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APRESENTAÇAO 

Lycurgo de Castro Santos F'zlho 
Presidente 

1988 

Torna-se cada vez mais difícil a publicação de uma revista cultural 
como a do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Não fossem 
o interesse e a amizade que o ilustre professor Vinício Stein Campos, 
1" Secretário da Diretoria, d,edica ao sodalício, e este estaria em difi- 
culdade para a obtenção de recursos. 

Felizmente, o professor Vinício conseguiu, através do benefício da 
 LI^ Federal, 7.505 de 2 de Julho de 1986, a doação, pela benemérita 
Associação Beneficente "Major Pires de Campos", do numerário ne- 
cessário. 

Assim, ficam aqui os agrad,ecimentos do Instituto Histórico à re- 
ferida Associação e ao professor Vinício Stein Campos. 

Neste volume LXXXII são publicados discursos de posse e os ma- 
nuscritos entregues à Comissão de Redação nos anos de 1986 e 1987, 
e este mesmo volume corresponde ao ano de 1987. São, ainda, im- 
pressas as  Atas, Relatórios e os Balanços relativos a 1986 e 1987 da 
responsabilidade da atual Diretoria, eleita para o triênio 1987-90. 
O quadro social, ora apresentado, refere-se aos anos de 1986-1987. 



C=. LUIS TEN6RIO DE BRITO 

Homenagem do Instituto ao saudoso confrade, seu 
dedicado Diretor-Secretário, no transcurso do cen- 
tenário de seu nascimento, 13 de fevereiro de 1987. 



JOSÉ PEDRO LEITE CORDEIRO 

Vinicw Stein Canzpos 

O Institilto Histórico e Geográfico de São Paulo, com a pasticipa- 
ção de dez entidades sócio-culturais do Estado, a saber - Academia 
Paulista de História, Instituto Histlórico e Geográfico Guariijá-Bertioga, 
Academia Cristã de Letras, Associação dos Cavaleiros de São Paulo, 
Club dos 21 Irmãos Amigos, Pen Center de S. Paulo, Ordem dos Cava- 
leiros de Malta e Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e Le- 
tras, reune-se solenemente nesta noite, para tributar a memória de seu 
inesquecível Presidente Dr. José Pedro Leite Cordeiro, as homena- 
gens de veneração, reconhecimento e saudade a que faz juz o 
eminente servidor de São Paulo e do Brasil, no instante em que encer- 
ra  sua vida terrena e nos mergulha, inconfornlados, na angústia de 
sua ausência definitiva. 

O inesquecível Presidente Leite Cordeiro, que nos deixou no último 
ano de seu quinto mandato presidencial, foi um dos grandes adminis- 
tradores desta casa, perfeitamente a altura de seus notáveis predeces- 
sores, médicos como ele, Cesário Mota c Ernesto de Souza Campos, 
vultos estelares em períodos decisivos da consolidação do Instituto. 

Natural de Campinas, neste Estado, onde nasceu aos 14 de julho 
de 1914, foram seus pais o humanitário clínico dr. Lineu Cordeiro e 
dona Dulce Herminia Leite Cordeiro, oriundos de tradicional família 
bandeirante, como ele nos deixou amplamente demonstrado no estudo 
com o qual enriqueceu a bibliografia do Instituto Genealógico Bra- 
sileiro - "Bandeirante Domingos Cordeiro" e "O Tronco Oliveira 
Cordeiro no Planalto de Piratininga". 

Fez seus estudos elementares na Escola Mista "Joaquim Nabucd', 
do bairro Guanabara e no Grupo &colar "Francisco Glicério", ambos 
de Campinas. 

Os estudos secundários, realizou-os no Ginásio Santista e no Liceu 
Nacional "Rio Branco", desta capital. 

Influenciado, naturalmente, pela atividade profissional paterna, 
fascinado pelo sacerdócio humanitário dessa ciência que nos deu vultos 
gloriosos da estatura de um Arnaldo Vieira de Carvalho e de iim Ovi- 
dio Pires de Campos, ingressou na Faculdade de Medicina de São Paulo 
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e quando no 60 ano do Curso, já auxiliava o dr. Lineu Cordeiro en 
seu consultório da cidade. 

Em janeiro de 1939 casava-se com dona Maria Isabel Platt dt 
Macedo Soares, filha de José Cassio de Macedo Soares e de dona ma ri^ 
do Carmo Platt de Macedo Soares. Deste feliz consórcio nasceu-lhe c 
talentos0 continuador de sua atividade médico-cirúrgica, o dr. Linec 
Macedo Soares Leite Cordeiro, hoje casado com dona Maria Luiza Ma- 
Iheiros Leite Cordeiro, pais de duas graciosas netinhas de nosso home- 
nageado - Ana Luiza e Maria Isabel. 

No setor de sua vida profissional, que aprimorou cm longa prática 
cirúrgica, e deu publicidade a nada menos de uma dezena de importan- 
tes trabalhos científicos sobre a sua especialidade, o dr. Leite Cor- 
deiro foi Ch,efe de Clínica no Hospital Municipal e Diretor de Assis- 
tência a Maternidade e à Infância, na Prefeitura Municipal. 

No dia 5 de junho de 1944 ingressou no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo e já no mês seguinte, a 5 de julho, encantava c 
sodalício com uma substanciosa conferência sobre o desbravador Te- 
nente General Gaspar de Godoi Colaço. 

Era a abertura de um triênio - 1945, 1946 e 1947, em que c 
jovem médico iria demonstrar ao Instituto o seu extraordinário pendor 
pelos estudos históricos, o admirável acervo de conhecimentos que 
lograra reunir, a sua operosidade infatigável, o seu entusiasmo pelas 
pesquisas relacionadas com os acontecimentos e vultos religiosos dc 
Brasil, o que o levaria, posteriormente, a ingressar na Ordem dos Ca- 
valeiros de Malta e na Academia Cristã de Letras. 

Integrou, então, a Comissão dos Festejos do Bi-Centenário do 
Bispado de São Paulo, que na ocasião de sua criação, em 1745, com- 
preendia os territórios de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Colônia do