes encõmios recebeu a presença do 
novo socio na  tribuna do Instituto. 
O Presidente, após ressaltar as brilhan- 
tes participbçoes dos oraclores da ses- 
são e agrbdecer o comparecimento do 
numeroso auditório, deu por encerrados 
@s trabalhos dos quais foi lavrada esta 
Ata, que após lida e aprovada, recebe 
a assinatura do Presidente e dois Se- 
cretario~. Assimilem-se a esta sessáo 
a s  presenças do Cel. Adauto Fernandes 
Andrade e do Acadêmico Pedro Brasil 
Bandecchi e retifique-se também quan- 
to a a ta  de 19 de janeiro que o prof. 
Ernesto Leme ex-presidente executivo 
do Instituto e seu atual presidente Ho- 
norário. José Pedro Leite Cordeiro, 
Augusto Benedito Galvão Buem Tri- 
gueirinho, Moisés Gicovate. 

ATA DA SESSAO 
DE 23 DE FEVEREIRO DE 1983 

Aos vinte e tr& dias do mês de 
fevereiro do ano de mil novecentos e 
oitenta e três, no Salão Nobre do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, sito a rua Benjamin Conetant, 
158, Capital, com início à s  18:OO horas, 
sob a presidência do acadêmico José 
Pedro Leite Cordeiro, realizou-se Ses- 
são Plenária da entidade com a pre- 
sença dos seguintes sócios: Itamar 
Bopp, José Leandro de Barros Pimen- 
tel, Geraldo Sesso Jr., Paulo Pereira 
dos Reis, Paulo Silveira Santos, A. R. 
Paula Leite, MoisBs Gicovate, Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Heliodoro T e  
nório da Rocha Marques, Divaldo Gas- 
par de Breitas, J. Pereira, Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho, Dou- 
glas Michalany, Antonio D'Avila, Pau- 
lo Romano, Brasil Bandecchi, Leonardo 
Arroyo e Adauto Fernandes de Andra- 
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de. Na ausencia do lv Secretário, o 29, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, ocupou as funções e o Pre- 
sidente convidou o consdcio Moiaés Gi- 
vocate para ocupar a 2a Secretaria "ad 
hoc". Foram comunicadas as seguin- 
tes doações à Biblioteca Afonso D'Es- 
cragnole Taunay: "História do Brasil" 
(63 edição) de Pedro Brasil Bandecchi; 
"História do Brasil através de seus 
Fortes", de autoria do Cel. Claudio Mo- 
reira Bento e "Psico-História" de J. 
Pereira Ao Museu José Bonifdcio, pelo 
consócio J. Pereira, foram doadas cinco 
cédulas novas do valor de 5 cruzeiros 
de suas diferentes estampas, datadas 
de 1961. A Hemerotwa Julio Mesquita 
o consócio J. Perclrc, ofcrtou oirgi- 
~l transparente Cc impressão da I* 
p. do Diário de S. Paíl;o de 20 de 
julho de 1979, noticiando a comtituiçáo 
do Mmistério do Presidente João Fi- 
gueiredo, e o Sr. José Geraldo Evan- 
gelista volume contendo 111 números 
(1939-1942) do jornal o "Acadêmico" 
de Lorena. Foi, por proposta da Pre- 
sidência, aprovada por unanimidade, 
mserto em Ata, voto cic peszr pelo fa:e- 
cimento da esposa do consócio acadê- 
mica Honório de Sylos - Dona Lilia 
Martins Rodrigues de Sylos. Foi co- 
municado pelo Presidente que, na ses- 
são de 2 de março, o Prof. Moisés 
Gicovate pronunciará palestra come- 
morativa do Centenário de nascimento 
do Dr. Abrão Ribeiro, que foi Prefeito 
da Capital e Secretário de Justiça do 
Estado. Foi fixada a data de 23 de 
março p.v. para a a e m b l é i a  de elei- 
ção do sucessor do saudoso consócio 
engv Alvaro da Veiga Coimbra no cargo 
de Diretor do Museu, Arquivo e Docu- 
mentação. O consócio J. Pereira fez 
uso da palavra para recomendar que 
seja solicitado rn 20 Secretário o «em- 
prego mais conedido de adjetivos na 
redar30 das Atüs». O 29 Secretário, 
ausente na ocasião, vale-se da  oportu- 
nidade do redigir esta Ata para decla- 
rar  que, sendo, por formação espiri- 
tual e, mesmo, confessional, indivíduo 
integralmente isento de recalques, ini- 
bições e frustrações, sente-se natural- 
mente impelido quando menciona tra- 
balhos realizados em benefício de nossa 
entidade e da cultura em geral a fazer 
uso amplo de adjetivos abonadores, 
forma - ao seu ver - adequada para 
reconhecer méritos. E, como não pre- 
tende mudar esse modo de ser e agir 
e deseja manter também imutado seu 

estilo de expressão, afirma que os prc 
Z ~ U O S  comrildes continuarao a ouvir 
seu uso talvez copioso ae adjetivos, 
ndo ser que a auuta Diretoria aecio 
dispensa-lo por tal r!iotiv@ ao suas riu 
çoes, no que soiic~ta atue seln qualquí 
consrrangil~ienco. O consocio ~ y c u r g  
de Casuo Sanros Fiiho coiiiunicou qu 
indicado pela Presiaencia, e I 
cornpanha da Dr. Pedro Wasil Bai 
deccni, vffiita em nome da entidade aí 
consocios Prof. Ernesto de Mort~es LI 
me e Prof. José Cardos de Ataliba Xr 
guelra, merinos, dando mior~nes sob] 
as  condiçoes de saude dos dois ilustrc 
membros da casa. O Presidente agc 
deceu aos representantes do h s t ~ ~ u i  
nesse gesto cordial. O consocio J. P 
reza d~ssertou, rápida e brilhant 
mente, sobre seu trsoalho \<rsiw-hi 
tória . Referindo-se a notável obr 
fizeram uso da palavra os consócic 
Ilouglas Michalmy, Mauto Fernand 
de Andrade, Brasil Bandecchi, MOLS~ 
Gicovate e o Presidente, José Ped 
Leite Cordeiro, que sugeriu seja, e 
data próxuna, feita arnpla exposiçi 
sobre a obra, seguida por aebatc 
Nada mais havendo a tratar, o P r a  
dente, após agradecer as prcsaçs 
deu por encarralos os trabalhos, c! 
quais foi lavrada esta Ata que, apl 
lida e aprovada, recebe a assinatu 
do Presiaente e doia Secretários. E 
Tempo: na sessão foram lidas as At, 
das reuniões de 23 de janeiro e 2 I 

fevereiro, que com algumas emend, 
não interferentes com matéria de de 
beraçáo e insertas nos prbprios textc 
receberam aprovação. José Pedro Lei 
Cordeiro, Mário Savelli, Augusto B 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 2 DE: MARÇO DE 1983 

Aos dois dias do mês de março I 

ano de mil novecentos e oitenta e tri 
no Salão Nobre do Instituto Hist6x-i 
e Geográfico dc S6.o Paulo, sito à ri 
Benjamin Constant, 158, Capital, co 
início às 18:OO horas, sob a presidênc 
do acadêmico José Pedro Leite Cc 
deiro, realizou-se SessBo Plenária , 
entidade com a presença dos seguint 
sócios: Leonardo Arroyo, Mário Savel 
Moisés Gicovate, Raul I e  Anerada 
Silva, Odilon Nogueira de Matos, Pau 
da Silveira Santos, Geraldo Sesso J 
Heliodoro Tenório da  Rocha Marqut 
Tsunezo Sato, Adauto Fernandes 
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lmdrade, Renato Báez, F'rzncisco Bra- 
sileiro, Adriano Campanhole, J. Gabriel 
Sant'Ana, Waldyr Jansen de Mello, 
Nello G. Migliorini, Silvio Marone, Ru- 
dolf Robert Hinner, Paulo Romano, 
Desidério Alfredo Fontana, Antonio 
Arruda Dantas, Ruy Calazans, Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Antonio de 
Arruda Carnargo, José Alves Palma, 
Alberto Prado Guimarães, Roberto Ma- 
chado Carvalho e Brasil Bandecchi. 
Para  integrar a mesa condutora dos 
trabalhos o Presidente convidou o eng" 
In&cio Penteado da Silva Telles, o Dr. 
Francisco Luis Ribeiro e o acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Pre- 
sidente da  APL. Dando inicio aos tra- 
balhos, o Presidente convocou o Cel. 
Adauto Fernandes Andrade para secre- 
t8rio "ad hoc". Ap6s relembrar o re- 
cente falecimento do cons6cio Cel. José 
Hipólito Trigueirinho, o Presidente deu, 
para render preito da  casa, a palavra 
ao Cel. Heliodoro Ten6rio d a  Rocha 
Marques que em bela, sentida e emo- 
cionada oração focalizou a personali- 
dade exponencial do ilustre extinto. 
A seguir o Presidente comunicou ao 
plenário a posse do novo Sócio Titular 
do Instituto: o Prof. Antonio de Arru- 
da  Dantas. O recipiendário, após ler 
o têrmo de posse, ocupou a tribuna 
para pronunciar o discurso de agrade- 
cimento pelo ingresso nesta entidade 
cultural e de evocação da  nobre figura 
de sua Patrona: Dona Olivia Guedes 
Penteado. Ap6s apresentar os dados 
biográficos essenciais da fidalga Dama, 
o orador deteve-se, com profusão de 
dados, em relembrar a presença mar- 
cante de D. Olivia no panorama social 
paulista e brasileira, criando em seu 
"salãoM um doa fulcros das manifesr 
tacões culturais de relêvo maior no 
~Gvimento  Modernista decisivamente 
incentivado pcla já histórica Semana 
de  1922, da  i c i a t i v a  genninadora do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Ar- 
tístico Nacional e das memoráveis co- 
memorações do iV Centenário da Fun- 
dação de S. Vicente. A seguir fez uso 
a a  palavra o cons6cio Prof. Moisés Gi- 
covate para pronunciar magistral pa- 
lestra rememorativa do Centenário de 
nascimento de Abráo Rib&ro, figura 
exponencial de nossa advocacia, Secre- 
tá,rio de Justiça do Estado e Prefeito 
da  Capital. O trabalho do Prof. Moisés 
Gicovate recebeu calorosos e merecidos 
aplausos. Enl prosseguimento foi feita 
a entrega do Colar PedroI a o  Cel. 

Waldyr Jansen de Mello - Sócio Cor- 
respondente Nacional com residência 
em Curitiba. O laureado agradeceu em 
~ U i i t a ~  e expressivas palavras a venera. 
Na ausência do Orador Oficial, M f .  
Vinicio Stein Campos, que, no mo- 
mento, no Pátio do ColBgio, entre a 
!nulticlZo dc rn?;gos cornoinoravn. Bo- 
das de Ouro, o engv Mário Savelli, de- 
signado pela Presidência, em curta 
oração saudou o novo consócio - Prof. 
Antonio de Arruda Dantas - e o lau- 
reado com o Colar P d r o  I - Cel. Wal- 
dyr Jansen de Mello. Ao iniciar sua? 
palavras o engv Mário Savelli externou 
o júbilo do Instituto pela conlemoração 
da data, feliz relembradora de meio 
século de matrimônio do fidalgo casal 
Stein Campos, apresentando votos de 
continuas venturas em nome dos con- 
frades. Seguiu-se com a palavra o engv 
Alberto Prado Guimarães para, em 
oportuna e brilhante intervenção, adu- 
zir informes sobre a presença da Fa- 
mília Ribeiro em Santos para, em, inte- 
ligente entrelaçamento de noticias de 
marcante valor histórico, chegar a da- 
dos referentes B. fundação da  empresa 
Docas dc S ~ n t o s  de tão decisiva in- 
fluência no doscnvolvh~einto paulista e 
nacional. Sobre a personalidade douta 
e múltipla d e  Abrão Ribeiro falou, 
também, focalizando os aspectos do ci- 
dadão preocupado permanentemente 
com os problemas da Comunidade o 
consócio Rui Calazans. O depoimento 
do confra.de Calazans mereceu caloro- 
sas palmas. Por fim, com emoção e 
elegância, o Dr. Francisco Luiz Ribeiro 
fez uso da palavra para agradecer a 
homenagem prestada ao seu ilustre 
Progenitor. Nada mais havendo a tra- 
tar, o Presidente, após agradecer as 
muitas presenças e de forma especial 
os oradores, deu por encerrados os 
trabalhos, dos quais foi lavrada esta 
Ata que, após lida e aprovada, recebe 
a assinatura do Presidente e dois Se- 
cretário. Jose Pedro Leite Cordeiro, 
Mário Savelli, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 16 DE -0 DE 1983 

Aos dezesseis dias do mês de março 
do ano de mil novecentos e oitenta e 
três, no Salão Nobre do Instituto His- 
tórico e Geográfico da S. Paulo. situa- 
do à rua Benjamin Constant, 158, Ca- 
pital, com inicio à s  18:OO horas, sob a 
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Presidência do acadêmico Jose Pedro 
Leite Cordeiro, realizou-se Sessão pie- 
nária da  enti,dade com a presença dos 
seguintes sócios: Paulo Silveira San- 
tos, Mário Savelli, TAcito van Langen- 
donck, José Gonçalves Salvador, Adria- 
no Campanhole, Divaldo Gaspar de 
Freitas, Maria Helena Brancante, Moi- 
st5s Gicovate, Lauro Ribeiro Escobar, 
Arruda Dantas, Lycurgo de Castro 
S u t o s  Filho, Rcmto Bácz, Geraldo 
Sesso Jr., José da Veiga Oliveira, Adau- 
to  Fernandes de Andrade, Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho, Tsu- 
nezo Sato, Vfnicio Stein Campos, Paulo 
Romano, João Gabriel Sant'Ana, Od'lon 
da Costa Manso, Wanderley dos. San- 
tos, Itamar Bopp, Heliodoro Tenório 
da  Rocha Marques, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, Alberto Prado Guimarães, 
Nilva Mcl l~ ,  AlexanGre Mello, N l i o  
F. Santos, Roberto Machado Carvalho, 
e José Leandro de Barros Pimentel. 
O presidente no início dos trabalhos, 
com palavras de profundo pesar, comu- 
nicou o falecimento do consócio Anto- 
nio Benedito Machado Florence pro- 
pondo a inserção em Ata de um voto 
de sentimento pela perda do ilustre 
integrante da entidade. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. Informou. 
também, do falecimento do Sócio Cor- 
respandente Nacional, com domicílio 
em Bras!lin, o j ~ n - i i s t n  e e-rritor 
Edgar Bahiense D'Alillcida Victor, 
proponeo a inserçáo em Ata de voto 
de pesar, aprovado por unanimidide. 
C~municou, ainda, apresentando as con- 
dolências da entidade, o desapareci- 
mento do Prof. Paulo Trajano da Sil- 
veira Santos, ilustre professor e irmão 
do consócio Paulo Ricardo da  Silveira 
Santos. A seguir mencionou que, com 
os recursos provenientes da dotação 
concedida no Exercício de 1982 pela 
Secretaria de Cultura do Estado. aca- 
ba de ser lançada. em ediqão realizada 
pela Imprensa Oficial do Estado, mais 
uma obra entregue à cultura brasileira 
por esta entidade: o "Indicador de São 
Paulo", para o ano de  1978", com ma- 
gistral nota introdutória sobre a per- 
sonalidade do autor - Abílio Aurélio 
da Silva Marques, - escrito pelo con- 
sócio Délio Freire dos Santas. Esta 
obra vem somar-se aos oito volumes 
do "Almanach Literário de S. Paulo" 
publicados por José Maria Lisboa rea- 
presentados em forma fac-similar, 
constituindo contribuição editorial de 
proporções por certo incomuns num 

Ekercicio. O Presidente comuniroi 
ainda o recebimento de telegrama d 
consócio Honório de Sylos agradecendi 
a manifestação de pesar da entidadl 
pelo falecimento de sua Esposa e dei 
conhecimento à casa do convite rece 
bido para a la Jornada de HistórTa Na 
cional Argentina, a ser realizada en 
Cordoba no perfod~ de 16 a 19 de no 
vembro pv. A seguir foi dada a pala 
vra ao engv Mário Savelli para co~nu 
nicação relacionada com as obras 
servicas impostos pela Prefeitura d 
Capital para proteção do ediffcio - 
sede contra incêndios. O informantt 
após reiterar que sua colaboração n 
busca de solução do preocupante prc 
blema indcpcnde de  suas funções d 
Secretário, mencionou o alto custo da 
obras e serviços, a serem executados n 
curto prazo (seis meses) estabelecid 
pela Municipalidade no cronogram 
noticiado no Diário Oficial do Estad 
no dia 1~ do mês em curso. Deu conhr 
cimento das gestões junto à firma rer 
ponsável pelo laudo apresentado, r 
prazo exigido, à Prefeitura - a Coi 
sulpac Engenharia de Segurança par 
elaboração dos projetos detalhados c 
trabalho. Esses projetos custarão C1 
250.000,OQ (duzentos e cinqüenta m 
cruzeiros) e a fiscalização das obrr 
15% do faturamento mensal. O Ban( 
Itamarati, atual inquilin~ único no ed 
fício-sede comprometeu-se, atrav6s 
documento já firmado, a contribu 
com SOY' dessa despesa. O expositc 
informou ainda de entendimentos hak 
dos csm o Sr. Antonio Ferrini, Supe 
intendente do Banco Itamarat, no rel 
cionado com a possibilidade do t é r d  
da construção do 8 9  andar do edifíci 
sede através de financiamento amor1 
zável pelos aluguéis do espaço cedi( 
naquele piso, por tempo a ser f ixa  
em função do custo da obra, ao est 
belecimento de crédito. A liberação ( 

área do 8 9  andar para qualquer fin 
lidade - inclusive a realização da  ob 
imposta pela Prefeitura - implica 
na transferência do acervo da  Hem 
roteca Júlio Mesquita para 0 úni 
espaço dispnnível no prédio: a área 
fundo do 79 andar. O Diretor de Se 
e Social, dr. Tácito van Langendonc 
está providenciando ao atendimento 
primeiro "item" do cronograma estal: 
lecido pela Prefeitura nas obras 
proteção do imóvel: a remoção de m 
teriais inflamáveis dispersos no préd 
O Presidente fez uso da  palavra pa 
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adir amplos informes aos apresentados 
pelo engQ Mário Savelli, lembrando que 
a explanação apresentada foi apenas 
uma preliminar ao amplo relato que, 
para autorização definitiva quanto ao 
empreendimento (do qual não h& como 
liberar-se), ser& apresentado a Assem- 
bl6ia Geral, a ser convocada tão cedo 
se conte com dados precisos e defini- 
tivos, sobretudo os relacionados com 
o possível financiamento pelo Banco 
Itamarati ou, no caso de não chega- 
rem a bom termo os entendimentos 
com essa fonte de credito, a outra ori- 
gem de recursos. O eng* Alberto Pra- 
do Guimar5es. no sempre ~ermanente 
propósito de colaboracào, íez uso da 
~ a l a v r a  Dara suaest6es atinentes à 
âdm;nistráCão da entidade. Passou-se, 
a seguir, à segunda discussão e votarão 
da promsta pnra Sócio Corr~snonrlpnte 
Ertrc?ngciro (Portugal) do Prof. Fran- 
cisco José da Gama Caieiro. Após a 
leitura, pdo Secretário, do Parecer da 
douta Comissiio de Sindicância e Ad- 
missBo de Sócios, cr.caminhcndo a vota- 
ção, falou o consócio Divaldo Gaspar 
de Freitas. Efetuado o pleito, verifi- 
cou-se aprovação unânime ao nome do 
ilustre professor. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente, após agradecer 
as presenças, deu por encerrados os 
trabalhos registrados nesta Ata que, 
após lida e aprovada, recebe as assi- 
naturas do Presidente e dois Secretá- 
rios, José Pedro Leite Cordeiro, kdauto 
Fernandes de Andrade e Mois6s Gico- 
vate. 

ATA DA SESSAO 
DE 6 DE ABRIL DE 1983 

Aos seis dias do mês de Abril do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, 
no Salão Nobre do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, situado à 
rua Benjamin Constant, 158, Capital, 
com início &+ 18:00 horas, sob a Pre- 
sidência do acadêmico Jos6 Peüro Leite 
Cordeiro, realizou-se sessão plenária da 
entidade com a presença dos seguintes 
sócios: Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Raul de Andrada e Silva, Leo- 
nardo Arroyo, Pedro Antonio de Oli- 
veira Ribeiro Neto, Adriano Campa- 
nhole, Jos6 Leandro de Barros Pimen- 
te], Padre HBlio Abranches Viotti, Lau- 
ro Ribeiro Escobar, Mário Savelli, Bue- 
no de Azevedo Filho, 3. B. Silveira 

Peixoto, Desiderio Alfredo Fontana, 
Moids Gicovate, Odilon Nogueira de 
Matos, Maria Lúcia de Souza. Rangel 
Ricci, Geraldo Sesso Jr., Paulo Roma- 
no, Roberto Machado Carvalho, J. Pe- 
reira, Arruda Dantas, Marilia Antunes 
Alves, Alfredo Cecilio Lopes, José Se- 
bastião Witter e Luiz Wanderley Tor- 
res. Para integrar a mesa condutora 
dos trabalhos, o Presidente convidou 
o acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Presidente da Academia Paulista 
de Letras. Para exercer as funçóes de 
28 Secrtário "ad hoc0 convocou o con- 
sócio DesidBrio Alfrcdo Fontana. Dando 
início aos trabalhos, o Presidente comu- 
nicou a posse de dois, novos sócios: a 
Professora Maria Lúcia de Souza Ran- 
gel Ricci - Correspondente Nacional, 
de Campinas, e Dr. Alfredo Cecilio Lo- 
pes. - Honorário. Para introduzí-10s no 
recinto o Presidente indicou os consó- 
cios Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Odilon Nogueira de Matos e Dona Ma- 
ríiia Antunes Alvos. Os dois novos 
integrantes da entidade, após lerem e 
assinarem os termos de posse, foram 
saudados pelo Presidente que enrique- 
ceu suas belas palavras com a citação 
de aspectos relevantes dos ricos currí- 
culos dos recipiendários. A seguir os 
empossados pronunciaram not&veis ora- 
ções de agradecimento à entida,de e de 
elogio aos seus Patronos: Antonio Sil- 
va Jardim, da Profa Maria Lucia de 
Souza Rangel Ricci, e Monsenhor Luis 
Castanho de Almeida (Aloísio de Al- 
ineida), do Dr. Alfredo Cecflio Lopes. 
Os dois trabalhos constituem contri- 
buição de alto valor para nossa Histo- 
riografia. No prosseguimento da pau- 
ta, o Presidente comunicou ter, em 
reunião de Diretoria, realizada na data, 
sido nomeado para Diretor da Sede 
Social o Prof. Moisés Gicovate em 
substituição do Dr. Tácito van Lan- 
gendonck, que renunciou ao mandato 
Dor motivo de delonaada via~em. Deu 
Linda notícia das &tensas -atividades 
da Comissão de Geografia e História 
da Secretaria da cultura do Estado no 
último Exercício, quando foi presid;da 
pelo engv M&rio Savelli, representante 
do Instituto naquele órgão, cujo man- 
dato expira a 15 deste mês em decor- 
rência da instauração do novo Governo 
Estadual. Após essas comunicações o 
Presidente deu conhecimento da solu- 
ção que a Diretoria propõe para o pro- 
blema suscitado pelo pedido da Funda- 
ção Moinho Santista de que o insti- 
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tuto indique nomes de historiadores 
eminentes a serem considerados para a 
outorga do consagrador Premio insti- 
tuído para o campo da Historiografia 
pelo órgão cultural da grande empresa. 
A recomendação que o Presidente sub- 
meteu ao PlenBrio é a de que seja con- 
fiada à Comissão de História do Brasil 
que integra o organograma consultivo 
da  entidade - como grupo de estudo 
especificamente capacitado para tal fim 
- o cumprir a honrosa tarefa de sele- 
cionar nomes para que, reduzidos a 
dois, sejam, através da Diretoria, reco- 
mendados para o julgamento das Co- 
missões que em outras inst%ncias deci- 
dirão da  outorga do Prêmio. Sobre a 
consulta ã Casa manifestaram-se, com 
brilho, os consórcios Lauro Ribeiro Ee- 
cobar, Douglas Michalany, Moisés Gi- 
covate, J. B. Silveira Peixoto e J. Pe- 
reira. Todos aprovaram a recomenda- 
ção da  Diretoria, fazendo encdmios a 
esta por ter, num exemplo de compre- 
ensão democrática, submetido ao  jul- 
gamento do Plenário uma decisão que 
o Estatudo, claramente, lhe conferia 
autorização para adotar. O Presidente 
agradeceu o apoio unânime dado à ori- 
entação proposta pela Diretoria no 
atendimento da incumbência, extrema- 
mente honrosa, mas, ao mesmo tempo, 
muito delicada. O engv Mário Savelli 
propôs a inserção em Ata  de  votos de 
profundo pesar pelo falecimento de 
D. Alayde Pinheiro Borba, lídima re- 
presentante do civismo da  mulher pau- 
lista, e do venerando Dr. Pedro da  Vei- 
ga  Torres, progenitor do consócio Luis 
Wanderley Torres. Este falou, agra- 
decendo o preito prestado ao seu ilustre 
Pd. A proposição foi aprovada por 
unanimidade. O Presidente. solicitou a 
inclua0 na Ata  de votos de pesar pelo 
desaparecimento do Dr. Hélio Costa 
Manso, irmão do consbcio Desemb. 
Odilon da Costa Manso. Proposta apro- 
vada por unanimidade. O Presidente 
comunicou o início da  atuação do aca- 
dêmico Pedro Antonio de Oliveira Ri- 
beiro Netto, como Diretor do Museu, 
Arquivo e Documentação, sucedendo ao 
ilustre e saudoso e n p  Alvaro da Veiga 
Coimbra no honroso cargo. Nada mais 
havendo a tratar, os trabalhos foram 
encerrados e deles lavrada esta Ata 
que, após lida e aprovada, recebe a 
assinatura do Presidente e dois Secre- 
tários. José Pedro Leite Cordeiro, 
Adauto Fernandes de Andrade e Moi- 
sés Gicovate. 

ATA DA SESSAO 
DE 20 DE ABRIL DE 1983 

Aos vinte dias do mês de abril c 
ano de mil novecentos e oitenta e trê 
no Salão Nobre do Instituto Históric 
e Geográfico de São Paulo, situado 
rua Benjamin Constant, 158, Cap i t~  
realizou-se, cam início às 18:OO hor: 
e sob a Presidência do acadêmico Jo: 
Pedro Leite Cordeiro, sessão plenár 
da  entidade com a presença dos s 
guintes sócios: Moisés Gicovate, Eldu 
Brancante, José da  Veiga Oliveira, V 
nicio Stein Campos, PeZro Ferraz ( 

Amaral, Geraldo Sesso Jr., Adriar 
Campanhole, Lycurgo de Castro Sai 
tos Filho, Desidério Alfredo Fontan 
Raul de Andraea e Silva, Paulo S 
veira Santos, José Gonçalves Salvadc 
Renato Báez, J. Gabriel Sant'Ana, J. 
Silveira Peixoto, Isaac Grimberg, R 
berto Machado Carvalho, Nela 
Atayde, Paulo Romano, Arruda Da 
tas, Ricardo Roman Blanco, Tsunem 
Sato, J. Pereira, Rudolf Robert Hinnc 
Manoel Vitor, Antonio Arruda Cama 
go, Abguar Bastos, Alfredo Cecílio L 
pes e Adauto Fernandes de Andrac 
Na ausência dos titulares, o Presiden 
convidou para Secretários "ad hoc" 
Coronel Adauto Fernandes de Andra, 
e o Prof. Moisés Gicovate. Aberta 
sessão, o Presidente determinou a l( 
tura das Atas das sessões de 16 
março e 6 de abril, ambas aprovad 
na íntegra. Dando inicio aos trabalh 
do dia, o Presidente leu trechos de m 
gistral artigo do jornalista Hélio D 
mante inserto no suplemento "Cultur 
de "O Estado de S. Paulo" focalizan 
a figura de A f f o n s ~  D'Escragnole Ta 
nay. Propôs o Presidente, com ungi 
me aprovação do Plenário que es 
artigo seja, na íntegra, transcrito 
próximo número da Revista da en 
dade. O acadêmico Lycurgo de Cr 
t ro Santos Fiiho, Presidente da Ac 
demia Paulista de Letras, fez uso 
palavra para oferecer aos confrac 
interessados os volumes da  Revi€ 
daquele silogeu dos quais haja núir 
ros excedentes, bem como das dem: 
obras publicadas pelo mesmo sodalíc 
cultural, devendo os volumes ser re 
rados, ap6s o dia 10 de maio, na se 
da Academia. Em nome dos present 
o Presidente agradeceu a valiosa ofc 
ta. Com a palavra o confrade J. B. S 
veira Peixoto lembra da ocorrência 
Cinquentenário do lancamento, c( 
êxito incomum, do livro de poesia "E 
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de conta.. ." pelo Sócio Correspondente 
(Niterói) Samuel Nóbrega da Siqueira, 
propondo o envio de mensagem con- 
gratulatória do instituto ao autor - 
proposta aprovada por unanimida,de. 
O Presidente comunicou ter o Banco 
Itamarati S/A. informado não mais 
estar interessado na  ocupação do 89 
andar do edifíciosede e fez considera- 
ções relacionadas com as  despesas de- 
correntes da construção da laje do teto 
e paredes nesse ambiente. informou 
ainda que o Diretor Social (Moisés Gi- 
covate) e o Tesoureiro (Adriano Cam- 
panhole) supervisionarão a transferên- 
cia do material da Hemeroteca do oita- 
vo para o setimo andar. O confrade 
Roberto Machado Carvalho, após men- 
cionar as comemorações a serem rea- 
lizadas em Itú, rememorando a Con- 
venção Republicana, relatou que o Mu- 
seu Republicano, obra cdtural  devida 
a Washington Luis e, durante muitos 
anos, dirigida por Afonso Taunay, en- 
contra-se em estado precário de con- 
servação e fechado, há 4 anos, à visi- 
tação pública, estando os serviços de 
reparo interrompidos desde agosto do 
ano passado e o precioso acervo depo- 
sitado em outro prédio. Informou, ain- 
da, o orador que existem no Estado 
outros museus nas mesmas condições, 
assertiva corroborada pelos consócios 
Pedro Brasil Bandwchi e Vinicio Stein 
Campos, tendo o primeiro informado 
que levara o assunto ao conhecimento 
da Universidade, embora saiba ter  esta 
reduzidos recursos, e o segundo citou 
entre os Museus Estaduais que exigem 
urgentes obras restauradoras os de 
Cruzeiro e Monte-Mór. O cons6cio 
Alfredo Cecílio Lopes sugeriu recorrer 
à iniciativa privada na busca de meios 
para conservação dos museus que se 
encontram em deterioração, tendo o 
cons6cio J. Pereira recomendado que, 
embora não se  dispense o auxilio par- 
ticular, s e  insista na responsabilidade 
do Poder Público em manter em pleno 
e eficiente funcionamento essas enti- 
dades culturais. O cons6cio Roberto 
Machado Carvalho propos a atuação do 
Instituto junto aos órgãos oficiais so- 
licitando providências no sentido da 
conservação da memória nacional e, no 
momento, de forma imediata o Museu 
Republicano de Itú, propondo inserção 
em Ata de encômios às autoridades e ao 
Povo dessa histórica cidade pelas come- 
morações patrióticas relacionadas com 
importante evento histórico: A Conven- 
ção do Partido Republicano. Sugeriu 

ainda que o Instituto se  dir'ja com 
referência às condições do Museu e i~i  
causa ao 6rgão que tem como mis- 
são o preservar os bens culturais exisr 
tentcs no Estado: o WNDEPHAAT. 
Para estudar a importante matéria e 
oferecer recomendações, o Presidente 
nomeou uma Comissão constituída pe- 
los consócios: J. Pereira, Roberto Ma- 
chado Carvalho, Alfredo Cwílio Lopes 
e Vinício Stein Campos. O consbcio 
Roberto Machado Carvalho informou 
que o Sr. Benedito Pires de Almeida, 
depositário dos Arquivos da  Municipa- 
lidade de 'ISeté, tendo já publicado 2 
volumes desses documentos, vai rece- 
ber uma homenagem pública ao com- 
pletar 80 anos de idade, propondo que 
este Instituto lhe envie mensagem con- 
gratulatória. A proposta recebeu apro- 
vação unânime. Passou-se a seguir à 
discussão e votação de  propostas de 
novos integrantes do Quadro Social. 
Em primeira discussão foram aprova- 
dos os nomes do Dr. Caio Plínio Aguiar 
Alves de Lima para S6cio Benfeitor, 
da Profa Amélia F'ranzolin Trevisan 
para Sócia Titular e do 'Dir. Walter 
Fonseca - para Sócio Titular. Nada 
mais havendo a tratar, os trabalhos 
foram encerrados e deles lavrada esta 
Ata que, após lida e aprovada, é assi- 
nada pelo Presidente e dois Secretá- 
rios. José Pedro Leite Cordeiro, Mário 
Savelli, Augusto Benedito Galvão Bue- 
no Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 4 DE MAIO DE 1983 

Aos quatro dias do mês de maio de 
mil novecentos e oitenta e três, no Sa- 
lão Nobre da  sede do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de S8o Paulo, à rua 
Benjamin Constant, 158, Capital, rea- 
lizou-se, com início às 18:00 horas, sob 
a Presidência do Acadwico José Pedro 
Leite Cordeiro, sessão Plenária da  en- 
tidade com a presença dos seguintes 
sócios: Vinício Stein Campos, Moisés 
Gicovate, Paul Donovan Kigar, Geraldo 
Sesso Jr., Lauro Ribeiro Escobar, Luis 
Wanderley Torres, Roberto Machado 
Carvalho, Celso Maria de Mello Pupo, 
Honório de Siylos, Raul de Andrada e 
Silva, Odilon Nogueira de Matos, Re- 
nato Báez, Heiliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, Isaac Grimberg, Adriano 
Campanhole. Rui Calazans, Arrudn 
Dantas, Aifredo Cecílio Lopes, José 
Gonçalves Salvador, Tsunezo Sato, An- 
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tonio D'Aviln, Lycurgo de  a s t r o  SEUL- 
tos Filho, Paulo Romano, Paulo da 
Silveira Santos, J. Pereira, Henrique 
L. Alves, Brasil Bandecchi, Miguel 
Angelo Barros Ferreira, Wanderley dos 
Santos, João Rabello de Aguiar Vallim, 
José da  Veiga Oliveira, Mario Mazzuia 
e Adauto Fernandes de Andrade. Dan- 
do início aos trabalhos, o Presidente 
exibiu o livro de autoria do cons6cio 
Celso Maria de Mel10 Pupo "Campinas, 
Município no Império" obra de excep- 
cional valor como docurnentário, da 
qual informou que exemplares podem 
ser obtidos na Imprensa Oficial, pois o 
ilustre hi~toria~dor campineiro deixou 
volumes para tal fim. O cons6cio Ly- 
curgo de Castro Santos Filho afirmou 
que a obra é um monumento a Cam- 
pinas, merecendo a fidalga cidade pa- 
rabéns por este registro de sua emi- 
nente e permanente expressão politica 
e social Com a palavra o consdcio 
Renato Báez apremntou notAvel traba- 
lho sobre a figura proba do Presidente 
Eurico Gaspar Dutra, seu Patrono nes- 
t e  Instituto. O Presidente agradeceu 
a douta palestra fazendo encõmios aos 
justos conceitos emitidos pelo orador 
sobre o integro e saudoso Primeiro Ma- 
gistrado da  Nação no período de difí- 
cil ajustamento da Ordem Internacio- 
nal a,pós a Za Conflagração Mundial. 
A seguir, o Prof. Vinicio Stein Campos, 
orador oficial, proporcionou ao Plená- 
rio magistral relato sobre uma perso- 
nalidade que, através de existência pro- 
fícua e exemplar, conquistou imorre- 
doura gratidão da sociedade de Capi- 
vari e o respeito de seus patrícios: O 
Dr. João Adolfo Stein - clínico dou- 
tíssimo, grande artífice d a  benemérita 
obra da  Santa Casa de sua cidade, e 
figura de reIêvo na política local, tendo 
ocupado a Presidência da  Câmara Mu- 
nicipal. O Presidente agradeceu as  pa- 
lavras cultas e plenas de  emoção de 
Vinicio Stein Campos. O consócio Rui 
Calazans fez uma intervenção para 
mencionar que a Via Dutra recebeu 
essa denominação contrariando a von- 
tade do ínclito Presidente d a  República 
durante a época de sua construção, pois 
este desejava que ostentasse o nome 
PedroI. O confrade MoisRs Gicovate 
solicitou a inserção em Ata de voto 
congratulatório pelo transcurso do Cin- 
quentenário da Associaçáo Paulista de 
Imprensa, a prestigiosa entidade con- 
gregadora dos profissionais do jorna- 
lismo, da qual dois ilustres ex-Presd- 
dentes se encontravam presentes no 

Plenário: Honório d e  S y l o ~  e Adrian 
Carnpanhole. O consócio Odilon No 
gueira de Matos aprwentou comentá 
r im sGbre Eduardo Manot e sua pre 
sença no Brasil no carnaval de 184% 
do qual levou visão colorida que, n 
opinião de um dos seus biógrafw 
Albert Flarnant, influiu na  origem d 
Impressionismo. Comentando, com en 
cômios, a intervenção de Odilon Nc 
gueira de Matos, O Presidente tece 
interessantes considerações sobre a ir 
fluência da luz tropical na  obra d 
pintor de Olympia. O confrade Lui 
Wanderley Torres f a lm sobre Tirader 
tes como Patrono Cívico da Nação brs 
sileira, concluindo sua intervenção cor 
um belo poema de sua autoria sobr 
a figura do Proito-iistir da  Indc 
pendência. O Presidente ao  comenta 
as palavras de Luiz Wanderley Torre 
lembrou. sev astc, autor do obra indil 
pensável a quem estuda a figura maic 
da  Independência Mineira: Tiradentf 
- a áspera estrada para Liberdad 
O consócio Roberto Machado Carvalhi 
após relembrar a visita do Marech: 
Dutra a Itú, solicita que conste dest 
Ata o registro da  ocorrência do Sex: 
gésimo aniversário de inauguração, pe 
então Presidente do Estado Washing 
ton Luiz, do Museu Histórico de Iti 
Nada mais havendo a tratar, o Pres 
dente, após agradecer os presentes 
de forma especial, os que fizeram ui 
da palavra, dá por encerrados os tr: 
balhos dos quais foi lavrada esta Ai 
que, após lida e aprovada, recebe 
assinatura do Presidente e dois Secrl 
tários. José Pedro Leite Cordeiro, M: 
rio Savelli, Augusto Benedito GalvZ 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SE,SSSÃ 
DE 18 DE MAIO DE 1983 

Aos dezoito dias do mês de maio c 
ano de  mil novecentos e oitenta e trê 
no Salão Nobre da sede do Institu 
Histórico e Geográfico de SZio Paul 
à rua Benjamin Constant, 158, Cay 
tal, realizou-se, com início às 18:1 
horas, sob a Presidência do acadêmic 
José Pedro Leite Cordeiro, Sessão P1 
nária da entidade com a presença di 
seguintes sócios: Mário Savelli, Jo  
da  Veiga Oliveira, Moisés Gicovat 
Geraldo Sesso Jr., Paulo da Silvei 
Santos, Ricardo Roman Blanco, Lau 
Ribeiro Escobar, Lycurgo de Cast 
Santos Filho, João Rabello de Agui 
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Vallim, Heliodoro Tenório d a  Rocha 
Marques, Adauto Fernandes de Andra- 
de, J. Pereira, Celso Maria de Mello 
Pupo, José Gonçalves Salvador, Desi- 
derio Alfredo Fontana, Rui Calazans, 
Augusto Benedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho, Roberto Machado Carvalho, 
Paulo Romano, F%. Hélio Abrmches 
Viotti, Antônio d'Avila, Arruda Dan- 
tas, Brasil Bandecchi (24 membros). 
Dardo início aos trabalhos, o Presidente 
convidou a tomarem lugar à mesa D. 
Maria Von ihering de Azevedo, filha 
do Dr. Rodolfo Von ihering, o cien- 
tista de quem se homenageou o Cen- 
tcnário de nascimento, Dr. Djalnia For- 
jaz Jr., filho do Dr. P j a h a  Forjaz, 
do qual foi, também relembrado o Cen- 
tenário de  Nascimento, e o acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, P r e  
sidente cia Academia Paulista de Le- 
tras. O Presidente comunicou que a 
Sessão em sua primeira parte desti- 
nou-se a relembrar duas figuras ex- 
ponenciaís de nosso saber: Rodolfo Von 
Ihering e Djalma Forjaz. Deu, a se- 
guir, a palavra ao consócio Prof. Moi- 
sés Gicovate para falar sobre os gran- 
des homenageados: Djalma Forjaz, o 
autor da monumental obra "O Senador 
Vergueiro - sua vida e sua obra7> e 
Von Ihering, o Mestre do "Catálogo 
das Aves do Brasil" e do "Dicionário 
dos Animais do Brasil". A palestra 
de Moisés Gicovate foi magistral sín- 
tese biográfica das duas marcantes 
personalidades do saber e do agir pau- 
lista e brasileira. O Presidente, após, 
com palavras de encõmio, agradecer a 
contribuição de preito da entidade e de 
cultura oferecida por Moisés Gicovate, 
encerrou a parte ptiblica da sessão. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente 
rendeu homenagem à memória de dois 
consócios falecidos: José Alves Palma - 
Titular - e Monsenhor Manoel Aquino 
Barbosa - Correspondente Nacional - 
Salvador - Bahia. A seguir foi feita 
a leitura das Atas das duas Últimas 
sessões de 20 de abril e 4 de maio, 
aprovadas unanimemente na íntegra. 
Passando-se à 28 discussão e votação 
de propostas de novos membros da  en- 
tidade, foram eleitos os seguintes can- 
didatos: Caio Plínio Aguiar Alves de 
Lima - Meio Benfeitor, Walter Fon- 
seca - Titular e Amélia Franzolin Tre- 
v i s a  - Titular. O Presidente, após 
proclamar eleitas os três novos inte- 
grantes da  entidaãe, deu por encerra- 
da  a reunião da qual foi lavrada esta 

a t a  que, após lida e aprovada, recebe 
a assinatura do Presidente e dois Se- 
cretários. José Pedro Leite Cordeiro, 
Mário Savelli, Adauto Fernandes An- 
arade. 

ATA DA SESSAO 
DE 1-E JUNTIO DE 1983 

A primciro Ce junho do m o  de mil 
novecentos e oitenta e três, no Salão 
Nobre da sede do Instituto Histórico 
e Gwgráfico de Sho Paulo, à rua Ban- 
jamin Constant, 158, Capital, reali- 
zou-se, com início à s  18:00 horas, sob 
a Presidência do acadêmico José Períro 
Leite Cordeiro, Sessão Plenária da  en- 
tidade com a presença dos seguintes 
sócios: José Leandro de Barros Pimen- 
tel, Geraldo Sesso Jr., Paulo da  Sil- 
veira Santos, Brasil Bandecchi, Raul 
de Andrada e Silva, A. Campanhole, 
J. Gabriel Sant'Ana, Alberto Prado 
Guimarães, Alvaro Pinto de Aguiar, 
J. Pereira, Renato Báez, Arruda Dan- 
tas, Adauto Fernandes de Andrade, Rui 
Calazans, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, João Rabello de Aguiar Vallim, 
José da  Veiga Oliveira, Amélia Fran- 
zolin Trevisan, Moisés Gicovate, H o n b  
rio de Sylos, Heliodoro Tenório da  Ro- 
cha Marques, Desiderio Alfredo Fon- 
t m a ,  Antonio d'Avilu, Délio F. Santos, 
J. Sebastião Witter, Pedro Ferraz do 
Amaral, Pe. H&o Abranches Viotti, 
Marcio José Lauria e Mário Savelli. 
Dando início à Sessão, o Presidente 
convocou para a mesa os Srs. Acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Presidente da  Academia Paulista de 
Letras, Raul Leme Monteiro, Prior da 
Venerável Ordem Terceira do Carmo, 
vereador Márcio J. Lauria, Diretor do 
Grêmio Ehclides da Cunha de S. José 
do Rio Pardo, Thomaz Gregori, repre- 
~entando o Clube dos 21 Irmãos Ami- 
gos de S. Paulo, dr. Sérgio Torres, do 
Clube dos 21 Irmãos Amigos de San- 
tos, dr. Décio Germano Pereira, da Co- 
missão de Expansão Nacional do Clube 
dos 21 Irmãos Amigos e dr. Desidério 
-4lfredo Fontana, da Sociedade "Ami- 
gos da Cidade". Dando começo aos 
trabalhos, o Presidente convidou para 
Secretário "ad hocJ' o consócio Moisés 
Gicovate. Após comunicar que seria 
dada posse ao novo Sócio Honorário 
Alvaro Pinto de Aguiar, para introduzi- 
-lo no recinto naineou uma comimiio 
coiilstituída pdos cons&cios Alberto Pra- 
do Guimartrjes, Honório de Sylos e Helio- 
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dor0 Ten&rio da Rocha Marques. O re- 
cipiendário, aplaudido pelo numeroso 
auditório, dirigiu-se à mesa, onde, após 
a leitura do termo de posse, recebeu 
o Colar Insigria. A seguir, na  ausência 
do Orador Oficial, por motivos intrans- 
prmíveis, o Presidente deu a palavra 
ao consócio Mário Savelli, para, em 
nome da entidade, saudar o novo mem- 
bro. Em breves palavras o engo Sa- 
velli. referiu-se aos méritos sociais e 
intelectuais do recipiendário e externou 
a satisfafio do Instituto em integrá-lo 
no seu quadro associativo. O -novo 
membro, após agradecer a acolhida, fez 
o elogio de seu Patrono - Monaenhor 
Manfredo Leite, o extraordinário ora- 
dor. O discurso de Alvaro Pinto de 
Aguiar é trabalho de amplo valor his- 
tórico, pela inserção de numerosos da- 
dos biográficos do ilustre Patrono, e de 
mérito literário, inclusive pela trans- 
crição de magistrais excertos da obra 
de Manfredo Leite. O Presidente fez 
uso da  palavra para render preito à 
memória de três consócios recente- 
mente falecidos: dr. Luiz de Toledo 
Piza Sobrinho (Honorário), José Alves 
Palma (Titular) e Monsenhor Aquino 
Barbosa (Correspondente - Bahia) - 
preito aos dois últimos reiterado. Ocu- 
pou a tribuna para fazer entrega de 
obras de alto valor cultural o consócio 
Pedro Brasil Bandecchi. São estes os 
livros ofertados : "A última trincheira", 
de Hilda Cesar Marcondes da Silva; 
"A mandioca", de Manoel Pinto de 
Aguiar e "O Município no Brasil e sua 
função política", de Pedro Brasil Ban- 
decchi. O Presidente agradece a va- 
liosa doação e, por sua vez, oferece à 
Biblioteca Afonso Tam-y a obra 
"Ledo, pensamento e ação nas Lutas 
da  Independência", de Pedro Brasil 
Bandecchi. Para solidarizar-se com a 
homenagem póstuma prestada a Luiz 
Toledo P b n  Sobririo, fez uso da  pala- 
vra o consócio Pedro Brasil Bandecchi. 
O cons6cio praf. Marcio José Lauria, 
vcreador à C%nara cle S. José do Rio 
Pardo, fez uso da palavra para apre- 
sentar comunicação referente ao prC- 
dio antigo da Câmara Municipal, edi- 
ficio por longo tempo estreitamente 
ligado à História da cidade do culto 
permanente a Euclides da  Cunha e, 
concluindo sua bem documentada ex- 
posição, solicitou que o Instituto ma- 
nifeste seu apoio às propostas obras 
de restauração do tradicional prédio. 
O Presidente manifestou a concordân- 

cia da  entidade com o pedido do ori 
dor e solicitou ao  acadêmico Honór 
de Sylos suas considerações sobre 
assunto. Este sugeriu que o Instituí 
envie ofício à Câmara Municipal de  Sí 
José do Rio Pardo. recomendando 
apressamento das medidas conducent~ 
à realizacão das obras de restaura@ 
do antigÕ Paço Municipal. O ~ienáFi  
que tanto interesse evidenciara pe 
exposição do consócio Prof. Marc 
Lauria deu integral apoio à sua pr 
positura. O consócio J. Pereira fez u 
da  palavra para relembrar o falec 
mento recente do jornalista, homem 1 

letras e ardoroso político que foi Ma 
rício Goulart e recomendar a leitu 
de artigo sobre tema atual publica1 
no suplemento "Cultura" de O Esta 
de S. Paulo. O Presidente, após me 
cionar o júbilo com que o Institu 
recebeu seu novo Sócio Honorário 
Alvaro Pinto de Aguiar -, agradec 
os que fizeram uso da palavra durar 
a sessão e estendeu o reconhecimen 
da entidade a todos os presentes 
nada mais havendo a tratar, deu 
trabalhos por encerrados, sendo desf 
lavrada esta Ata que, após lida 
aprovada, recebe a assinatura do PI 
eidente e dois Secretários. José Pec 
Leite Cordeiro, Mario Savelli, Adai 
Fernandes de Andrade. 

ATA DA SESSAO 
DE 15 DE JUNHO DE 1983 

Aos quinze dias do mês de jur 
do ano de mil novecentos e oitenta 
três, no Saláo Nobre da sede do I 
tituto Histórico e Geográfico de I 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 1 
Capital, com início às 18:OO horas, r 
a Presidência do acadêmico José Pec 
Leite Cordeiro, realizou-se Sessão E 
nária da entidade com a presença ( 

seguintes sócios: José Pedro Leite C 
deiro, Vinicio Stein Campos, Gera 
Seseo Jr., Paulo Silveira Santos, J 
Leandro de Barros Pimentel, Má 
Savell, Tácito van Langendonck, Alv 
Pinto de Aguiar, Raul de Andradz 
Silva, Heliodoro Tenório da Rol 
Marques, Paulo Romano, Lycurgo 
Castro Santos Filho, B'rancisco Br: 
leiro, Moisés Gicovate, Rui Calazi 
Alberto Prado Guimarães, J. Gab 
Sant'Ana, Manoel Victor, Desidc 
Alfredo Fontana, Augusto Benet 
Galvão Bueno Trigueirinho, Amélia 
Trevisan, Antônio Barbosa Lima, 
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berto Machado Carvalho e Demócrito 
de Castro e Silva. Para a formação 
da mesa condutora dos trabalhos, o 
Presidente convocou as  seguintes per- 
sonalidades: acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Presidente da Aca- 
demia Paulista de Letras, Excelência 
Reverend'ísima D. Ernesto de Paula, 
representante de Sua Eminência Rvma. 
o Cardeal D. Paulo EVaristo Arns, 
Monsenhor Hugo Munari, Diretor Espi- 
ritual da  Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém, Com. Vicente 
Arnato Sobrinho, Presidente do Conse- 
lho do Centro de Ação Latina, Dr. Al- 
varo Pinto de Aguiar, Presidente do 
Clube dos 21 Irmãos Amigos, Dr. De- 
sidéno Alfredo Fontana, Diretor da 
Sociedade "Amigos da  Cidade", Sra. 
Irene Melillo, Diretora do Movimento 
Pró-idosos e Prof. Darcy Villela Iti- 
berê, ex-Presidente da APM. Dando 
início aos trabalhos, o Presidente anun- 
ciou que a sessão destinar-seía a ho- 
menagear a memória do grande empre- 
endedor que foi Irineu Evangelista de 
Souza, Visconde d e  Ma.uá, ocasião em 
que seria apresentado o livro «Mau&, em 
face d3. economia nacional%, de autoria 
do economista Jair  Ribeiro da  Silva. 
A seguir, foi cntregue ao autor da 
obra citad3, a Medalha Pedra I1 deste 
Instituto. Saueando o burcado, pronun- 
ciou palavras cultas, belas e empol- 
gantes o Orador Oficial, Prof. Vinicio 
Stein Campos. O vibrante discurso do 
Prof. Vinicio foi coroado por calorosas 
palmas. Para  render preito de amizade 
e de admiração intelectual ao autor da 
obra apresentada, pronunciou oração 
plena de justiça, emoção e beleza lite- 
rária o consócio Alberto Prado Guima- 
rães, cujas palavras mereceram vibran- 
t e  aprovação do numeroso auditório. 
A seguir, ocupou a tribuna para apre- 
sentar trabalho que focaliza a perso- 
nalidade e a significação histbrica de 
Mauá no panorama econômco do Se- 
gundo Reinado, o engv Mário Savelli. 
O economista Jair  Ribeiro da  Silva, 
emocionado, pronunciou palavras de 
agradecimento. Antes de  encerrar a 
sessão, o Presidente anunciou que em 
Salão da  antiga Escola de Comércio 
Alvares Penteado, no Largo S. Fran- 
cisco, seria realizado, logo a seguir, 
noite de autógrafos do livro apresen- 
tado a;o Plenário, para a qual convi- 
dara todos os presentes. Logo após a 
entrega da  venera ao economista Jair 
Ribeiro da  Silva, em nome do Instituto, 
a Sra. Profa Maria de Lourdes Wan- 
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derley Torres fez a entrega de flores 
a Exma. Sra. Marilda Ribeiro da Silva, 
nora do laureado. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente, após agradecer 
aos muitos presentes, encerrou a ses- 
são, da  qual foi lavrada esta Ata que 
após lida e aprovada, recebe a s  assi- 
naturas do Presidente e dois Secretá- 
rios. José Pedro Leite Cordeiro, Mário 
Savelli. Adauto Fernandes de Andrade. 

ATA DA SESSAO 
DE 6 DE JULHO DE 1983 

Aos seis dias do mês de julho do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, 
no Salão Nobre da sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, 158, Capital, 
com início às 18:W horas, sob a Pre- 
sidência do acadêmico José Pedro Leite 
Cordeiro, realizou-se Sessão Plenária 
da entidade com a presença dos se- 
guintes sócios: Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Délio F. San- 
tos, Mário Savelli, Moisés Gicovate, 
Geraldo Sesso Jr., Paulo da  Silveira 
Santos, Walter Fonseca, Rudolf Robert 
Hinner, José da Veiga Oliveira, Lycur- 
go de  Castro Santos Filho, Roberto 
Machado Canalho, Tsunezo Sato, J. 
Gabrie3 Sant'Ana, Dcsiclério Alfredo 
Fontana, Jos6 Luiz P a s h ,  Alfredo 
João Rabaçal, h u l  de Andrada e Sil- 
va, Frmcisco Brasileiro, Jcsé Leandro 
de Barros ?Amcntel, FLU~IO Romano, 
Pedro Brasil Bandecchi, Hcnrique Al- 
ves, Albcrto Przdo Guimaracs, O U o n  
Nogueira de Matos, A m d a  Par.tas, 
J. Pereira, Ruy Calazauiri, Maria Amá- 
lia Correa Giffcx??. 01 Presidente con- 
viCou o co&io Eaf. Moisés Gico- 
vate para exercer a funçáo de Se- 
cretário "ad hoc". Para ocuparem lu- 
gares na mesa condutora dos trabalhos 
convidou o acadêmico Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Presidente da Aca- 
demia Fadis ta  de Letras e o Prof. 
Wilson Lima Bastos - Presidente da 
Academia e do Instituto Histórico e 
Geográfico de Juiz de Fora. O consócio 
Prof. José Castellani ocupou a tribuna 
para rememorar a ocorrência do Cin- 
quentenário de Fundação da IZscola 
Paulista de Medicina. O orador apre- 
sentou magistral sinópse histórica do 
evolver da  entidade de preparo profis- 
sional que, realizando com éxito pleno 
a trajetória proposta no manifesto di- 
vulgado a 1 0  de junho de 1933 (lido na 
íntegra pelo conferencista), celeremente 
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atingiu posição exponencial na conste- 
lação de ensino superior em nossa Pá- 
tria. Apresentando oportunos comentá- 
rios e achegas históricas e fazendo jus- 
tos encômios à oração do Prof. José 
Castellani, fizeram uso da palavra: o 
Prof. Walter Pinheiro Guerra, tecendo 
comentários sobre o evolver do ensino 
médico no Brasil; o engP Alberto Prado 
Guimarães, relembrando a ação profí- 
cua do Pmf. Alvaro Guimarães Filho 
na direção, por longo período, da E%- 
cola Paulista e a contribuição valiosís- 
sima dos Drs. Samuel Ribeiro e Luiz 
de Toldo Piza Sobrinho para a con- 
solidação da grande entidade de ensi- 
no; o Prof. João Gabriel Sant'Ana, res- 
saltando aspectos da brilhante t r a j e  
tória profissional do orador; o Prof. 
Raul de Andrada e Silva, fazendo cor- 
relação da iniciativa do Prof. Octavio 
de Carvalho com o benemerito e mo- 
delar Colégio Panamericano e o Prof. 
Odilon Nogueira de Matos, mencionan- 
do a meritória obra que 6 a E%+cols de 
Sociologia e Política de cujo Corpo 
Docente dos primeiros tempos fizeram 
parte alguns dos fundadores e catedrá- 
ticos da Escola Paulista de Medicina. 
O Presidente informou da comunica- 
ção do Conselho de Defesa do Patri- 
mônio Histórico, ArquedCigico, Artis- 
tico e Turístico do Estada (COiNDEl 
PHAAT) noticiando o início das obras 
de restaumç&o do Museu Republk- 
cano de Itú, com recursos propicia- 
dos p l a  USP, atendenco-se, assim, 
o -;unto suscitado por proposição 
opresentclàa. ao Plenário na sessao de 
20 de abril pp. pelo comócio Rnberto 
Machado Carvalho. Fez uso da pala- 
vra a consócia Prof. Maria Amália 
Correa Giffoni, para, numa oração rica 
de informes biográficos, render preito 
à ilustre memória da F'rofa Maria de 
Lourdes Borges Ribeiro - alta expres- 
são da cultura paulista e sobretudo do 
Vale do Paraíba, como musicista e pes- 
quisadora de assuntos folcl6ricos. As 
doutas palavras da Profa Mana Amá- 
lia Correa Giffoni foram coroadas por 
palmasi calorosas. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente, após agradecer 
os presentes e de forma especial os 
que fizeram uso da palavra, encerrou 
a sessão, da qual foi lavrada esta Ata 
que, após lida e aprovada, recebe as 
assinaturas do Presidente e dois Se- 
cretários. José Pedro Leite Cordeiro, 
Mário Savelli, Adauto Wrnandes An- 
drade. 

ATA DA SESSAO 
DE 20 DE JULHO DE 1983 

Aos vinte dias do mês de julho 
ano de mil novecentos e oitenta e t r  
no Salão Nobre da sede do Ins t i t~  
Histórico e Geográfico de S. Paulo, 
rua Benjamin Constant, 158, Capit 
com início às 18:00 horas, sob a pi 
sidência do acadêimico José Pedro L 
te Cordeiro, realizou-se Sessão Pler 
ria da entidade com a presença dos : 
guintes sócios : Mário Savelli, Paulo 
Silvdra Santas, Vinicio Sitein Can~p 
Moisés Gicovate, Geraldo Sesso J 
Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, 
Campanhole, Ruy Calazans, Arru 
Dantas, Adauto Fernandes de Andrai 
Roberto Machado Carvalho, Antoi 
Barbosa Lima e Heliodoro Tenório 
Rocha Marques. Dando início aos ti 
balhos, o Presidente convidou para ! 
cretário "ad hoc" da mesa ao C 
Adauto Fernandes de Andrade. Fe 
a leitura das Atas das três ÚItirr 
sessões - as de lu de junho, de 
de junho e a de 6 de julho - for; 
a s  mesmas aprovadas por unanimi< 
de, na íntegra. A seguir, o Secretá 
comunicou o recebimento do livro "Gi 
ratinguetá - tempo e memórian de i 
toria do consócio José Luis Pasin e 
tado, por recomenda@o da Comisi 
de Geografia e História, pela Ssc 
t ana  da Cultura do Estado. O Pre 
dente mencionou a ocorrência, a 24 
mês em curso, do segundo Centená 
do nascimento de Simon Bolivar e, a1 
comentar os contactos mantidos c1 
a representação consular e entidac 
culturais no atinente às  comemoraçc 
de culto ao exemplo imortal do Lib 
tador, comunicou que, ante as dific 
dades deparadas pelos órgãos orga 
zadores das comemoraçóes, o preito 
nossa entidade será constituído p 
Conferência a ser proferida na prd 
ma sessão cultural - a de 1 9  de ag 
to - pelo Prof. Raul de Andrada 
Silva, na certeza de que os méritos 
trabalho a ser apresentado pelo ilus 
confrade constituirão homenagem ( 

corresponde à express50 do vulto sc 
da História da América Latina. I 
lembrado foi comunicado o recebirnei 
de ofício da Câmara Municipal de E 
José do Rio Preto informando da ap 
sentação à mesa de requerimento 
congratulaçóes ao nosso consócio Ai 
valdo Corrêia pelo lançamento do li. 
"Mirassol - Estruturas e Gravura 
No texto do requerimento está inse 
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a recomendação para que «da decisão 
seja cientificado o instituto Histórico 
e Geografico de S. Paulou. O Presi- 
dente noticia o recebimento de valiosa 
doação feita pela Família do douto Dr. 
Pirajá da Silva: os relatos feitos pelo 
pesquisador Sr. Hermann Kina (por 
dificuldade na leitura não temos cer- 
teza quanto à exatidão do sobrenome) 
sob cxs títulos "As casas fortes de Ga- 
briel Soares de Souza" e "Manuscrito 
512 e a Viagem à procura da Povoação 
Abandonada" e, empolgado pelos tex- 
tos, fez a leitura de excertos dos mes- 
mos. O consócio Moisés Gicovate apre- 
sentou voto de  congratulações pelo ani- 
versário do Presidente, ocorrido a 14 
do mês - proposta acolhida com calo- 
rosas palmas. O consócio engo Mário 
Savelli apresentou um voto de gratidão 
pelo Centenário da  presença da  Con- 
gregação Salesiana no Brasil, lembran- 
do a chegada dos primeiros missioná- 
rios de Di. Basco a Niterói no dia 14 
de julho de  1883 para início de uma 
obra inavaliável de catequese e ensino, 
destacando-se o profissional, do qual 
&O pioneiros em nossa Patria. Lembrou 
ainda do trabalho das Missões entre 
os  indígenas, mencionando o sacrifício 
do Padre Rodolfo Lubenhein de quem 
assistiu as exéquias em pleno sertão 
do rio das Mortes. O Presidente deu 
ccrihecimento à casa do teor de carta 
da  firma intermódulo, vencedora da 
concorrência para a s  obras e serviços 
de proteção do edifício-sede contra in- 
c-êndios exigiflbs pela Prefeitura de S5o 
Paulo e aprovados pela Assembléia 
Geral Extraordinária datada de 30 de 
junho de  1983. O consócio Roberto 
Machado Carvalho fez uso da palavra 
para, relembrando as homenagens pres- 
tadas ao consócio Prof. Antonio D'Avi- 
la pela ocorrência do octogésimo ani- 
versário do ilustre pedagogo, propor 
que o instituto se associe através da 
manifestação de seu Plenário a esse 
justo preito. Essa proposta recebeu 
unânime e caloroso apoio. Encerrada 
a ses&o Pública, o Presidente convo- 
CQU os membros da caitidada para a 
lavotação da proposta do Sr. Jessy 
Santos para Sócio Titular. A proposta 
foi aprovada. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada sendo 
da  mesma lavrada esta. Ata que após, 
lida e aprovada, recebe a assinatura 
do Presidente e dois Secretárias. José 
Pedro Leite Cordeiro, Mário Savelli, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho. 
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ATA DA SEISSAO 
DE 3 DE AGOSTO DE 1983 

Aos três dias do mês de agosto do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, 
no Salão Nobre da sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, 158, Chpital, 
com início às 18:OO horas, sob a Pre- 
sidência do Acadêmico José Pedro Lei- 
t e  Cordeiro, realizou-se Sessão Plená- 
ria da  entidade com a presença dos 
seguintes sócios: Antonio Roberto Pau- 
Ia Leite, Moisés Gicovate, Paulo da 
Silveira Santos, Geraldo Sesso Jr., 
A. Campanhole, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Vinicio Stein Campos, 
Paul Donovan Kigar, Cel. Adauto Fer- 
nandes de Andrade, Bueno de Azevedo 
Filho, Heliodoro Tenório da  Rocha Mar- 
ques, Paulo Romano, Rudolf Robert 
Himer, Odilm Nogueira de Matos, 
Renato BAez, Hcnrique L. klvcs, J. Ga- 
briel SanVAna, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Arruda Dan- 
tas, Raul de Andrada e Silva e Walter 
FerrLandes Rama.  Para integrarem a 
mesa condutora dos trabalhos o Presi- 
dente convidou: o Exmo. Sr. Dr. Anibal 
Fdipe Valério, Cônsul Geral da  Repú- 
blica da Venezuela em S. Paulo, o aca- 
dêmico Lycurgo de Castro Santos F"i- 
lho, Presidente da Academia Paulista 
de Letras, o dr. Paulo Pereira dos 
Reis, Presidente da Academia Paulista 
de História e o acadêmico Jorge Cal- 
mon Muniz de Bittencourt, ex-Presi- 
dente da Academia Bahiana de Letras. 
Justificou, com a leitura de uma car- 
ta, a ausência do jornalista Antonio 
dos Santas Oliveira Jr., Presidente, em 
exercício, da  Sociedade Bolivariana do 
Brasil - Rio de Janeiro. O Presidente 
deu conhecimento à casa de carta da 
Consulpac, firma fiscalizadora das 
obras e serviços de proteção contra 
incêndio do edifício-sede do instituto 
exigidas pela Prefeitura, informando 
dos aspeictoa para inicia dos trabalhos, 
autorizados pela Assembléia Geral Ex- 
traordinãria de 30 de junho pp. O Pre- 
sidente propâs ao Plenário voto de l o ~ -  
vor à Vera Cruz Seguradora S/A. e do 
Presidente da  mesma pela organização 
da mostra "História da  Pintura Brac 
sileira do Século XIX", evento cultural 
de exponencial relêvo. A casa, por una- 
nimidade, aprovou a recomendação. 
O Presidente, após palavras de pro- 
funda gratidw à obra realizada em 
benefício da  entidade pelo consócio Co- 
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mendador Joaquim Fernandes Moreira, 
relembrou o falecimento, a 23 do mês 
pp., desse infatigável lidador das boas 
causas nos campos social e cultural 
e solicitou a inserção em Ata de voto 
de profundo pesar pelo seu desapare- 
cimento - proposta aprovada por una- 
nimidade. A seguir, foi realizada a 
entrega da medalha Alexandre de Gus- 
mão ao consócio Paulo Ricardo da  Sil- 
veira Santos - o ilustre historiador 
do Tropeirkmo e do evolver da  cidade 
de S. Roque - e da medalha PedroII 
ao consócio Sólon Borges dos Reis, O 

líder do Professorado Paulista, o pro- 
ficiente ex-Secretário de Educação do 
Estado, ex-Deputado Estadual e atual 
Suplente d a  Câmara Federal. Os dois 
laureados foram, com eloquentes e cul- 
tas palavras, saudados pelo Orador Ofi- 
cial, Prof. Vinicio Stein Campos. Agra- 
decendo, em nome de ambos, fez, com 
brilho, uso da  palavra o Prof. Sólon 
Borges dos Reis. A seguir, versando 
o tema fulcro da  sessão - o Segundo 
Centenário do Nascimento de  Símon 
Bolivar, proferiu magistral conferência 
o cmsócio Rnul da Andrada e Silva. 
Focalizando aspectos marcantes da 
personalidade múltipla do "Libertador" 
e evidenciando a sua presença decisiva 
na História da América Latina, o ilus- 
t re  orador ofereceu contribuição cul- 
tural do mais alto valor às justas ho- 
menagens na efeméride em que todo 
um Continente relembrou o herói ven- 
cedor de Boyacá e Carabobó. Agrade- 
cendo o preito do Instituto ao grande 
vulto de sua Pátria, fez uso da  pala- 
vra o Cônsul Geral da Venezuela - DT. 
Anibal Felipe Valério, que também, 
apresentou merecidos encômicw aos dois 
oradores que doutamente falaram so- 
bre o empolgante tema Balivar: o Prof. 
Raul de Andmda e Silva e o a~adêimíco 
Jorge Calmon Muniz de Bittencourt 
portador da  eloquente mensagem da 
Bahia. O Presidente, encerrando os 
trabalhos, evocou as saudosas presen- 
ças do Cônsul Ambrckio Pereyra e do 
Embaixadar Elbaro Provenzale Heredia 
que foram sbcios Correspondentes da 
entidade e agradeceu o comparecimento 
do Exmo. Sr. Cônsul Geral da Vene- 
zucia, os ocupantes da tribuna e todos 
os presentes à sesao,  da qual foi la- 
vrada esta Ata que, após lida e apro- 
vada, é asinada pelo Presidente e dois 
Secretários, sendo que, na ausência 
justificada do titular, o Cel. Adauto 
Fernandes de Andrade foi nomeado Se- 

cretário "ad hoc". José Pedro Lei1 
Cordeiro, Mario Savelli, Augusto Benc 
dito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 17 DE AGOSTO DE 1983 

Aos dezessete dias do mês de ago, 
to do ano de mil novecentos e oitenf 
e três, no Salão Nobre da sede do In  
tituto Histórico e Geográfico de SZ 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 15 
sob a Presidência do acadêmico Jo: 
Pedro Leite Cordeiro, com início i 
18:OO horas, realizou-se Sessão Plen: 
ria da entidade com a presença dos s 
guintes associados: Paulo da  Silvei] 
Santos, J. B. Silveira Peixoto, Moisi 
Gicovate, Lycurgo de Castro Santc 
Filho, Celso Maria de Mello Pupo, G 
raldo Sesso Jr., Adauto Fernandes ( 

Andrade, Desidério Alfredo Fontan 
José da Veiga Oliveira, Heliodoro T 
nório da Rocha Marques, Arruda Dai 
tas, A. Campanhole, Paulo Roman 
Raul de Andrada e Silva, Ruy Cal 
zans, Délio F. dos Santos, Odilon N 
gueira de Matos, Nilva R. Mella, Al 
xandre R. Mello, Roberto Machado Ca 
valho, Augusto Benedito Galváo Buei 
Trigueirinho, Itamar Bopp, Walter Fo 
seca, Henrique Alves e Mário Savel 
O Presidente, após convidar para t 
marem lugar à mesa os acadêmic 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Pr  
sidente da  Academia Paulista de L 
tras, Paulo Bonfim e D. Lenyra C 
margo Fraccaroli deu início aos trab 
lhos. Com palavras plenas de emoçi 
e pesar, comunicou o falecimento i 

duas personalidades exponenciais ( 

cultura e da sociedade paulista: 
Exma. Sra. D. Yolanda Penteado, ince 
tivadora das Artes e grande colabor 
dora da  iniciativa que projetou S. Pa 
10 no panorama mundial das Artes e 
jornalista Américo Vespúcio Bologn 
Sócio Benfeitor deste Instituto e, d 
rante longo período, Diretor do vibra 
t e  órgão paulista "A Gazeta". Rende 
a seguir, preito à memória do gran 
pensador católico e polígrafo Alceu 
Amoroso Lima (Tristão de Ataíde) r 
centemente falecido. Com unariir 
aprovação foram insertos em Ata vot 
de  pesar pelas grandes perdas e a d 
te rminaeo de envio de mensagens 
Famflias enlutadas. O Presidente c 
municou a entrega na  sessão em cur 
do Colar Pedro I à Prof. Lenyra C 
margo Fraccaroli, notável dinamiz 
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dora do movimento de criação de bi- 
bliotecas em S. Paulo. Para homena- 
gear a laureada, fez uso da palavra 
o consckio acadêmico Paulo Lebeis 
Bonfirn que em oração vibrante e bela 
saudou a infatigável criadora de am- 
bientes de estudo e lazer para a s  cri- 
anças paulistas. A Prof. Lenyra C. 
Fraccaroli, em agradecimento, apre- 
sentou síntese magnífica sobre sua no- 
tável obra educadora. A seguir o Pre- 
sidente comunicou a posse, como sócia 
Titular, de  Profa Beatriz Marques Niz- 
za da  Silva. Para saudar a recipien- 
dária fez uso da  palavra um seu colega 
de ,decência universitária: o consócio 
Esnérito Prof. Raul de Andrada e Sil- 
va, que em magistral oração, relem- 
brou a brilhante trajetória da nova 
integrante da  casa como pesquisadora 
e ocupante, digo integrante da  docên- 
cia de nosso Ehsino Superior. A Profa 
Beatriz, ap6s agradecer a honra do 
ingresso em entidade cultural de tanto 
relêvo, apresentou estudo de alto mé- 
rito sobre a personalidade de seu Pa- 
trono - o Frei Gaspar da Madre de 
Deus. Calorosas palmas coroaram as  
palavras da  nova confreira. O Presi- 
dente comunicou o recebimento de vá- 
rios volumes enviados para a Biblio- 
teca Afonso de Taunay, entre eles a 
obra de autoria do confrade Antonio 
Barreto do Amaral sobre a persona- 
lidade do Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, o eminente estadista, 
escritor, homem de empresa e diplo- 
mata, cujo Centenário de nascimento 
ocorrera no próximo m& de Outubro. 
Com referência à posse da  Profa Bea- 
triz Marques Nizza da Silva há ainda 
a relatar que a ilustre recipiendária 
foi introduzida no plenário por uma 
Comissão constituída pelos consócios 
Dra. Nilva Rogick de Mello, acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho e Prof. 
Moisés Gicovate. Esgotada a pauta, o 
Presidente deu por encerrados os tra- 
balhos da  Sessão pública, anunciando 
que, após intervalo de dez minutos, se- 
ria convocada nova reunião restrita 
aos integrantes da entidade, para vo- 
tação de propostas de novos s6cios. 
Reabertos os trabalhos, entraram em 
la discussão e votação as propostas de 
candidatos em pauta, com os seguin- 
tes resultados: Sócio Correspondente 
Nacional - Geraldo Quartim - aprova- 
do; Sácio HonorArio - Cel. Francisco 
Antonio Bianco - aprovado. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encer- 
rada, sendo dela lavrada esta Ata que, 

após lida e aprovada, recebe a assi- 
natura do Presidente e dois Secretá- 
rios. Em tempo: por lamentável omis- 
são, pela qual o 10 Secretário solicita 
desculpas, não foi incluída, no texto 
normal desta Ata o fato do ter sido 
realizada a segunda discussão e vota- 
ção das propostas dos candidatos a 
Sócio Titular Dr. José Ribeiro do Valle 
e Sr. Jessy Santos. Ambas as propos- 
tas receberam aprovação. Feita a re- 
tificação, são reiterados os termos do 
fecho desta Ata. José Pedro Leite 
Cordeiro, Mário Savelli, Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 14 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos quatorze dias do mês de setem- 
bro do ano de mil novecentos e oitenta 
e três, no Salão Nobre da sede do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
Capital, sob a Presidência do acadê- 
mico José Pedro Leite Cordeiro, com 
início às 18:OU horas, realizou-se Ses- 
são Plenária com a presença dos se- 
guintes associados: Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Vinicio Stein Cam- 
pos, Moisés Giaavate, M i o  Freire dos 
Santos, Geraldo Sesso Jr., Jessy San- 
tos, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Tácito van Lzngendonck, R m t o  Báez, 
João Gabriel Sant'Ana, Adauto Fernan- 
des de Andrade, Geraldo Dutra de Mo- 
raes, José da Veiga Oliveira, Desidério 
Alfrculo Fonhna,  Arruda. Dantas, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Paulo Romano, 
Walter Fonseca, A. Campanhole, Ro- 
berto Machado Carvalho, Raul de An- 
drada e Silva, Wanderley dos Santos, 
Douglas Michalany, Odilon Nogueira 
de Matos, J. Sebastião Witter e Má- 
rio Savelli. P3ndio início aos traba- 
lhos, o Presidente comunicou, com pa- 
lavras que expressaram profundo pe- 
sar, o falecimento do sócio Emérito 
Paulo Ricardo da Silveira Santos. Ex- 
t e r n o ~ ,  também, o sentimento da enti- 
dade pelo desaparecimento da  Exma. 
Sra. D. Carlota Stein Campos. Infor- 
mou, a seguir, que seria dada passe 
ao  novo membro Titular Dr. Walter 
Fonseca, indicando para acompanhá-lo 
ao Plenário uma comissão constituída 
pelos consácios Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho e J. Gabriel Santl- 
Ana. O recipiendário, após efetuar a 
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leitura e assinatura do Têrmo de Pos- 
s e  e receber o Colar -Insígnia, foi sau- 
dado em oração magnífica pelo Orador 
Oficial, Prof. Vinicio Stein Campos, 
Cessados os aplausos que coroavam o 
discurso de recepçáo, o Dr. Walter 
Fonseca agradeceu a honra do ingresso 
no sodalício cultural e, em brilhante 
estudo biográfico, fez o elogio do seu 
ilustre Patrono João Severiano da Fon- 
seca Hermes. Pelo confrade Geraldo 
Sesso Jr. (de quem o Residente fez 
a s  mais calorosas referências no ati- 
nente ao seu mais recente trabalho his- 
tório "Retalhos da  Velha S. Paulo") foi 
proposto, com unânime aprovação da 
casa, o envio de mensagem à Ordem 
dos Velhos Jornalistas pelo transcurso 
do décimo quinto aniversário dessa 
entidade congregadora dos veteranos 
da  Imprensa. O Presidente mencionou 
as  próximas eleições da  Diretoria, para 
o período 84/87 e, após várias consi- 
derações concernentes ao  pleito, infor- 
mou ao fato de  terem dois consagrados 
juristas - o Ministro Pedro Rodova- 
lho Marcondes Chaves e Des. Odilon 
da  Costa Manso - exarados pareceres 
relacionados com a interpretação dos 
Elstatutos no atinente à r d e i ç h  dos 
integrantes da Diretoria para dois man- 
datos consecutivos, manifestando iden- 
tidade de opinião; isto é, consideraram 
absolutamente legal uma segunda re- 
eleição sucessiva para um mandato 
completo (art. 35 - Parágrafo único). 
Tendo o Presidente proposto a leitura 
integral dos dois pareceres menciona- 
das, o consócio Douglas Michalany re- 
comendou a dispensa dessa leitura, com 
unânime aprovação do Plenário. Espo- 
sando o princípio de que a segunda 
reeleição consecutiva atende integral- 
mente ao preito estatutário, manifes- 
taram-se os confrades J. Benedito Sil- 
veira Peixoto, Lauro Ribeiro Escobar 
e Douglas Michalmy, racehndo apoio 
da  unanimidade dos presentes. Ficou 
assim dirimida, em definitivo, a ques- 
tão da  reelegibilidade; suscitada, aliás, 
apenas por zelo compreensível da  Pre- 
sidência. O conshcio Lauro Ribeiro Es- 
cobar apresentou douta comunicação 
referente ao brazão do Município de 
S. Gabriel do Oeste. O consócio Dou- 
glas Michalany, em sentidas palavras, 
lembrou o falecimento do S r  Nelson 
Eduardo Toedli, um infatigável e hábil 
trabalhador que, através dos registros 
fotográficos, prestou marcantes servi- 
ços B cultura paulista. E inserto em 

Ata voto de pesar pelo desapare 
mento desse cidadão prestante. Enc 
rada essa primeira parte da sessão, 
caráter público, o Presidente convoc 
a restrita aos membros da  entida 
para la discussão e votação da  P 
posta de S&io Correspondente Nac 
nal, com residência em Ribeirão Pri 
(SP),  do Prof. Rubem Cione. A p 
posta foi aprovada nesse primeiro 
crutínio. Nada mais havendo a trat  
a reunião foi encerrada, sendo d 
lavrada esta Ata que, após lida e ap  
vada, recebe a assinatura do Prí 
dente e dois Secretários. José Pec 
Leite Cordeiro, Mário Savelli, Augu 
Benedito Galvão Bueno Qigueirinho 

ATA DA SEBSAO 
DE 21 DE SETEMBRO DE 198: 

Aos vinte e um dias do mês de 
tembro do ano de mil novecentos 
oitenta e três, na sede do Instit 
Histórico e Geográfico de S. Paulo 
rua Benjamin Constant, 158, re, 
zou-se, com início à s  18:OO horas, E 
são ordinária, sob a Presidência 
acadêmico José Pedro Leite Corde 
com a presença dos seguintes sóci 
Heliodoro Tenório da  Rocha Marqi 
Divaldo Gaspar de Freitas, Gera 
Sesso Jr., João Rabello de Aguiar \ 
lim, Vinicio Stein Campos, Moisés 
covate, Arruda Dantas, Walter F 
seca, Desidério Alfredo Fontana, T 
nezo Sato, Roberto Machado Carval 
Rudolf Robert Hinner, Augusto Be 
dito Galváo Bueno Trigueirinho, Fr 
cisco Brasileiro, Lycurgo de Car 
Santos Filho, Wanderley dos San 
J. Gabriel Sant'Ana e Adauto Fern 
des de  Andrade. Na ausência do 
Secretário foi este substituído pelo 
Secretário, Augusto Benedito Gal 
Bueno Trigueirinho, ocupando a 29 
cretaria, "ad hoc", o consócio Mo 
Gicovate. Para compor a mesa, foi 
convidados pelo Presidente: o acz 
mico Lycurgo de Castro Santos Fi  
Presidente da  Academia Paulista 
Letras, o dr. Genésio Candido Perl 
Filho, da  Associação Paulista de 
prensa, o Sr. Lazaro Benedito da  Si 
representante da  FASBEN - Asso 
çáo Beneficente Famílias de S. P: 
Padre Bento Dias Pacheco. O Pr 
dente comunicou as  homenagens a 
rem prestadas à memória do Em 
xador José Carlos de Macedo Soa 
a seis de outubro, data de transci 
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do d3 Nascimento do gran- 
de brasileiro - preito realizado sob 
auspícios de numerosas entidades - e 
transmitiu convite para compareci- 
mento a todos os presentes. Informou 
ainda das ofertas feitas a Biblioteca 
pelo consócio Itamar Bopp do livro 
"Família Pereira Barreto" e pelo con- 
sócio Pedro Brasil Bandecchi dos volu- 
mes: Adolfo Burton, Machiavelli - o 
"Príncipe", uma obra de Dante Ali- 
ghieri e Descartes - "MSCU~SOS". 
A seguir ,o Presidente deu a palavra 
ao cons6cio Roberto Machado Carva- 
ilho que proferiu notável oração foca- 
lizando a vida e obra do Padre Bento 
- Apóstolo e Martir da  Caridade - 
existência nobre e santa decorrida em 
gramie parte na histárica cidade de Itu. 
O orador foi vivamente aplaudido pela 
forma plena de saber e emoção com 
que apresentou o assunto. O Fresiden- 
te agradeceu a bela síntese biográfica 
do, com justiça, denominado "Santo 
Paulista» e, correlacionando fatos, teceu 
algumas considerações sobre a obra do 
Embaixador Macedo Soares em bene- 
fício do "Leprosário Santo Ângelo". 
Foram lidos telegramas do Sr. Prefeito 
da  Ektância Turística de  I tú  e da 
Ekma. Sra. Maria doi Carmo Piimti - 
Presidente da  (=âmara de Vereadores do 
mesmo Município relacionados com a 
magnífica comunicação cultural de Ro- 
berto Machado Carvalho. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agra- 
deceu as presenças e deu por encer- 
rada a reunião da qual foi lavrada esta 
Ata que, ap6s lida e aprovada recebe 
as assinaturas do Presidente e dois Se- 
cretários. José Pedro Leite Cordeiro, 
Mário Savelli, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO 
DE 19 DE OUTüBRO DE 1983 

Aos dezenove dias do mês de outu- 
bro do ano de mil novecentos e oitenta 
e três, na sede do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, à rua Ben- 
jamin Constant, 158, Capital, reali- 
zou-se, com início b 18:O horas, ses- 
são ordinária, sob a Presidência do 
acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, 
com a presença dos seguintes sócios: 
Vinicio Stein Campos, José da  Veiga 
Oliveira, Heliudoro Tenório da  Rocha 
Marques, Geraldo Sesso Jr., Moisés Gi- 
covate, Lycurgo de Castro Santos Fi- 
iho, Mario Savelli, Walter Fonseca, Rui 

C'alms, Renato Bácz, Antonio D'Ávi- 
la, Jessy Santos, Anita Novinsky, De- 
sidério Alfredo Fontana, J. Gabriel 
Sant'Ana, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, M. A. Vieira Neto, 
Honório de Sylm, R a d  de Andrada 
e Silva, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Paulo Romano, Tsunezo Sato, J. Pe- 
reira, José Sebastião Witter, Itamar 
Bopp, Brasil Bandecchi, e Lauro Ri- 
beiro Eiscobar. Para integrarem a Mesa 
o Presidente convidou o acadêmico Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Presi- 
dente da Academia Faulkta de Letras, 
o Padre Hélio Abranches Viotti, repre- 
sentando as entidades sediadas no Pátio 
do Colégio, o Sr. Jessy Santos, repre- 
sentando o Pen Centre de S. Paulo, o 
Dr. Desidério Alfredo Fontana ,represen- 
tando a Sociedade "Amigos da  Cidade" 
e o representante da Família do D!r. 
Moisés Nogueira Marx. O Presidente 
comunicou a posse, como membro Ti- 
tular, da Profa Anita Novinsky e para 
introduzi-la no Plenário nomeou Comis- 
são constituída pelas consócios Ruy 
Calazans, Raul de Andrada e Silva e 
Lycurgo de Castro Santos Filho. Após 
a leitura e assinatura do termo de pos- 
se e receber o Colar-Insígnia, a reci- 
piendária foi vibrcctemente saudada 
pelo Orador OficLal, Vinicio Stein Cam- 
p?s. Agradecendo a acolhida do Ins- 
t~ tu to ,  a Profa Anita Novinsky fez uso 
da  palavra e em memorável oração 
focalizou a figura do seu patrono, o 
Prof* Lourival Machado, um alto ex- 
poente da  cultura brasileira que se 
impôs à admiração do Mundo. Cessa- 
dos os muitos aplausos que coroaram 
a presença na tribuna da nova consó- 
cia, o acadêmico Pedro Brasil Bandec- 
chi em notável estudo biográfico reme- 
morou a personalidade d e  escol que foi 
o Dr. Moyses Nogueira Marx cujo Cen- 
tenário de Nascimento ocorreu no mês. 
O culto orador situou o vulto home- 
nageado em seu ambiente de atuação 
como um dos responsáveis principais 
pelo segurança da ordem pública e, por- 
tanto, do progresso de uma comuni- 
dade dinâmica que, em labor intenso, 
profícuo e honesto, encetara a escalada 
que transmudaria sua cidade - metró- 
pole numa das maiores realizações ur- 
banas da História da Humanidade e o 
seu Estado a prova maiúscula da  ps- 
sibilidade de estruturar-se sobre o Tró- 
pico uma civilização equivalente às 
mais adiantadas do Hemisfério Norte. 
Calorosos, aplausos evidenciaram os 
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méritos da palestra do Prof. Bandecchi, 
que, expositor de raro talento, sensibi- 
lizou o auditório fazendo-o reviver um 
instante de exemplos de dignidade em 
época recente da  vida paulista. O aca- 
dêmico Lycurgo de Castro Santos Filho 
em comunicação extremamente apre- 
ciada relembrou fato relacionado com 
a atuação sagaz e heróica do ilustre 
djplomata e escritor Hélio Lobo no 
decorrer da  Revolução Constituciona- 
lista do 32 no atinente a aquisição de 
armas destinadas à delongada e cru- 
enta luta. O consocio Itamar Bopp 
apresentou douta comunicação eviden- 
ciadora de laboriosa e hábil pesquisa 
genealógica sobre a ilustre Família 
Pereira Barreto, detendo-se em magis- 
tral  elogio à personalidade marcante 
de seu Patrono: o Comendador Fabiano 
Pereira Barreto. Pelo Presidente foi 
proposto inserção em Ata de voto de 
pesar pelo falecimento do Ministro 
Moacyr Amara1 Santos, membro pau- 
lista do Supremo Tribunal Federal. 
Nada mais havendo a tratar, o Presi- 
dente, epós agradecer as presenças, deu 
por encerrados os trabalhos dos quais 
foi lavrada esta Ata que, após lida e 
aprovada recebe as assinaturas do Pre- 
sidente e dois Secretários. Em tempo 
- Por proposta do e n p  Mário Savelli 
foi inserta na Ata, com aprovação unâ- 
nime, voto de pesar pelo faiecimento 
do grande pensador social e líder libe- 
ral Raymond Aron. José Pedro Leite 
Cordeiro, Mário Savelli, Augusto Be- 
nedito Galváo Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos vir~te e seis dias do mês de 
outubro do ano de mil novecentos e 
aitenta e três, na sede do Instituto His- 
tórico e Geográfico de S. Paulo, à rua 
Benjamin Ccmstant, nv 158, Capital, 
realizou-se, com início As 18:W horas, 
sessão ordinitria, sob a Residência do 
acadêmico Jos6 Pedro Leite Cordeiro, 
com a presença dos seguintes sócios: 
J. B. Silveira Peixoto, Celso Maria de 
Melio Pupo, Mário Savelli, Raul de An- 
drada e Silva, Antonio de Arruda Ca- 
margo, Pnulo Ramano, J .  Gabriel SmY- 
Ana, Walter Fonseca, Honbrio de Sy- 
los, Divaldo Gaspar de Freitas, Lycur- 
go de Castro Santos Filho, Ruy Cala- 
zans, José da Veiga Oliveira, Moisés 
Gicovate, Geraldo Sesso Jr., Heliodoro 
TencSrio da  Rocha Marques, Vinicio 
Stein Campos, Tácito van hangendonck, 

-- 

Desidério Alfredo Fontana, Luis Wa 
Cerley Torres, Célio Dcbcs, Pauio E- 
reira dos Reis, Augusto B. Galv: 
Bueno Trigueirinho, Adauto F. de A 
drade, Henrique Alves e Douglas M 
chalany. Na ausência dos Primeiro 
Segundo Secretários, o Presidente co 
vocou os cons&cios Prof. Moisés Gic 
vate e Cel. Adauto Fernandes de A 
drade para ocuparem "ad hoc" a s  cit 
das Secretarias. A seguir convoc 
para a Mesa o acadêmico Lycurgo 
Castro Santos Filho, Presidente 1 

Academia Paulista de Letras e o 1 
Paulo Pereira c?os Reis, Presidente 
Academia Paulista de História. E 
prosseguimento, o Presidente mencicn 
qual o motivo dessa sessão de enci 
ramento das atividades normais 
entidade em cada Exercício: o rend 
preito aos confrndes desapai-ecieos 
período decorrido desde a reunião r€ 
lizaàa com o mesmo prop6sito 
Exercício anterior: no caso, a de 
de outubro de 1982. Deu em segui 
a palavra ao Orador Oficia1 - Prof. 7 

nicio Stein Campos - que, em com 
vente oração, rica de referências 
vidas exemplares e úteis dos ilusti 
desaparecidos, prestou a homenagc 
sentida de nossa Casa de cultura e 
vismo aos seguintes integrantes 
corpo associativo que, credores de ni 
sa  admiração, respeito e estima, p~ 
tiram para a Eternidade: Sócios Ti 
lares - Antonio Benedito Machado F 
rence, José Alves Palma e Olavo I 
tista Filho; Sócios Eméritos - Pr 
José Carlos de Ataliba Nogueira, C 
José Hipólito Trigueirinho, Paulo B 
bosa de Campos Filho, Paulo Ricai 
da Silveira Santos e Victor Leinz; ! 
cio Honorário - Luiz de Toledo P 
Sobrinho; Sócios Beneméritos - Cc 
Joaquim de Lima Fernandes Moreiri 
Américo Vespucci Bologna; Sócios C 
respondentes Nacionais - Edg: 
Erhiense DrA'meida Victor, Mon 
nhor Manoel Aquino Barbosa; Sóc 
Correspondentes Estrangeiros - An 
nio Gomes da  Rocha Medahi e E 
ardo Brazáo. No encerramento de : 
memorável oração, o Prof. Vinicio St 
Campos discorreu sobre o Centená 
do Nascimento do Eimbaixador J< 
Carlos de Macedo Soares, relembr: 
no decorrer do mês, pelo que recel 
agradecimentos do aes idente  que a 
considerações referentes à lumin 
existência do "Pacificador do Cha< 
O Presidente mencionou a próxi 
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ocorrência (a 24 de novembro) do Cen- 
tenário de Nascimento de Tomaz Os- 
car Marcondes .de Souza, membro des- 
tacado do Instituto eleito no ano de 
1910. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente, após agradecer a s  presen- 
ças, encerrou os trabalhos dos quais 
foi lavrada esta Ata  que, após lida e 
aprovada, recebe a assinatura do Pre- 
sidente e dois Secretários. Jose Pedro 
Leite Cordeiro, Mário Savelli, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1983 

Aos nove dias do mês de novembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e 
três, na sede do Instituto Histórico e 
Geográfico de S. Paulo, à rua Benja- 
min Constant, 158, Capital, com ini- 
cio à s  18:W horas, realizou-se sessão 
extraordináric ò'a entidade, sob a Pre- 
sidência do acadêmico José Pedro Leite 
Cordeiro, com a presenca dos seguin- 
tes sócios: Moisés Gicovate, Mário Sa- 
velli, Geraldo Sesso Jr., J .  Pereira, He- 
liodoro Ten6rio da  Rocha Marques, J .  
Gabriel Sant'Ana, Pauol Pereira dos 
Reis, A. Ca,mpanhole, Arruda Dantas, 
Rencto Báez, Vinicio Stein Campos, 
Paul Donovan Kigar, Tsunezo Sato, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Bueno de Azevedo Filho, 
Alvaro Amaral, Desidério Alfredo Fon- 
tana, Josd Leandro de Barros Pimen- 
tel, Adauto Fernandes de Andrade e 
Sblon Borges dos Reis. O Presidente 
convidou para tomarem assento à Mesa 
o Dr. Sólon Borges dos Reis, mesi- 
dente do Centro do Professorado Pau- 
lista, a Profa Sonia Maria Demoner, 
do Instituto Histórico e Geográfico do 
Espírito Santo, a Exma. Sra. Presi- 
dente do Movimento de Arregimenta- 
cão Feminina (MAF), o Dr. Paulo Pe- 
reira dos Reis, Presidente da Acade- 
mias Paulista de História, o DT. Duilio 
Crispim Farina, Presidente eleito da 
Academia Cristã de Letras, o Dr. De- 
sidério Alfredo Fontana, do Pen Cen- 
tre de S. Paulo e o Dr. João Batista. 
Leopoldo de Figueiredo, representando 
a Família do General Euclydes Figuei- 
redo. mesentes en~w~travam-se  dois 
numerosos grupos de alunos da Escola 
Estadual ibrahim Nobre e da Escola 
Municipal Paulo Nogueira Filho. Dan- 
do inicio aos trabalhos. o Presidente 
explanou a causa motivadora da ses- 
são extraordinária e solene: comemo- 
rar  - integrando o Instituto no pro- 
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grama multi-associativo em curso - 
o Centenário de Nascimento du Gene- 
ral Euclides Figueiredo, figura expo- 
nencial do glorioso Movimento Cons- 
titucionalista de 1932. Após tecer al- 
guns comentários sobre a luta dos pau- 
listas pela Lei, deu a palavra ar> con- 
sócio J. Pereira que apresentou reco- 
mendação - aceita pela casa - de en- 
vio de manifestação congratulatória a 
Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República pelo encaminhamento ao 
Congresso Nacional de mensacem Dro- 
pondo a revogação de artigos da ' l e i  
de Segurança Nacional e de aplausos 
pelo cumprimento, eni curso, do com- 
promisso de  dcvolvw à Nwão ao pleno 
regime democrAtico, honrando, assim, 
os ideais de seu ilustre progccitor. 
A seguir, para render preito do Insti- 
tuto ao grancle Comandante' Militar, 
ocupou a tribuna o Orador Oficial, 
Profv Vinicio Stein Campos, proferindo 
vibrante e escorreita oração que, em- 
polgando o numeroso auditório, mere- 
ceu calorosas palmas. Agradecendo a 
homenagem, em nome da família Fi- 
gueiredo, falou o Dr. João Baptista 
Leopoldo de Figueiredo que, com emo- 
ção, evocou fa,tos da bela vida do he- 
rói constitucionalista. Encerrando a 
memorável sessão e ainda citando o 
exemplo intransponível de patriotismo 
e lealdade que foi a acão cotidiana de 
Euclydes Figueiredo, fez uso da pal;r- 
vra o Presidente que, após agradecer 
os presentes, deu por encerrada a ses- 
são extraordinária e solene da qual foi 
lavrada esta Ata que, ap6s lida e 
aprovada, recebe a asinatura do Pre- 
sidente e dois Secretários. José Pedro 
Leite Cordeiro, Mário Savelli, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1983 

Aos vinte e tres dias do mês de 
novembro do ano de mil novecentos e 
oitenta e trêis, na sede do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, à rua 
Benjamin Constant, 158, Capital, com 
jnício às 18:00 horas, realizou-se sessão 
extraordinária da entidade, sob a pre- 
sidência do acadêmico José Pedro Lei- 
te Cordeiro, com a presença dos se- 
guintes consócios: Vinicio Stein Cam- 
pos, Hon6rio de Sylos, Brasil Bandec- 
chi. A. Campanhole, Geraldo Sesso Jr., 
Mário Savelli, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Lycurgo de Castro 
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Santos Filho, Paulo Romano, Luiz 
Wanderley Torres, Walter Fonseca, 
J. B. Silveira Peixoto, Tsunezo Sato, 
Moisés Gicovate, João Rabello de 
Aguiar Vallim, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Desidério Al- 
fredo Fontana, José d a  Veiga Oliveira, 
e Ruy Calazans. Diando início aos tra- 
balhos, o Presidente após aludir, em 
rápidas palavras, ao realizado pela en- 
tidade no decorrer do Exercício que, 
em suas atividades sociais externas, 
teria na sessão extraordinária em re- 
lato o encerramento ( a  não ser a ocor- 
rência de  qualquer fato inesperado), 
congratulou-se com o consócio Walter 
Fonseca pela sua eleição para a pre- 
sidência do niicleo paulista da  Asso- 
c i a @ ~  dos Antigos Alunos do Colégio 
Grambery, a tradicional casa de ensino 
de Juiz de Fora, e pelo êxito de sua 
obra "Fonseca. Uma Família e uma 
Históriaw - Fidição de 1982, da Editora 
Obelisco. Comunicou, a seguir, ter sido 
o Sócio Titular engv Mário Savelli, 19 
Secretário da  atual Diretoria, por pro- 
posta datada de 26 de outubro pp., 
eleito Sócio Grande Benemérito do Ins- 

tituto e, em nome do sodalício, saudou 
o agraciado, que, com emoção, agra- 
deceu o honroso titulo. Suspensa a 
sessão, após curto intervalo, tiveram 
reinício os trabalhos, que consistiram 
na segunda discussão e votação de 
propostas para novos membros da  en- 
tidade. Foram eleitos: Sócio Honorá- 
rio - o Cel. Dr. Francisco Antonic 
Bianco Jr.; Sócio Correspondente Na- 
cional - o Prof. Dr. Rubem Cione - 
Ribeirão Preto e Sócio Correspondente 
Nacional o Dr. Geraldo Quartim - Ri. 
beirão Preto. Nada mais havendo a 
tratar, após agradecer a colaboraçãc 
dos Diretores e associados no decorrei 
do Ekercício, o Presidente deu por en. 
cerrada a Sessão da qual foi lavrada 
esta Ata  que, lida e aprovada, recebf 
as assinaturas do Presidente e dois 
Secretários. Elm ternpo: Foi apresem 
tada à primeira disci;ssZio e votqãc 
a proposta para Sócio Correspondentf 
Nacional, do Rio de Janeiro, do DT 
Mario Portugal Femaxdes Pinheiro, sen 
do aprovada nesse escrutínio. José Pe. 
dro Leite Cordeiro, Mario Savelli, Re. 
nato Báez. 

ATAS DE 1984 
ATA DA SESSAO prosseguimento, o 10 Secretário efetuo1 

DE 11 DE JANEXRO DE 1984 a leitura do Relatório da Diretoria 
referente ao Exercício de 1983. O ple. 

Aos onze dias do mês de  janeiro nário aprovou por unanimidade esse 
do ano de mil novecentos e oitenta e relato da  ação do sodalício, tendo c 
quatro, na sede do Instituto Histórico consócio Diesidério Fontana propostc 
e Geográfico de São Paulo, à rua Ben- que a casa, com calorosa s d v a  de pal. 
jamin Constant, 158, Capital, com iní- mas, externasse seu pleno apoio e agra 
cio à s  18 horas, realizou-se sessão ordi- decimento à Diretoria que conduziu tãc 
nária da  entidade - a primeira admi- proficientemente a entidade numa qua 
Eistrativa do Exercício - sob a pre- dra extremamente difícil da  vida n a  
sidência do acadêmico José Pedro Leite cional e particularmente de órgãos seu 
Cordeiro, com a presença dos seguin- finalidade lucrativa. A seguir, o 29 Te 
tes consócios: Pedro Ferraz do Ama- soureiro, Sr. Adriano Campanhole, fe: 
ral, Mario Savelli, Moisés Gicovate, a leitura do Balanço Patrimonial rea 
Honório de Sylos, A. Campanhole, Vi- lizado em 31 de dezembro de 1983 ( 

nicio Stein Campos, Renato Báez, leitura do Parecer da Comissão d( 
Paulo Romano, Adauto Femandes de Finanças, aprobatório do mencionadc 
Andrade, J. B. Silveira Peixoto, Amé- documento. A demonstração de conta: 
lia Franzolin Trevizan, Manoel Victor, foi aprovada por unanimidade sen 
Heliodoro TenGrio da  Rocha Marques, qualquer discussão. Mais uma vez, ( 

Desidério Alfredo Fontana e Rui Cala- consócio Desidério Alfredo Fontan: 
zans. Ao dar início aos trabalhos, na usou da  palavra para solicitar um votc 
ausência do titular, o Presidente con- de encômio do plenário à Diretoria pelc 
vidou o coutsócio Ronato B&ez para fun- magnífico resultado financeiro obtidi 
ções de 29 Secretário "ad hoc". Soli- numa quadra de gravíssima recessãc 
citou, a seguir, que o 19 Secretário e num exercício em que a entidade foi 
fizesse a leitura da  a t a  da sessão ex- por imposição da  municipalidade obri 
traordinária de 23 de novembro de riada a realizar as obras extremamentl 
1983, documento aprovado por unani- dispendiosas de proteção do edifícii 
midade, sem qualquer alteração. Em sede contra incêndios, Apresextand 
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incisivos comentários sobre o resultado 
financeiro do exercício - bons, se con- 
siderada a conjuntura - reafirmou o 
Presidente a intenção de continuar a 
norma de parcimonia nos gastos, mes- 
mo porque de frequente surgem des- 
pesas inesperadas, como é o caso atual 
da necessidade de um elevado investi- 
mento para repaxos no telhado do edi- 
fíciosede, e, a medida que a estrutura 
envelhece, esses gastos surgentes de 
improviso tendem a crescer. Mencio- 
nou a aplic,zçáo que sugcra dar aos 
recursos provindos da dotação de Cr$ 
3.000.000,OO concedida para este exer- 
cício pela Secretaria da Cultura do 
Estado, na reedição do n9 43, do ano 
de 1944, da Revista do Instituto, que 
insere um magistral trabalho do ilus- 
tre genealogista Ricardo Gumbleton 
Daunt sobre a figura do padre Diogo 
Antonio Feijó, cujo segundo centená- 
ria de nascimento ocorre neste ano. 
Como alternativa, condicionada aos 
gastos com a primeira proposta, citou 
a publicação Jubileu Social - 1894/1944 
que contém todos os informes essen- 
ciais para a el2boraçã.o da  História da 
entidade na primeiro meio século de 
sua existência. O plenário aprovou, por 
unanimidade, o proposto pelo presiden- 
te, deixando integralmente ao critério 
deste a escolha da  obra ou as obras 
a editar. Quanto ao volume referente 
ao Jubileu Social lembrou o Presidente 
da  conveniência de sua atualização, so- 
bretudo por estar se aproximando o 
centenário do Instituto mencionando 
que o consócio Moisés Gicovate acei- 
tou a incumbencia de proceder a essa 
atualização. O presiGente solicitou do 
consócio Moisés Gicovate que infor- 
masse o plenário sobre o andamento 
das obras de proteção do edifício-sede 
contra incêndios e este esclareceu que 
os trabalhos estão em sua parte essen- 
cial concluídos, faltando alguns deta- 
lhes menores, demorados pelas próprias 
características, que deverão ser rexa-  
tados nos próximos quarenta e cinco 
dias. O consócio Mario Savelli pro- 
põe à casa um voto de júbilo pelo fato 
da &ma. Sra. D. Belah de Macedo 
Soares Leite Cordeiro, ter sido eleita 
membro da Academia Brasileira de Li- 
teratura Infanto-Juvenil. O plenário, 
com calorosas palmas, aprovou a pro- 
posta. O consócio J. B. Silveira Pei- 
xoto, mencionando a aprovação a 23 
de novembro de 1983 do nome do engv 

Mario Savelli para integrar a catego- 
ria de Sócio Grande Benemérito, lem- 
brou que estatutariamente a concessão 
do honroslo título é subordinada a duas 
votações, e propoz que fosse realizada 
na sessão em curso essa ratificação. 
Aceita, por unanimidade a proposta, 
efetuou-se o pleito com a aprovação da  
totalidade dos presentes à outorga da 
láurea. O engo Mario Savelli, emocio- 
nado agradeceu o gesto, que definiu, 
generoso, dos confrades. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente, após 
agradecer a s  presenças, deu por encer- 
rada a sessão da qual foi lavrada esta 
a t a  que, após lida e aprovada leva a 
assinatura do Presidente e dois Secre- 
tários 

ATA DA SESSAO 
DE 25 DE JANEXRO DE 1984 

HOMENAGEM A SAO PAULO 
E POSSE DA NOVA DERETORIA 

Aos vinte e cinco dias do mês de 
janeiro do ano de mil novecentos e 
oitenta e quatro, às quinze horas, rea- 
lizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
situado à. Rua Benjamin Constant, 158, 
Capital, sessão solene comemorativa da 
data da fundação da cidade de São 
Paulo, sob a presidência do acadêmico 
José Pedro Leite Cordeiro, presentes os 
associados que assinaram o competente 
livro. O Senhor Presidente declarou 
aberta a sessão, secretariada pelo Dr. 
Mario Savelli e Dr. Bueno Trigueirinho, 
presente o Ol.ador Oficial Dr. Duilio 
Crispim Farina. Para compor a mesa, 
o senhor presidente convidou o Dr. Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, presi- 
dente da  Academia Paulista de Letras; 
Jcaquim Vieira Marques, Diretor do 
Museu Padre Anchieta; Pe. Hélio 
Abranches Viotti, Diretor da  Casa de 
Anchieta; Desidério Alfredo Fontana, 
Mretor da Sociedade Amigos da Cida- 
de; Com. Pxulo Romuno, Diretor do 
Instituto Genealógico Brasileiro e De- 
sernbargador Odilon da Costa Manso, 
Vice-presidente do Instituto Genealó- 
gico Brasileiro. O Senhor Presidente 
lamenta a perda dos consócios Joaquim 
Fernandes Moreira, Alvmo da Veiga 
Coimbra, Oswaldo Monteiro Fleury e 
Raimundo de Menezes. Ao fazer a en- 
trega ao e n g ~  Mario Savelli do diplo- 
ina de sócio Grande Benemérito, enal- 
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tece a constante atuaçáo e colaboração 
constante e competente, ressaltando os 
relevantes serviços por ele prestados, 
com dedicação e competência, sendo 
saudado por uma salva de palmas. 
A seguir, com a palavra o Orador Ofi- 
cial, o associado DT. Duilio Crispim 
Farina, saudou o homenageado em no- 
me do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo ressaltando, em pa- 
lavras candentes e brilho costumeiro, 
a s  excepcionais qualidades, referindo-se 
aos seus antepassados de nobre Iinha- 
gem, salientando-se ainda a figura ma- 
ravilhosa de sua esposa, conjunto har- 
mônico. Frisou os relevantes serviços 
prestados pelo eng* Mario Savelli ao 
Instituto, a São Paulo e ao Brasil. 
A expiosão de uma salva de  palmas 
coroou as belas e brilhantes palavras 
do orador oficial. Nova salva de pal- 
mas em homenagem à esposa de Ma- 
rio Savelli. O Senhor Presidente agra- 
deceu as  justas palavras do confrade- 
orador m l i o  Crispim Farina lembran- 
do frase célebre que declara: "atraz 
de um grande homem existe sempre 
uma grande mulherw (La Rochefou- 
cault), com endereço certo para a 
esposa do homenageado. Dada a pala- 
vra ao homenageado, o eng9 Mario Sa- 
velli vivamente e visivelmente cnocio- 
nado, agradeceu a distinção de que foi 
alvo incluido que foi na categoria de 
Sócio Grande Benemérito, declarando 
que nada mais fez do que cumprir com 
o seu dever, mas que se sentia lison- 
geada a a aceitava como testemunho 
da estima de  seus colegas. Salva pro- 
longada de palmas. A seguir, o senhor 
presidente nomeou e deu posse aos 
componentes da  Diretoria recém-eleita, 
solicitando ocupar lugar à mesa. D a d ~  
a palavra ao Orador Oficial Duilio 
Crispim Farina, de forma erudita, bri- 
lhante e eloqüente, proferiu memorável 
oração em comemoração ao 4309 ani- 
versário ,da cidade de São Paulo, res- 
saltando em especial, a venerável fi- 
gura de José de Anchieta. Foi muito 
aplaudido. O Senhor Presidente teceu 
encômios ao brilhantismo da oração, 
agradeceu a presença e colaboração de 
todos os presentes dando por encer- 
rada a sessão. Eu, primeiro secretário, 
lavrei a presente a t a  a qual após lida 
e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente e dois Secretários. José Pe- 
dro Leite Cordeiro, Moisés Gicovate, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE l? DE FEVERHRO DE 1984 

Ao primeiro dia do mês de fevereir 
do ano de mil novecentos e oitenta 
quatro, no salão nobre do Institut 
Histárico e Geográfico de São Paulc 
situado à Rua Benjamin Constant, 15t 
Capital, com início à s  18 horas, so 
a presidência do acadêmico José PE 
dro Leite Cordeiro, realizou-se sessã 
plenária da entidade com a presenç 
dos associados que assinaram o c o r  
petente livro. O Presidente declaro 
aberta a sessão, secretariada pelo DI 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tr 
gueirinho na ausê~ncia justificada d 
titular e convidou o Sr. Walter For 
seca para a 20 Secretaria, present 
também o Prof. Vinicio Stein Campo 
1 9  Orador Oficial. Para compor a mes 
o Sr. Presidente convidou o acadêmic 
Lycurgo de Castro Santos Filho, prc 
sidente da Academia Paulista de i~ 
tras; Deputado Antonio Carlos Sallt 
Filho; Ivíarcio José Lauria, President 
do Grêmio Euclides da Cunha, de Sã 
José do Rio Pardo; Duilio Crispim F: 
rina pela Associa* Paulista de 1 M l  

dicina e Prof. Adelino Branòão, ela Ac: 
demia Jundiaiense de Letras. O Senhc 
Presidente designou comissão const 
tuida por Adriano Campanhole. Gera 
do Sesso Jr., Mario Mazzuia, acadc 
mico Honório de Sylos, Marcio Jor 
Lauria e Adelino Brandão para intrc 
duzirem no recinto os novos associ: 
dos: Amélia Franzolin ?l.evisan e Wal 
derley dos Santos. Foi dada a pali 
vra ao Prof. Vinicio Stein Campos qqi 
proferiu brilhantes saudações aos novc 
recipiendários, salientando os trabalhc 
e as pesquisas de ambos. As palavr: 
do Orador Oficial Prof. Vinicio Ste 
Campos foram coroadas com uma sa 
va de palmas. O Senhor Presiden 
convida para a mesa o engp Mario S 
velli, ex-secretário e Presidente da S 
ciedade Amigos da Cidade. Dada 
palavra à Prof* Amélia Franzolin Tr 
visan, agradeceu ela a eleição e di 
sertou sobre acerca da vida e obra I 

Otavio Tarquinio de  Souza. A segu 
usou da  palavra Wanderley dos Sa 
tos, discorrendo snbre a vida e obra ( 

seu Patrono - Dom Duarte Leopolc 
e Silva. Calorosas palmas coroaram 
ü avras dos novos confrades. O ac 

8êkico Lyciirgo de Castro Santos * 
lho fez entrega do volume C111 da R 
vista da Academia Paulista de Letr 
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e do volume "Romance Paulista do 
Século XX", de Zélia Cardoso, traba- 
lho premiado em concurso promovido 
pela Academia Paulista de Letras. Em 
homenagem ao centenário de nasci- 
mento de Salles Junior, o Senhor Pre- 
sidente dá a palavra ao Orador Oficial 
Duilio Crispim Farina, o qual pronun- 
cia erudita e vibrante oracão. sendo 
muito aplaudido. Usaram da palavra 
o Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques e o acadêmico Honório de 
Sylos os quais ofereceram depoimentos 
pessoais, como cantemporânem da ilus- 
t re  figura. Com a palavra o Deputado 
Salles Filho que informa estar elabo- 
rando a biografia de seu Pai, a ser 
lançada em breve. Agradece ao  Insti- 
tuto Histórico pelas homenagens, pelas 
palavras do Presidente e de cada um 
dos oradores. O Prof. Vinicio Stein 
Campos infonna do transcurso este ano 
do centenário do médico Lycurgo de 
Castro Santos, progenitor do confrade 
Lycurgo de Castro Santos Filho, o 
qual está elaborando uma biografia de 
seu pai. Propõe que a data seja cele- 
brada pelo Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, proposta aceita 
por unanimidade e coroada por uma 
salva de  palmas. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente após agradecer 
a s  presenças, deu por encerrada a ses- 
são da qual foi lavrada esta a t a  que, 
ap6s lida e aprovada, leva a assina- 
tura do Presidente e dois Secretários. 
José Pedro Leite Cordeiro, Moisés Gi- 
covate e Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENARiA 
DE 15 DE FEVERXiR.0 DE 1984 

Aos quinze dias de fevereiro do ano 
de mil novecentos e oitenta e quatro, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Ben- 
jamin Constant, 158, à s  18 horas, reu- 
niu-se o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo na forma prevista 
pelos Estatutos e presentes os seguin- 
tes consãcios: José Pedro Leite Cor- 
deiro, presidente, Moisés Gicovate, lq 
Secretário, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, 29 Secretário, J. 
Gabriel Sant'Ana, José Benedicto Sil- 
veira Peixoto, Jessy Santos, Renato 
Ráez, Paul Donovân Kigar, Geraldo 
Sesso Jr., Vinicio Stein Campos, Mario 
Savelli, José da  Veiga Oliveira, Adri- 
ano Campanhole, Adauto F. Andrade, 

Robcrto Machado Carvalho, Hernani 
Dunato, Wanderley dos Santos, Dou- 
glas Michalany, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Luiz Wanderley Tor- 
res, Antonio Barbosa Lima, Rui C a l a  
zans, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Desidério Alfredo Fontana, Paulo Ro- 
mano, Antonio de Arruda Dantas, João 
Rabello de Aguiar Vallim, Amélis 
Franzolin Trevizan e J. Pereira. O Pre- 
sidente José Pedro Leite Cordeiro ins- 
talou os trabalhos. A seguir, deu a 
palavra ao 1 9  Secretário. Seguiu-se a 
apresentação do expediente: I - Con- 
vite da Secretaria de Estado da Cul- 
tura para exposição comemorativa do 
Sesquiccntenário da publicz@o da  pri- 
meira &imo da  Viagem Pitoresca. ao  
Brasil, de João Batista Debret, às 19 
horas, de 23 de fevereiro, no Museu 
da Casa Brasileira; 11 - Convite da 
mesma Secretaria para a apresentação 
do Calendário Afro-Brasileiro, em 21 
de fevereiro no Teatro Sérgio Cardoso; 
m - Registrou oferta dos livros 
"Cuiabá de Outrora" de Lenine C. Po- 
voas, editada pelo Instituto Histórico 
e Geográfico de Mato Grosso e pela 
Academia Matogrossense de Letras e 
"Tropeirismo como identidade Cultural 
da Região de Sorocaba", publicação da 
Academia Sorocabana de Letras, além 
de exemplar do jornal Cruzeiro do Sul, 
dedicado ao brigadeiro Tobias, com o 
título "Vida, obra e ideais políticos do 
líder liberal sorocabano". Ainda com 
a palavra o 10 Secretário Moisés Gi- 
covate leu estudo sintetizado sobre a 
vida e obra de Debret, recebido com 
amplos aplausos dos presentes. O 1 9  

Orador Vinicio Stein Campos propoz 
voto de congratulaçdes com a cidade 
de Gaspar por estar comemorando o 
seu cinquentenário e instituindo o seu 
Museu. Pediu que seja dada ciência 
dessa manifestação de regozijo ao pre- 
feito municipal e ao Instituto Histórico 
de Santa Catarina. Em prosseguimen- 
to, o presidente Leite Cordeiro falou 
do cinquentenário da Universidade de 
São ~ á u l o ,  que se  celebra este ano. 
Lembrou as grandes figuras da Fun- 
dação: Armando de Sallcis Oliveira, 
Julio de Mesquita Filho, Ernesto de 
Souza Campos - nosso ex-presidente. 
O Dr. Mario Savelli referiu-se ao fato 
de chegando da Ehropa os primeiros 
professores contratados para a Facul- 
dade de F'ilosofia, como ainda não es- 
tava pronto o prédio onde deveria ela 
funcionar, o nosso Instituto cedeu o 
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seu auditório, para a s  aulas iniciais. 
O senhor presidente comunicou que o 
acadêmico Geraldo Pinto Rodrigues so- 
licitara informações sobre as origens 
da Fazenda Butantã, onde se situa a 
Cidade Universitária para o que pedia 
a colaboração dos sócios. O consócio 
Mario Savelli informou que boa parte 
das terras da antiga fazenda resultou 
das obras de aterro realizadas pela 
LighI quando da retificara do rio H- 
nheiros e aceitou a incumbência de 
apresentar trabalho sobre o assunto no 
mês de junho. Por sua vez, o consdcio 
Douglas Michahny informou que pos- 
sui coleção dos primeiros números da 
Revista da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo e se dis- 
põe a cedêla à mesma se fôr de seu 
interesse. O Presidente Leite Cordeiro 
retomou a palavra para participar que 
o Instituto Histórico, conforme o já 
decidido, contratou com a Imprensa 
Oficial do Estzdo a republicaçáo do 
livro "Jubileu", edição de 550 exempla- 
res pela importância de Cr$ 3.000.000,00 
(três milhões de cruzeiros). Com a pa- 
lavra o consócio J. Pereira fez quatro 
comunicações: I - Entregou trabalho 
publicado em "O Estado de S. Paulo", 
autoria de José Pedro Galvão de Souza 
com preciosas considerações sobre elei- 
ções diretas e indiretas; I. - Infor- 
mou que gebgrafos, em congresso re- 
cém-realizado, propuseram, tendo sido 
aprovada, a volta do ensino de Geo- 
grafia através de textos e não mais 
de quadrinhos como vinha sendo minis, 
trado; iii - Ofereceu exemplar do 
"Diário da Noite" contando como se 
srlvou a Torro do Pátio do Colégio; 
iV - Participou a auspiciosa notícia 
de que no Arquivo Nacional foi encon- 
trada riquissima coleção de documen- 
tos jamais manuseados, e que esten- 
didos seguidamente dariam, mais ou 
menos 20 quil6metros de extensão e 
certamente poderão modificar alguns 
episaios da nossa história. O presi- 
dente Leite Cordeiro aproveitou a opor- 
tunidade para formular votos de que, 
entre esses documentos, apareça o nos- 
so primeiro jornal - manuscrito - 
"O Paulista", de Azevedo Marques. 
Com a pdavra, o consócio Roberto 
Wachedo Carvclho ofereceu exemplar 
do seu último livro "Memória de uma 
Escola>, ondo depõe como historiador, 
ex-aluno e ex-professor da Escola do 
Patrocínio, posteriormente Regente 
Feijó, modelar estabelecimento de en- 

sino, ora celebrando o cinqiientenário. 
Na ocasião, desenvolveu alguns Wpi- 
cos da obra. Robcrto Machado Carva- 
lho propos e foi aprovada sessão come 
morativa pelo centenário de nascimen- 
to cio tietemisa Cornélio Pires que $6 

celebra a 13 de julho de 1984 e figura 
exponencial da nossa literatura regio- 
nal. Que se convidasse o prefeito de 
Tietêi, Clovis Pasquali, e o presidente 
da CCtmara Municipal, além do consb 
cio Benedito Pires de Almeida. O P r e  
sidente Leite Cordeiro recebeu a idéiz 
com entusiasmo, inclusive relembrou ou 
tros nomes da cultura caipira com( 
Amadeu Arnaral. Erasmo de Almeia 
Magalhães, Antonio Cândido. Designoi 
Roberto Machaeo Carvdho plara ora 
dor da sessão. A prepósitõ, o pTe 
sidente Leite Cordeiro conotou da sur 
intm@o e idesl de promwer curso 
sobre bandeirismo, não cronológica 
geográfico, descritivo dos episbdios his 
tóricos, mas interpretativo do capítull 
da "Raça de Gigantes", o que aind: 
está para ser escrito, bem como a rea 
lização de um curso o qual se pod 
chamar e definir l'Civilização Caipira 
e, para tanto, solicitou as providência 
do Chefe do Departamento de Curso 
do Instituto. Finalmente, na segund 
parte da sessão foi eleito o novo sóci 
Correspondente Nacional Mario Portu 
gal Fernandes Pinheiro, historiador d 
Cônego Fernandes Pinheiro. Encerrad 
a sessão, o presidente Leite Cordeir 
agradeceu a colaboração e presença d 
todos e eu, 29 Secretário, Augusto Bc 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho, lz 
vrei a ata, que lida e aprovada ser 
devidamente autenticada. As retific~ 
ç6ss propostos pelos consckios Roba 
to Machado! Carvalho e Jose Pe& 
Leite Cordeiro, constarão da próxim 
ata. José Pedro Leite Cordeiro, MO 
sés Gicovate, Augusto Benedito Galvã 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO 
DE 14 DE DE 1984 

Aos quatorze dias do mês de mar( 
do ano de mil novecentos e oitenta 
quatro, às 18 horas, nesta cidade ( 

Silo Paulo, à rua. Benjamin Constar 
158, realizou-se sessão cultural plen; 
ria, e a primeira do mês. O Presiden 
José Pedro Leite Cordeiro instalou 
com os primeiro Secretário Moisés G 
covate, 29 Secretário Augusto Benedi 
Galvão Bueno Trigueirinho e 19 Oradl 
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Oficial Vinicio Stein Campos. Convi- 
dou para integrar a mesa o presidente 
da Academia Paulista de Letras, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho e o re- 
presentante da Associação Paulista de 
Impreuisw, Renato Báez. Presentes os 
sócios: Geraldo Sesso Jr., bdauto Fer- 
nandes de Andrade, Maria Helena 
Brancante, Walter Fonseca, José da 
Veiga Oliveira, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Honório de Sylos, Jer, 
sy Santos, -~sunezo  Sato, J.- Pereira, 
João Oabricl Sant'Ana, João Rrtbello 
de Aguiar Vallim, Douglas Michalany, 
Desidério Alfredo Fontana, Amélia 
Franzolin Trevisan, Antonio Barbosa 
Lima, Wanderley dos Santos, Pe. Hélio 
A. Viotti, Brasil Bandecchi, Manoel 
Vitor e Paulo Romano. O Presidente 
deu por instalada a sessão e designou 
comissão constituida pelos consócios 
Desidério Fantma, José da Veiga Oli- 
veira e este Secretário, Augusto B. 
Galvão Bueno Trigueirinho, para t r a  
zer ao plenário o novo sócio Jessy San- 
tos, que adentrou aclamado pelo audi- 
tório. Seguiram-se o juramento, a posse 
e entrega do Colar. Inovando o pro- 
tocolo, o presidente Leite Cordeiro deu 
a palavra ao nove1 skio,  que designou 
e elogiou o eminente e sempre saudoso 
Prof. Heraldo Barbuy para patrono em 
sucinto mas alentado estudo. Em pros- 
seguimento, o presidente Leite Cordeiro 
deu a palavra ao 1 9  Orador Vinicio 
Stein Campos para saudação de praxe 
ao recipiendário. Desenvolveu ele a 
missão de modo feliz e oportuno, asso- 
ciando-se à homenagem ao Prof. He- 
raldo Barbuy também homenageado 
por palavras carinhosas pelo ex-aluno 
MoisBs Gicovate e por J. Pereira que 
se confessou influenciado pela filoso- 
fia humanística do homenageado. Con- 
tinuando o Presidente Leite Cordeiro 
deu a palavra ao Cel. kdauto Fernan- 
des de Andrade que, em seu nome e 
no do Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, apresentou sentida evocação 
pela morte do Cel. José Canavó, pro- 
pondo e sendo aprovado o voto de pe- 
sar e as  devidas comunicações à famí- 
lia e ao comando da Polícia Militar. 
Antecipando-se ao expediente, o presi- 
dente Leite Cordeiro apresentou foto- 
grafia doada pelo conskio Vinicio 
Stein Campos, datada de 1930, quando 
do ataque ao Palácio EQiscopal de Dom 
Francisco Barreto, bispo de Campinas 
e que retrata, entre outras autorida 
des, o futuro embaixador Macedo Soa- 

res. O Presidente Leite Cordeiro deu 
a palavra ao 1 9  Secretário para leitura 
do expediente que consiste em convites 
para diversas solenidades, recepção e 
publicações recebidas. E encerrando o 
expediente com a leitura do trabalho 
assinalando o centenário de falecimento 
de Bernardo Guimarães. Prossegue o 
presidente Leite Cordeiro, submetendo 
a votação, tendo sido aprovadas, pro- 
posta do Diretor do Museu para que 
se designasse Sala Imperial a sala 
onde se concentram as peças dos pri- 
meiro e segundo Reinados bem como 
a inauguração do retrato do saudoso 
confrade Dr. Alvaro da Veiga Coim- 
bra em sala do Museu no qual tanto 
devotamento dedicou, a sala destinada 
à homenagem e lembrança da gloriosa 
Revolução de 32. O Presidente Leite 
Cordeiro anunciou o consócio Padre 
Hélio Abranches Viotti que ofereceu à 
Biblioteca do Instituto valioso traba- 
lho do pensador católico João Evan- 
gelista Terra sobre o "Negro e a Igre- 
ja", oportunidade que usou para se 
pronunciar contra a corrente marxista 
divisbria da igreja entre pobres e ricos 
e no Brasil entre brancos e negros, 
merecendo aplausos incondicionais do 
auditório. O Presidente Leite Cordeiro 
e o consócio João Gabriel Sant'Ana 
justificaram ausência dos consócios 
José Leandro de Barros Pimentel e 
Roberto Machado Carvalho. O Presi- 
dente pediu ainda a colaboração dos 
sócios sobre o paradeiro do sacerdote 
Dom Pietro Nosadini, chegado ao 
Brasil no início do século, atendendo 
solicitação recebida por carta de enti- 
dade italiana. Encerra a sessão com 
leitura de documentação informativa 
da Expedição Langsdorff, tão signifi- 
cativa para a historiografh da segunda 
década do oitocentismo, agradecendo a 
presença dos consócios e convidados e 
prestando homenagem à viúva do Prof. 
Heraldo Barbuy, presente à sessão. 
Nada mais havendo a tratar, o Pre- 
sidente, após agradecer as presenças, 
deu por encerrada a sessão da qual 
foi lavrada esta ata, pelo 29 Secretário 
Augusto Benedicto Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, que após lida e assinada 
recebe as, assinaturas do Presidente e 
dois Secretários. Retificando a a ta  an- 
terior, a obra de Roberto Machado 
Carvalho trata apenas da Escala Re- 
gente Feijó e o presidente Leite Cor- 
deiro salienta que a escolha de "O Ju- 
bileu» para reediç&o se devo a alta 
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importância das informações nele con- 
tidas para a história do Instituto. 
Também fica retificado que o secre- 
tário Moisés Gicovate não foi aluno do 
Prof. Barbuy, mas professor da esposa, 
a sra. Belkiss Silveira Barbuy. O Co- 
légio Nossa Senhora do Patrocínio foi 
citado como grata lembrança das t r a  
dições educacionais e culturais de Itú. 
José Pedro Leite Cordeiro, Moisés Gi- 
covate, Augusto Benedicto Galvão Bu- 
eno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 21 DE MARÇO DE 1984 

Aos vinte e um dias do mês de 
março de mil novecentos e oitenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, à 
rua Benjamin Constant, 158, às  18 ho- 
ras, reuniu-se o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, na forma pre- 
vista pelos Estatutos, com a presença 
dos consócios: Jose Pedro Leite Cor- 
deiro, Renato Bácz, José da Veiga Oili- 
veira, Honório de Sylos, Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho, Ita- 
mar Bopp, Vinicio Stein Campos, Adau- 
to Fernandes de Andrade, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, José Gon- 
çalves Salva,dor, Adriano Campanhole, 
Antonio de Arruda Camargo, Wander- 
ley dos Santos, Henrique L. AIves, Ro- 
berto Machado Carvalho e Moisés Gi- 
covate. O presidente Jose Pedro Leite 
Cordeiro instalou os trabalhos assistido 
pelo 19 secretário Moids Gicovate, pelo 
29 secretário Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho e pelo 19 Orador 
Vinicio Stein Campos. A seguir, de- 
terminou ao 2v secretário que fossem 
lidas as atas das reuniões anteriores 
correspondentes a 15 de fevereiro e 
quatorze de março de 1984 que, depois 
de discutidas e aprovadas, foram assi- 
nadas. Na ocasião, o 1 9  secretário Moi- 
sés Gicovate levantou a questão da 
conveniibcia ou nto de constar nas atas 
os nomes dos conskios presentes às 
sessões, argumentando que para isso 
havia o livro de presença. Prevaleceu 
a tradição, em conson%ncia com o ple- 
nário. Também foi discutido se deve- 
ria constar de a ta  certas minucias como 
convites, recepções e remessas de im- 
pressos, ficando estabelecido que seria 
apenas matéria de comunicação na reu- 
nião. Foram registradas as  doacões 
do livro "Ciência e Belezas nos Sertões 
do Nordeste" de autoria de Dora von 
Ihering Bonança, edição do Ministério 

do Interior, pelo consócio Tácito Rem3 
de Macedo van Langendonck. E, pelc 
cons6cio João Rabaçal, três plaquetes 
"Arte e Cultura", "Antigos Artistas dc 
Bairro do Ipirangal' e "Discursos Inau 
gurais". A seguir, o presidente Leitc 
Cordeiro pôs em primeira votação par2 
sócios titulares as  propostas de Adéritc 
de Moraes Callado e de Antonio dc 
Pádua Bastos do Prado. Ambas apro 
vadas. Com a palavra o 1 9  Orador Vi 
nicio Stein Campos, comunicou que en 
seu livro "Italianos na Província", nc 
capítulo da transladação d a  Imperatri: 
Leopoldina para São Paulo, evocou ( 

enalteceu os trabalhos de Valério Giuli 
do presidente Souza Campos, do pre 
feito Armando Arruda Pereira e omi 
tiu, cabendo acrescer o então prefeitc 
Janio Quadros que teria agido decisi 
vamente para o evento. O president~ 
Leite Cordeiro retomou o assunto, co 
mentando o grande trabalho do pre 
feito Armando de Arruda Pereira, do 
consócios Eldino e Maria Helena Bran 
cante. malteceu a participação do pre 
sidente do Instituto Histórico e Geográ 
fico Brasileiro, embaixador José Car 
10s de Maceão Soares. No encerramen 
to, o 1 9  secretário Moisés Gicovat 
lembrou o possivel relacionamento en 
tre o Padre Cícero e Antonio Conse 
lheiro. O Presidente José Pedro Leit 
Cordeiro, como ninguém mais quizess 
usar da palavra, encerrou a sessãq 
agradecendo a presença dos consócioz 
Nada mais havendo a tratar, foi ia 
vrada esta ata por mim, 29 SecretBric 
Augusto Benedicto Galvão Bueno Tri 
gueirinho, que lida e aprovada ser 
assinada pelo Presidente e dois secre 
tários. O presidente Leite Cordeir 
pede que se acrescente a presente a t  
a contribuição da Familia Imperial 
transladação da Imperatriz Leopoldin 
especialmente aos príncipes Dom Pedr 
Gastáo e Dom Pedro Henrique. Jos 
Pedro Leite Cordeiro, Moisés Gicovatc 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri 
gueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENA- 
DE 4 DE ABRIL DE 1984 

Aos quatro dias do m8s de abril d 
ano de mil novecentos e oitenta e qua 
tro, nesta cidaüe de São Paulo, à ru 
Benjamin Constant, 158, às 18 horai 
reuniu-se o Instituto Histórico e Gec 
gráfico de São Paulo na forma pre 
vista pelos estatutos com a presenç 



RENZSTA DO INSTITUTO HISTORICO E 

dos seguintes consócios: José Pedro 
Leite Cordeiro, Raul de Andrada e Sil- 
va, Geraldo Sesso Jr., Antonio de Ar- 
ruda Dantas, Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Mario Savelli, Moisés Gico- 
vate, Silveira Peixoto, Ruben Cione, 
Renato Báez, Paul Donovan Kigar, 
Odilon Nogueira de Matos, Antonio 
Barbosa Lima. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Desidério Alfredo Fon- 
tana. Brasil Bandecchi, Henriuue L. 
~ l v e s ,  Paulo Romano, João ~ a b ê l l o  de 
Aguiar Vallim, Célio Debes, J. Pereira, 
Pe. Hélio Abranches Viotti, Rui Cala- 
zans, Adriano Campanhole, José Geral- 
do Ehangelista, Douglas Michalany. 
O Presidente José Pedro Leite Cordeiro 
instalou os trabalhos assistido pelo lQ 
Secretário Moisés Gicovate, pelo 2Q Se- 
cretário Augusto Benedito Galvão Bu- 
eno Trigueirinho e pelo 1Q Orador Vini- 
cio Stein Campos. Convidou para com- 
por a mesa o presidente da Academia 
Paulista de Letras Lycurgo de Castro 
Santos Filho, o presidente da Ordem 
dos Velhos Jornalistas, Paulo Amaral 
de Mello, o Presidente da Sociedade 
Amigos da Cidade Mario Savelli e Sa, 
lim Cury, membro do Conselho Esta- 
dual de ~ u c a ç á o .  Prosseguindo comu- 
nicou que o novo sbcio Geraldo Quartim 
deixava de comparecer para a cerimô- 
nia de posse por ter sido vítima de 
acidente. Assim dava posse somente ao 
sócio Ruben Cione, designando para re- 
cebe-lo comissão formada pelos cons6- 
cios Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Silveira Peixoto e Vinicio Stein Cam- 
pos. Realizado o juramento, assinado 
o termo de posse e recebido o Colar, o 
presidente Leite Cordeiro deu a pala- 
vra ao orador oficial Vinicio Stein 
Campos para a saudação de praxe. Por 
sua vez, o novo consócio Ruben Cione 
fez o elogio do patrono João Rdrigues 
Guiáo, de modo resumido mas consis- 
tente. Dando continuidade à sessão, o 
presidente Leite Cordeiro deu a pala- 
vra ao secretário MoisRs Gicovate para 
apresentar o expediente no qual enu- 
merou uma &rie de trabalhos recebi- 
dos: o livro do cons6cio Luiz Wanderley 
Torres sobre Padre Cicero; a oferta do 
confrade Paul Donovan Kigar da obra 
de Graciella Mann e Hans Mann "The 
13 PT0phet.s cd Aieijadinho,>; a Noticia 
Bibliográfica c Histórica, orientoda e 
publicada por W l o n  Nogueira de Maios, 
no cla julho a set&nbro de 1983, e O 
livro do Sr. P&o Ferraz do Amara1 
~ M W & ~ O  a obra de Paulo Nogueira Fi- 

lho sobre a Revc~lução de 1932. A res- 
peito desse trabclho o senhor Presidente 
propos que o Instituto se congratulasse 
com o autor, o Senhor Pedro Ferraz 
do Amaral, o que foi aprovado. Em se- 
guida, o presidente Leite Cordeiro 
transmitiu ao plenário proposta do 
consócio Leandro de Barros Pimentel, 
congratulando-se com a Tribuna de 
Santos pelo 909 aniversário e partici- 
pou a doação do Diretor do Museu José 
Bonifácio, consbcio Pedro de Oliveira 
Ribeiro Neto, de valiosa imagem de 
Nossa Senhora da Coinceição, peça 
datada do século XVIII .  Prop6s e foi 
aprovada a transferência da próxima 
sessão para 25 de abril posto que a 
terceira quarta-feira cairá na Semana 
Santa. Congratulou-se com o consócio 
Pedro Brasil Bandecchi pelas homena- 
gens recebidas de parte da Câmara 
Municipal com a outorga da Medalha 
Honra ao Mérito. Esribiu as provas da 
edição do Jubileu Social, próxima pu- 
blicação do instituto. Propôs voto de 
profundo pesar pela morte do grande 
paulista Paulo Duarte, lembrando epi- 
sódios de sua vida ligados ao instituto, 
bem como a projeção de Paulo Duarte 
no cenário cultural de São Paulo onde 
tantos benefícios prestou. O consócio 
Célio Debes pediu a palavra para lem- 
brar o centenário da República em 
1989, dizendo que o Senado já organi- 
zara comissão para estudar o progra- 
ma das celebrações, pedindo providên- 
cias do Instituto no mesmo sentido. 
O presidente Leite Cordeiro designou 
comissão para estudar o assunto, cons- 
tituida pelos consócios Célio Debes, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Odi- 
lon Nogueira de Matos e Vinicio Stein 
Campos. Pediu a palavra o consócio 
J. Pereira que se associou ao voto de 
pesar pela morte de Paulo Duarte. 
Ekaltou o trabalho do cientista Sharon 
em torno do homem e seu destino, tra- 
tado em Congresso reaiizado recente 
mente na PUC de Campinas. O pre- 
sidente Leite Cordeiro agradeceu a 
contribuição do consócio .i. Pereira, 
acentuando que seus pronunciamentos 
e comunicações são sempre muito va- 
liosos. Para receber o novo consdcio 
José Ribeiro do Valle, o presidente 
Leite Cordeiro designou comissão dos 
consócios Ldriano Campanhole, Mario 
Savelli e Ruben Cione. A saudação foi 
proferida pelo orador Vinicio Stein 
Campos, que antes lembrou o episódio 
entre ele e Paulo Duarte. Certa feita, 



150 REXISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICY) DE S. PAUL( 

este o chamou em casa para dizer que 
era inteiramente contra os museus pe- 
dagógicos, contudo posteriormente ven- 
do um deles o chamou de novo para 
conferir-lhe os maiores elogios e afir- 
mar que daí por diante seria seu de- 
fensor intransigente. Por s;ua vez o 
nove1 consócio José Ribeiro do Valle 
respondeu a saudação, elogiando o pa- 
trono: Eduardo Augusto Ribeiro Gui- 
marãcs, o o~éàico que mnhou com a 
primeira faculdade de medicina de São 
Paulo. Com a palavra o consócio Mario 
Savelli - registrou per,da irreparável 
para São Paulo com a morte de Lauro 
de Barros Siciliano. O consócio Divaldo 
Gaspar de Freitas lembrou a passagem 
do centenário de nascimento do histo- 
riador português Jaime Cortesão. Pe- 
diu adesão do Instituto para a s  cele- 
brações, informando que delas já pro- 
meteram participar: Academia Paulista 
de Letras, Academia Paulista de His- 
tória, Academia Carnpinense de Letras, 
Departamento de  História da  PUC, 
Instituto de História da  Universidade 
de São Paulo e Instituto Histórico de 
Franca. O Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo se unirá a essas 
entidades para a celebração centenária 
do grande historiador, decidiu o plená- 
rio. Ocupou a tribuna o consócio Ma- 
rio Pires que dissertou eruditamente 
sobre a figura de Humberto de Cam- 
pos, tecendo valiosas considerações 
também sobre Coelho Neto e Medeiros 
de AIbuquerque. O cons&io Pe. Hélio 
Abranches Viotti participou que, no 
Mausoléo do Soldado Constitucionalista 
de 32, foram concluidos os altares da 
Natividade e da  Ressurreição e inau- 
gurados com sessão cívica, na  manhã 
de 4 d e  abril. Como ninguém mais 
quizesse usar da palavra, o presidente 
Jose Pedro Leite Cordeiro encerrou a 
sessão agradecendo a presença dos 
consócios. Nada mais havendo a tra- 
tar, foi lavrada esta a t a  por mim, 29 
secretário, Augusto Benedito Galvão 
Trigueirinho, que ap&s lida e aprovada 
será assinada pelo presidente e dois 
secretários. Em aditamento, o consó- 
cio J. Pwcira associou-se à homenagem 
a Pedro Brasil Bandecchi pela sua 
atuação como líder da  maioria na Câ- 
mara Municipal de São Paulo; realçou 
também a figura de Medeiros de Al- 
buquerque, como autor d a  l* Lei de 
Direitos Autorais no Brasil, e final- 
mente realçou o gesto nobre do sr. 
presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo pela homenagem 

prestada ao jornalista Paulo Duarte 
recentemente falecido. José Pedro Lei 
te Cordeiro, Moisés Gicovate, Augustc 
Benedito Galvão Bueno migueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 25 DE ABRIL DE 19$4 

Aos vinte a cinco dias do mês di 
abril do ano de mil novecentos e oiten 
t a  e quatro, no instituto Histórico I 

Geográfico de São Paulo, à rua Benja 
min Constant, 158, realizou-se sessãc 
plenária com a presença dos seguinte, 
consócios : José Pedro Leite Cordeiro 
RCLul de  Andrada e SiLva, Jessy San 
tos, Moisés Gicovate, Odilon Nogueir: 
de Matos, Roberto Machado Carvalho 
Cel. Adauto E'. Andrade, Silveira Pei 
xoto, Renato BAez, Pauio Ramana, Ly 
curgo de Castro Santos Filho, Vinicic 
Stein Campos, Douglas Michalany, J 
Pereira, Heliodoro Tenório da  Roch: 
Marques, Augusto Benedito Galvão Bu 
eno Trigueirinho, Henrique L. Alves 
Rui Calazans, Mario Hoepner Dutra 
Antonio de Arruda Dantas, José d: 
Veiga Oliveira, Amélia Franzolin m e  
visan, Wanderley dos Santos, Paulc 
Zingg, José Geraldo Evangelista, Adri 
ano Campanhole. O presidente Josc 
Pedro Leite Cordeiro abriu os traba 
lhos assistido pelo 1 7  e 27 secretários 
Moisés Gicovate e Augusto Beneditc 
Galvão Bueno migueirinho e pelo 1 
Orador Vinicio Stein Campos. Inicio1 
por congratular-se com os consócio: 
Odilw Nogueira de M ~ t o s ,  eleito p r i  
a Academia Paulista de Letras, Joa 
quim Tomás de Paiva agraciado con 
a Ordem do Mérito da  F'rança, e Au 
gusto Benedito Galvão Bueno Triguei 
rinho, agraciado com a Ordem do Mé 
rito Judiciário Militar, conferida peli 
Superior Tribunal Militar. Justifico1 
a ausência do consócio Geraldo Sesso 
Anunciou que o consbcio Pedro Brasi 
Bandecchi já voltara para casa e esta 
va em franca recuperação depois dc 
mal que padeceu na semana passada 
Completanc?~ a a b e ~ t i ~ r a  da  sessão, 1 

presidente Leite Cordeiro traçou en 
pinceladas rápidas mas fortes o perfi 
do historiador Jaime Cortezão pelo cen 
tenário de  seu nascimento que ora sc 
celebra. O consócio Douglas Michalan! 
doou à biblioteca do Instituto, o Atla: 
Geográfico e Histórico do Brasil edi 
tado sob sua orientação e que foca 
liza, em especial, os, movimentos de ex 
pansão e ocupação da terra. Com 2 
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palavra o consócio J. Pereira evoca o 
centenário da morte de Pandiá Caló- 
geras, autor de "Formação Histórica 
do Brasil", e que ocorre a 26 de abril; 
lembra o 23 de abril de 1500 quando 
Nicolau Coelho - primeiro homem de 
Cabral a pisar o SOLO brasileiro - rea- 
lizou a missão de reconhecimento e 
contato com siIvícolas; oferece trabalho 
da historiadora norte-americana Bár- 
barn W. Trichman mde denuncia e 
alerta contra o perigo dos computado- 
res quando manipulados para traba- 
lhos Kistóricos e pede publicação do 
mesmo em nossa Revista. A propósito, 
o presidente Leite Cordeiro fez opor- 
tuno comentário sobre trabalho de Luis 
Martins, também de alerta quando afir- 
mava que a história também se desen- 
volve graças às forças do psíquico que 
cmduzem o homem, dém de outros fa- 
tores. Continuando, dá a auspiciosa 
notícia que estão quase terminadas as 
medidas acauteladoras contra incêndio 
de acordo com a legislação vigente 
conforme atestado do Corpo de Bom- 
beiros. O senhor presidente congratu- 
lou-se com o consócio José Castellani 
pela fundação da Sociedade Paulista de 
Oftalmologia Preventiva e pela eleva- 
ção do mesmo consbcio à Presidência. 
Seguiram-se os agraciamentos dos con- 
sócios Adriano Campanhole, Renato 
Báez e Rui Calnzans de Araujo, com 
o Colar D. Padro I. O Orador Oficial 
Vinicio Stein Campos pronunciou vi- 
brante saudação aos laureados. Por 
eles respondeu agradecendo o consócio 
Renato Baez. A seguir, o presidente 
apresentou e distribuiu exemplar do 
«Jcbileu Social», oportuníssima ~ c e 5 ç ã o  
para a história do Instituto pelas pre- 
ciosas informações, bem como deu 
alvissareira nova do 1 9  Secretário Moi- 
sés Gicovate já estar cuidando da atu- 
alização da obra para as comemora- 
ções do centenário do sodalício. O 1 9  

Secretário Moisds Gicovate anunciou a 
oferta do exomplar do úlh~o número 
de «Noticia Bibliográfica e Históri- 
ca», do Departamento de História da 
PUC de Campinas, como sempre, tra- 
balho primoroso do cons&cio Odilon No- 
gueira de Motos. Por sua vez, a con- 
sócio Rui Calazans de Araújo em nome 
do Conselho do Automóvel Club do 
EZstado de S b  Paulo, agradeceu a 
doação das publicsções do instituto para 
a bibIiotecn daquela entidzdc. Scyiram- 
-se as transferências de sócios titula- 
res para eméritos, conforme determina 

os estatutos: Flzvio de Aimeida Prado 
Galvão, Francisco Ferrari Marins, Ge- 
raldo Goulart, Moacir Lobo da Costa, 
Maria Amélia A m d a  Botelho de Sou- 
za Aranha, Lucia Piza Figueira de 
Me10 Faikenberg, Rossini Tavares de 
Lima, Maria Helena Brancante, Aifre- 
do João Rabaçal, Isaac Grinberg, Al- 
berto dos Santos Franco, Alberto Prado 
Guimarães, Rodrigo Soares Junior, José 
da Veiga Oliveira, Wilson Maia Fina, 
Célio Salomão Debes, ETasmo D'Almei- 
da Magalhães, José Leandro de Barros 
Pimentel, Padre Murilo Moutinho. Por 
proposta do consócio Silveira Peixoto 
foi aprovada em primeira discussão a 
transferência do consócio honorário Pé- 
ricles Ehgenio da Silva Ramos, para 
titular. Seguiram-se as eleições dos 
novos sócios titulares, Ldérito Augusto 
de Morais C'alado e Antonio de Pádua 
Bastos do Prado, ambos eleitos pela 
segunda votação. O presidente Leite 
Coròeiro, esgotada a pauta da sessão 
a deu por encerrada agradecendo a pre- 
sença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a presente ata por 
mim 29 Secretário Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, e que lida 
e aprovada será devidamente assinada 
pelo presidente e pelos 1 9  e 29 Secre- 
tários. Ein tempo: o título do livro de 
Luis Martins é ''O Bacharel e o Pa- 
triarca". A publicação do volume "Ju- 
bileu" foi possível graças à verba rece- 
bida da Secretaria de Cultura. Nada 
mais. José Pedro Leite Cordeiro, Moi- 
sés Gicovate, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DE 2 DE MAIO DE 1984 

Aos dois dias do mês de maio do 
ano de mil novecentos e oitenta e qua- 
tro, no Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, à rua Benjamin 
Constant nV 158, realizou-se sessão cul- 
tural com a presença dos consbcios: 
José Pedro Leite Cordeiro, Walter Fon- 
seca, Adriano Campanhole, Moisés Gi- 
covate, Vinicio, Stein Campos, 1hma.r 
Bopp. Helihdoro Tenório da Rocha 
Marques, José da Veiga Oliveira, Di- 
valdo Gaspar de Freitas, Adauto Fer- 
nandes de Andrade, J. Gabriel Sant'- 
Ana, Jessy Santos, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, J. Pereira, 
Antonio Arruda Dantas, José Geraldo 
Evangelista, Mario Savelli, Henrique 
Alves, Roberto Machado Carvalho, Rui 
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Calazans, e Douglas Michalany. O pre- 
sidente José Pedro Leite Cordeiro 
abriu os trabalhos assistido pelos 19 

e 29 secretários Moids Gicovate e 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho e 
pelo 1 9  Orador Oficial Vinicio Stein 
Campos. Convidou para a mesa o pre- 
sidente da Sociedade Amigos da Cida 
de, Mário Savelli. Usou da palavra, 
inicialmente, o secretário Moisés Gico- 
vate que discorreu sobre o bicentenário 
de Mont'Alverne, o cinqucntenário da 
morte de João Ribeiro e o centenário 
de nascimento de Roquete Pinto. Sem- 
pre em estilo prwisa, conciso e ele- 
gante. O consócio João Gabriel SantJ- 
Ana registrou a perda e propôs voto 
de profundo pesar pela morte do alfar- 
rabista Olyntho de Moura. O presidente 
Leite Cordeiro ao se associar à home- 
nagem, lembrou que Olyntho de Moura 
não era apenas livreiro. Conhecia a 
história e a crônica da literatura no 
Brasil e em Portugal. O 29 Secretário, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, propôs na forma dos E s t a  
tutos, a transferência de categoria do 
sócio correspondente nacional, Pe. Mu- 
ri10 Moutinho, para emérito pois como 
titular já integrava esta categoria por 
que há mais de trinta anos residia em 
São Paulo, tendo pois o direito de ser 
transferido para a categoria de sócios 
eméritos. Após debates foi apresentada 
a proposição decidindo-se a entrega do 
diploma e homenagem ao Padre Mou- 
tinho na próxima sessão por comple 
tar ele oitenta anos. O Presidente Lei- 
te Cordeiro acresceu que fosse oficiado 
ao ilustre sacerdote pelo grato even- 
to 01 consócio Mario Savelli convidou 
para a entrega ao consócio Manoel Vi- 
tor de Azevedo do prêmio instituído 
pela Associação dos Amigos da Pa- 
droeira do Brasil em concurso nacional 
sobre o culto à Senhora Aparecida. 
A cerimônia terá lugar no Pátio do 
Colégio, Casa de Anchieta, dia 5 de 
maio, às  18 horas. O cons&cio J. Pe- 
reira enriqueceu a palestra do consócio 
Moisés Gicovate sobre João Ribeiro, 
lembrando o culto de João Ribeiro ao 
Dicionário Enciclopédico, Prosódico e 
Etimológico de Simóes Fonseca que no 
Estadão foi quase urna Bíblia, ao tem- 
po de Léo Vaz. Por sua vez, o consõi 
cio Roberto Machado Carvalho evocou 
a presença de Monte Alverne em Itú, 
no 3069 aniversário da cidade, em 1816, 
quando pronunciou célebre sermão da 
elevação do Brasil a reino, transcrito 
na íntegra em livro de Vinício Stein 

Campos. Ninguém mais querendo usar 
da palavra, o presidente agradeceu a 
presença ,de todos e encerrou a sessão. 
A presente a ta  foi lavrada por mim 
29 Secretário, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, que após lida 
e aprovada é assinada pelo Presidente 
José Pedro Leite Cordeiro e pelo 1 9  Se- 
cretário Moisés Gicovate, Lycurgo de 
Castro Santos Filho - Vice-presidente 
no exercício da presidência, Moisés Gi- 
covate, Adauto Fernandes de Andrade - 
secretário ad-hec, na ausência do 1 9  se- 
cretário. 

ATA DA SESSÃO PLEXVARXA 
DE 16 DE MAIO DE 1984 

Aos dezesseis dias do m& de maio 
do ano de mil novecentos e oitenta e 
quatro, à rua Benjamin Constant, 158, 
às 18 horas, realizou-se a reunião do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, na forma prevista pelos Esta- 
tutos sob a presidência do acadêmico 
José Pedro Leite Cordeiro, presentes os 
seguintes consócios: Walter Fonseca, 
Adriano Campanhole, Adauto Fernan- 
des de Andrade, José da Veiga Oli- 
veira, Vinicio Stein Campos, Archime- 
des Pereira Guimarães, Mario Savelli, 
José Leandro de Barros Pimentel, Moi- 
sés Gicovate, Desidério Alfredo Fon- 
tana, Paulo Pereira dos Reis, Raul de 
Andrada e Silva, Jessy Santos, Tsunezc 
%to, 1tan.v Bopp, Renato B c z ,  Sil- 
veira Peixoto, J. Gabriel Sant'Ana, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Arruda D'antas, Roberto Ma- 
chado Carvalho, José Geraldo ESvan- 
gelista, Uurval Breda Cardoso, Anto- 
nio Barbosa Lima, Paulo Romano, 
Douglas Michalany. O presidente de- 
clarou aberta a sessão com os 1 9  e 29 
secretários, Moisés Gicovate e Augus- 
to Bendito Galvão Bueno Trigueirinho, 
convidando para compor a mesa os se- 
nhores presidentes da Associação dos 
Jornais do Interior do Estado de São 
Paulo e da Sociedade Amigos da Ci- 
dade, Roberto Santos e Mario Savelli. 
O presidente Leite Cordeiro deu início 
aos trabalhos propondo voto de pesar 
pelo trespasse do memorialista Pedro 
Nava e da romancista senhora Leandro 
Dupré - uma das conceituadas roman- 
cistas paulistas contemporâneas. Assi- 
nalou a presença do consócio Corres- 
pondente Nacional, Arquimedes Pereira 
Guimarães, que ofereceu os 1 9  e 29 vo- 
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lumes das "Orações de um octogená- 
rio", de sua autoria. Em seguida deu 
a palavra ao 1Q secretário para que 
lesse o expediente. Continuando, r e a  
lizou o agraciamento do consócio Dur- 
val Breda Cardoso com o Colar D. Pe- 
dro I. Antes, leu o telegrama do pre- 
sidente da Assembléia Legislativa de 
%%o Paulo, Néfi Tales, de congratula- 
ções pelo ato. O homenageado foi sau- 
dado pelo consócio Silveira Peixoto que 
o definiu: velho jornalista, repórter pa- 
radígma, ex-presidente e presidente de 
honra do Comitê de Imprensa do Palá, 
cio Bandeirantes. A estes títulos se 
somam vinte anos de credenciamento 
na Assembléia Legislativa de São 
Paulo. Seguiu-se comovida resposta do 
consócio D w a l  Breda Cardoso. Dada 
a palavra ao consócio Arruda Dantas 
discorreu ele acerca do cinquentenário 
de morte de sua patrona, Dona Olivia 
Guedes Pentmdo, que marcou a socie- 
dade paulistana na sua múltipla per- 
sonalidade, transformando esta São 
Paulo em Paris dos grandes tempos 
com seus salões de inteligência, civi- 
lização e cultura, sem perder de vista 
a benemerência e o civismo. Seguiu-se 
votação de novos sbcios. Foram apro- 
vados e m  primeira votação para titu- 
lares os senhores Péricles da Silva 
Pinheiro e Jose Vicente de Freitas 
Marcondes. Em segunda votação foi 
aprovada a transferência de sóçio Ho- 
norário para Titular do consócio Pé- 
ricles Eugênio da Silva Ramos. Nin- 
guém mais desejando usar a palavra, 
foi encerrada a sessão com os agrade- 
cimentos do presidente Leite Cordeiro 
aos presentes. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada esta ata por mim, 
29 Secretário, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, que lida e 
aprovada será devidamente assinada 
pelo Presidente e dois Secretários. 

ATA DA SES'SÃO 
DE 6 DE JUNHO DE 1984 

Aos seis dias do mês de junho do 
ano de mil novecentos e oitenta e qua- 
tro, no Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, à rua Benjamin 
Constant, 158, realizou-se sessão cultu- 
ral, a primeira do mês, com a presença 
dos seguintes consócios: Lycurgo de 
Castro Santos Filho. Silveira Peixoto. 
Moisés Gicovate, ~ d i o d o r o  Tenório dá 
Rocha Marques. Adriano Cam~anhole, 
Geraldo ~ e s b  Junior, J. ~ a b r i ê l  ~ant ' :  

Ana, Renato Bácz, Frmcisco Brasileiro, 
Antonio de Arruda Dantas, Cel. Adau- 
to F. Andrade, Tsunezo Sato, Vinicio 
Stein Campos, Odilon Nogueira de Ma- 
tos, J. Pereira, Brasil Bandecchi, Raul 
de Andrada e Silva, José Geraldo 
Evangelista, Roberto Machado Carva 
lho, Douglas Michalany, Antonio Bar- 
bosa Lima, Arruda Dantas, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 
O presidente em exercício Lycurgo de 
Castro Santos Filho, instalou-a com 
os 1 9  e 29 secretários: Moisés Gicovate, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, e o 19 Orador Vinicio Stein 
Campos. E;nl soguida, deu a palavra 
ao consócio Moisés Gicovate que fez 
rica exposição sôbre política agrária do 
Brasil sob os aspectos sociológico, eco- 
nômico, histórico e geográfico e legis- 
lativo. Dada a complexidade do tema 
«Estrutura Sócio-Econômica e Evolução 
do Sistema Agrárion e a limitação do 
tempo, a cxposiç5o ressentiu-se. Mes- 
mo assim, mereceu aplausos e comen- 
tários dos, consócios Arruda Dantas, 
J. Pereira e Raul de Andrada e Silva. 
O presidente Lycurgo de Castro Santos 
Pilho, participou a Casa do intpedi- 
mento do Presidente Leite Cordeiro, 
vítima de acidente, felizmente sem gra- 
vidade, obrigando-o, no entretanto, re- 
pouso por algum tempo, augurando-lhe 
pronto restabelecimento. Também pro- 
p6s voto de júbilo pelo nonagésimo 
aniversário do consócio Tito Lívio Fer- 
reira, que tanto dignifica o Sodalício 
comunicandose-lhe por ofício. Final- 
mente, o senhor presidente comunicou 
o recebimento da plaquete "Uma ten- 
tativa de devolução", trabalho de Ersio 
Lensi e da Revista "Noticia Bibliográ- 
fica e Histórica", ano XVI, nQ 113, j~ 
neiro a sob di~eção do comsócio 
Odilon Ncigueira cle Matos. Ekta pe- 
c?iu a palavra para masaltar a impor- 
tância da monografia e explicar o sen- 
tido do título "Uma tentativa de devo- 
lução". IE que nesse episódio histórico 
55 municípios mineiras do Vale do Sã- 
pucaí pediram incorporação a São Pau- 
Lo, movimenta infolinlcnte frustrado. 
Por sua vez, os consóciw João Gabriel 
Sant'Ana e Bueno Trigueirinho, deram 
noticias das celebrações dos 450 anos 
do nascimento do beato Anchieta. 
O presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, nada mais havendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a sessão. Na forma dos 
Estatutos, este 29 Secretário, Augusto 
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Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 
lavrou a presente Ata, a qual depois 
de lida e aprovada é assinada pelo pre- 
sidente e Bois secretários. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Moisés Gicovate. 
Adauto F. Andrade. 

ATA DA SESSHO 
DE 20 DE JUNHO DE 1984 

Aos vinte dias do mês de junho do 
ano de mil novecentos e oitenta e qua- 
tro, realizou-se a reunião administra- 
tiva do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, às dezoito horas, 
em sua sede à rua Benjamin Constant, 
número cento e cinqüenta e oito, pri- 
meiro andar, sob a presidência do aca- 
d&nlco Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, 19 Vice-presidente, na ausência do 
Presidente DT. José Pedro Leite Cor- 
deiro, presentes os seguintes consócios: 
Silveira Peixoto, Vinicio Stcin Campos, 
Honório dei Sylos, Moisés Gicovate, José 
da Veiga Oliveira, Adrimo Citmpmhole, 
João Gabriel Smt'Ana, WaLtcr Fonseca, 
José Geraldo Etrangolista, Robcrto Ma- 
chado Casvalho, Tsvnez~ Sato, Paulo 
Romano, Heliodoro Tendrio da Rocha 
Marques, Anionio DJAvila, Arruda Dan- 
tas, A u p t o  Benedito Gaiváo Bueno 
Trigueirinho, Desidério Aldredo Fonta- 
ma, Albertoi Prado Guimmãw, WandeT- 
ley dos Santw, Douglas Michdany, Rui 
Calazans, Henrique Alves. Na ausên- 
cia do segundo secretário, o presidente 
convocou o consbcio Cel. Adauto Fer- 
nandes de AnBrade para substitui-lo. 
Abertos os trabalhos, determinou o 
senhor presidente a leitura das Atas 
anteriores, em número de três, refe- 
rentes às sessões realizadas nos dias 
dois e dezesseis de maio e seis de ju- 
nho, respectivamente, o que foi feito 
pelo primeiro secretário, Dr. Moisés 
Gicovate. Após a leitura e aprovação 
das atas foram elas assinadas em con- 
formidade com os estatutos. Em pros- 
seguimento, o senhor presidente deu a 
palavra ao consócio Prof. Vinicio Stein 
Campos, lQ Orador Oficial, que, em 
breve retrospecto dos fatos ligados a 
Proclamação da República, alertou o, 
plenário sôbre a necessidade da parti- 
cipação do Instituto Histbrico e Geo- 
gráfico de São Paulo nas comemora- 
ções do centenário da referida efemé- 
ride, que terá lugar dentro de cinco 
anos. Teceu ainda comenWios opor- 
tunos acerca de outros fatos ocorridos 
naquela época e, anteriomente, por 

ocasião das eleições gerais convocad: 
pelo imperador, em plena guerra co 
o Paraguai e disputadas pelos partidi 
Conservador e Liberal. Referiu-se, o 
trossim, aos acontecimentos ocorridi 
durante as eleições, na cidade de Cay 
vari. O senhor presidente agradeceu 
oportuna lembrança e prometeu lev: 
o assunto à consideração do president 
Dr. José Pedro Leite Cordeiro que, 
seu ver, apoiará certamente tal idé 
,de participaçáo. Com a palavra o co 
sócio Adriano Campanhole secundou , 
palavras do consócio Vinicio Stein Car 
pos, referindo-se à s  conseqüências, c 
libertação dos escravos para a econ 
mia nacional, em virtude dos prejuíz 
causados a agricultura, citando ainc 
fatos ocorridos em Caconde. Concedic 
a palavra ao consbcio Roberto Machac 
Carvalho, aduziu ele outros fatos qi 
antecederam à Proclamação da Rep 
blica, salientando a necessidade da pa 
ticipação dos municípios às comem 
rações do Centenário, através de un 
Poliantéia realizada pelo Instituto, te 
do por título "Os municípios present 
na campanha republicana", como exer 
plo, ou outro que lembrasse o feii 
Referiu-se ainda à participação de I 
na campanha rapublicma. 0i senhor pl 
sidente reiterou as suas palavras ant 
riores, no referente ao assunto. O co 
sócio Pe. Hélio Abranches Viotti ofe 
tou à Biblioteca do Sodalício o volur 
"Cartas de Anchieta", proferindo br 
ves palzvras. O senhor presidente agr 
deceu a oferta em nome do So,dalíci 
Ninguém mais desejando fazer uso 4 

palavra, o senhor presidente passi 
para a segunda parte da sessão, rese 
vada para discussão e votação de du 
propostas para sócio titular, já apr 
vadas em primeira votação, dos ca 
didatos José Vicente de Freitas e P 
ricles da Silva Pinheiro. Postas em v 
tação, o candidato José Vicente n e i t  
Marcondes obteve dezesseis votos 
favor e nenhum contrário; o candida 
Péricles da Silva Pinheiro obteve qu 
torze votos favoráveis e dois contr 
rios. O senhor presi,dente declarou- 
eleitos. O consócio Desidério Fontai 
lembrou ao plenário da inauguração 
uma sala na Associação Paulista 
Medicina, no dia vinte e oito do cc 
rente, que levará o nome do consóc 
DT. Duílio Crispim Farina. Nada mi 
havendo a tratar, o senhor presiden 
agradeceu a presença e colaboração 
todos, lavrando eu, segundo secreta 
a presente ata, a qual depois de li 
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e aprovada, será assinada pelo presi- 
dente e por dois secretários. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Tacito van 
Langendonck, Adauto Fernandes de 
Andrade. 

ATA DA SESSAO 
DE 4 DE JULHO DE 1984 

Aos quatro dias do mês de julho do 
ano de mil novecentos e oitenta e qua- 
tro, realizou-se sessão no Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, às 
dezoito horas, em sua sede à rua Ben- 
jamin ~ o n s t k t ,  158, primeiro andar, 
sob a presidacia do acadêmico Lycur- 
go de-Castro Santos Filho, pr&eiro 
vice-presidente, na ausência do presi- 
dente Dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
presentes os seguintes consócios: Sil- 
veira Peixoto, Vinicio Stein Campos, 
Honório de Sylos, Moisés Gicovate, 
José da Veiga Oliveira, Adriano Cam- 
panhole, João Gabriel Sant'Ana, Wal- 
ter Fonseca, José Geraldo Evangelista, 
Roberto Machado Carvalho, Tsunezo 
Sato, Paulo Romano, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Antonio DrAvila, 
Arruda Dantas, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Desidério Al- 
fredo Fontana, Alberto Prado Guima- 
rães, Wanderley dos Santos, Douglas 
Michaiany, Rui CaiL-, Henrique 
Alvw. O presidnnte em mercício, Ly- 
citrgo de Oaetro mtoi~ Filho, instalou 
os trabalhos com os primeiro e se- 
gmcb secre:lários, &Toi&s Gicuvate, 
Auguiato Bewxiito G d v á . ~  Buena m- 
mei;Vih~ e o primcjru mador Vinicio 
S t e b  Campos, mmciar,<o que a ses- 

seri?. dwtimch a celebrar o cente- 
nária de Oom-dlio Pires. ColLvidoiu 
para a mesa o prefei*~ e O vice-p-e- 
feito de Tietê, Clwis Fasquali e Ci- 
pfiano Canmrgo. Deu a p a l a ~ a  ao 
secretário Moisés Gicovate para anun- 
ciar o exp*%Eente. Vinicio Stuui Cam- 
ps  infonnou das mensagens de aplau- 
sos pela celebração deonéride, de 
Nwelli Júnior, do presidente da Ca- 
rnara Municipal de TieW, Helio JosC 
Alves, do Secretário de Segurança 
mblica, Michel Temer. Registrou ofí- 
cio da C%xwa Municipai de %o 
Paulo que instituiu <Y <Dia dos Cani- 
tores e Compositores Sertmejos>> por 
iniciativa do vereador João Aparecido 
de Faula, a ser celebrado aos 13 de 
julho, dia dia nascimento do hme- 
nageado. Comunicou o secreL&o 

doaçoes de zutógr2fos dão ilustres ho- 
mens públicos colno Jcrge T ib iaa ,  
B - ~ r u d i n o  do Campos, Washington 
Luiz e oxtrcrs pelo consócio Fennando 
Whitacker da Cusha. Ac1;sou o ofício 
da Câii~X2 Municipd de Moji-Mirim 
co:aniccndo as honxemgans prestadas 
ao cons6cio Ouulon da Casta. Manso 
pelo agracimento com a Ordem do 
Ipiraiga no grau rnáxhno, na qualidade 
do M?mbro do Conselho dc Honrarias 
e Mérito do Estado. 0 primeiro vice- 
-prcsidento Lyc~sgo Ce Caztro Smi:os 
Filho propôs i~~ogão  de pesar pelo fale- 
cimento dos consóciw Carlos Heitor 
do. Silva .CLL3tallo Eraiico e Nicolau 
Duarte e Silva, paasxùo a palavra ao 
primeiro orador Vinicio Stein Campos 
quc pronunciou santiidsas palavras de 
saucicides e encei-rau lenibrando o n3ve 
de julho de 1932, que ora se celebra. 
A ccguir o cola~ócio Robeli-to Machdo 
Cmalho  pruriuiiciou a sua confcrêrcia 
coi~~ei~iorativa do centenário de n3sci- 
inent3 de Comélio Pires. Trabalho 
alentldo, suba: antivo, rico de pesquis~s 
e infominf5es, For con7eguint.e valiasso. 
História do wrciade, nada de compiln- 
(_5cs, o que lhe valeu gcrerosaç aplau- 
cas, avalizados nas palzvras e o  vice- 
-presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho Seguiu-se o consócio Alberto 
Prado GuirnarLes que agradeceu sua 
prciizoc$io a sócio Emérito e comia re- 
tribuiçh transn~itiu mensagem de espe- 
rianca, historlrndo cmn grandeza a 
CbmpmMa Vale do Rio Doce - mila- 
gre da nossa indústria de produç&o do 
ferro - 60 a n  1983 teve 10 bilhútrs 
de C6hres de lucros. Por sua vez, este 
eecreltário, Bumo Trigucirinho, convi- 
d o ~  os presentes para a s  homenagens 
ao cor-s6cio P ~ d r e  Helio Abrmches 
ViuLti pdo lançan~mta das «Cartas de 
Archiota» prounovidas pele Associaçií.~ 
dos Cavaleiros de SLo Paulo. E) tarn- 
bém para a inauguras20 da galeria dos 
Eenfoitores do P5tio do Cblégio, todos 
ou quase todos membros desse Sodalí- 
cio, s l y n s  até presideatcs: Aitino 
Arantes, Luc&% Nobgcd~a Garcez, Au- 
reliano Leite, Cesas Salgndo, Czrlos 
da Silvdra, FYancisco Machado de 
Campos, Pc. Fernando de aastro, Ubnl 
Co FY,:nco C3iuby, Fe. Helio Abr:in- 
ches Viotti, Carlos Altrerto, Gomes 
C;LT<?iin Filho e &_ysto Leme. Final- 
monte o cons6cio Moisés Gicovate pro- 
nunciou motiva saudação a s  ccg~~ócio 
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Vinicio Stein Campos pdos cinqüenta 
anos da magistério. EBn na&] m,Qs 
hr-vendo, o vice.p;.esideate Lycurgo de 
@astro Sultos Filho, de= por encer- 
rada a sess4.0 agradecexdo a presença 
de todos, e oste seci.eitári0, Au,wio 
Galvilo Buqno Triyeirirho lavrou a 
~rusectt; At.7, pela qual responde c dá 
fé. Li& e arrovcda, será devidaman"~~ 
assiri :da pdo Vice-Piesidcz~te e Secsc- 
tários. José P&o Leite Cordeiro, Ta- 
cito van Langcndonck, Augmto Bene- 
dito GaLvão Bireno Trigueirmho. 

ATA DA S E S M O  DE 18 DE 
JULHO DE 1% 

Aas dczoitoi dias ùo mês de jclho 
d o  ano de mil novecentos e oitenta 
e quatro, realizou-sc sessjlo adrninis- 
trntiva, de acordo com os Estatutos, 
no Instituto Histórico e Geográfico de 
SE0 Pxulo, às denoito hor.w, cm sua 
scde à Rua Benjamjn Constant, 158, 
prir~~eiro mear, coin a pi-esança dos 
wgui:~tes cons6cios: Waltnr Fonseca., 
Moisés Gicwate, Adriano Campanhole, 
Vinicio Stein Campos, Jas6 da Veiga 
Olliveira, OBiveira Rib+riro Neto, Silvdra 
m a t o ,  Hdiodoro Tenório' da h h a  
Marques, J. Gnbriel &ant'ArAra, Renato 
Báez, Tsuneza Sato, Tacito v m  Lan- 
gendmck, Roberto Machacioi Carvalho, 
Murio Savelli, Pe. Helio Abranches 
Viotti, Amcda Camargo, Desiderio Fon- 
tma, l?rmcisco Bi.nsiLeiro, Arruda Dan- 
tas, Paulo Ron~ano, Pedra F'erraz do 
Amaral. Presidiu a ses& o lQ vice- 
-presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, assessorado pdos primoira e 
seguzda secrcLLários Moiséjés Gicovat-: 
e Augusto Gaivão B u a o  Triyeirinho. 
Presonte o presidente Jus6 Pcüro Leite 
Cordeiro, f d  recebido com salva de 
palmas e carinhosas palavras do pvesi- 
dente em exercício Lycurgo de Castro 
Santos Filho. A ms&a foi aberta com 
a leitura e aprova@o das Atas ante- 
riores e apresentaçh do expediente 
pelo 19 Secretário. Nas breves comu- 
niccLçõoç o consócio Dwiglas Micha- 
lany ofereceu obra de sua autoria e 
edi* aMurd pedag6gico do HisMria 
da Rrasilw, composto do doze títu- 
los - desde o kobrimRo2to a vultw 
da iiteratura brasileira. O comócio 
R&&o Machado Carvalho c~rnunicou 
ter estado em Tietê e participado das 
homenzgens ao cepitenário de Corné- 

lio Pires, prapondo voto de congrs 
tulações com as  autoridades loca 
pelo desenlpenho dado ao evento 
Também pediu vota do regoizijo pelc 
37 anos de publicaçh de «Letrss d 
Provincia» dirigido pelo Prof. Joã 
S~ouza li'erraz, de Limoira. O consbci 
Pe. Helio Abranches Viotti, evocou 
daembarque das tropas brasdeiras a 
Nápoles por ocasião da 2s Gumra Mur 
dial, episõclio heróioo a cMco da hist< 
ria bradlcira. 0 vice-presidente D 
Lycusgo de CCtstrq Santos Filho, e1 
name cio canfranie Brasil Bandecch 
propôs moção de cumprimentas eo cor 
sócio João Rabaçal pela recondução 
direção do kst;tuto de Artcs do P1: 
naita, da UNESP. A seguir, pôs e1 
votaçLo as  propiostas, na categori 
de Titulares, dos Senhores Tavarcs c 
MirânGa e Moacir França. Tecera 
considerações a respeito das propost: 
os soinhores Silvaira Peixoto, Pau. 
Zingg, Mario Savc?lli, Mdsés Gicovat 
Tácito van Langendonck e Desider 
F o n t m .  Ambos foram aprovdt0c 
nausa priimcira votação. Nada nia 
havendo, o presidente Lycurgo de Ca. 
tro S'antos Filha agradweu a prmenc 
de todos e declarou encerrada a ses& 
Eu, segunda secretário, Augusto Ga 
vão Bueno Trigueirinho, lavro =ta. AI 
qna lida e aprovada será devidamal 
asskada. José Pedro Leite Cordeir 
A. B. Galvão Bueno ?%igu.eir@ho. 

ATA D A  SENSSAO DE 1 e  DE 
AGOSTO DE 1984 

A primeiro de agosto do ano c?e ir 
novecentos e oitenta e quatro realizo1 
-se sessão cultural conforme detem 
nam cwl JBhtutos, no Instituto Hist 
rico e Geográfico de Silo Paulo, : 
dezoito horas, eun sua %de à Ri 
Benjamin CmsLznt, 158, primeiro ai 
&r, c m  a presença dos seguintl 
coasócios: Moisés Gicovate, Vinic 
Stein Campas, Adriarm C"am,panhol 
J,osé da  Veiga Oilivcira, Heliouioro T 
nório &a Rocha Marques, Paulo Rom 
no, JoIiio Gabriel SanVAri, Rans 
Bacz, Tsmozo Sato, Lycurgo de Oast 
Santos Filho, Odilon Nowed.ra de M 
tos, Mario SaveM, Aiberto Prac 
Guimarães, Arruda Dantas, J& G 
raldo Ebmgelista, Rui Caiazans, P 
H& Abranches Viotti, Roberta M; 
ch?.do Carvalho. O prusddenb Lei 
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OarWro deu inioio aos trabalhos assis- 
tido pelos primoira e segundo secre- 
tárias Moisés Gicwate e Aublusto Be- 
cedito G d v a  Rueno Triguleirinho. 
Co~pletou-se a mesa com os presiden- 
tes da Academia Paulista de Letras, 
Lycwgo de Castro Santas Filho, da 
Sociedade Amigas da m a d e ,  Mário 
Savelli, e com o Diretor do Museu 
hchieta,  Joaquim FLaMgues Vieira 
Marquas,. A seguir deu noticia do 
dtavo curso de Genealogia e Heráldica 
pronmvido pelo Instituto CenedBgico 
Brasileiro com o patrucíniio da Secre- 
taria Municipal de Cultura e deste 
Sodalicio, organizado esta m o  pelos 
historiaxiores: Celso Maria de Mello 
P u p ,  Lycurgo de Castro Santos F'ilho 
e Oduon da Costa Mansa e tendo par 
tema as g r d m  famílias de Campinas 
no cenário histhriao. Continuando, O 

cansócio W o n  Nogueira de Matos 
ofereceu o último núnzero de «Notícia 
Bibliográfica», por oLe organizada e 
ditado pelo Departamento de História 
da W C  de Campinas. Prosseguindo 
o Pe. Helio Abranches Viatti proferiu 
aoutferência para celebrar os 4509 ani- 
versário dk rascL?lento do Padre An- 
chieta, que o priesidmte Leite Wdeiro, 
ao final claslsifim de muito erudita. 
Finalmente o presidente anunciou a 
cria* da Counislsão para tratar das 
coiimnorações do Bicontenário do Pe. 
Diogo Antonio Feijó, por proposta do 
Secretário Bumo Trigueirinho e cms- 
tituída por este e pelos confrades Moi- 
sés Gicovate, Vinicio Stein Campos, 
(nelso Maria de Melb Pup e Roibwto 
Machaclo Carvalho. Nada mais ha- 
vendo o presidente agradeceu a pre- 
s a c a  de todas e dedarou encerrada a 
ses3.o. -te segundo secmtáxio, Au- 
gusto Beneriit-o Galvão Bueno Triguei- 
rinhq hvrou esta ata que lida a apro- 
vada será devidamente assinada. José 
Pedro W m  Cordeiro, Tácito van Lan- 
gmcionck, A. B. Galv5o Bueno TriS6i- 
m o .  

ATA DA SESSAO DE 15 DE 
AGOSTO DE 1984 

Aos quinze dSas de agosto da ano 
c?o mil novecentos e oitenta e quatro, 
d i zou - se  sessão administrativa sob a 
direçjo do presidate Jusé Pedro Leite 
Cordeiro, ~sses90rado pelos 1 9  e z9 

secretários, rwpectivamcnte, Moisés 
Giowate e Augusto Bendito Galvao 
Bueno Trigucirkho, confome deterini- 
nam os Estatutos, r.0 Instituto Histó- 
rico e Geogrjfico de Sib Paulo, às de- 
zoito horas, em sua s d e  à Rua Ben- 
jamin Constmt, 158, primeiro atndai', 
com a presenca dos seguintes cons4- 
cios: Vinicio Stein Campas, Adriano 
(Jampanhole, DT>lio Freire dos Santos, 
Renato BAoz, Fado  Camfilher Floren- 
çano, Marfo SaveM, Adauto Felmandes 
de Andra.de, Tslcito Remi de Macecio 
vnn Langendonck, IW.isr Bopp, Helio- 
doro Tcnório da Rocha Maxques, An- 
tonio Esrbosa Lina, Pesidério Alfredo 
Fontana, J. Pereira, Rui Calazans de 
Araujo, Robei-to Machado Carvalho, 
Douglas Michalany, B ~ ~ s i l  Bamlecchi, 
Jo& Geraldo Etrmgelista. O presidente 
José Pedro Leite Cordeiro, ao dar ins- 
talada a ses&o, apresentou votosi de 
profundo pesar pelos trespasses do se- 
nhor Antonio Luiz Droghetti, cunhado 
d,o consócio Mario S8aveUi e do pro- 
fessor Alexaccke Correia, que pontifi- 
cou na Faculdaò.2 de Direito de S&o 
Francisco. A seguir, foram lidas e 
aprovadas as atas das sessões realiza- 
das nos dias 4 e 18 de julho, bem como 
a dc 1 9  de agosto. Ekn seguida, com 
a palavra, o consbcio Douglas Micha- 
la~ny informou que figurou na 88 Bienal 
do Livro seu stand o ~ d e  forain expos- 
tas as ediç6es da Gráfica Editora Mi- 
chalany, que vão da hist6ria à religião. 
E2n prosseguimento, o presidente Leite 
Coreciro, ante os alasrmtes índices do 
custo de vida, pude ao 1 9  temureir0 
Adrieno Campanhole para apresentar 
painel do probkrna e das soluçóes 
postas em prática. Concluindo a expo- 
si& o tesoareira Canlpanhole pr3p8e 
a instituição cb mtribuiç6cs expont%- 
n w  por pa-.te dos sócios. Conn a 
palavra o consócio Michdmy expõe 
o seu pensamento de rcstabelwcr anui- 
dade obrigatória, bem como reiterar 
freqüência às sessõos. O comócio Ma- 
rio Savelli partioipou dos debates, en- 
dossando as LSficul.dzdes e a necessidade 
ele mlu~&o. Ante a complexidade do 
assunto, o presidente Leite Cordeiro 
deciliu nomear comisBo de estudos, 
co~stituída polosi co~s6cios Adxiano 
Campanhole, Mario Saveldi e Douglas 
Michalmy. O cons6cio Mario Savclli 
ofereceu obras diversas de parte do 
M ~ s e u  de Taubaté. O consbcio ELober- 
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to Machaido Camaiho propõe e foi 
aprovado voto de júbilo pela passagem 
do 1509 anivei-sário de nascimento do 
maestro itw.0 ERias Lobo, comagrado 
compositor de música sacra e profana, 
republicano histórico, ocorrido a nove 
de a g b t o  e @e cc~municaçioes ao pre- 
feito, ao presidente da  Cârcara e ao 
presieante da Corplora@o Musical 
<União dois Artistas» de Itii, respacti- 
v~mente,  Dr. Lazaro José Emti, Dra. 
B b r h  do Carnlo Thomaz Piunti e se- 
nhor Francbco F'laviclilo de klmeida. 
O presi!ante Leite Cordeiro anuncia 
que na próxima reunião se inicim ar, 
oelebraç6w pelo bi-centenário de nas- 
*to do padre Diogo Antonio Feijó 
cm:~ a coùiferbcia do consócio A n t m o  
Barrato do Amara1 e pede ao 29 secre- 
tário que cl@ nolticia das comemoraç&s 
programadas, na qualidade de preposto 
da comissão especial para organizaç50 
do evento. Este secrciário exiôs resu- 
mic2mmt.e o projeto, prometendo maio- 
res informes na madida do desonvd- 
vimcz~to. Na ocasião o Presidente Leite 
Cordeiro designou pXa integrar tam- 
bém a comissão executiva aos cmsór 
cios Pedro Brnsil Bandecchi e Roberto 
Machado Carvalho. Finalmente, o se- 
cretário BUes,o Trigudrinho registrou 
e canvidou os presenitos para as hoine- 
nagens ao cons6cio Alberto Prado Gui- 
~23s- promovidas pela Assocics2io dos 
Cavaleiros de São Paulo, p h s  seus 
85 anos. Nada mais havendo a tratar, 
o presidontc Leite Cordeiro agradeceu 
a presenca e declarou encemada a 
sesgo. Bte secretário, Augusto Be- 
nedito WV%O Bueno Trigueirinho, redi- 
giu esta ata, que lida e aprovada, será 
assimda por quem de direita. As reti- 
ficaçtia solicitadas pelo sr. Mdsés Gi- 
ccwatol e Roiberta Machado Carvalho, 
s e r h  feitas 17*t ata  Se hoje, 19 de 
setembro de 1984. José Pedra Leite 
Codeim, Mois6.9 Gicwats c Augusto 
Beino6it.o Galváo Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SlESSAO DE 5 DE 
SETEMBRO DE 1984 

Aos cinco dias do mês dei s2tembro 
do amo de mil nwecmtos e oitenta e 
quatro, realizou-se scs&o cultural no 
InsEtuto IEist6rico e Geogr5fico de S% 
Paulo, às dezoito horas, em sua sede 
à Rua Benjamin Constmt, 158, primei- 
ro andar sob a presidacia do 10 Vice- 

-presiiIeaite, Lycurgo do  aastro Santo 
m o ,  que judificou a ausência do prc 
sidontc José Pedro k i t e  Cordeirc 
Com~pôs a mesa com cs 19 e 29 secre 
táriw, Moi~és Gicovate e Augusto Be 
nedito GalvLo Bueno Triyeirinho < 

convidados do honra: d~sembnrgedo 
Mario Hopncr Dutra, presidente dí 
AcacZeinia Paulista do Direito, Gal 
Candido FTaris, roprweatante da Uniãi 
dos Amigos da Pedroeira do Brasil 
dos oradores da sessão Antonio Bar 
reto do Amara1 e Mario Savelli. Parti 
ciparati?~ da sessSto as cornócios: Marii 
Savclli, Heliodoro Tenório dh Roch: 
lvlaxques, Dlesidério Alfredo Fontana 
Walter Fansoca, Adauto Fernandes di 
Anel-&e, Tsunezo ,%-to, Renato Báez 
Lycwgo de Castro Smtor"; Fiiho, Masi1 

Savclli, Paulo Romano, José Geraldc 
Ehrangelista, Xario Hopner Dutra, Ru 
Ca lams ,  Arruda Dantas, Celia Debele 
Po. Hélio AbiSar,ches Viotti, Henrique L 
Alvos, Robwto Machado Camalho, Rau 
hndrada e Silva, MmwL Vitor. Di 
início, c'ieu a palavra ao consócio Maric 
Favelli que dissertou sobre 01 «Cinqiien 
tenário da Universidade de %o Pauio» 
Ao final, o presideate Lycurgo de Cas 
tro Santos l?ilho agra,deceu ao orador 
a excelmta e eiuditz prelwo.  Pros 
soguiinc?~ z~cnciou o coas6cio Antonic 
Barrcto do Amara1 para a conferènd: 
sobre o «Pa6re Diogo Antonio Fcijd» 
marcando o inicio dos festejas do Bi 
centeilário de t5.0 ilnstre paulista. Ac 
término, congratuloii-se com o orado 
pelo excelente trabalho de pesquisa I 

pelo fiel retrato dc Feiió, nos brios, n: 
kteg-ridad.de marai e má combatividade 
Oferecida a palavra aos presentes 4 

ninguém dda  s e  utilizando, -o presidcn 
te Lycu~gv de Castro Santols Filhc 
agradleceu a todos, especialmente: ao! 
oradores e Ceclarou encerrada a ses 
~ 5 0 .  -te secretário Augusto Beneditc 
Galv%o Bueno Tri-drinho, elaboro1 
esta ata, que depois de lida e apro 
vadn, será assinada por quem de direi 
to. José P e d ~ o  Leite Cordeiro, Mdsé;el 
Gicovate e Augustoi Benedito Galvãc 
Bueino Trigueirinho. 

ATA DA SESEXO DE 19 DE 
SE'M!lMBRO DE 1954 

Aos dezenove dias 10 m&s do setem 
bro do ano de miili, novo cento,^ e oitentr 
e quatro, o Instituto Histórico e Geo 
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gráfico de de,o Paulo, an sua sede à 
Rua Benjamin Ons tmt ,  158, prhxeiro 
andar, às dezoito horas, realizou ses- 
são para a posse de novos sócios e 
oldç6es de calüidixtos ao sodalício. O 
Presidente José P d r o  Leite Cordeiro 
deu por aberta a r e d o ,  tendo B 
mesa os 19 e 29 secretários, respecti- 
vamente, Mdsés Gicwa'ce e Augusto 
Bcnaùito GalvZo Bueno Trigueirhho e 
o 10 orador Vinicio Stcin Campos. Pre- 
sentes os consiócios: Ddlio Freire Santos, 
João Gabrid Smt'Ana, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Antonio Bar- 
bom, Lima, Reinato BAez, Adauto Fer- 
m M c s  de Andrade, Moacir Fran.ça, 
Joiio Rabello de Aguiar Vallim, Tsu- 
nezo Sato, Mário Savd!i, Tácito Remi 
de Mace& van Langendmck, José Ge- 
raldo Ekanplista, Paulo Romano, Ro- 
b r t o  Machado Camalha, P&o Ferraz 
do kmaral, Douglas Michalany, A m d a  
Dantas, Adriano Campnhole, José da 
Veiga Oiliveira. 0 presidente Leite 
Cordeiro iniciou os trabalhos, anun- 
ciando a racq@o dos novos cons6cios 
Moacir França e Aderito Calado. For- 
malizac?o o cerimonial de praxe, cada 
um prwedcu. ao e'logio de seus patro- 
nos, jqrnalista Huùl?berto F'rança o pro- 
fessor Joga August.o de Toldo. Se- 
guiu-se a mudm$o of'cial pdo orador 
Viinicio Stein Campos. O presidentr 
Leito Cordciro congratulou-se com os 
tres oradores e deu por encerrada a 
primeira parte da s~ss5o. Em conti- 
nua@~, deteminou ao primeiro secre- 
tário a leitirra das atâs, que foram 
r-provadas com duas emendas, a pri- 
meira do próprio secrctá.rio que pediu 
constar a sua ausência e ter exercido 
a primeira secretaria o segundo mcre- 
tário A~g;usio Benedito Galvão Bueno 
Trigucirinho, e a segunda secretaria o 
co&io Tácito, Remi de Macedo vai  
Langsndonck. A segunda emenda foi 
solicitada pelo consócio Roberto Ma- 
chado Carvalho que solicitou fosse r@- 
produzido o n m e  oompleto de ESias 
Lubo, não como é conhecido e está em 
logradouras. públicos, mas como consta 
de seus registros a i a s  Alvares Lpobo 
e tmbdm achou insuficiente o registro 
feito pelo secretário ao dizer que em 
1984 estávamos celebrando o scsquicem- 
tenário do maestro sem constar o ano 
de seu nascimento, isto é, em 1834. A 
seguir, o presidente José Pedro Leite 
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Cordeiro dutcrminou a votarão de pro- 
postas para novos sócios. Foram elei- 
tos em primeira votaçiio os senhores: 
Ruy Nogueira Martu-3, José Claudino 
da Nóbrega para titulares e Adilslon 
Cesar para correspondemte nacional- 
Ern nada mais haven60, o presidente 
José Peidro Leite Cordeiro agradeceu 
a participaç2.0 dos presenkcs e deu po? 
enccrrsda a scssiio. Eske secretário, 
Augusta Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueilinho, redigu esta ata e por ela 
dá fé. IXípis. de! lida e aprovada será 
~.ssi;iada por quem de direito. Jose 
Pedro Leito Cordeiro, Augusto Bene- 
dito Gdvão Bueno Tri-eirinho, J. 
Pejreira. 

ATA DA SESSÁO DE 3 DE 
OUTUBIU) DE; 19% 

Aos três dias do m6s dlc outubro do 
r n 3  dc mil novecentos e oitenta e 
quatro, no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico do S&o Paulo, em sua sede A 
Rua Benjamin Constmt, 158, primeiro 
andar, às dezioito horas, realizou-se 
scsszo, a priinieira do mês. 01 presi- 
dente José P&ro Lei~te Corcteiro com- 
pôs a mesa com os 19 e 29 setretários, 
Moisés Gicovate e Augusto Bendito 
GalvEo Ruono ?P?w~ii-inh~. Presentes 
os coilcócios: Mário SavelLi, Celso Ma- 
ria de Mello Piipo, Antonio D'Avila, 
Walter Fonseca, Paulo Roi~xno, Adauto 
Fernandes de Andrnee, Tsunezo Sato, 
José Ribeiro do Valle, José Geraldo 
Exrmgelistx, Jo&o Gzbriel Sant'Ana, 
Robsrto Machado Carvrtlho, J. Pereira, 
Helicdoro Tcn6rio da M h a  Marques, 
Arruda Dantas, Rui Calazam, Ricardo 
Román Blanco, José üa Veiga Oliveira, 
Amélia Fra~nzolin Trevism, DouZllas 
Michalany, Antonio Barreto do Amaral. 
B início, justificou a alteraçso do 
proagrama anunciado peda ausência do 
consócio Roberto Paula a t e . ,  vítima 
da violência que domina São Paulo. 
Assim convidbu o secrciAxio Moisés 
Gicovate, para c2issarta;. sobre Roquete 
Pinto. Foram palavras de evocaç2o 
pela conviv6ncia de amizade que ambos 
tiveram durante vários anos. Reitrato 
sincero e autântico de Roque'te Pinto: 
ciwitista, historiadoi', l i terab e, acima 
de tudo, grande humanista e brasileiro 
maior. Segue-se o consócio Rui Cala- 
zans, fazendo o e l o ~ o  do professor 
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Alexandre Correia, recénz-f alecido. Per- 
sondidElde marcante, neie wvcm várias 
ge rams  que pw+saram pdo veiho Gi- 
násio do E;çtaiãoi - enao  iuiico e, 
justamente neste ano, celebrando o seu 
nonw,-bimo aniversário - e pela Fa- 
culdade de Direito do Largo de S&o 
Francisco, toda feita de imarcescíveis 
glórim para São Paulo e para o Bra- 
sil. Na préidica tailzbém lembrou o 
triunfal ingresso do imortal Guilhenno 
de klmdda pelo venerando Ginásio do 
Elstado, como professor de literatura 
port~guesa. O capsócio João Gabried 
Sant'kna, com a palavra, remcnzbrou 
as décadas do 20, f c ~  e generosas 
de acontecirnentos nos esportes, nas 
artes', na política, e no progrwso, como 
aparecimento de nossa. m e i r a  esta- 

de r m o  - EdcEucadora Paulista. 
O coùls6cio J. Pereira usou da palavra 
para endbssar depoimento dm oradore~s 
~niteriores e alertou a&re a revolução 
da infonnática capaz de alterar o com- 
porhnento futuro c10 homem e da m- 
dedade. O consócioi m n o  @ampar 
nhob pede a palavra para alelrhr sobre 
a influência dos comwtadoreis nas rc- 
daçiões dos jornais, conio texto final, 
qii;mdo não passa por qualquer con- 
bLe, verdadeira massificaqbo do pen- 
SamiWk. Em nada mais havendo, o 
presidente José Pedro Leite Cordeiro 
agradece a presnca e declara encer- 
rada a sessão. Eiste 29 secrc&-io, Au- 
,v to Banedita W v ã o  Bueaa Trigucl- 
rinho, redigiu esta ata, por ela dá fé, 
e eepois dk Lida e aprovada, ser& s e i -  
nada por quem de dimito. José Pedro 
Leite Cordeiro, Augusb BeneiUto Gal- 
vão Bueno Trigueiri~ho, J. Pereira. 

ATA DA SESSAO DlE 17 DE 
OUTUBRO DE 1984 

Aos dozassete de outubro do ano de 
mil, novecentos e dtenta e quatro, o 
Iuistituto Hist6rico e Geográfico de São 
Paulo, e m  sua &e à Rua Benjamin 
Cmtstant, 158, primeiro andas, às de- 
zoito hwas, realizou a se&o adminis- 
trativa da mês com a presienw dos 
ConFMas: Vinicio Skin C%rnpos, An- 
toaiio Barbosa Lima, Raul de kndracia 
e Sùlva, Heli0àm-o Tenório da Rocha 
Marques, Hw6rio de Sylw, José W n -  
d m  de Barras Phentei, Itamar Bopp, 

Maria He:,ena Brancantc, José da Veigr 
Oliveira, Jogo Gabriel Sant'Ana, AU 
gusto Benedito Galvk Bueno Triguei 
rinho, Tsunew Sato, Lycurgo de Cas 
tro S m b s  Filho, Adérito Augusto d 
Moracs Madoi, Mázio Savelli, Rober 
to Machada Carvalho, Renato Báez 
Paulo Roùitmo, Díouglas Michalaùlj 
Arruda Dantas, Jose Geraldo Evange 
lista, J. Pereira. O presidente Jos 
P1adro Lcite Cordeiro deu início ao 
trabdhos, ciompndo a mesa. Na au 
meia do primeiro sccretArio, Moisé 
Gícwate, designou o s e p C o  secretá 
rio, Augusto Benedito Galvk Buenl 
Trigueirinho, para subsltituí-10 e, par, 
segu-~dio secretário, o consócio J. Pe 
raira. A srguir, deu a palavra ao pri 
meiro vice-presidente, Lycurgo de Cas 
tro Santos Filho, que apresentou vot 
de cangratulacGes com o governado 
André Franco Montoro e com o secre 
tário de EIskCo da Cultura, Jorg 
Cunha Lima, pela. reorganizzao d 
Arquivo do Estado. Voto extenslivo ai 
consucio José SebnsFio Witter, se  
diretor e autor do projeto, ora trme 
forr.ladio e m  realidade. A propasitur 
foi aprovada por unanimidade. A segui] 
foram lidas e aprovadas as aks di 
m% de setembro. O consbcio J. F e  
mira com a palavra comunicou o ale& 
da Comis~óio Internacicnal de Histnrio 
grafia sobre o problema da históri 
n,ntc a linguagem de cada ten~poi. ( 
 residente' Leito Corcldro  elogio^ c 

conlul1icaq50 db consócio J. Pexeirz 
lcrilbrando que outro cocsócio~, o histo 
riadoi Tito LPdo Ferreira, de há tem 
po vem se batendo pela assunto: - 
linguagem histórica. Citou Buaxqu,e d 
Holamda e fabu da história objetiv 
e subjetiva. Prosseguindo, foram ~ J E  
tas em se,mda v31tacão as proposta 
dos noivos sócios: ministro Ruy Nc 
gucira Martins - titular; Adilsoln CX 
zar - corrwpondentc Nacional e Jw 
Clau6ino da Nbbrega - titirlax. Todt 
eleitos. E'rn primeira votação fora 
nprovaeos: e~xbaixsdor Luis de Alme 
da Nogueira Porto - correspondenl 
nacionel e embaixador Vnsco Mariz - 
correspondente estrangeiro. Nada maj 
havcndo, o presidente Jasé Pedro Leit 
Cordeiro agradeceu a presença e deck 
rou eincerrada a set~sãn~. l3ste secretá 
rio, Augusto Bcnudito Galvão Buen 
Trigucirinho, redigiu esta ata, e pc 
ela dã fé. 
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ATA DA SESSAC DE 24 DE ertão: ArquinlcCes Pcrcira Gubariies, 
OUTUBRO DE 1984 Amyr B o r ~ c s  Fortes. Carlos Hcitor da 

Aos vinte e quatro de rutubro de mil, 
novecentos e oitentz e quatro, no Ins- 
titutr Histórico e Gcográfico d~ São 
Paulo, em sira sede à Rua Benjamin 
Constant, 158, priiiet-o andar, às  de- 
zoito horas, realizou-se sersã? especial 
para coillcmorar os 90 anos da funda- 
cão dd Sodalício, cultuar a memória 
dos consócios fa7ecido;; r o  Gecorrcr do 
anz, e encerrarncnto das atividades 
sociais de mil novecentos e oitenta e 
quatro. Prcsectes os canuócios: Adriano 
Campanhole, Mo'sés Gicovate, Vinicio 
Stcin Campos, I tamar Bopp. Jos6 da 
VeJça Olivcira. Duilio Crispin Farina, 
Heliodcrn Tenório c?a Rocha Marques, 
Moacyr França, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Renato Báez, João Ra- 
bolh d- Amiaí' Vallim, Jo46 Ribeiro do 
Valle Mime' A. Barros Fcrreira Má- 
rio Savelli. Rui Calazans. J. Pereira. 
A m e a  Dantcs, Augwto Bened'to 
GalvEo Buen- Triguciriuiho Amelia 
Frmzolin Trevisan. Douglns Michalany. 
O pr~sfdente José P d r o  Leite Cordeiro 
deu inccio aos trnba?hos, c o n l m d o  a 
mesa com os primeiro e segundo secre- 
t&rios, Md$s Gic-vato e A u ~ u - t o  Be- 
ned:to Grlvão Bueno 'i'rimi~irii;ho com 
o orador oficial Viriicio Stifn Canipos 
e coinpletada com os presidcintes da 
Acadcmia Paulista de V t r 3 s  - Lycur- 
go  de Castro Santos Filh-, da Socic- 
d a d ~  Amigos da Cidade - Mário Sa- 
velli e da Academia Cristã de Letras 
- Duilio Crispim Farinn. Expôs os 
objetivos da rcuniáo e sabendo que ani- 
versariavnil~ os consbcios e diretores 
Vinicio Stcin Campos e Auwi to  Be- 
n d i t o  zalvio Bueno Tfigueirinho. for- 
mul-u votos dc c o n m a t u l a ~ õ ~ s  e dn- 
signou o conrbcio Dçilio Crispim Farina 
pai% saudá-los. Este o fez com miiito 
engenho e arte. Continuando, o presi- 
dente Lcitc Cot-&iro deu a palavra no 
orador oficial, Vinici? Stein Campos, 
que exaltou a funda-o do nosso Ins- 
tltuto Histórico e Geográfico de S90 
Paulo em 1894 c os relevantes serviços 
prestados pcr tod-s estes anos aos 
cstcCos hist6ricos, s Siio Pçulo e por 
c ~ n s e ~ i n t e  ao Brasil. Dcpois evocou 
um a. um com emcção e saudades em 
desfile triste 1113s belo os companhci- 
rLs que partiram. No paii:cl, tão bem 
retrctado por Vinicio Stein Campos. 

~ i l v i  ~ a s & l l o  Branco, EiduarCo Cana- 
brava Barrdros, Lauro de Barros Si- 
ciliano, Nicolau Duarte e Silva, Oswal- 
do Montciro de Flcury, Paulo Emilio 
Andrade dc Vilhena, Raymundo Alvaro 
de Mcnezes. Nada mais havendo. o 
grosidmte Leitc Cordeiro com palavras 
carinhosas exprcseou os cem sentimen- 
tos pclo nonng-&rimo aniversdrio. pelos 
que nos deixaram e agraEeceu a con- 
t r jb~i$ío  de todos os consócios as 
real'za@cs do ano quc se finda. Este 
se-ndo socretSrio. Aumsto Benedit? 
GaIvao Burno Trimeiriilho, lavrou esta 
c ta  e por ela dA f6. 

RELATORIO - EXERCfCIO DE 1983 

A Diretoria d-  Instituto Histórico e 
Geográfico dc S50 Paulo. em atencão 
ao dcterminndo pelo artigo 16 do Es- 
tatuto. aprescitta o Relatório âas ati- 
vidadcs no Exercicio d? 1983. 

Apwar da difícil conjuntura sócio- 
-econ6mica quc a Nrça-, enfrenta, ein 
lccoi'rtccia da rececsiio econômica de 
cartí.er mundial qçe de f o m  mais 
ogu8s atinge os pa:scs em processo 
de desenvolvimento como o Brasil, em- 
bora rc%timos ressentindo-se da situa- 
cão advcrss. o Icrtitcta c-nseguiu 
realizar satisfa:oriariente o seu pro- 
grama de nuturiza c:vico-culturzl. 

SESSóES PLENARIAS REALIZADAS 

No decorrcr do Excrc'cio f o r a  rea- 
I'zaCas: 1 scs&o solene, 9 culturais, 
9 nõministrativas, 1 magna e 3 extra- 
ordin8rias. 

SESSAO ADMINISTRATIVA DE 
ABERTURA DO EXERCÍCIO 

Na cossh  aclministrativa inaugural 
dos t r rb~ lhos  do ~xercfci-. realizada a 
19 Ce j?neiro de 1983 o plcntrfo apro- 
vou, por unxniinid?de, o relatório e o 
b~ lcnco  relativos ao cxercíc'o de 1982. 
No inTcio dos trabi Jh -9, o Preiidcnte, 
com xntidus pdavi-us, rei~deu tributo 
a um membro da entidade falccido no 
período de rccceso. o Prof. O'avo Ba- 
tista Filho. Ao plendiio foi apresen- 
tado c retrato do comócio eng. Alvaro 
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da V e i p  Coimbra, wecutrtdo pela pin- 
tora D. Zy van Langendonck quc, ofer- 
tado pelo casal Tácito van Lsuigecn- 
donck, pennanccerh no Museu José 
BonifBcio, centro de cultura ao qual o 
ilustre extinto deüicol? an3s sucessivos 
de atmção. 

MSSAO SOLENE DE INWIO DAS 
ATIVIDADES SOCIAIS 

A 25 de janeiro foi realizatia a ses- 
são solene inaugural chs atividades 
sociais e hornenageni à cidade de Slo 
Paulo pela Cata natalícia. Atando-se 
aos altós tem-s motivzdores da sessão, 
o Orador Oficial Prcf. Vinicio Stein 
Ckmpos ofereceu urna sinópw do evol- 
ver da cidaCe que, em 429 anos de 
intenso lakor, se transriludou na maior 
urbe do Hemisfério Austral. 

SESSOES PLENARIAS - VULTOS 
E FATOS RJCLEIMBRADOS 

No fluir dos trabalhos, morreram 
rmplas reierênc'as a vultos e fatce do 
evolvcr histórico e socinl da Naçao e 
do Mundo. Dessa nlat6ria, respigamos 
estes irformes que S.. afigura capa- 
zes de evidenciar a coutribuiSo ofe- 
recida pela entidade à nmsa (Ju:itura. 

CENTENARIO DE NASCIMENTO DE 
ABRAAO RIBEIRO 

Na sessao dc 2 de março, o comdclo 
Prof. T~E~isé5 Gicovate pronunciou pa- 
lestra com valiosos informes sobre a 
figura de AbmAo Ribeiro, relmbrando 
o decorrer do Centenário de Nasci- 
mento eaqirele que foi uma das ai- 
expressões da advocacia brcsileira, %- 
crotário da Justica do EBtado e Pre- 
feito da Capital. Ainda cor.1 referência 
ao eminente jurista e homem ptíblico, 
aprmcntaram bdos depoimentos o eng. 
A l W o  Prado Guimaiaes e o DT. Rui 
Calazans. 

CENTENARIO DO MARECHAL 
EURTCO GASPAR DUTRA 

Na ~essao de 4 de r.iaio, o consócio 
Renato Báez relcmbrou o centenhrio 
de nascimento do Presieente Eurico 
G a s w  Dutra, o integro dcfensor das 
franquias constitucionais. 

CENTENARIO DE NASCEWXTO D 
DR RUDOLF VON IIIERINO 

Prof. hXoMs Gicovate relsmbrou 
transcurso do centenário de namimeni 
do cientista Runlolf Von Ihering - 
n ~ ~ t r e  do acatáiogo das Aves cio Bn 
s ib  e do aMcionário dos Anlnmis c 
Brasil> nl6m de pesquisador que influ 
para o prestígio de u m  centro cient 
fico que muito honra 5, Paulo: o in 
tituto BloJógico. 

CENTENARIO DE DJALMA FORJA 

Namesunarr~eas!b-ade18dema 
- o mesmo orador - Prof. Mo& 
Gicovate - relcmbrou a passagem c 
ceaitcnário íü? n a s c h a t o  do Dr. p i o  
ma Forjaz, autor do trabalho bic~gr~ 
fico a 0  Senador Vurgueko - sua vic 
e sua obra, e --das presengas ( 

muito relevo entre os integrantes ( 

qua&o social do Instituto em todo 
deosrrer da ativa e buga exisênc 
da entidade. 

HOMENAGEM A IRINEU 
EVANGELISTA DE SOUZA 

Na sessão de 15 de junho, ao eaise 

da aprerenkçiio do livro ~ M a u á  e 
face da economia nacional», do senh 
Jair Ribeiro da Silva, o eng. M5.r 
Savolli pronunciou paicstra focalizanc 
a persraalidade e a significação hist 
rica Co Visconde da BTauá, exemplo ( 

mprwário enzpolgado pela id6ia i 

patriótica mlu& dos problemas a1 
nentes .EQ deseuivo:,vtrndnto da NaçBE 

EWOLA PAULISTA DE MEDICINA - CINQUENTENARIO DE 
FUNDAÇAO 

Na sess&o de 6 de julho, o cons6c 
Dr. J-sé Crtstellani apresentou sinóp 
histórica sobre os cinqiienta anos i 

oxistencia da Escola Pr-uiista de Ms 
cina, unn. das mais fúlgidas integra 
tas da ccnstr)1açblo & t o n o  superi 
paulista. 

EXPEDIÇAO LANGSDORFF 

Na s ~ s ~  de 13 de j~lho, focalizan 
a importância para a integr- n 
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cional da  viagem fluvial do diplomata 
Langsdorff, proniinciiu palestra o aca- 
dêinico José Pedro mite Cordeiro. Na 
oporiunidrde a Sra. Maria Anlalia 
Giffoni relcmbrou a figura òa Sra. 
&faria Lourdes Borgs .  

SEGUNDO CENTENARIO DE 
NASCIMENTO DE SIMON 

BOLIVAR 

Na sessáo de 3 de ag6st0, commo- 
rando o segund3 ccntcuittrio do nasci- 
mento de S2?1on Bolivar, focalizando 
wpcctos da  personalidade do aliber- 
tador, e evidenciando sua prcscnr3 
dmisiva na história da  America Latina, 
proncnciou palestra o coa~~6cio Prof. 
&ul de Andrada e Silva. A manifes- 
tação d3 Instituto  inseri^-se no pro- 
g- -X.IFL nacional comemorativo do evento 
do qual participaram cntidadcs cultu- 
rais brasileiras. 

HOMENAGEM AO PADRE 
BENTO DIAS i'ACHEG0 

Na sessão de 21 de setembro, o con- 
m i o  Roberto Machado Carvalho pro- 
feriu oraç&3 sobre a vida e obra do 
Padre, Bento aAp6stolo da Caridade,, 
cuja santa vida decorreu em grande 
parte na  histórica ciciade de Itú. 

CENTENARXO DO EMBAIXADOR 
JOSE CARL(ES DE MACEDO 

SOARES 

Na sessLo de  21 de setembro, o Pre- 
sidente, acadêmico José Pedro Leite 
Cordeiro, comunicou as  hommagena 
qm, pelo transcurso do centen6ri7 de 
nascimeaito do PacXicador do Cha- 
co, foram prestadas, s rb  ~uspfcios dc 
nunzerosas entidades, à memória do 
E$nbaixador José Cailos de Y s e d o  
Soares - figura da polltica, da  diplo- 
macia e da cultura brasileira neste 
sécuio. O Instituto integrou-se em to- 
das as irxxJfestaçóes de preito ao 
grar-de estadista.. 

CENTENARIO DE NASCIMENTO DO 
DR. MOYmS NOGUEIRA MARX 

Na sxsão de 19 de outubrq, o con- 
sócio acadéniico Pedro Brasil Bandec- 
chi, relembrou o centenário do DT 

Moysés Nogueira M a ~ x ,  f d i z a n d o  o 
do homenageado em seu ambiente 

de atuação como uni dos lidadores pela 
seb%-ança da ordem pública c, por- 
tanto, do progresso de uma conlunida- 
& dinâniica que, em labor intenso, 
proficuo e honesto, estugou a escalada 
que t rmfon ;~a ; l e  sca cidade numa das 
maiores roalizações u r b m  c'.a His- 
tória da Hm~aniòade. Na oportmida- 
de, o Sr. Marcio José Lauria, focalizou 
aspectos de interesse histórico sobre o 
velho prtdio da  Câmara Municipal de 
São José do Rio Pardo. 

CURSO DE GENEALOGIA 
E ICIEBALDICA 

Promovido pelo Instituto Genealb 
gico Brasileiro, com o patrocfnio do 
Instituto Histórico e GcogrBfico de São 
Paulo e do Instituto do Ektcdos Va le  
paraibanos, realizou-se o 7 9  Curso de 
Genealogia e H~rrSrldica com os seguin- 
tes temas: 

- aos  p3voadores do Municfpo de 
Roseiras, - pclo Prof. José Luiz 
Pasin. 

- apindamonhangaba-Cidade Impeiiab 
pelo ac. José Nogueira Moutinho. 

- eOs povoadores de São Francisco dc 
Chagas de Taubaté, - pelo Dr. 
Paulo Camilher Florenr-o. 

- aos  italian-s no Vale do P a r a i b a ~  
- pelo Dr. José Vicente de Freitas 
Marcondes. 

aLorena e os caminhos e rotciros do 
Valc do Parriibn, pelo Dr. Paulo 
Pereira dos Reis, presidente da 
Academia Paulista de História. 

- aA civilização do café no vale do 
Pa ra iba~  - pelo Dr. A. J. Alves 
Motta S- brinho. 

- <Bananal e o esplendor do c a f b  - 
pelo embsixador Luiz de Almeida 
Nogueira Porto. 

<Aspc:os interessantes do passado 
político e social do Vale d7 Parafba, 
- pelo acad6mico '~ycrirgo de Cas- 
tro Santos Filho, presidente da 
Academia Paulirta de Letres. 

- a 0  gcneral Julio Marcondes Salga- 
do, - pelo desembargador Oãilon 
da  Costa Manco. 
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- <Silveiras e a Revoluçá,~ Libera! de 
1842, - pelo Prof. F'rancisco So- 
&TO Toleàa, presiCei;te do Instituto 
de Dtudos Vale-paraíbanm. 

ASSUNTOS DIVERSOS 

Em sessáo do Instituto, foram home- 
nageados pclo c-nsócio J. Pereira as 
figuras de Maurício Goulnrt e Kneth 
Clarlr. 

O Sr. Roberto de Paula Leite fez 
conferência sobre a personalidade de 
Washington Luiz e a cidade de Itú. 

O Centenário de Manet foi lembrado 
e comentado pclo Dr. Odilon Nogueira 
de ~ z t o s .  

O c-nsócio Luiz Wander!.ey Torres 
discorreu sobre a figura de Tiruientes. 

O Sr. Robcrto Mzchado Carvalho 
pronunciou conferência sobre os 60 
mos da cidacle. de I tÚ .  

SESSAO MAGNA EM MEM6RI.4 
DOS SOCIOS FALECIDOS 

A sessão de 26 de ou t~bro  - foi 
dedicada à homenagem aos s6cios fale- 
cidx no decorrer do exercicio. O Ora- 
dor Oficial, Prof. Vinicio Stein Cam- 
pos, proferiu palavras bclas e sentidas 
de preito aos falecidos que foram: 

Sbcios Titulares - Antonio Benedito 
Machaeo Florunce, José Alvcs Pelma, 
Olavo Bathta Filho. 
Sócios Emêritas - Jos6 Carlos de Ata- 
libe Nogueira, José Hipólito Trigueiri- 
nho, Paulo Barbosa de Campos Filho, 
Paulo Ricardo da Silveira Santos, Vic- 
tor Leinz. 
%cio Honorário - Luiz de Taledo Piza 
SI brinl.0. 
Sbcios BenfeitoreS - Joaquim de Lima 
Fernandes Morcira, Americo Vespucci 
Bolegna. 
Sbclos Carrf%pXldwites Nacio& - 
Eidgard Bahiense de Almcida Victor e 
Brito, Manoel Aquino Barbosa. 
Ekkirzs ~ ~ a s p a m b m t a s  EaErangeiroe - 
Anto~zio Gomes da Rocha Madahil e 
Edusrdo Brazão. 

Ncssa mesma ses~âo, o Prof. Vinicio 
Stein Campos lembrou o centenário de 
nascimento do Ebnbaixadx- José Carlos 

Ce Maccdo Soare5 em oração de a1 
sentido histórico. 

O Dr. José Pedro Leite Cordei 
prestou justa homenagem a Tom, 
Oscar Marco~dcs de Souza pe'h s 
centenário de nascimento. 

CENTENARI[O DO GENERAL 
EUCLYDES D E  FIGUEJEXDO 

Integrando-se no programa de com 
moraçm do centenário de nasci:nen 
do General Euclydes de Figueirec 
Chefe Militar no Movimccto Constit 
cionalista de 1932, o Instituto fez rea 
zar a 9 de novembro, sessã,:, extrac 
Ginária, na qual, focalizando a figu 
do intr6pldo soldado da Lei, profer 
empolgate alocução o Orador Oific! 
da entidade, Prof. Vinicio Stein Cal 
pos. Para agradecer a homenagem E 
nome da família Figueiradi~, fez u 
da palavra o Dr. João Baptista b p c  
do de Figueiredo. 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINARXA 
D E  30 D E  JUNHO 

Convocada ao prczo estatuur 
anunciada pela imprensa, realizou-se, 
30 Ce junho, Assembldia Geral E k t i  
ordiinJria destinada a decidir sobre 
mais preocupznte prcblema adrninisb 
tivo do exercício: as obras da proiteç 
do edifício-sede contru incênc?ios, atc 
denclo à detcrrndnc~ç50 lcgal i n a m h  
imposta pela Prefeitura Municip 
Apresentada pelo Presidente e pc 
eng. Mario Savclli ampla expxiç 
esclarecedora das providências a ser6 
toma5as para o akmcli~ncnto da i m ~  
siçfio legal e &das todas as  infonr 
@es solicitadas pelo plemh-io, foi, 1: 
wnimidadc, decidido confiar a ela1 
racAr, do projeto e a fiscalização d 
obras e serviços 8 firma Consulp: 
Enigenheria de Segurança e a execuç 
das mesmas à f i m  Intenn6dul0, ra 
ficando-se, aliás, deciso tomada p 
riretoria em reunião anterior. F 
tamb6m, firmado pe!o Banco Itamar 
S/A., locat8rio das &rem ná9 ocupb 
pelo Instituto do ediflcio-Me, se ri 
ponsabilizard por metade das deepei 
decorrentes da incontornAve1 deterr 
nacso legal de realizarao das obr 
Os trabalhos da assembleia foram r 
nuciosamente registradas CI-I ata lavi 
da em livro especial. 
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LAUREAS - COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados com essa venera 
as seguintes persoinaiidades: D* Lenira 
Fraccaroli e eng. IValdyr Jansen de 
Meiio. 

MEDALHA D. PWao I][ 

-ta l&ureã foi confcrida ao  Prof. 
Solon Borges dos Rei o ao senhor 
Jair E b d r o  da Silva. 

MEDA- ALEXANDRE 
DE QUSMAO 

Enitregue, com a solenidade usual, ao 
r'rof. Paulo Ricareo da  Silveira Santos. 

QUADRO SOCIAL 

No decorrer do exel-cicio, foram elei- 
tos os seguntes membros: 
TITULARES - Waltcr Fonseca, José 
Ribeiro do Vde, Jessy Santos, Anita 
Noviuislcy, Amelia Trevisan, Maria 
Beatriz Marques Nizza da Silva. 
R R ~ e i t m  - Caio Plínio A@r Alves 
de Lima. 
Coù~espomdenh Nacio~nais - Ruben 
Cione e Geraldo Qmrtim. 
Cmes*eoi* r n ~ g e i r o s  - Fran- 
cisco José da Gama Caieiro e Jorge 
Borges de Macedo. 

Honorário - Francisco Bianco J W o r .  
Tomaram posse cs seguintes mem- 

bros e todos proferiram discurso de 
posse faz?nCo o elogio de seus pa- 
tronos: 

Marcio José Lauria - Patrono - 
Oiimpio de Sruza. Andrade. 

Antonio de Arruda Dantas - Patro- 
no - OLívia Guedcs Penteado. 

Alfredo Cecílio Mpes  - Patrono - 
Aloisio de Almcida. 

Maria Lucia de Souza Rmngel Ricci 
- Patrano - Si:xa JarW 

Alvaro Pinto de Aguiar - Patrcno 
- Manfredo Leite. 

Maria Beatriz Marques Nizza da 
Silva - Patrono - Fre~ Gaspar da 
MaCrc de Deus. 

Walter Foraeca - Patrono - J&o 
Severiano fia Fonseca Hcrnles. 

Anita Novinsky - Patrono - Lou- 
rivai Gomes Machado. 

Itamar Bopp - Patrono - Fabiano 
Pereira Barrato. 

Para  o cargo de Diretor do Museu, 
Arqirivo e D o c u m e n r n ,  vago pelo 
falecimento do cng. Alvaro da Veiga 
Coirnbra, foi eleito, a 23 de nlarGo, o 
acadêmico Pedro Antonio de Oliveira 
Ribeiro Neto. 

Para  substituir nas fun@w de Dire- 
tor Social e dc M c  o consócio TBcito 
van Langendonck, que solicitou demis- 
são por mctivo de viagem, foi norceado 
o Prof. MoisBs Gicovate. 

E;-il AsscmblBia Geral, presiGida pelo 
cmsbcio Des. Manuel Augusto Vieira 
Neto, a 5 de outubra, foi realizada a 
eleição de Diretoria da entidade para 
o triênio 1984/87, sendo oleitcs os se- 
seguintes consõcios: 

Presidente - acadwico Jose Pedro 
Leite Cordeiro. 

19 Vice - acad6rnico Lycurco de 
Castro Santos Filho. 
29 Vice - acadEmico Pedro Brasil 

Bandecchi. 
39 Vice - Heliodoro Tenório da  RO- 

cha Marques. 
19 Sccrektrio - Prof. MoisBs Gico- 

vate. 
29 Secretário - Dr. A u g ~ s t o  Bene- 

dito Galvão Birsno Trigueirinho. 
39 Secretário - Dr. Geraldo Dutra 

de hloraes. 
49 SecrcMrio - D. =ria Helena 

Brancante. 
10 Tesoureiro - Sr. Adriano Czm- 

panhule. 
29 Tesoureiro - Cel. Adnuto Fernan- 

dez de Andrade. 
19 Orador - PTO~.  Vinicio Stein Cam- 

pos. 
29 O ~ a d o r  - DT. Duilio (SPispim Fa- 

rina. 
19 Bibliotecário - Pe. Helio Abran- 

ches Viotti. 
29 Bibliotecário - Sr. José Leandro 

e e  Ecrros Pimentcl. 
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Diretor d2 Museu, Arquivo e Do- 
cumentação - Acadêmico Pedro de 
Oliveira Ribriro Neto. 

HeinerotecBrio - Pruf. Raul do An- 
drada e silvz.. 

Aplicamdo o restante da doi"aç&o con- 
cedida pela Secretaria de Cultura do 
EEtacb, em 1982, impresso através 
da Imprensa Oficial do Estado, fci 
distribuído o <indicador de %o Paulo», 
para o ano de 1878, de Abilicr A. S. 
Marques, pub:ricação com 2M paginas, 
prdaciada pcio consócio Délio Freire 
dos Santos, num denso escorç.2 biográ- 
fico sobre o autor. Eissa obra é, sob 
certo aspecto, compleui~entaçáo do Al- 
manack Literário, de J& Maria Lis- 
boa, cm 8 volumes - ediao fac-simi- 
l u ,  lançada n3 exercício anterior. 

No decorrer do exercicio foi distri- 
buído o nq LMNIII da Revista do 
instituto referente ao ano de 1981, 
contondo 457 páginas. 

BIBLIOTECA E -ECA 

A Biblioteca aAfo~so D'Escragnole 
Taunayw, durante o ano de 1983, aten- 
deu a 450 ccnsulentes e recebeu 245 
livros e 390 exemplares de revistas. 

A He8merotcm Júlio Mesquita rece- 
be-L 620 pub:lca@es e 230. consulentes. 
A Hwneroteca transferLu-ce Co 89 para 
o 79 andar em decorrência de distri- 
bui& de ambientes suscitada pelas 
obras de proteção da edifício-scdc cm- 
t ra  incêndios. 

FINANÇAS 

A difícil conjuntura financeira nncio- 
nal, refletindo-se de fonna incisiva nas 
despesas d>  pessoal, ao que vieram adi- 
cionar-se oe gastos elevados exigidos 
pelas obras de proteção cmtra incén- 
d o  do edificio-sede (que, reiteramos, 
foram inevitáveis, por decorrerem de 
inposiçáo legal), criou prcocupante si- 
t m q & ~  para .a entidade. Manteve-se, 
porém, o equilíbrio fimncciro, através 
da redução dos dispêndios de qualquer 
natureza. E;ssa C a orientaç5.0 que se 
cstabcleceu, tambbm, para o exercicio 
die I W ,  na esperança de que a Nação 

consiga transpor a quadra difícil e] 
curso, dando a todas as  atividwif 
candi~&s propiciadiircs do retorno a 
deocnvolvimento. 

No final do ,mo de 1985, quando j 
e m  recesso o Instituto, recebeu e 
uma verba de Cr$ 3.000.000,00 (tr( 
milhões de cweiroa), da Secretaria c 
Cultura do EBtado. 

Pelo Diretor Twcureiro scrão aprc 
sentadas, para ex%?ie e aprovação, s 
Contas e Balanço de 1983. 

Ne&e relatório procuramos oferea 
aos ilustres membros do Instituto 
informes essenciais sobre o ocorric 
no exercício findo, e, agradecendo 
generosa e douta  colabora^ recebi8 
neste perícdo árduo de trabalho, c011 
camo-nas inteiramente i 0  dispor c 
egrégio plenario para qualquer em:; 
recimento adicionai, porventura desi 
jado. 

José Piedro Leite Cordeiro - Pres 
dente 

RELATORIO - EXERCZCIO DE 191 

A Diretoria do Instituto Histórico 
Geográfico de 240 Paulo, cumpriuic 
disposi@io estatutária, art. 16, c m b  
nado com o art. 30, aprciseiita o R e h  
tório Anual d u  Atividades da l3n: 
dade, refercEte ao Ekercício de 198 

Apesar das adversidades face à c01 
juntura sbeio-ec-n6mica-política que 
País atravessa, o instituto preencht 
satisfatoriamente as  suas finalidade 
real.zando o seu programa cívica-cu 
tural. 

SEYS56ES PLENAKZAB REALIZADA 

No decurso do ano de 1984 fora 
realizadas: 1 sessão solene, 110 sessõi 
administrativas, 9 sessões culturais 
1 sessão magna. 

SESSAO ADMINISTRATIVA DE 
INAUGUKAÇAO m ~ Z C I O  

Na sessão administrativa que marcc 
o início dos trabalhos, rmlizada a : 
de janeiro, fai lido o Relatório e apr 
sentado o Balanço relcitivos ao EXerc 
cio de 1983. Postos cm discussá 
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foram ambos aprovados p9r unanllni- Diretor do Museu, Arquivo e Do- 
dade, merecendo os a p h w s  dos pre- cumentar& - Acadêiiiico Pedro de 
sentes. Oliveira ftibciro Neto. 

Ha~~erotccário - Prof. Raul de An- 
SlBSAO SOLENE DE INfCZO DAS drada e Siiva. 

ATIVIDADEã SOCIAIS 

A melhanr& dos anos anteriores, SESSOW PLENARIAS - WLTOS E 

cumprindo tradiça0 marcante no calen- FArnS RXLEMBRADOS 

dári* cívico de nossa cidade, realizou-e 
sessão sokne dcdicada à rememora- 
dos fundadores de São Paulo. Usou da 
pa!avra o confrade Duílio Crispim Fsr 
rim, que proferiu vibrante oração, 
relembrmdo os vultos pátrios de nossa 
histbria. 

Na oportunidade, foi entregue ao 
enp Mário Savelli o àiplomz cie ?cio 
de Grande Benemérito. 

Teve inicio o trabalho da Diretoria 
eleita em Asteinbléia Geral de 5 de 
outubro do 1983, por um tri6nio - 
1984/1987, e que f i m  assim consti- 
tuida: 

Presidente - AcadWco José Peüro 
Leite Cordeiro. 

19 Vice - Acad;Bmico Lycurgo de 
Castra Santos Filho. 

29 Vice - Acadeinico Pecíro Brasil 
Bandecchi. 

39 Vice - Cel. Heliodoro Te316rio da 
Rocha Mnrqw. 

1 9  QecretCtrio - Prof. ãrzoisés Gioo- 
va te. 

29 Secretário - Dr. Augusto Bene- 
dito GaLvão Bueno -eirinho. 

39 Secretário - Dr. Geraldo Dutra 
de Moraes. 

4 9  Secretário - D. Maria Helena 
Brancante. 

1 0  Tesoureiro - Dr. Adriano Campa- 
nhole. 

29 Tesoureiro - Cel. kdauto Ferm- 
des de Andrsde. 

1 9  Oracor - Prof. Vinicio Stein Cam- 
P. 

2 9  Orador - Dr. Duílio Crispim F e  
rina. 

1 9  Bibliotecário - Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti. 

29 Bibliotccádo - Sr. José Leandro 
de B n m s  Pimentel. 

Por meio de inscri- voluntária e 
w ~ i c i h d ~ ,  ou por designa@o do scnh:r 
Prmideuite, foram hol~>enageaòas: f igu- 
rcls 20 relevo das ciências, letras e ar- 
tes, vultos históricos, ou personagens 
políticas, que se impuseram ou desta- 
c a r a  por seu valor. 

A 19 de fevc~eiro, o dr. Duilio Cris- 
pin~ mrina, dsccsreu sobre W e ã  Jr.. 
centaário de seu nascimento. 

A 1 9  do m m o  mês, o dr. Moisés 
Gicovate leu estudo focaiizando a im- 
portância da VIDA E DA OBRA DE 
D E i B m ,  em cmemoraçb  dos 150 
anos da publi- da «Viagem Pito- 
rescaw. 

Nessa mesma data o Prof. Vinicio 
Stcin Cmpos teceu comentários sobre 
a Fi;nda@o da USP. 
Em data de 1 4  de março, o Cel. 

Adautu F c m d e s  de A.ndra.de, pres- 
tou homeùiagcm no aniversário da mor- 
te do OBL. JOSE CAZLIAV6, evocando 
a sun figura de mi:itar e patriotc- 

Nessa mosma data, o senhor Presi- 
dente, dr. Jos6 P e d r ~  Leite Cordeiro, 
exibiu importate dociunen'ação infor- 
mativa no refcrmte 9. EXPEDIQAO 
LANGSDOFW cm nosso Pais, de fecun- 
dos resultados. 

Dr. Moisés Gicovate discorra s-bre 
o Centenário da Morte de BERNARDO 
GrnIARKES. 

Durante o mês de abril, no dia 4, 
m r i o  Pires, dissertou sobre a figura 
de WWERTO DE CAMF'OB, lem- 
brando ainiia Coelho Neto aos 50 azos 
de sua mortc e Modebros dc Albu- 
querque. 

Nessa mesma s&c> a sr. Divaldo 
Gaspür de Freitas lenlbrou a pasEagem 
do Centenário de Nascimento do histo- 
riador portugués JAIIVZE C O ~ R ~ S A O .  

A 25 de abril, J. Pereira relenlbra a 
figura de PANDIA CAL6GERAS. no 
cinquentenário de si;a nmrte, destacan- 
do a importância de sua obra histó- 
rica. 
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Na mesma oportunidzde, o senhor 
Presidente, Cr. José Pedro Leite Cor- 
üciro, discorreu longa~ncnte sobre a 
vi ia  e a cbrr, a b a s  fccndas,  dc JAI- 
ME CORTESAO. 

Na sem20 de 2 da maio, o dr. Moisés 
Gicovate, de f -rina suc'nta, ~alicntou 
MONT'ALVERNiD. c o  seu bicentenário: 
JOAO RIBEXRO, no ciriquentenário de 
sua morte; e ROQUETE PINTO, no 
centenário de seu nascimento. Na mes- 
ma oportunidac;e, o prof. Roberto 
Machndo Carvz.lho, relembrou episódio 
de Itú, que envolveu a figura de 
MONT' ALVERNE. 

Dm data de 16 de n1ai7, o confrade 
Arruda Dantas evocou a figura de :ua 
patrans, D08NA OUVIA GUEDES 
PENTEADO, marcando o cinquentenh- 
rio de sua morte. 
E)m &ta de 24 de maio, o confrade 

Dr. Mdrio Savclli discorreu sobre o 59 
Centenário da morte de São Cr imi ro .  

Na sessão de 20 de junh2, o dr. 
Moisés Gicovate leu trzbalho sobre 
ESTRUTURA SWO-ECONOMICA DEI 
NOS80 SISTEMA AGRAR10, more- 
cendo comentários dos confrndes Raul 
de A n d r a h  e Silva e J. Pereira. 

A 4 de julho, c3r.ien1orando cente- 
rário do nascimento de CORNELIO 
PIRES, o prof. Robc~to  Machado 
Carvalho, leu substacc oso trabalho, 
reaiçando a vida e a ob-a p:.enas do 
epis6dios e flagrantes de nossa vida 
icteriorana. 
O 4509 aniversário Co PADRE AN- 

CHIETA, na sossAo de 1 9  de agosto, 
foi objeto de erudit-, estudo pelo Padre 
HÉlio Abranchcs Viotti. 

A 5 de setembro, o cclnfrüde dr. Má- 
rio Savclli, profcriu confe~ncia-estudo 
focando o cinqucntenário da USP, tra- 
zendo ao conheciment. do plenário fatos 
inkditos e esclareccdorcs. 

Na mesma data, o confrad? Antonio 
Bant?to do Amaral, ofcrece~ estudo 
exaustivo acerca da  fiSra do PADRE 
DIOGO F%;[Jõ. 

E;il sessão de 3 de outubro, em 
homcinagem à imp-rtnnte perr ocalidadc 
de ROQUGTB PINTO, cientista e pio- 
neiro, usou da palavra o dr. MoisÉs 
Gicovate, revelando aspcctos pessoais 
dn seu relscionamcnlo com aquc:a figu- 
ra ímpar. 

Em sua altirna scs:ão, realizada : 
17 de outubro, o corfrade J. Pcreira 
sempre interessante c op-rtuno, fa!oi 
s\ brc HISTORIA E LINGtffÇTICA. 

Em sescZo do dia 24 de outubro, ( 

Prof. Vinicio Stcin CLJI~~OS exalto1 
sobre a Fundaçsù do Instituto Históri 
co e Geográfico de SBo Paulo em I894 

REUNIOES DA DIRETORIA 
E DE COMISSOES 

Além das reunióos regul?xcs, cultu 
rnis, na primeira quarta-feira de cadi 
mês, e as administrativas, na tcrceir: 
quarta-feira de cada, mês, foram real1 
zadas reuniões da Diwtoria. em qul 
eram discutidos probleiiias administra 
tivos e demais assuntos atinentes a1 
funcionamento da  entidade. Foram efe 
tivadas onze (11) reuniões de Diretona 

Reuniu-se ainda a Comissao Cola 
Pedro I, tendo sido agraciados con 
esta venera as seguintes personalida 
dcs: Rcnato Béez, Adriano Campanhole 
Uurval Breda Cardoso, Rui Calazani 
de Araú,o, Rdr igo  Lisboa Soares e i 

ontidadc <Diário Popularw, homena 
gesncio a data do seu centenário dc 
tundação. 

SEBSAO MAGNA EM MEMORIA DO2 
SOCIOS FALECIDOS 

A 8ata dc 24 dc outubroi de natiil'ezi 
m a p a ,  por determinacáo eskitutárii 
lart. 30) -, foi dcstinada à homena 
gem pd-tbxa dos sócios falecidos du 
rante o Exercicio. O l@ orador oficial 
prof. Vinicio Stcin Campos, em vi 
brmtc o r~cão ,  em nome d3 Instituto 
prcstou sentido preito àqueles quc sc 
f o r a :  

- Rairnundo Alvaro de 'lKenezcs, C m  
10s Heitor da Silva Castello Brancc 
-- r n T T U R E S .  

Ai*chimedcs Pereira Guimarães 
Amyr Borges Fortes, Eduardo Ca 
nabrava Barreiros - CORRESPON 
DEWIES NACIONAIS. 

U u r o  de Barros Siciliar-o, Oswa'dc 
Montciro de Fleury, Paulo Emílit 
de Andrade, Vilhenn - HONORA 
RIOS. 

- Nicslau Dilarte Silva - E'EIERITO 
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QUADRO SQCIAL 

No d e c m o  do Exercício de 1984 
foram eleitos, nas diversas categorias, 
novos sócios: 

TITULARES - Adérito Augusto de 
Moraes Calacio. Antânio de Padm Bas- 
tos Prado, José Vicente de Freitas Mar- 
condes, Péricles da Silva Pinheiro, 
Moacir França, Jose Tavares de, Mi- 
rmda, José Ciaudino da Nbbrega, Ruy 
Noseira  W t i n s .  

BOR.RESPONDENTES NACIONAIS 
- Mário Portucal Fernandes Pinheiro, 
Adilson Cesm. 

TOMARAM POSSE EM 1984, OS 
SEGUINTES SOCZOS: 
TITULARES 

Wa~derley dos Santos - Patrono: 
Dom Duarte Leopoldo e Silva 

Amélia Frmol in  Trevisan - Patro- 
no: O'távio Tarquínio de Souza. 

Jessy Santos - Patrono: Heraldo 
Bwbuy 

José Ribeiro do Vaile - Patrano: 
Eduardo Augusto Riboiro Guiinarães 

Moacir Fi-alça - Patrono: Hunlber- 
to França 

Adérito Augusto dc Moraes Calado - 
Patrorm: João Acgusto de Toledo. 

CORXtESPONDENTES NACIONAIS 

Ruben Ciono - P~t rono:  João Ro- 
drigucs Guião (Ribeirão Preto) 

Gcraldo Quartim - Patrono: Ro- 
mual.leo Monteiro dc Barros (Ribeirão 
f ie to)  

TRANSl?lCR&NCIA DE SOCIOS 
TITULARES PARA EiWXlT(ES 

F M o  de Almeida Prado Galváo, 
Francisco Ferrari Marins, Gerald:, 
Goulcrt, Moacir Lobo da Costa, Maria 
b é l i a  de Arruda Bdclho de Souza 
Aranha, Lucia Pisa. Figueira de Meelo 
Faikenberg, Rossini Tavares de Lima, 
Maria Helena Brancante, Alfredo João 
Rabaçal, Isaac Grinbcrg, Alberto de 
Souza Franco, Alberto Prado G u i m  
ráes, R-drigo Soares Junior, José da 
Veiga Oliveira, Wilson Maia Fina, Cé- 

lio Sdomáo Debes, E r m o  D'Alnleida 
Magalhjcs, José Leandro Barros Pi- 
mentel, Padre Murilo Moutinho. 

DE HONORARIO PARA TITULAR 

PBricles Eugênio da Silva Ramos. 

DE CORRESFONDmTE NACIONAL 
PARA EMS%i!CO 

P U B L I C A Q O E S  

Com s dotaçja recebida da Secreta- 
ria de Cultura do &tado, consoante 
OollviWo, de Cr$ 3.000.000 (três mi- 
lhõeü de cruzeiros), foi editado. em 24 
edi@í.o, o volume J U B m  SGCiAL - 
1894/1944, com uma tiragem de 550 
exemplares. 

Há um número da REWISTA em im- 
pressão, fase final. 

O Instituto recebeu da CIA. ANTAR- 
TICA PAULISTA a Lzport%ncia de 
C;r$ 500,OO (quinhentos mil cruzeiros) 
com utiliíqão a critério do S:da!5cio. 

Do couifrade - deputado ISRAEL 
DIAS NOVAIS, através do Banco do 
Brasil, a importância de Cr$ 150.000 
(cento e cinqüenta mil cruzeiros). 

BIBLIOTECA E -A 

Durante o Ekercício de 1984 o acervo 
da Biblioteca «Afons3 de B. TAUNAY» 
foi acrescido de: 270 exemplares de 
livres e 210 volumes de periódicos. 
Foram atendidos 350 consulentcs. A 
maioria das publicaw recebidas o foi 
atraves de doações de consócios s igual- 
mente pelo intercainbio entre bibliote- 
cas e diversas imtituiçóes culturais. A 
biblioteca tem-se dirigido a entidmies 
solicitando publicações. Outro serviço 
a cargo da Bibliotsca é a remessa de 
volumes da REVISTA DO MGSP ain- 
da em disponibilidnde. para a Capital, 
Interior e outros -tados. 

A Hemeroteca <Júlio de Mesquita, 
recebeu 520 publicaçdes e contou com 
215 consulentes. 
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ARQUIVO E MUSEU 
O Arquivo e Mcseu /.Jrse Bonifácio. 

atendeu a 40 consultas. 

A Secretaria cumpriu integrclmente 
as suas funçW. estarido os trabalhos 
em dia, enviados. inclcsive. cento e 
quarenta (140) ofícios 

A Te-ourana teve o seu traba'ho 
rcgulnr, senGo que 9 Diretor Tesou- 
reiro fará a apreszntação das Contas 
e BaJanç? de 1984, para examc e apro- 
vacão. 

P E S S O A L  

Conta o Instituto conl um corpo de 
funcianários de alto nível, destacando- 
-se par sua dedicação c eficisncia, uns 
mais, outros menos. De um modo ge- 
ral, os trabalhos seguem em ritmo 
normal. 

CURSOS E O O N F E n É K G W  

Como atividades culturais abrangen- 
tes, tivemos o CURSO SOBRE BAN- 
DEXUSMO, uma &ie de nove (9)  
conferencias, u cargo de especialistas 
e que contou com aprecihvel assistên- 
cia. Elm conformidade com o regula- 
mento foram distribuídos Diplomas. 

GRANDZS W L T O S  DA IGREJA 
CAT6L;ICA DO BRASIL, patrociiiado 
pela Academia Cristã l e  Letras e Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
 pau!^, abrangendo nove8 (9) conferên- 
cias, assiatilcs por grancle píiblico, 
tendo atingido r- cesso total. Concedi- 
dos diplomaf. 

8 9  CURSO DE GEINEAL0GJ-A E 
HHRALDICA, prontovido pelo Instituto 
(:encal6gico Brasileiro, com o pcltracl- 
nio da  Secretaria Mwacipal de Cultura 
e do Instituto HisMrico e Gecgráfico 
de S h  Paulo. Contou ainda com a 
colaboraçjo da  Acadeniia Gampinensc 
de Lctras. Foi realiza& ao auÜit6rio 
Cesar SalgaCo, Pátio da  C&gio. Ao 
todo, 10 (dez) conferências. 

CURSO SOBRE BANDEIRISMO 

27-09-84 - As origens, a motiva@o, a 
organizaçio e a mvimm- 
ta*) das Bandeiras. As 
Eoitradas. A ofigem do 
termo <Bmaeiras». Ban- 
dedra e Toponimia. 

Conferencista: Dr. Pau  
Pereira dos Reis. 

01-10-84 - - A dieta, a medicina, n m 
pa e o equipamento dc 
Baneeirantes. 
Conf?rencista: Dr. Lycuq 
de Ccstro &ntos Fiiho. 

C4-10-84 - -  A composi@o étnica d; 
Baadciras. 
Conferencista: DT. Erwn 
de Almeida MagalhZes. 

08-10-84 - O Bandeirismo e suas co 
sequencias. Os caminhos, 
povoamento, a funda@o 4 

cidades e os limites i 
Brasil. 
Cbnferrmcista: Dr. Odilc 
Naanueira de Matos. 
O apresamonto e a Econ 
mia Paulista.. 
Conferencista: DT. J& S 
bastião Witter. 
Afonso de Taunay e a Hj 
tóriri. das Bandeiras Pauii 
tas. 
CcnferencMs: Dr. Jo 
Pedro Leite Cordeiro. 

22-10-84 - S ~ D  Pai;lo - Anti-Tord 
silhzs. 
Conferencista: IX. Ped 
Brasil B&ecchi. 

25-10-84 - O Bandeirismo e a -0 
teira em Movimento. 
Confermcista: DI'. Raul 
Andrada e Silva. 

29-10-84 - O Bandcirismo na Poesia 
na Prosa de Ficmo. 
Conferencista: Dr. Erna 
Silva Bruno. 

Sob a cgick do Instituto HisMn 
e Geográfico de  São Paulo ei Ata( 
mia Cristã de Letras, realizou-se cu1 
sobre GRANDES VULTOS DA IGR 
JA CATÕLXCA NO BUSZL,  com 
seguintes conferêncics. 
04-09-84 -- Beato Jos6 de Anchieta 

Conferencista: Padre Hé 
Abranches Viotti. 

11-09-84 - Monsenl~or Francisco 
Paula R-gues -- Pac 
Çhioo. 
Gcnfenencisita : Acadêm 
Manoel Vitor. 

18-09-84 - D. Francisco de Camy 
Barreto - 29 Bispo 
Campinas. 
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Coùifercncista : Acadanico 
Lymxgo de Oastro Santos 
Filho. 

25-09-84 Padre Antonio Diogo Feijb. 
Confermcists: Académlco 
Antonio Barreto do Ama- 
ral. 

02-10-84 - S60 Francisco de Assis - 
O Revolucionário da f6. 
Confereoicis:a : Acadêmico 
Pedro Brasa Bmdecchi. 

08-10-84 - Frel Franckco de Mont'- 
Alvme. 
Conferencista : Acadêmico 
Mdrio Saveiii. 

16-10-84 - Padre W o e l  da Nóbrega. 
Conferemcista: Acadêmico 
Douglas Wchalany. 

23-10-84 - D. Duarte Leoipoldo e Silva 
-- l v  Arcebispo Metropoli- 
tano. 
Conferencista: Académico 
Adérito (Sa1ac;o. 

30-10-84 - D. Bernardo Rodrigues No- 
gueira. 
Confermci?ta : Acadêmico 
Josd P&o b i t e  Cordeiro. 
mcerramento pelo Acadê- 
mico M l i o  C35Spi.m Farina, 
Presidente da Academia 
Cristã de Letras. 

* * X * 8  

SQ CURSO DE GENICAJXGIA E 
HERALDICA promovido pelo iiwtituto 
Gencalógico Brasileiro. com o patroci- 
nio da Secretaria Municipal de -kultura 
e do Instituto Histórico e OeogrSfico 
de São Paulo, e com a colaboraç50 da 
Academia Cmpinensc de Letras, no 
nuclitbrio Cesar Salaado, Pátio do Co- - 
16gio. 

CoordenaCáo de Celso MaricL de Mello 
Pupo e Lycurgo de Cüstro Santos Filho, 
sob a suprvisão do diretor de Cursos 
do Instituto, Odilon da Cocta Manso. 
07-0844 - Famílias da Músicos em 

campinas. 
Conferencista: Vera Pss- 
SiLgno, diretora regional de 
a t u r a ,  da Secretaria 
Estadual Qe Cultura. 

10-W84 - Clero - Nobreza - Povo 
em Campinas. 
Conferencista : Celso Maria 
de Mciio Pupo, ex-presiden- 
te da Academia Campinm- 

se de Letras. 

14-08-84 - Três Gerações de Jornalis- 
tas na Cultura Campinense. 
Confcrencista: Maria Con- 
ceição Arruda Toldo, titu- 
lar da Academia Çarnpi- 
nense de Letras. 

17-08-84 - Famílias de Cientistas em 
Campinas. 
Conferencista: W W  Bran- 
dão Toffano, presidente da 
Academia Campinense de 
Letras. 

21-08-84 - Viajantes Estrangeiros em 
campinas. 
Conferencista: W o n  No- 
gueira de Matos, ex-presi- 
dente da Acsdema Cnmpi- 
nense de Letras. 

24-08-84 - Famílias e a Universidade, 
em Canpinas. 
Conferenc1st.a: Maria Hele- 
na LabN de Meiio Pupo. 

2$-08-84 - Famílias de Advogados e 
Políticos em Campinas. 
Conferencista: Cé:io Debes, 
titular da Academia PaulL- 
t a  de História. 

31-08-84 - Gcnoalogishs e H-raldis- 
tas de Campinas. 
Coniferencista: W a l h  de 
Oliveira Guireiii, secretário 
do Tribunal de C<hntss do 
E s t d o  de S o  Paulo. 

04-09-84 - Literatos na Acadcmia 
Campinense de Letras. 
Conferencista: Lycurgo d5 
Castro Smtos Fiiho, presi- 
dente de honra da Acade- 
mia Campinense de Letras. 

11-09-84 - Ence r r amto  do Curso, 
com entrcgu. de diplonís c 
coquetel. 

Através do preseúite Relatório visa- 
mas ofertar aos ilustres membros do 
Instituto os informes essenciais acerca 
do ocoi~ido no decurso do ESrercício de 
2984. Agradecemos a preciosa colabo- 
r a r a  recebida que permitiu levar a 
bom t e m  nosso trabalho'. 

Colocamo-nos ao inteiro dispor do 
egrégio Plendrio, para tcdo e qualquer 
esclarecimento que desojar e julgar ne- 
cessáno. 
José PmWo Leite C o m o  - Fresi- 

dente 
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HOMENAGEM AOS SIóCIOS DO INSTITüTO 
FALECIDOS l3M 1983 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de conform 
dade com dispositivo estatutário religiosamente cumprido desde st: 
fundação, - reune-se solenem~ente no encerramento de suas atividadt 
sociais do corrente exercício, a fim de tributar expressiva e carinhos 
homenagem aos confrades desaparecidos no presente ano social. 

12 o preito de afeto, reverência e saudade à memória dos queridc 
companheiros silenciados pela morte. 

Nada menos de 15 ilustrados e distintos companheiros tivera: 
encerrada a sua vida terrena, lesando-nos, com a lembrança de sc 
estimável convívio nesta Casa, o rico acervo de estudos, pesquisa 
publicações e conferências com que opulentaram o patrimôno cultur 
do sodalício, a serviço de São Paulo, do país e da humanidad 
Cabe-nos a honra de evocar, em nome do Instituto, à todos eles, pos 
cionando-os nas diversas categorias que compõem o nosso quadi 
social, ao mesmo tempo rememorarmos a valiosa contribuição of 
recida às letras históricas do Brasil e de Portugal, o exemplar emp 
nho em ver atendidos os objetivos culturais, educacionais e cívico 
que comandam idealisticamente a ação de nossa sociedade. 

Observemos, desde logo, que em face da morte dividem-se os h 
mens em duas correntes, diametralmente opostas: os que a aceita 
como termo d~efinitivo e irremediável da vida, e os que a conceber 
em imensa maioria, como ponto de transição, da fase terrena, pass 
geira e breve, para a existência definitiva, talhada segundo nossi 
obras, na infinita sabedoria do Criador. 

Integrados nesta corrente religiosa, em que perseveramos desde 
mais tenra meninice, haurimos nela a consolação da transitoriedac 
da ausência destes inesquecíveis amigos, cuja presença espiritual encl 
de emoção esta tarde do Instituto e cujas imagens se alcandorar 
vivíssimas, na ternura de nossa saudade. 

São eles: 
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W O S  CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS 

1 - Antonio G m  da Rocha Madaii - de Coimbra, Portugal, 
admitido no sodalicio como S k i o  Correspondente Estrangeiro a 14 de 
maio de 1949, arqueólogo e escritor, natural de Ilhavo, diretor do 
Museu Municipal de sua terra natal e 1 9  conservador e diretor do Mu- 
seu de Arte da Universidade de Coimbra. Nascido em 1893, deixou 
de suas pesquisas e estudos opulenta produção, como se pode perfei- 
tamente depreender, quanto ao seu valor científico, dos belos estudos 
denominados - "D. Pedro da Encarnação e a Livraria de Santa C r u ,  
de Coimbra" e o "Tratado da Vida e Martírio dos Cinco Mártires de 
Marrocos". 

2 - Dr. Eduardo Brasão - de Lisboa, Portugal, filho do notável 
ator e teatrólogo lusitano do mlesmo apelido, escritor, jurisconsulto e 
diploma, foi eleito para o Instituto em 1 9  de março de 1958. Secre- 
tário dos Negócios de Informações da República Portuguesa, diplo- 
mata dos mais ilustres, membro da Academia Portuguesa de História 
e correspondente da Real Academia de História de Madrid, o ilustre 
historiador lusitano deixou, entre outros trabalhos de grande valor 
documental e histórico, "A História Diplomática de Portugal", "Rela- 
ções Externas de Portugal", "O Arquivo Diplomático de Portugal". 

Seu pai, que se apresentou no Brasil numerosas vezes, interpre- 
tando com extraordinário sucesso as peças - "Velhos", "Ceia dos 
Cardeais", "Afonso VI", "O Regente", "Envelhecer", etc., foi casado 
com a famosa atriz Rosa Damasceno, e escreveu o evocativo livro: 
"Mem~órias", festejada obra prefaciada por Lucio de Mendonça e com- 
pilada pelo filho, o nosso homenageado deste instante, dr. Eduardo 
Brasão. 

CORRl3SPONDENTES NACIONAIS 

3 - Edgard BaJziame LYAlmeki2-t e Brito e Vktor - Salvador, 
Bahia, onde nasceu à 24 de julho de 1914, bacharel em Ciências Jurí- 
dico-sociais, licenciado em sociologia, política e filosofia foi eleito Sócio 
Correspondente Nacional e exerceu importantes funções públicas, tais 
como - assessor de imprensa da Secretaria da Saúde do Distrito Fe- 
deral, assessor de imprensa do Ministério da Educação e Saúde, relator 
da Agência Nacional e assessor de imprensa e redatorial da Fundação 
Cultural do Distrito Federal. Destaquemos, entre suas obras, o impor- 
tante estudo - "Civis em Liderança Militar". A edição da obra de 
Varnhagen - "A Questão da Capital - Marítima ou Interior", por ele 
enriquecida com numerosas notas e comentários. 

4 - M o n s m h m  M o m M  dR Aquino Barbosa - também da Bahia, 
Salvador, autor de valiosos trabalhos históricos sobre o seu Estado, 
foi membro da Academia de Letras e do Instituto Geográfico e His- 
tórico da Bahia, teve brilhante atuação no 1 9  Congresso de História 
da Bahia e foi eleito para esta Casa em 7 de junho de 1952. 
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S6CIO HONORARIO 

5 - Luk de Toledo Pzsai 'Sobrinho - Natural de São Paulo, onc 
nasceu aos 3 de setembro de 1888, de tradicional família paulist 
advogado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, figui 
de prol de nossa sociedade, envolveu-se competentemente na vida dc 
negócios, teve destacada atuação política e deu a São Paulo, ao long 
de sua notável vida pública, inestimável cooperação laboriosa, int 
lectual, associativa e política. De suas publicaçõles, que traduzem e11 
quentemente a sua personalidade de escol, lembremos o trabalho - 
"Como se Organizou e Agiu o M.M.D.C." - a histórica sigla adotac 
em 1932 com as iniciais de Miragaia, Martins, Drausio e Camargo, ( 

heróis paulistas tombados no 23 de maio de 1932, para designar 
Órgão que deu cobertura magistral ao Movimento Constitucionalis 
de São Paulo e do qual o Dr. Luiz Pisa Sobrinho foi o superintenden 
geral. Em 1957, quando do 25" aniversário da Revolução Paulist 
escreveu ele para as nossas com~emorações um relato fiel de toda 
sua atividade no "MMDC", do qual transcrevemos o seguinte: "be 
andou o Instituto Histórico e Geográfico, guarda vigilante das ma 
altas tradições paulistas, promovendo uma série de palestras pai 
remlemorar o Movimento Constitucionalista de 1932, no transcurso ( 

250 aniversário de sua deflagração. Ocorre a efeméride de nossa ep 
péia, precisamente no momento em que os padrões morais e cívici 
da vida nacional, refletem o solapamento de que foram vítimas 
nossas bases culturais e econômicas". E mais adiante - "Nós, os qi 
a Providência poupou para viver os novos acontecimentos nestes cini 
lustros, desde o histórico 9 de Julho, aqui estamos reunidos para d, 
às novas gerações o testemunho do que foram aqueles dias em qi 
os paulistas, os brasileiros de outros Ektados e os estrangeiros aq 
radicados, escreveram com a energia e o civismo de seus maiores, co 
suor e sangue, as mais gloriosas páginas da história de São Paulo 
do Brasil". 

Eleito para esta Casa após sua brilhante estréia na tribuna 1 

sodalicio, em 1960, peça destacada do brilhante governo do inesqc 
cível Armando de Sales Oliveira, foi também dedicado membro i 

sociiedade dos 21 Irmãos-Amigos, onde teve ensejo de prosseguir ca 
o descortino que lhe era peculiar, a vocação cívica de seu grande cor 
ção, de paulista e brasileiro. Faleceu nesta Capital à 5 de maio 
corrente ano. 

S6CXOS - TITULARES 

6 - Antonw Benedito Machado Plorence - natural de Jacuting 
Minas Gerais, nascido à 22 de agosto de 1901, autodidata, escritc 
poeta, teatrólogo, conferencista, jornalista, parlamentar, em um 
seus apreciados romances definiu-se como "mineiro de nascimen 
paulista de 400 anos, carioca de formação e brasileiro para semprc 
Eleito para esta Casa em julho de 1963, o fecundo beletrista, que 1 
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condecorado pela sua participação no Exército Nacional, na Confla- 
gração de 1914 - 1918, deixou obra rica e variada, da qual citaremos 
aqui, em sua homenagem, os seguintes trabalhos - para teatro - 
"Auto-Lotação", apreciada revista e as comédias - "Os 40 Ladrões", 
"Palhaço" e a "Divina Comédia". Na poesia "Velhas Taipas, Velhos 
Muros" e "Redondilhas". Romances - "O Desembargador Ruival", 
"A Bossoroca", "Querência", "Almas Quadradas". Descendente dos 
velhos troncos paulistas e do maravilhoso memorialista da ESrpedição 
Langsdorff, Hercules Florence, o imaginoso criador de tantas páginas 
felizes em nossa literatura, servidor de São Paulo e do Brasil na paz 
e na guerra, nas belas letras e nos estudos históricos, nos centros 
cívicos e culturais, é uma figura que sobremodo honra a nossa galeria 
de Sócios Titulares. 

7 - Jmd AZves Paima - natural de Cajurú, onde se iniciou na 
vida pública, como vereador e presidente da Câmara Municipal, de 
1923 a 1930, companheiro de Armando de Sales Oliveira na promis- 
sora restauração democrática de São Paulo, empreendida por aquele 
extraordinário homem público, Alves Palma foi deputado federal dos 
mais atuantes, de 1935 a 1937, foi constituinte em 1946, advogado, 
assistente técnico do Serviço Social. Foi eleito para o sodalício em 
1942 e publicou, entre outros trabalhos de interesse histórico, o exce- 
lente estudo "Iguatemi". O governo do Paraguai o distinguiu com 
o título de Comendador. A simples enumeração das entidades que 
o saudoso companheiro vinha brilhantemente integrando dá a medida 
de seu admirável espírito cívico, de seu apego às tradições, de sua 
notável formação social e política - Sociedade dos Antigos Alunos 
da Companhia de Jesus, Associação dos Cavaleiros de São Paulo, do 
Ateneu Paulista de História, Comissão Pró-Monumento da Fundação 
de São Paulo e Instituto Genealógico Brasileiro. Criatura afável e 
atenciosa, apesar da idade provecta, frequentava com assiduidade o 
sodalício, encantando-nos com a sua palestra interessante e instrutiva. 
O seu desaparecimento deixa uma lacuna sensível no Instituto que ele 
tão primorosamente serviu. 

8 - O l m  Batr&a Filho - de Pirinópolis, Goiás, onde nasceu a 
13 de junho de 1918, advogado, da Associação dos Geógrafos do Brasil, 
da Sociedade Brasileira de Estatística, do Instituto de Direito Social, 
inspetor regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Ebtatística, 
exerceu importante função cultural na Secretaria Estadual de Cultura 
na administração Paulo Egídio Martins, quando tivemos oportunidade 
de conhece-lo melhor e contar com a sua valiosa colaboração na obra 
de implantação e desenvolvimento dos Museus Históricos e Pedagó- 
gicos que então criávamos no interior do a t a d o .  No que tange à 
divulgação histórica o ilustre e saudoso mestre deixou publicados os 
seguintes trabalhos: Aspectos da Economia Acucareira no Século XVI; 
Ecologia e Aspectos Demográficos do Estado de São Paulo; A Fazenda 
de Café em São Paulo; Condicionamento Geográfico da Industriali- 
zação; A Organização e Funcionamento da Estatística nos Estados 
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Unidos da América do Norte; eleito para o Instituto em 1961, faleceu 
nesta Capital em 14 de janeiro do corrente ano. 

S6CIOS ~ R i T O S  

9 - José Ca&s ds Ataliba Nogueira - natural de Campinas, 
distinguiu-se, desde muito jovem, pelos seus dons oratórios, pois no 
Ginásio Diocesano Santa Maria de Campinas, que fnequentei em 1927, 
antes de me transferir para o Colégio Culto à Ciência da mesma cidade! 
encontrei ainda a ressonância de seu talento oratório, como orador, 
que havia sido, da Academia Literária Rui Barbosa daquela casa de 
ensino. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco onde se 
diplomou em 1925, foi orador do Centro Acadêmico XI de Agmto 
foi Catedrático de Direito Público e Constitucional e Teoria Geral dc 
Estado na mesma Faculdade de São Paulo, profiessor de jornalismo e 
ética na Escola de Jornalismo Cásper Líbero. hcionou na Faculdadf 
de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, nas Faculdades da Pon- 
tifícia Universidade Cat6lica de São Paulo, Livre-docente na extinta 
Faculdade Paulista de Direito e foi ainda promotor público em Itape 
tininga. 

Católico praticante e nacionalista convicto, como registrou o jorna 
"O Estado de São Paulo" por ocasião de seu falecimento, nos seu 
discursos e escritos defendia com vigor pontos de doutrina a seu vei 
fundamentais para a construção de um Brasil maior. Foi secretáric 
do Governo Estadual, deputado federal pelo Estado de São Paulo 
membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e titular d: 
cadeira no 29 da Academia Paulista de Letras. Ao tempo em qut 
exerceu a Secretaria Estadual da Educação, o professor Ataliba No 
gueira prestigiou de maneira magnífica o trabalho do Serviço de Mu 
seus Históricos, então afeto aquela Secretaria de Estado, contribuindc 
com sua ação esclarecida para que se consolidassem numerosos museu! 
implantados em municípios paulistas; entre as medidas de grandc 
alcanoe por ele adotadas, está o ato pelo qual reconheceu com valo: 
de títulos para os concursos do magistério os certificados de freqüênci: 
dos cursos de museologia que ministrávamos no Interior, com a fina 
lidade de interessar as autoridades municipais, o magistério, estudan 
tes e a população em geral na formação e desenvolvimento dos museu! 
históricos locais; foram cerca de 300 cursos com freqüência superio 
a 200.000 interessados, e que graças ao professor Ataliba Nogueir: 
alcançaram integralmente o objetivo a que se propunham. 

Todo nosso carinho ii memória do querido amigo, valoroso pau 
lista e admirável pupilo de D. João Batista Correa Nery, o venerandc 
Bispo de Campinas. 

10 - Cmoneil Jm& Hypdytko Trigwirirzho - de Bananal, nas 
cido a 23 de junho de 1900, normalista pela Escola Normal de Guara 
tinguetá, exerceu inicialmente o magistério primário de 1919 a 1920 
ingressando na milícia estadual, então Fôrca Pública de São Paulc 
ascendeu rapidamente na corporação, fez o Curso de Aperfeiçoamentc 
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de Oficiais do Exército Nacional, foi instrutor e professor da Escola 
de Oficiais da Força Pública de 1924 a 1930, ajudante de ordens do 
comandante geral da Força em 1924, do presidente do Estado, de 1928 
a 1930, chefe da Casa Militar do interventor Fernando Costa. Parti- 
cipou ativamente da vida cultural do sodalício e dentre os seus tra- 
balhos históricos destacaremos o interessante estudo: "Caxias", belo 
escorço biográfico do Patrono do Elxército Brasileiro. Eleito para o 
Instituto em 5 de setembro de 1946, faleceu no dia 5 de fevereiro do 
corrente ano. Representou condignamente nesta Casa o notável corpo 
de oficiais da heróica Polícia Militar do Estado integrados no sodalício 
como estudiosos de nossa vida militar. 

11 - Paulo Barbosa de Campos Filho - admitido no Instituto 
em 5 de agosto de 1936, classificado como advogado ilustre, ornamento 
da nobre classe e distinto funcionário da Pnefeitura Municipal de São 
Paulo, onde exercia as funções de diretor do Departamento Jurídico, 
teve ensejo de assumir provisoriamente a Prefeitura de nossa Capital 
num dos impedimentos do titular. Foi também professor de nossa 
tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e viu-se 
por fim convocado para assumir o cargo de desembargador do Tribu- 
nal de Justiça, em cujo exercício se aposentou. Criatura excelente, 
delicado, desprendido, duma afabilidade que a todos seduzia, acompa- 
nhava com interesse as realizações culturais do sodalicio, cultuava 
fervorosamente as nossas gloriosas tradições e emprestava ao Insti- 
tuto, na categoria de seu sócio emérito, a prestigiosa solidariedade 
com que nunca lhe faltou. 

12 - Paulo Ricardo da Sillveira Samtm - de São Roque, filho do 
historiador da cidade, professor Joaquim da Silveira Santos, antigo 
assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP, pertenceu ainda à 
Academia Paulista de História, à União Brasileira de Escritores, à 
Sociedade Paulista da Hist<ória da Farmácia, à Associação Paulista de 
Imprensa, à Ordem dos Velhos Jornalistas e à Academia de Letras 
de Campos do Jordão. 

O inesquecível confrade, que foi nosso auxiliar por vários anos na 
Divisão de Museus, revelando sempre o mais devotado interêsse pelos 
assuntos históricos, colaborava ativamente na imprensa paulista, per- 
tencia também à Academia Paulistana de História e das obras que 
deixa publicadas anotamos - "O Conselheiro Carrão", "O Tropei- 
rismo", "Contribuição para a História de imprensa Paulista" e "His- 
tória da Imprensa Paulista". Na sessão de 3 de agosto último tivemos 
ensejo de saudá-lo pelo recebimento da medalha "Alexandre de Gus- 
mão", venera com a qual o Instituto galardoou os seus notáveis ser- 
viços & cultura e & história. Não apenas o sodalicio, mas todas as 
entidades das quais era um dos membros mais entusiástas e atuantes, 
sofrem com o seu desaparecimento, uma grande perda. 

13 - V&m L e h t x  - da Alemanha, ao ser proposto para sácio 
do Instituto, recebeu da Comissão de Pareoeres, integrada então pelos 
confrades Amador Florence, José Pedro Leite Cordeiro e Francisco 
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Teive de Almeida Magalhães, o seguinte parecer, que sintetiza aami- 
ravelmente o alto merecimento do grande morto: "O professor Victor 
Leintz, doutor em Filosofia Natural, pela Universidade de Heidelberg, 
e professor catedrático por concurso da Faculdade de Filosofia, Ciên- 
cias e Letras da Universidade de São Paulo, é um dos mais notáveis 
geólogos da geração atual. A ciência a que se aplica está intima- 
mente correlacionada com a geografia e a história, principalmente no 
que se refiere a geografia física. Chefe do Departamento de Geologia 
e Paleontologia da Universidade de São Paulo, prestou ao país que 
escolheu para sua pátria efetiva os mais assinalados serviços, mérito 
de uma grande vida que o Brasil jamais poderá olvidar. 

14 - Américo BoZqna - de Pauso Alegre, Minas Gerais, Nas- 
cido a 2 de de fevereiro de 1903, radicado em São Paulo onde exerceu 
a profissão de jornalista, foi dinâmico batalhador dos interesses da 
cidade, do Estado e do País, através do vespertino "A Gazeta", que 
competentemente dirigiu e no qual procurou divulgar com alvoroça 
as realizações do Instituto, notadamente em suas promoções cívicas 
e culturais. A exemplo do que fazem hoje os solertes jornalistas Galvão 
Bueno Trigueirinho, Tavares de Miranda, Adriano Campanhole, Paula 
Zing, Arruda Camargo, Hélio Dãmante, Pedro Ferraz do Arnaral, o 
saudoso confrade Bologna não perdia uma promoção do sodalicio e 
levava a todo São Paulo as mensagens da Casa, num jornalismo sadia 
e construtivo, bem à altura do desenvolvimento econômico, social, 
intelectual e político do Estado. 

Atendendo-se para esta patriiótica e desinteressada colaboração, 
conferiu-lhe o Instituto o galardáo de seu sócio benfeitor. E na pro- 
posta então submetida à votação em plenário e unanimemente apro- 
vada, lemos o seguinte parecer da Comissão de Sindicância: "Bem aqui- 
latados os bons e numerosos serviços prestados ao Instituto pelo Sr, 
Américo Bologna, como jornalista e redador do vespertino "A Gazeta", 
esta Comissão entende que o mesmo deve fazer parte do quadro deste 
Instituto como sócio benfeitor". 

Louvada seja sempre nesta Casa a memória do generoso e admi- 
rável Américo Bologna. 

15 - Cmndador J m q ~ i m  Lima FernandRs Moreira - da Gua- 
nabara, nascido a 12 de julho de 1904, advogado pela Faculdade dc 
Rio de Janeiro, fez parte do Instituto dos Advogados, do Instituto de 
Direito Social, da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, da 
Sociedade da História da Medicina, do Instituto da Organização Ra- 
cional do Trabalho, zeloso servidor da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, o comendador Moreira, admitido no sodalicio como seu 
sócio benfeitor e, posteriormente, eleito diretor tesoureiro na gestãc 
Leite Cordeiro, dedicou-se exemplarmente i% esta Casa, sendo de sua 
administração direta as grandes obras de instalações e aperfeiçoamentc 
que aqui se introduziram, notadamente no 79 andar, onde se organi- 
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zaram os serviços de diretoria, tesouraria, secnetaria e salão de recep- 
ção. Cuidou dedicadamente da tesouraria a seu cargo e foi para o 
presidente Leite Cordeiro um auxiliar precioso, fértil em soluções 
felizes para os inúmeros problemas que em tempos difíceis como os 
que estamos atravessando, soem acometer os administradores, notada- 
mente das entidades culturais e associativas. 

Ele escolheu para seu patrono no sodalicio essa admirável figura 
do panteão cívico brasileiro: o embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, glória maior da terra de Sáo Paulo e sobre a qual se derra- 
maram as mais consagradoras hosanas da veneração e do respeito da 
nacionalidade, por ocasião da celebração, à 6 de outubro corrente, do 
centenário de seu nascimento. 

Pelas mãos do querido comendador Moreira encerramos este mo- 
desto registro das galas fúnebres que nos envolveram nesta hora, com 
a exaltação do ilustre brasileiro, presidente perpétuo do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro e falecido em São Paulo aos 28 de 
janeiro de 1968. 

Sobre a grande vida do homenageado o historiador Antonio Barreto 
do Amaral vem de publicar aplaudido ensaio: "José Carlos de Macedo 
Soares: Embaixador da Paz - Chanceler das Américas", obra que 
Arruda Camargo declara ter-lhe revelado de corpo inteiro: "um homem 
justo e bom, sorrindo para o futuro da pátria, que ele amou honesta e 
apaixonadamente e pela qual tanto se sacrificouJ'. Barreto do Amaral 
já disse tudo do ilustre paulista. Limitemo-nos, por isso, à bondade do 
generoso coração do mestre. E diante do saudoso embaixador, por 
certo espiritualmente presente à religiosidade deste culto, lembremos 
apenas, no acervo inescrutável de sua formosa vida, três gestos subli- 
mes, que testemunham por inteiro a grande alma que ele foi: em 
Campos do Jordão, ao ser informado que alguns maloqueiros se tinham 
instalado com suas famílias em sobras de sua fazenda, remanescentes 
dos bens doados a instituições de caridade, fez vir à sua presença o 
tabelião e transferiu-os aos ocupantes por escritura pública, um lote 
para cada um, pagando ele próprio todas as despesas, inclusive do 
registro no cartório respectivo. Outra atitude de Macedo Soares: às 
vésperas do Natal e fim de ano, ordenava um levantamento na Caixa 
Econômica, de todos os objetos ali colocados, sob penhor, pelas viúvas 
e pessoas desvalidas, resgatava-os e os devolvia aos seus proprietários, 
que agradeciam aos céus a dádiva inesperada! Finalmente, às vés- 
peras do dia dos mortos, percorria a necrópole municipal, anotava os 
túmulos arruinados e abandonados, e os fazia restaurar por sua conta, 
para que aqueles jazigos se apresentassem redivivos, no dia de finados, 
gesto piedoso de um coração católico que acreditava firmemente na 
origem divina da vida e praticava com grande unção cristã, os santos 
~nsinamentos do Senhor. 

Reverenciemos São Paulo, na santidade moral destes filhos exem- 
plares, cujas vidas edificam, encorajam e confortam, na rota de nossos 
grandes sonhos! 



HOPI/LENAGEM AOS SQCIOS FALECIDOS EM 1984 

Vim% 8 t h  Campo 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo se reune, solc 
liemente, nesta tarde, para reverenciar com reconhecimento, emoçã 
e saudade, os inesquecíveis companheiros falecidos no decurso do an 
social que ora se encerra. 

Entidade criada para preservar, no curso das gerações, a memC 
ria histórica de São Paulo e do Brasil, dar o seu decidido concurso 
defesa das tradições que consolidam e impulsionam o processo d 
nossa brasilidade, bem de ver que ao sodalício cabe, igualmente, 
dever de cultuar a vida e a obra de quantos se colocaram a seu sei 
viço, na luta por estes alevantados e sublimes ideais. E se examina1 
mos o documentário que entesoura, por quase um século, o compoi 
tamento do Instituto desde sua fundação em 1894, verificaremos qu 
esta prestigiosa casa da história jamais se descuidou desse indecl 
nável dever, vinculando-se de tal sorte aos feitos de seus associadc 
e colaboradores, que cerimoniais como este, que ora estamos real 
zando, se inscreveram entre suas imposições estatutárias. 

Na arregimentação dos mestres que se empenharam, em açcH 
diretas e indiretas, para que o Instituto se prestigiasse no cenário ir 
telectual brasileiro e alcançasse os patrióticos objetivos que o insp 
ram, envolveram-se todos os Estados da Federação, numa irresist 
vel bandeira de solidariedade cultural e cívica, que levou a todo Te1 
ritório Nacional a nossa mensagem de amor ao Brasil e fervoros 
apêgo às suas raízes históricas. 

E não nos esqueçamos, por outro lado, dos que perseveraran 
e perseveram, nesta Metrópole gigantesca em que se converteu Sã 
Paulo, na obra admirável projetada um dia por Jaguaribe, Leã 
Bourroul, Toledo Piza e vitoriosamente sustentada por Prudente d 
Moraes, Cesário Mota Junior, Duarte de Azevedo, Carlos Reis, Garci 
Redondo e Teodoro Sampaio e seus sucessores de 1895 até hoje, 
mercê dos quais, o instituto Histórico e Geográfico de  São Paulc 
neste ano de graça de 1984, é uma esplendida realidade na vida c 
vica, cultural e social do Brasil. 

A dimensão nacional desta Casa ganha relêvo especial em mc 
mentos como este, quando o Sodalício se volta especialmente para 
quadro de seus associados, a fim de tributar carinhosa homenagem 
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quantos, no decorrer do ano social, tiveram encerrada a sua vida ter- 
rena, e se alcandoraram no culto de nossa veneração e saudade, como 
companheiros valorosos que tanto auxiliaram o sodalício no estudo e 
na divulgação dos feitos de nossos antepassados, exemplares consa- 
grados, no tempo e no espaço, a serviço das tradições e da história. 

O primeiro dos confrades que estamos reverenciando hoje, acena- 
nos com o promissor rincão paraense, em cuja capital, Belém, a ciência 
brasileira criou o mais importante e precioso laboratório dos estu- 
dos científicos e históricos da Arnazonia, o universalmente conheci- 
do Museu Goeldi. Trata-se do consócio - Correspondente Nacional - 
Carlos Heitor Castelo Branco, filho de Heitor Castelo Branco e Da 
Ana Silvia Ferreira Castelo Branco, nascido em Belém aos 6 de Abril 
de 1910. Jornalista, colaborou na Imprensa de sua terra - "O Estado 
do Pára", e na imprensa do Rio de Janeiro, onde frequentou o Colé- 
gio Pedro 11 e a Faculdade de Direito, figurando entre os colaborado- 
res do "Correio da Manhã", "Noite Ilustrada", "Rio Magazine" e a 
revista infantil "O Tico-Tico". 

De seus trabalhos históricos destaquemos aqueles que ele próprio 
indicou a consideração desta casa - "Gloriosa e Trágica viagem de 
Cabra1 ao Brasil e As Indias", "Monteiro Lobato e a parapsicologia", 
"O Padrão de Porto Seguro" e "A Conquista da Amazônia". O ilustre 
representante do Pará foi eleito sócio Correspondente Nacional em 14 
de outubro de 1981. 

Do Pará descemos para a Bahia e Minas Gerais através de São 
Paulo - é o consócio, também Correspondente Nacional - Arqui- 
medes Pereira Guimarães, o qual, nascido em Santos, engenheiro pela 
Escola Politécnica, cujo grêmio presidiu, membro atuante da Liga 
Nacionalista, residiu posteriormente em Salvador, Bahia, participando 
entusiasticamente da vida cultural da terra do grande Rui, que deno- 
dada e dedicadamente serviu. Transferiu-se a seguir para Belo Hori- 
zonte, onde se distinguiu como infatigável e brilhante estudioso de 
nosso passado, numa inquebrantável fidelidade aos rumos cívicos de 
sua mocidade, cultor, sobretudo, da vida e obra de seu patrono nesta 
casa - Teodoro Sampaio, comentados em trabalhos profundos 
e primorosos. 

Admitido no Instituto aos 6 de março de 1933, era aos mais anti- 
gos de nossos confrades, e entre as obras que nos deíxou, recordamos 
o excelente trabalho que elaborou em 1932, quando do IV Centenário 
da Fundação de São Vivente, a 22 de Janeiro daquele ano, e que lhe 
abriu as portas do Sodalício. 

Ele faleceu em Belo Horizonte, onde residia. 

Outro confrade ilustre nos leva agora ao Rio de Janeiro - Eduar- 
do Canabrava Barreiras, nascido em Curvelo, Minas Gerais, aos 11 de 
julho de 1908, mas radicado na antiga Capital Federal, onde ingressou 
na mais antiga casa da história nacional - O Instituto Histórico e Geo- 
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gráfico Brasileiro. Foram seus pais João Barreiros e D. Etelvina Cana- 
brava Barreiros. 

Escritor, historiador, cartógrafo, foi eleito sócio Correspondente 
Nacional aos 19 de Julho de 1975. 

Especialista em Geografia e Cartografia, foi das mais expressi- 
vas a sua contribuição para o desenvolvimento e a divulgação da car- 
tografia nacional, sobretudo com os trabalhos que elaborou para o 
Museu Nacional, a Academia Militar de Agulhas Negras, o Departa- 
mento Nacional de Correios e Telégrafos, o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti- 
ca, a 38 Zona Aérea. 

Entre os seus trabalhos históricos existentes no sodalício estão - 
"O Itinerário da Independência" e "Do Fico ao Brasil Independente", 
excelentes monografias que documentaram a sua proposta de ingresso 
em nosso quadro social. 

O saudoso General Amir Borges Fortes nos leva, a seguir, ao ex- 
tremo sul do País, ao Rio Grande do Sul, sobre o qual se debruça, 
enternecido, empolgado com sua geografia e sua história. Filho de Jo- 
nathas Borges Fortes e de Da Serafina Rego Monteiro Fortes, ele nas- 
ceu em São Gabriel. Diplomou-se em Medicina pela Universidade Fe- 
deral do Rio Grande do Sul, e fascinado pelas gloriosas tradições mili- 
tares do heróico berço do grande Osório, voltou-se para a carreira das 
armas, chegando ao generalato. Fez o curso da Escola Militar, recebeu 
as veneras do Pacificador, do Esforço de Guerra, de Grande Oficial 
da Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial da Ordem de Rio Branco, 
Grã Cruz da Ordem do Mérito Militar do Paraguai, Grande Oficial da 
Ordem do Mérito Militar da Argentina e a Medalha de Ouro pelos seus 
30 anos de serviço militar ao Brasil. 

O ilustre oficial foi ainda Secretário de Energia e Comunicações 
do Rio Grande do Sul, Presidente da Companhia de Energia Elétrica 
do Rio Grande do Sul, Diretor da Integração Nacional e da Petrobrás. 

De sua copiosa produção publicitária, envolvendo absorventemente 
a vida riograndense, citam-se sobretudo os seguintes trabalhos: "Geo- 
grafia física do Rio Grande do Sul", "Aspectos Fisiográficos, Demográ- 
ficos e Econômicos do Rio Grande do Sul", "Panorama Econômico do 
Rio Grande do Sul", "Compêndio de História do Rio Grande do Sul", 
"Compêndio dle Geografia do Rio Grande do Sul", "História Adminis- 
trativa, Judiciária e Eclesiástica do Rio Grande do Sul", além de di- 
versos estudos de Geografia e história. Ele foi eleito nosso confrade 
Correspondente Nacional em 27 de Fevereiro de 1980. 

Retornernos por fim ao nosso São Paulo e evoquemos os compa- 
nheiros, paulistas de nascimento ou adoção, cuja ausência definitiva, 
como a dos demais confrades citados, enche de saudade e mágoa o nosso 
venerando Sodalício. 

São eles: 
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Lauro de Barros Siciliano, nascido nesta Capital aos 15 de maio 
cle 1909, filho de Heribaldo Me10 Coelho Siciliano e D" Elvira de Queiroz 
Barros Siciliano. Eleito para esta Casa em 11 de Janeiro de 1964, lia 
categoria de Sócio Honorário, o distinto engenheiro, figura de desta- 
que nos meios sociais paulistanos, exerceu numerosos encargos que 
ilustram eloquentemente a festejada e benemérita ação pública que 
desenvolveu em sua laboriosa e fecunda existência. Presidente, por 
duas vezes, da Sociedade Amigos da Cidade, Presidente do Conselho 
Rodoviário do Estado, do Instituto e do Club de Engenharia, Diretor 
da Confederação das Famílias Cristãs, membro da Associação de En- 
genheiros, da Associação dos Cavaleiros de São Paulo, Presidente da 
Associação Brasileira de Cibernética e Gerente de assuntos interna- 
cionais da Ford do Brasil. Integrou igualmente o Conselho Supremo 
da Sociedade Veteranos de 32 - MMDC. 

Owaldo Monteiro Fleury, de Botucatú, neste Estado, onde nasceu 
aos 11 de julho de 1902, filho de José Augusto de Souza Fleury e de 
I 3  Guiomar Monteiro Fleury. Contador e engenheiro, elegeu-se nosso 
consócio Honorário em 29 de junho de 1964. Escolheu para seu pa- 
trono José Vieira Couto de Magalhães e pertenceu também 5 Sociedade 
Geográfica Brasileira, ao Instituto Histórico e Geográfico Guarujá- 
-Bertioga, 5 Associação Paulista de Imprensa, à Sociedade Amigos da 
Espanha, 5 Associação União dos Escoteiros do Brasil. 

Vocacionado para as letras históricas, que entusiásticamente cul- 
tivou, como revelam os inúmeros institutos culturais a que pertenceu, 
deixou, entre outros estudos, "O Indefectível Tio San", "Dias Tumul- 
tuosos na Catalunha" e "Síntese da Vida e Obra de José Vieira Couto 
de Magalhães". 

Paulo Emílio de Andrade Vilhena, eleito Sócio Honorário em 17 de 
fevereiro de 1968, tomou posse no dia 3 de agosto desse ano, escolhen- 
do para seu patrono João Pedro da Veiga Filho. 

Natural de Belo Horizonte, onde nasceu aos 29 de agosto de 1926, o 
dr. Paulo Ernilio era filho de Manoel Maria Paiva de Vilhena e de D" 
Maria da Conceição Andrade Vilhena, bacharelou-se em ciências juridi- 
co-sociais pela Faculdade de Direito de Minas( Universidade de Minas 
Gerais) em 10 de dezembro de 1952. Exerceu a Promotoria Pública em 
sua terra natal de 1953 a 1955. Transferiu-se para S. Paulo neste ano, 
ingressando em nossas magistraturas como juiz substituto da 36 seção 
Judiciária, com sede em Taubaté. De 1955 a 1963, em Votuporanga, 
exerceu o juizado de 1 3  e 26 entrancias. Promovido para S. Paulo, aqui 
ocupou a 33 e a 4+entrâncias, 1965, foi nomeado Juiz Substituto de 29 
instância em 21 de agosto de 1969 e, em 1973, convocado para o Tribu- 
nal de Alçada. Por merecimento alcançou, em 28 de novembro de 1979, 
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, onde integrou, sucessiva- 
mente, as Egrégias Seções Civis, segunda e primeira, tendo ainda exer- 
cido a direção da Revista de Jurisprudência do nosso Tribunal. 

De seus trabalhos históricos e forenses destacamos: Genealogia 
Campanhense, Filosofia do Direito, Monografia sobre Direito Subje- 



188 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAUL 

tivo e Direito de Ação, Direito Comparado, Aspectos Econômicos c 
Direito de Famílias na Russia e no Ocidente, Sentenças sobre Que; 
tões Jurídicas. 

Raimundo Alvaro de Menezes, natural de Fortaleza, Ceará nasce 
aos 5 de Março de 1903, filho de Francisco Benjamin de Menezes, e c 
D+Rita Moreira de Menezes. Formado em Direito, fixou-se em Sã 
Paulo, exerceu o cargo de Delegado de Polícia, em que se aposento1 
consagrou-se ao jornalismo, à literatura e à história, de que nos legc 
valiosa e farta bibliografia. Ingressou no sodalício como sócio titulz 
em 9 de junho de 1956, sendo promovido posteriormente a sócio emc 
rito. Pertenceu à União Brasileira de Escritores, cuja presidência exe 
ceu em sucessivos mandatos, ao Pen Club de São Paulo, à Câmara Bri 
sileira do Livro, tendo ainda sido Diretor do Departamento de Cu 
tura da Prefeitura Municipal de S. Paulo. Eleito para a mais importa1 
te  entidade literária de São Paulo, a Academia Paulista de Letras, r 
Cadeira que fora ocupada pelo Príncipe de nossos poetas - Guilhe 
me de Aimeida, Raimundo procurou conservar-se 2 altura dessa c01 
sagradora investidura e enriqueceu a sua vasta bibliografia, de escritc 
e historiador, vulto brilhante desta casa, na qual teve como patron 
Capistrano de Abreu, com as obras que passamos a enumerar: "Ca 
tas e Documentos de José de Aiencar" e "Aluizio Azevedo", "Cois~ 
que o Tempo Levou", "Crônica Histórica de Fortaleza Antiga", "Hii 
tória de São Paulo", "Aconteceu no *lho São Paulo", "Clovis Bev 
lacqua", "Crimes e Criminosos Célebres", "Eknílio de Menezes, o Últ 
mo Boêmio", "Martins Fontes", "Capistrano de Abreu", "São Paul 
de nossos avós", "Vida e obra de Campos Sales" e finalmente "Dicic 
nário Literário Brasileiro", monumental compilação de exposições 
biografias, na qual revelou extraordinária capacidade de análise, c( 
roamento de copiosa e extenuante pesquisa. 

De suas viagens ao velho mundo e ao paraíso amazônico deixa 
dois livros encantadores: "Outras Terras, Outras Gentes" e "Nas Ribz 
do Rio Mar". 

E encerrando o comovente desfile dos companheiros que se forai 
desta para melhor, legando-nos, com o exemplo de suas vidas fecui 
das e beneméritas, a angústia de suas ausências, tão doloridas e sei 
tidas a seus familiares, amigos e confrades desta Casa, a figura ine 
quecível de Nicolau Duarte e Silva, querido amigo que ingressou n 
Instituto em 23 de fevereiro de 1931 e se consagrou nesses 53 anos d 
presença no venerando Sodalício como um dos de seus membros ma. 
dedicados, operosos e abnegados. 

Admitido como sócio Titular em 1931, já no ano seguinte era dc 
signado para a secretaria do Instituto, integrava a comissão de Red: 
ção da Revista e cuidava com entusiasmo e diligência, da preservaçã 
do patrimônio social, enriquecimento de seus acervos históricos e apei 
feiçoamento da funcionalidade de seus serviços. 
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Jornalista solerte funcionário do prestigioso jornal "O Estado de 
São Paulo", interessou-se pela preciosa hemeroteca do Instituto, que pa- 
ciente e competentemente administrou, concorrendo para que esta se- 
ção do sodalício recebesse a denominação do jornalista que ele tanto 
admirava: Júlio Mesquita. A s  designações que se sucediam atestando 
os seus magníficos trabalhos na manutenção e desenvolvimento do so- 
dalicio: Secretaria, Publicações, Departamento de Hemeroteca, Depar- 
tamento do Arquivo, Comissão de Numismática. Com relação a Numis- 
mática, foi decisivo o seu concurso para a publicação dos valiosos ori- 
ginais de Alvaro de Sales Oliveira e que proporcionaram a bibliogra- 
fia Numismática brasileira, o magistral estudo das moedas de ouro 
do Brasil, pelo que Nicolau recebeu de Afonso de Taunay os mais calo- 
rosos elogios. Em memorável sessão manifestou o seu entusiasmo 
pelas providências adotadas pelo inesquecível Armando de Sales Oli- 
veira no sentido da solução da questão de limites São Paulo/Minas, 
bem como a sanção da lei que ordenava a divulgação dos documentd 
históricos recolhidos ao arquivo do Estado. Em 1941 foi eleito Vice- 
-Presidente, não se omitindo, nem jamais esmorecendo, na luta em de- 
fesa, de seu ingresso até quase nossos dias, em prol da afirmação, da 
consolidação e do engrandecimento desta venerável Instituição, insubs- 
tituível casa da história de São Paulo. 

Nicolau Duarte e Silva, nesse meio século de magnífica participa- 
ção na atividade histórico-cultural do sodalicio, pois faleceu a 3 de ju- 
lho último, gravou para sempre a sua presença nas tradições desta 
casa, da qual foi incontestavelmente, mau grado a sua discreção e mo- 
destia, um dos valores mais radiosos e autênticos. O cinquentenário 
do Instituto, em 1944, foi condignamente celebrado, inclusive com os 
subsídios de seus apontamentos históricos e a resenha analítica da Re- 
vista, que lucidamente empreendeu. 

Senhores 
Ao render a estes oito companheiros as homenagens a que eles 

indiscutivelmente fazem juz, homenagens pelo exemplo edificante de 
amor as mais condicionantes tradições paulistas e adesão total à sacros- 
santa causa da sobrevivência da Pátria brasileira, dominando as emo- 
ções que nos sufocam, saudemos nesses inesquecíveis confrades a glo- 
riosa memória desta casa, que se vai "Da lei da morte libertando", 
graças ao fulgurante concurso de suas vidas. 



NOTICIARIO 

COLAR DE JOÃO RAMALHO 

No dia 21 de Julho de 1984, por iniciativa do Instituto Geneali 
gico Brasileiro, foi entregue ao historiador Pedro Ferraz do Arnaral 
Colar de João Ramalho, que essa entidade consagra àqueles que se s, 
lientam por serviços prestados 2 História e ciências afins. O ato re 
lizou-se a noite, na residência do galardoado, que recebeu numero! 
delegação de representantes das associações participantes da homen, 
gem, em cujo nome falou o deputado Israel Dias Novaes. Expoz o or, 
dor os objetivos da reunião: expressar a alta conta em que as socied, 
des culturais de São Paulo têm os mériTos do escritor que acaba c 
condensar num só tomo os seis volumes da obra monumental de Pau 
Nogueira Filho, que narrou, minuciosa e documentadamente, os antc 
cedentes e os episódios culminantes do movimento constitucionalisl 
de 32. Depois de se referir aos trabalhos literários e jornalísticos c 
Pedro Ferraz do Amaral, aos quais teceu os maiores elogios, declarc 
que a outorga da Medalha João Ramalho constituia justo preito d: 
entidades culturais paulistas a um trabalhador da pena que, em ma 
de sessenta anos de ininterrupta atividade, jamais deixou de servir 
sua terra e sua gente. 

Agradecendo, o acadêmico Pedro Ferraz do Amaral proferiu i 

seguintes palavras: 

"Meus amigos. 

A presença de tão ilustre assembléia em nossa casa comove-ir 
e confunde-me. Comove-me pela significação do aprêço das nobrc 
entidades culturais que aqui se representam; confunde-me porque, e1 
verdade, não vejo motivos para tão desvanecedora manifestação. Qi 
trabalho o meu, em face do que outros dispenderam de esforços, ( 

desprendimento, de verdadeiro heroismo, dando sangue e vida pe' 
causa? Ao condensar a monumental e nunca assaz louvada obra 
Paulo Nogueira Filho, no cinquentenário do movimento constitucion; 
lista, apenas atendi a um imperativo de nosso devocionário cívic 
Sendo preciso pôr ao alcance do maior número a noticia dos magnc 
acontecimentos de 32, que de melhor se poderia fazer sinão seguir i 

pegadas do seu historiador maior? Foi o que busquei realizar, esba 
dando-me em desvelos que agora verifico não terem sido vãos. C 
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aplausos de que me vejo cercado calam fundo em meu ânimo. Como 
disse, comoveram-me e confundiram-me. 

Mas, passado esse instante surpreendente, sopitada a emoção e 
vencida a turbação do raciocínio, eis que somente encontro motivos 
para envaidecimento. A nenhuma outra recompensa poderia aspirar 
senão o aplauso de companheiros da longa jornada, revelado de ma- 
neira tão eloquente. 

Vejo aqui, expressando-se pela palavra sempre brilhante de Israel 
Dias Novais, o Instituto Genealógico, que esse incansável Bueno Tri- 
gueirinho preside, outorgando-me o respeitável Colar de João Ramalho, 
insígnia da mais alta consideraçáo, com que têm sido distinguidas 
personalidades de indiscutível mérito em nossa sociedade. Envaide- 
ce-me a egrégia companhia a que me alçam, cuja proximidade espero 
me bafeje com o prestígio de seu nome. 

A Sociedade dos Veteranos de 1932 - MMDC - núcleo de inde- 
fessa fidelidade aos grandes ideais cívicos do nosso povo, editora do 
meu trabalho ora publicado, por seu presidente, o eminente enge- 
nheiro Octavio Marcondes Ferraz, traz-me inequívoca demonstração, 
que agradeço. 

A Academia Paulista de Letras, o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, a Academia Cristã de Letras, a Academia Paulista 
de História, por tantos e tão ilustres membros, oferecem-se a sua 
solidariedade, prestigiando a iniciativa do Genealógico e dos Veteranos 
de 32. 

Como não se envaidece a gente com tamanha e tão alta manifes- 
tação, materializada neste precioso colar que ostenta o nome de João 
Ramalho, o patriarca de nossa pátria paulista? 

Aqui estou, pois, meus amigos, comovido, confundido, envaide- 
cido, numa situação tal de espírito, que mal posso significar a todos 
quantos me honram com suas presenças, o meu sincero e cordial muito 
obrigado". 

A razão de havermos solicitado a palavra se deve ao fato deste 
Instituto Histórico e Geográfico não poder deixar passar em branco, sem 
um registro, ainda que simples e formal, o cinqüentenário da morte do 
notável engenheiro e historiador João Pandiá Calógeras, neste mês de 
abril de 1984 (dia 23). 

Como todos sabem, Pandiá Calogeras é autor de uma obra já 
clássica da historiografia brasileira, qual seja a "Formação Histórica 
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do Brasil", livro que prima pela exatidão histórica e, em especial, pela 
primoroso estilo em que foi vazada e pela linguagem escorreita e ele- 
gante a ela impressa pelo ilustre autor. 

Mas Calógeras escreveu livros, de caráter técnico - ele era en- 
genheiro mineralogista - e político, pois envolveu-se na política admi- 
nistrativa da Nação, tendo ocupado altos cargos e representado c 
Brasil em missões no Exterior. 

Se se notabilizou em suas atividades públicas - ele foi, como se 
sabe, o único ministro civil a ocupar a então pasta da Guerra, hoji 
do Ekército - foi, contudo, pela sua obra "Formação Histórica dc 
Brasil" que se tornou respeitado e admirado pelas gerações que se Ihc 
seguiram. E é, também, especialmente, ao historiógrafo que, nestc 
mês de abril, que assinala os cinqüenta anos da sua morte, que ren 
demos as nossas homenagens. (J. Pereira) 

Queremos ainda, Sr. Presidente e nobres confrades, aproveitar ( 

ensejo para reverenciar, também, a memória de Nicolau Coelho, qui 
passou &s páginas da nossa Hist6ria pelo fato de ter sido o primeirc 
homem, da esquadra de Cabral, a pisar o solo brasileiro, aos 23 de abri 
de 1500. Experiente membro da esquadra de Vasco da Gama, anterior 
mente, foi escolhido por Cabral a desembarcar na terra recem-descc 
berta para o primeiro trabalho de reconhecimento e, consequentementc 
para o primeiro contato com os silvícolas, dos quais levou dois à na. 
capitânea. Não obstante esteja comprovado que não tenha sido o pr 
meiro europeu a desembarcar em terras brasilicas, figura entretantc 
oficialmente, como o primeiro português a aqui desembarcar e assir 
figurar, como tal - com todas as honras - como um dos pioneiro 
a tomar contato com esta parte do novo mundo. Isto aos 23 de abr 
de 1500, há precisamente 484 anos. Onde quer que esteja há de esta 
consciente de que a sua coragem não foi em vão. (J. Pereira - 25-4-84) 
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Heliodorcr Tenório da Rocha Marques . 
He?rique Losi~mkas Alves ............ 
H Q ? ? B S  Pio Vicira ................... ..................... Homero Silveira .................. Isrzel Dias Nmaes 
I ! ~ w  Bopp S....................... 
James Msultii~ Harvey ............... 
Jessy Santos ........................ 
Jesuíno Felicissimo Júnior ............ 
J&:, Gabriel Sant'Ana ............... 
Jazo Rabello de Aguiar Valllim ...... 
J&o Tefixeira de Paula .............. 
José Afonso dc Maraes Bucr~o Passos . 
Jos4 Aloixo I m a o  ................... 
José Augusto Vaz V~~lnlcr.ta ........... ...................... José Castellmi 
J w B  C1audiin9 da N&Sroga ........... 
José de Freitas Nobrs ............... 
Ja& Gonçalves Salvador ............. ............ JcrsB Gerddo rnangclista 
José Pereira ........................ 
José Ribeiro do Valle ................ 
Jo?& Tavarez de Mir- ............ 
José Sebastião Witter ............... 
José Vicente de Frei'as m~rcondes . . 
JuÜth Mac Knight Joncs ............ 
Uuro  Ribeiro a o b a r  ............... 
Lcda Maria Pereira Rodrigues ........ 
Luciona Pallostrini .................. 

Brencr Ferra2 do Amara1 
Bernardo Pereira de Vnsconcclos 

Albcrto Sailes 
Armando da Arruda Pcreira 

Frd Antônio Santnna Gaiv&o 
BernarCo José Maria do L o r m  

João Brigido dos Santos 

Carlos Qiagar 
Frei Antônio do Pkdua Tcixcira 

D. Pcdro I 
EpitBcio Pessoa 
Alfredo mlis Júnior 
Diogo Toldo de Lasa e O~donhes 
Roquete Pinto 
Agenor Couto de Magalhães 
Benedito Calixtoi 
J o s ó  Castiglioni 
Cel. José Hipólito Triy--ho 
Plhio Salgado 
Ba-50 de Ataliba Nogudn?. 
D. Luiz Antbnio de S o m  Botelho 
Mourilo-Mgrgac!o de Matem 
Ii-incu Evmgalista de Souza 
Wzidcmar Martins Ferreiro, 
Nina Rodri-es 

J& Pedra Ca Silveir,. 
Montciro b b a t o  
Fabiano Pcrcira Barreto 
E'r~~ciuco de Assis Curvalho Frmco 
Heraido Barbuy 
José BonifBcio de Anirzda e Silva 
Carlra da Silveira 
14ilaccel k.z,bollo 
Manuel ELorba Gato 
Conde de Pamaiba. 
Júlio Ribeiro 
mirfpedes Simócs do Pauia 
Aureliano Leito 

covis Bevilaqua 
José Francisco da Rocha Pombo 
J&o Mas {?a. Silveira 
Guilherme de Aln~eicTa 
EWucrdo Augusto Ribeiro Guimarfie~ 
Ibrahim Nobre 
Rcinaldr, Xavier Carneiro Pessoa 
Caseiano Ricnrdo 

José Riboiro Escobar 
Prudente José de Morais Barros 
Ckmaldo Cruz 
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Luiz Ell111erich ...................... 
L ~ i z  Wandcrley Torres .............. 
Manocl Vitor de Azcvcdo ............ 
Maria -'L C&TCEL Giffoni ......... 
Maria Beatriz Marques Nizza da Silva 
Mário Ferrcira Wgliano ............. 
Mário Graciotti ..................... 
Mário Hocpnnc~ Dutra .............. 
Dom Martinho Johl~scui, O.S.B. ....... 
M c a ~ t t i  Do1 Picchis ................. 

...... Migucl Angelo Barros Ferreira 
Migucl ........................ 
Mweir ii'ranw ...................... 
PLoisés Gicwate ..................... 
xello Gctrcin Migliolini .............. 
Nelson Martins de AlnoZa .......... 
Nilva Rogick do Mello ............... 
Odilo~i da. Coeta Manso .............. 

.............. 0sma.r Muniz PimentoL 
Faul Donova  Kigar ................ 
P a d o  Fralfitti ....................... 
Paulo Pereira dcs Reis .............. 
Paulo Ziiigg ......................... 
Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 
Pedro F e r r a  do Amar=al ............. 
Périclas da Silva Pinheiro ............ 
Raul Leme Montciro ................. 
Rcginddo Morcira de Mirmda ....... 
Remto m e 2  ......................... 
Roberto Machado Carvalho .......... 
Rc'm~lítrie Esica Horch .............. 
Rubem Jose Rodriguos ctos Santos ... 
RuColf Robert Hinner ................ 
Rui Martins F%rrcira ................ 
Ruy Nogueira ~ ~ i n s  ............... 
Sílvio Marono ....................... 
Tácito Renii dc Macedo Vam 
Langmdonck ........................ 
Tsunru, -to ........................ 
Wa1tlEerna.r Pio aos Saitos ............ 
W'dter Fonseca ..................... 
VJandorley dos Santos ............... 

HONORARIOS 

Abolardo Duarte .................... 
Ads Rognto ......................... 
AGriano Antbnio do Carvdho ........ 
A1d.s Arüreoni ...................... 
Alfredo Lericwtro da  Vdga. .......... 
Aifreüo Cecflio Lops  ............... 
Alvaro Pinto de A@-x ............. 
Amzdeu da Silveira Saraiva .......... 
Amador Cintra do Prao ............ 
Américo Jacobina Lacombe .......... 
AniL& Ferreira r2e Maria ............. 

Carlos de Campos 
Andr6 Vida1 dc Negreiros 
PaCro Luiz Marcigaglia 

Frei Gzpar da Madre do Deus 
Carlos Botelho 
Castro Xves  
Nolson Hungria, 
Frei D m ~ n g o s  iri. Transfigiragiio 
Mechado. O.S.B. 

Washington Luiz Pereira de Souza 

Manxl  ba Costa M~QSO 
Ant6nio da Gana Roürigues 
Aùlzirante Tamandar6 
Paiùo EXr6 

Marechal Humberto de Alencar 
Castelo B ~ m c o  
Dario Ribeiro 
Paulo Nogueira Filho 

Jose Maria Whitacker 
Tex. Gen. CânGido Xavier de  Alindda 
e Souza 
Marcchd Dutra 
l?rzxciscla Nnrdy Filho 
Oliveira Una 

IMuardo Mor~teiro 
Visconde Ge Sérro F3rr.icm-Ccl. 
Francisco Pereira de AKacedo 

J& Severimo da Fonseca Hennea 
Dom Duarte Leopoldo e Silva 

Conl. Jo&o Ribeiro da Barros 

Luiz Castanho de Almeic?a. 
Monst:nhor Maznfredo Lrito 
Júlio C6sar Ribciro de Souza 

Alfredo D.'Fmragnole Taunay 
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Ant6nio de Almcida Mzraes Júnior . . 
Ant6nio BalCijáo Srixas ............. 
Antôcio Carlos Pachcco e Silva ...... 
Ant6n.o Cmpagnolo ................ 
Antonio D'Avila ..................... 
Antônio EXoy Pauliiii Miranda ....... 
Antânio Hcnriquc Eittencourt da Cunha 
Eueno .............................. 
Antonio Range1 dc T3rrcs Bcndeira . . 
Antonio de Olivcira Mello ............ 
Antôiiio d:s Santos Oliveira Junior . . 
An:aldo Wi:dbcrger ................. 
Augcsto Gonzaga .................... 
Benjamin Antônio Sallcs Arcuri ...... 
Carlos Mocieira Ary d n Santos ...... 
Carlos Tcsso de Saxe-Coburgo c 
F;ragw-a ............................ 
Carlos Torres ....................... 
Pante d.: Laytano ................... 
David Antônio da Silva Czrneiro .... 
Dulcidio Tnvares de b c e r d n  ......... 

.......... Rdgard dc Ccrqueira FalciLo 
Eduardo dc Jesi!s Morzes 60 Nascimento 
m í l i o  Amadei Bcringhs ............. 
Epifânio da Fonseca Dória de Mcnezes 
Ezther de i?igueirdo Fcrraz .......... 
Fauzc Saad ......................... 
Florêncío de Abreu .................. 
Francisco Axitô~io Bia:ico Junior ..... 
ri-cncisco Grninha do Vak  ........... 
Freùcrico Abranchcs B r ~ l e r o  ......... 
Gualter Godinho ..................... 

....................... HÉli? Silveira 
Hcnrique Guilherme Muller ........... 
Heni9que Paulo Bahinna ............. 
Hemlan? Roborta San'.lmaria ........ 
Hordcio Ge Alii~ciS. ................. 
Hovanir Alcântara Silveirn ........... 

......... Ibiapnbn d.: Oliveira M a r t i ~ s  
Ivolino de Vucconce'cs ............... 
Jayr.1~ de Sá Mcnczes ............... 
JoUo Alfrcdo Pcgwdo Cortez ......... 
J O ~ O  Alvcs das Neves ............... 
JoSo Carvalhal Ribas ................ 

....................... JoSo Chinrini 
J&? de Scrr.Vi~blbu;'go ............... 
João Hermcs Perclra de Arafijo ...... 
JuLo Horta de Macedc ............... 
Jogo Percira Dias ................... 
r%n Joaqui;íi de Arruc- Zamith O S B. 
Conquirn Vitorino Portellzr Fe-rdrn Alves 
Joncs de Morcis Corrciz Filho ....... 
Jorgc Calmoli B'Ioniz dc Bittenccurt . . 
Coué de AlnieiEa Sa~itos .............. 
JosE ArnianCo de Macccio S03:'cs 
Affonseca ........................... 

Dor:; Lourenço Epuiii~nondas Nuncs 
D' Avila 
Afoxo  Jose de Can-.t:ho 
Pérsio Pacheco e Silva 

Jolo Lourenfr, Rodr i se s  
João Lúcio BrandSo 

JusccIino Kubiischeck de 0liveil.a 
Antecio Egid~o Martins 
Afonso Ari:ios 
Pcicivcl dc Oliveira 
Francisc3 Gonca1vf.s Martins (Visconc 
de SZo Lourenço) 

Da Felipa de Lancaster 
Teii. Gen. Francisco da Cunha Mcnez 

D. Pcdro I1 

Msnoel Carlos de Figceiredo Ferraz 
Antônio Teixcira Guerra 

Almirante Gago Coiitirho 

Alni. Arthur Silveira da Motta 
(BarLo de Jaceguai) 

Alcxcndrc dc Gusr-iilo 
Joz.r,uim Ribeiro 
Mmoel Fcrzaz de Cam?;;os Sales 

Afonso Schnidt  

Alm. Peúro Borgos Lymh 
J050 dc Barros 
Francisco F r a n c ~  da  Rocha 
MBrio Dcdini 
Doia Luiz do Braganca 
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José Bento F a i a  F e r r a  ............. 
José Eotelho ùe A t h ~ i d e  ............. 
José Canhdo cir. A n d r d e  Murici ..... 
José Calazms BranCão da Bllvc~ ...... 
José Ejcluardo de Maceda Soares Sob9 . 
José Eduardo Fizaxo Druinond ...... 
José Fernanãcs Soares ............... 
JLsé Fcme11.a de Carvalho ........... 
Jo:-.é Honora:~ Gago d.2 CCâxAr,. 
McdeiA.os ............................ ..................... José LI& Pzsin 

José Nomeira Sampaio .............. ............ José do Patrocínio Lefort 
J w é  P d r o  Gülvão de Sowa ......... 
Lx1g:cberto Pinheiro Sobes  ......... 
Lcuro dc Barros Sicilimo ............ 
Lctícia Pagmo ...................... 
Luiz Alberto Watcly ................. 
Luiz de Azweldo Castro ............. 
Luiz & Câmara Cascdo  ............ 
Lc.2 òc Castro Souza ................ 
Luiz FernanCo Whitakor Tdv2reS da  
m h a  . . .e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Luiz Gorzagn Novdli Junior ......... 
Luiz Sergio Thonlaz ................. 
Lfanocl Albar-o Amora ............... 
2,Xa;oel A u g ~ s t o  Vieira Noto ......... 
Ihnocl  Xavier de Vaxcncelos P d r o s a  
M ~ ~ n u e l  Valludiia .................... 
Marin Iniaculoda Xa-rier da Silvcira . 
Marília Antur-es Alvcs ............... 
Mário Pircu ......................... 
Neisc Gúmes ........................ 
Neli0 Fcrrertini ..................... 
Nclso-;. do Athaido Riboiro ........... 
Ncwton Gonçalves de Barros ........ 
Nicaiior Teixcira de MiranLn ........ 
Octaviax~o A. Gniars A. .............. 
OcBvio Maro~ ldcs  Ferrm ........... 
Oldci?iar Adr i~no  do Couto ........... 
Olynipio Costa Junior ................ 
(Si'cntino Mastins .................... 
Oswcldo Barbosa Guisard ............ 
Oswzldo Moiltairo dc Flculy ......... 
0th-1-1 de Almeida Costa ............. 
Paulino Inicio Jacqucs .............. 
Paulo Emilio de Andrzdc Vilhena .... 
Dom Paulo Evaiisto Arr.3 ........... 
Paulo ELmilio D'Alessanrlro ........... 
Paulo Hei~rique da  Rocha Correa .... 
F a l o  Nathw-ael Pereira cie 8mza  ... 
Paulo Robcrto de Aquino Ncronha ... 
Paùro Calmon Mmiz Bittcncourt ..... 
Dom Pedro Gastão c?c Orlezns e 
Bragmra ............................ 
Primo Vieira - Monsc1:hor .......... 
R a f ~ c l  Pinheiro de Ulhoa (Sintra ..... 

.................... Raul Apocalipse 

Carlos Xavier Paes B a l ~ e t o  
Euclides da Cuilha 

Frmcisco de Assis Oliveira Borges 
(Visconde dc GuaraVilgueM) 

Gen. Antodo Paiva ~ a i l l ~ ~ ~ o  

Carlos Gomes 
Cscnr Weinshenck 
Arnolf o Aza*cCo 

Vicente Licínio Cardoso 

Pa-üio Setubd 

Assis Chntc;~.ub:ia;nd 
AItin:, Armteo 
hZ7,rii Garcia Bctim 
Hipólito Jcs6 da Costa 
Placido Castro 
Cônego bZelchior Roilripes do Prado 

Vivddo Coaracy 

Lcis Bueilo Horta Barbosa 
Timóteo Corrcia cle Tolcdo 
Brig. José Vicirn COU~O de MagaThães 

A1freZ.o Ferreira Rodrfpes 
João Peàro da Veiga Filh? 
Dom Antoni3 Joaquim dc Mcl!ri 
Jose Athaide Marcoi1::cn 
Briz. Lysias Aumst0 RoçlrigXW 
Paulo R a d o  

Don: Paulo de Tarso Cnr-lpos 
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Raul Rer-ato (;rardasa de Melo 
Tucur,duva .......................... 
Rui Fernando Serrã3 Assis e Smtos  . 
Rcynaldo Ranos  S a l d a h a  da  Gama . 
Robenrnl Frc-riicisco Baor ra  de Menezes 
Rosalvo Floi~ccntino de  Souza ......... 

.... Ruy CiLrCoso de Mello Tucmduvs 
Ruy Rebcllo Pi*o 
Se3astiEo da  Silva E Z ~ i ~ a t o  .......... 
Sebastião Rcm2ano Machado .......... 
Thomaz Oscar Marcirdes de Souza Jr. 

........................ Valério Gluli 
Dom Vicerite Marchoti Zioni .......... 
Viceate da Paula Lí::-a .............. 
Victor Figxeira de Froitas ........... 

..... Mons. Victor R a i g c e s  .C:e Assis 
IVnlCcinsr de Alnleida Etrbosa ....... 
Wt.1Canar do Anmal  Girrgol Vianna . 
W a i C c i ~ ~ r  Fanadéa .................. 
Waldon~iro Bcnedito de Abreu ........ 

............ Wsltcr Femmdes Piacza 
...... Willizm Roborto Malirho Lutz 

Wilçon Mas Castcjón ................ 

João Arruda 
Be~narüino Machado 
Júlio de  Mesquita. Filho 

João Ribeiro 
José J. Cardoso de Meilo 

José do Pat~ocinio 
Jo&o Antonio Andreoni (Antonil) 
LeOr-cio do AI-mal Gurgel 

Felix GUisard Filho 

Adolfo Lutz 
Anleiico Brasiliense Co Almeida Mello 

OORRESPONDENTES NACIONAIS 

Adalbcrto Jcsé Pizarro Loureiro ...................... 
Swerd. Adalberto Ortnxmn ........................... 
AdoIino B r a n a o  ...................................... 
Adilson Ccsar - M?ac-el Baptista Cepelloe ........... 
Agenor Pinheiro Radrigues VaLle ...................... 
Pe. Alcionilio Bruzi Alves da  Siivc. - D. FiirncBco Aquim 

Corrêea 
Amaro Somes Quinta ............................... 
Amir Rrrges Fortes - JonnAas da. Cosb Rego Monteiro 
Sacerd. Angelo J n y n ~ s  Venturelli ...................... 
Antenar Ribeiro ...................................... 
Antonio Loureiro de Souza ............................ 
Aristfdes M. cle Carvalho e Silva ...................... 
Ariwoldo Corréa - J a q c i m  Mrxia Ma.chado de  Assis . 
Archimades Pcroirs GufmarSLes - Tmclmo Fernanclos 

-paio 
Arthur Ferreirs Filho ................................ 
Arthur NapoleBo Fiyeiredo - JmE Vefls3iimo ........ 
Austreg6silo de Athoyde .............................. 
Benicdicto Pircs de A!nzeida - Oel. Francicco Correia. de 

Almida  Morais 
Carlyle de FiseireCo Martins ......................... 
Celso Ferraz de Camargo ............................. 
Celuo M. Schroeder ................................... 
Celso Vicira Camctrgo ................................. 
Conceiq50 Borgcs Ribeii-o Camargo - Conrlu de Assumar 

D. Pedro M. cio Aimdcia Portugal e Vasconcelos 
Dario Abrainches Viotti - Avelar Brotero ............. 
Dermeval José Pimenta ............................... 
Du:cldio do Espirito Santo Cardoso ................... 

CIDADE 

(Rio de  Janeiro) 
(Flori'm6wlh,) 
(J-mdiai-SP) 
( Sorccaba-SF) 
(Rio de Janeiro) 

(Man3~lS) 
(RecEe) 
(Porto Alegro) 
( CiriabLbá) 
(Mogi-Mirim-SP) 
(Salv.Wur) 
(Rio de Jsneirc?) 
( M i r ~ s o l - S P ~  

(Belo Horizonte;) 
(porto Alegre) 
(Belbrr.1 
(Rio de Janeiro) 

(mete-SP) 
(F-wt?Jw) 
( C m ? p ~ - S P )  
(Porto ALspc) 
(Tatili-SP) 

( Ap~~i'ecicla-SP) 
(mio Horizonte) 
(Belo Hoiizonte) 
(Rio de Janeiro) 
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EMgard Bahiensei Ge Almeida Victor ................... 
Mith Mendes da Gama. e Abreu ...................... 
EW.uardo Canabrava. Eixxreiroo ......................... 
Elduardo Santos Mah ................................. 
Enelio Luna Petrovich ................................ 
Fabio Nelson Guimráes - José C%mcJm Felipe ...... 
Fausto Pires de Oliveira - Rodolfo Miranda .......... 
Femando Monteiro ................................... 
Flavio Giterra - João Alfredo C. Oliveira ............ 
Francisco de C m p  A b r a  .......................... 
Franciwo Klors We& - Jwquhn Osbrto Duque 

Es'trada 
................................ Francisco Ruas Santas 

Geraldo Q&im - Rornuaido Monkeiro de Barros .... 
Gilberto de Mdlo Freiro .............................. 
Heitor Femh Moniz de Aragfio ...................... 
Heitor &viam de &aiíj;o ............................ 

................................ Henrique Jorge Hwley 
Hu~zberto Peregrino Seabra Fagirndes ................. 
Jerbnimo de Aquino Araiijo ........................... 

................................... Joáoi Batista de S& 
....................... João m r o  - Alvaro Ribeiro 

......................... Joaquim de Paula Gitímar&es ............................ Joaquim Th-z de E"tl,iva 
Joaquim Vicente Rondon .............................. 
Jorge Moreira Racha ................................. 
Jose Antonio Gonçalves de Me10 - mmte Cozlho ..... 

............................... José Banclelra de Mel15 
Jos'é @ar103 Ferreira. Maia ............................ 
JosE Gera!do de Faria ................................ 

...................................... Jose Guimarães 
............................... Jose Honório Roclxigua 

Jos6 Lc,wenw dei Ascencáo Fernandes ................. 
J,os6 Mariz de Morais ................................. 
Jos6 Pon~peu de Cai11~i'go ............................. 
José Roberto do Amara1 La.p ........................ 
Lauro Monteiro de Carvalho s Silva - D. Joaquim 

M a n d e  e Silva 
Lourenço Luiz Laccunlbe .............................. 
Luiz Carlo's de Moraes ................................ 
L& Felipet da Silva Wiedmam - Joaquim Caetano da 

Silva 
Luiz Honrique Dias Tav.ws ........................... 
Luiz Marques P o m o  ................................. 
Luis Mmezes Monteiro da CwAa ...................... 
Luiz FelLippc Pereira Leite ............................ 
Luis Vital Dua-te - Rui Barbosa .................... 
Mons. Manwl Aquko Barbosa ......................... 
Marcio José Lauria - Olimpio de Som. Andrade .... 
Maria Gelestuia Teixoira N?nde~ Torres ............... 
Maria Lucia de So-&a Range1 Ricci - Silva Jardim .... 
Mario Mazzili5 - Anyelmo Mazola .................... 
Mario Portugal FernunCes Pinheiro ................... 

............................. Murilo de Miraanda B a s t o ~ s  
Nelson Abd de ALmrsida ............................... 
Nelmn Chegna ....................................... 

(Brasilia) 
( Saiva Cor) 
(Rio de Janeiro) 
(Salva dor) 
(Natsq 1) 
(SXo João Dei R&) 
(SLo Simao) 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(campinas-SP) 

(Rio cio Janeiro) 
(mlo Horizonte) 
(RiMiráo Pr&-SP) 
(Recife) 
(Rio de Janoiro) 
(Salvador) 
(rnl6n-I) 
(Rio de Janeiro) 
( Guxatinguetá-SP) 
(Om-jpinas-SP) 
(C---SP) 
(f2nwiro-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Jmdro) 
(Fortdcza) 
(Rccife) 
(%o de Jmeiro) 
( Gwatiquetá-SP ) 
(Bdo Horizonte) 
(Ou0 Fitloi) 
(Rio de Janei~-o) 
(WiLiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Cm~pinasSP) 
(Campinas-SP,) 

(Mojg Mirim-SP) 
(Ria de Janeiro) 
(Porto Alegre) 

( a?.m~inas-SP) 
(B-1 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Ciiiabá,) 
(Oilinc1a) 
(Sdvador) 
(Sio J& do Rio 

Pardo-SP) 
(Campinas-SP) 
(~:%piIlas-SP) 
(Jun&aí-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Vitõr-ia--. Santa) 
(Rio de Janeiro) 
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................ Ncwton Carneiro - MoysBs Marcoxiclea .................. Octzvia Correia dm S8ntos Oliveira 
Oiiliam José .......................................... 
Olavo DrJitas ......................................... 

................ Orlando M. de Albuquerque Cavalcanti 
0Sc.v ec  Arruda Pelitw-do ............................ 
Dom Osczr de Olivrics - &alomão de Vasccncelos ..... 
Paulo CmSher Florcnpno ........................... 
Pedro Alves Camelo - Frdi do Amor Divino Caneca . . 
Raul do Rego Lima ................................... 
Roland Cavalcante de Albcquerqce Gorbisior .......... 
Rubws Borba Alves de Mor& ........................ 
Rubcn Cione - Joá3 Roclrigum GGuIClo ................ 
Rui Vieira da Cunha ................................. 

...... Sarr.ud Nobrcgs de SiquB'iWa, - Walter Spaldiilg 
........................... Sebastião Almeida Oliveira .................... S M o  Julio do Albuquerquo Lhna 

Tmcisio Antonio Costa Taborcia - Gaspar Silveira 
Martins 

Theodoro de Souza ~ . ~ p o s  JJiiinior - Bemar20 de Souza 
C ~ ~ ~ V S  

Therem Rcgina W a r g o  Maia ........................ 
Vera Ravzgnani Job .................................. 
Sacerci. Vitor Hugo ................................... 
Vivala Mordra ....................................... 
Waldyr J a u e n  de Mel10 - Marechal RonCon .......... 

(Cui-itiba) 
(Rio de Janeiro) 
( ~ c l o  Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(Rio Claro-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Taubat6-SP) 
(Rc-cif e) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Ribciriio Preto-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(iGtcroi) 
( T ; L ~ Z ~ ~ - S P )  
(Rcoifc.) 

(Can:pinas-SP) 
(Guaratinyetá-SP) 
(Srorocaba-SP) 
(Belo Horizo:1te) 
(Belo Horizonte) 
(Ciiritiba) 

OORRES WNDENTES ESTRANGEIROS CIDADE 

Alberto Iria .......................................... 
Alfredo Augusto Prreira do hinm ..................... 
Alfredo V. de Moura M a t t s o  ......................... 
Almiro dc Avila Marte1 .............................. 
Alexandre Ne'..son tic Arm'osnd Marchant ............... 
Alvaro J. da O x t a  PiixpõtO ........................... 
Angelo de Mojana di Cologna ......................... 
Antonio Go-%eu da  Rocha Madahil ..................... 
Antonio Henrique D'Araiíjo Stott Howorth ............ 
Ariosto D'. G~nz,alcz .................................. 
Carlos Henrique Ferrcira Lemond de Macedo ......... 
Carlos Henriquc Guilherme Obwacker - Huns S8tada1 
Carlas Pcrcls Canepa Jiinenes .......................... 
Carloms Peros Montcro ................................. 
D'aniel Castelanos ..................................... 

...................................... Eduardo Brazão 
Eiduardo Correia ...................................... 

....................................... F d p e  Ferrero 
Fortun6 Kollcr ....................................... 
Francisco Jos6 da  G a l a  Caieiro ...................... 
Gaspnr dor Couto Ribeiro Vil1.u ....................... 
Gaston Bcnedict de Bcnedict ......................... 
Giu~,opr)~(? C~struccio .................................. 
Helinrique Gutersonh .................................. 
Hcnrique de G%ndin ................................... 
Jesus Vnsques Gayoso ................................ 

Lisboa 
Moqainbique 
O~imbra 
Santiago 
Esh90s Unidos 
Coimb-n. 
Mi:Bo 
Lisbo?, 
Lisboa 
Urugiiri 
Portug~1 
Portugal 
Lin:a-Pcrú 
Uruguai 
U r u g ~ ~  d 
Lisbo-. 
Coirxbrn 
Uiuguni 
Bruxelas 
Portugal-Lisboa 
L'sbon 
Calif ornia 
Italia 
Zurich 
Buelnos Aires 
Mcxico 
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Jorgc Borges da Macedo .............................. 
José C'ri-anto Lopes Jiinencs .......................... 
Jos6 Hermsno Sarnivn ................................ 
José Pedro Machado .................................. 
Junn S. Pivel D w o t ~  ................................. 
Julio Ccsm C3avcs ................................... 
Princ. Lygny de Luxe~lburgo ......................... 
Luis Soares de Oliv3ira ............................... 
Manoel da Silveirn S. Cardoso ......................... 
Mip-c1 Angol Martinez Ga-rez ......................... 
Dom Nicoln Gianastasio ............................... 
Pierre A. Wassal ..................................... 
Rafac'l Schiaffino ..................................... 
Ramon Antonio Ramos ................................. 
Raxon de Castro Ebteves ............................. 
Raul Montero Bustamante ............................ 
Ricardi Ron:a Blmco ................................ 
Richard Mnc Gec Morse ............................... 
Simon L. Lucuix ..................................... 
Tonaz Waverley Palixer Junior ....................... 
Torqu~to  B. ds S,ouza Sowcn .......................... 
Uinberto hamini .................................... 

Portugal 
F2 p~,aiha 
Partilgal 
Lisbon 
Montcviduo 
Ass~~ii . ion 
Bouloigne sur Seine- 
b3sIulça 
Moc,&.?biquo 
Wnshingt~n 
Bucnos Aires 
Roma 
Fr rnça  
urugilai 
Pa:~ap,i 
Argeni ina 
Urr!gai 
Espm-ha. 
Nova J w ~ c y  
U r i ~ r ~ a i  
Connecticilt 
Coiixbra 
LtCia 
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REDMJAO DA REVISTA 

- Padre H6lio Abmnches Viotti 
- Jose Bmcdicto Silveira Paixoto 
- Vinício Stain C a n l p  
- Pedpo Ferr,~ dr, Amaai 
- a l i o  Sdo~i&o Dehq 
- Nilva Fiogick de Meiio 

DEPARTAMENTOS 

C L n m  ~ t i v o  

Omos Píibiima 

-- Raui de Andrada e Silva 

- J e s W  Feiicíssbn~o Jr. 

OOM1SSC)ES ORGANICAS 

FINANÇAS 

5 - It- BOpp 
2 - Antwnio Sylvio Cunha Biucno 
3 - Arris=. de Souza. Ferra 

SUPLENTES 

1 - 1cIa3ioel Victor de Azevedo 
2 - Paulo Ro~nmno 
3 - Luiz Waoúerloy Torres 

SINDICAVCLA E ADMISSAO 
DE SóCIOS 

1 - Divaldo Gaspar do Freitas 
2 - AlvWo CO AIIEUXJ 
3 - Céiio Sdo;náo Debes 

SUPLENTES 

1 - M~andrei Nelsor de Mello 
2 - Adauto Fernandes de Andrade 
3 - Antônio Barbosa Limct 

COMISSI)ES PERMANENTES 
GEOGRAFIA DO BRASIL 

1 - AnMnio Rocha Pcnteaclo 
2 - Ana Maria de Ainwida Cailmrgo 
3 - Mário Savelli 
4 - Famto Ribeiro de Barros 

1 - Joaquim Alfrodo da. Fonseca 
2 - HeUodoro Tenório da Rocha 

-q- 
3 - Mosi0 Savelli 
4 - Niiva Rogick do M6Uo 

1 - Ari Fraça 
2 - H e m n i  Donato 
3 - Roberto Machado C3SVaiho 
4 - F a w  S d  

1 - Antonio Sylvio CmAa Buuuo 
2 - Alvaro do Amara1 
3 - IEaii-1que O e w  ~ x ~ i o c ! e r s ~  
4 - L& W ~ n d W l ~ y  T ~ s  

1 - Olga Pantaloão 
2 - Jm6 C2.x-10s de AWiba Noguciiro. 
3 - Nicolau Duarte e Siivr 
4 - Luis FeinWd~ Whitaker Tavares 

da Cunha 

1 - Arrissol1 de Souza Ferraz 
2 - Jose Hipólito Triguek-inho 
3 - Geraldo Goulart 
4 - Laiiglebcrto Piriheim Soar- 
5 - Hcnriquc Olscas Wieders'pahn 

HISTOKIA DE SÃO PAULO 

1 - Myriítn m-is 
2 - Maria da Conceiçiio Martins 

Ribeiro 
3 - Wiism Mada Fina 
4 - Iwac Grinberg 
5 - Antonio Elrreto do Amara1 

HISTORXA DOS MOVIMJCNTOS 
CTVICIOS DE SAO PAULQ 

1 - Helioaox-o Teriõr'io da Rocha 
Marques 

2 - Honório de Sylos 
3 - Antbnio Benedito Machado 

Florcnce 
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HIS~T6RI.A I)(> BRASIL HERALDICA 

1 - Tfto Livio Ferreira 
2 - Dlivaldo Gaspar da F ~ c i k . s  
3 - Lycurgo da Castro Santos Filho 
4 - Herncni Domto 

1 - Divddo Gaspar c'e Frdtns 
2 - Alexandre Nelson de Melh 
3 - L Y C U ~ ~ U  de O?A~O S m t o ~  WO 
4 - m i o  W i m  Farina. 

1 - Pedro Rodwaiho Wondes:  
Chaves 

2 - Nmw1 Augusto Viedra Neto 
3 - Eknesta do Moraes Leme 
4 - Pedro Brasil Bw-decchi 
5 - Rci Reb~110 P'iilho 
6 - Odilon da Cos'm Manso 

1 - Albcrto Pndo  GIlimm&w 
2 - Mário SLvelLi 

HIST6RZA DA IGREJA 
NO BRASIL 

1 - Heiio Abianchas Viotti 
2 - José Mo1190 de Moraes Eueno 

Passos 
3 - Mm-tinho Johnson, O.S.B. 
4 - Mxia Angela (Leda Maria 

Pereira R.odr&ues) 

HISTURIA DA 1er)UOAÇAO 

1 - AnMnio Wbosa Lima 

4 - Ana Maria de A k ~ d d a  Camasgo 

F o r n R E  
1 - Marla Anláiia Corra Giffoni 
2 - Fauqto R.ikiro de i3arrw 
3 - Maria Amelia Arruda Eotellio 

Ce Souza Aranhn 
4 - Jos4 de Mcllo Pimenta 

NUMISMATICA 
1 - Trrmzee~ Sato 
2 - Ri?y Maitins Ferreira 
3 - Lúcia De Tomasi 
4 - J o s B  Lenndro de Barros 

Pin~entel 

1 - Lygia Fcmira Lops 
2 - Henriquc Oscar Wic-clerspahn 
3 - Au,msto Beneclito GalvZo 

Buena Triyeiriniic 
4 - Eldino da F m e c a  BrmcLmte 
5 - Maria hu5iia ArruLa Botelho 

de S w i a  Aranha 
6 - b,uro Ribelro Escobar 

1 - Gemido Dutm de Moraes 
2 - Luiz Eilnterich 
3 - Jose da VnUxa Oliveira 

1 - -O Gnclotti 
2 - Hernani Donato 
3 - Rai~-.?unci'o Aivaro dc Menezes 
4 - Antonio Soares Aittom 

HIST6RIA DAS ARTES 
PLASTICAS 

1 - Maria AmElia k-ruda Boteiho 
de Souza Aranha 

2 - Lciz Morrone 
3 - wi!sm Ma& Fiuia 
4 - Ruy Min.tins Fmedra 
5 - Ocralda D-ttra de Moram 

1 - Alfredo B W d  
2 - J&o de Scantbnbuxgo 
3 - Rdro RoCwalho MzmcoaLdes 

Chave@ 
4 - Carlos Alberrto de Costa Nunes 
6 - José Car1.08 de Ata.iiba Nog-iliCif.3 

1 - Itamar Bopp 
2 - Albedoi Prr.do GuimwiLes 
3 - Jcoé Leandro de Barrchs 

Pimontel 
4 - Faula Ftm~sno 
5 - Lúcia P k a  Figueira &e Me10 

Falkenberg 
6 - Tacito Rcmi de Mkcedo van 

Langendmck 

1 - Holrório de Sylos 
2 - kmérico IZUliogna 
3 - CeIso Maria de Mel10 Pupo 
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GENFhALOGIA 

1 - Tl~eodoro de S'JU~:: Cmpo6 Jr. 
2 - José B~er io  de Oliveiira Azevedo 

Filho 
3 - OCilon da Costa M m o  
4 - 1ta~1a.r BOpp 
6 - Auesto ReneCito GalvZo Bueno 

Trigueirinho 

BIBLIOGRAFI-1 E CIENCIA 
W S  INCUNABULOS 

1 - OCilon da Costa Mrnso 
2 - Antônio Br-rreto clo Amara1 
3 - Lúcia Piza Figucira de  Melo 

Falkenbcrg 
4 - Antônio D'Aviln 

ETNOLOGIA E AItQUEOLOGIA 

1 - Carloti Diwnond 
2 - E r a m o  d'Almeir:a Magalhães 
3 - Alvaro do Amara' 

FTLATELIA 

1 - Arrisscrn de Souza Ferraz 
2 - Ly,?in Ferreira b p e s  
3 - Jose Lezxdro de B m s  

Piinmtel 
4 - I t m r  Bopp 
5 - Paul Donovan Kigar 

ICONOGRAFIA E EPIGRAFIA 

1 - Fause Sai213 
2 - Carlos Penteado de Rezende 
3 - Edg:iri dc Cerqiicira Falcão 
4 - Eldino ria Foxeca  Brancante 

1 - Jose Afonso Ce Moraes Passos 
2 - Carlos Penteado de Rczende 
3 - Nello Garcia Migliorini 

1 - AntBnio Roberto dc Paula Leite 
2 - Fxasmo d'Almaida Maga:h&s 
3 - Antônio Soares Amora 
4 - Peàro Ferraz d3 Amai'ai 

1 - Vinicio Stcin C~-alpos 
2 - Pcdro Antônio dc Olivcira 

Ribdro Neto 
3 - Maria Helena Brar-canto 
4 - Lúcia De Toxasi  
5 - M3,ria Amdlia Arriida Botelho 

de Souzn ArarLis 
6 - Geraldo Dirtra de Noraes 



DOM PEDRQ I 

Presidente - Dr. J-6 Pedro Leito Cordeiro 
Secretário - Dr. MSrio Savelli 
Tesoureiro - Sr. Pcdro Femaz do Amarai 
Ministro Pedro R@ciovulho Marcondes Chaves 
Prof. Lucas Nogueirc~ Garcez 
Dr. Duílio Crtcpirn F d n a  
Acadêmico Pedro Antonio de O~livi?ira Ribeiro Neto 
Acadêmioo Mário Graciotti 
Prof. Tito Livio Ferreira 
Cel. Arriswn de Souza Ferraz 
Cel. Heliodoro Tcnório da  Rocha Mrxquesi 
Dr. Augusto Bcneclito Galvão Buen2 Tri.g-udiinho 
Dr. Lauro Ribcdro Emobar 
Sr. Joffié Leanciro do Barros Pllnentcl 
DT. Tacito RRmi de Macedo van mgendonck  
Acadêmioo Hernâni Dumto 
Sr. Itamar Bopp 
Dr. Célio Salomão Debes 
D* Maria Helena Bsanmnte 

CONSELHO DA MEDALHA 

ALEXANDRE DE GUSMAO 

b s i d e n t e  - Dr. Jclsé Pedro Leite Corc'.eiro 
Secretário - Dr. Mário Savelii 
Tesoureiro - Sr. Pofiro Ferraz do A:caral 
Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno 
Sr. Antonio B a m t o  do Ammal 
DT. E'dino da  Fonseca Brancantc 
D* Lucia De T o w i  
Prof. Vinicio Stein Campo& 

CONSEZHO DA MEDALHA 

DOM PEDRO I1 

Presidente - Dr. Jose Pedro Leite Corcleiro 
Secrettudo - Dr. Mário Savelli 
Tcsourairo - Sr. Pedro Ferraz do Airaral 
Sr. Antônio Barreto do Amara1 
Dr. Auwsto Benedito Galv50 Bucao Trigueirinho 
Dr. Geraldo Dutra de Moroleis 
Dr. Pedro Brasil Banùecchi 
Desembargador Orlil n da  Costa Manso 
Prof. Vinicio Stein Cmpos  
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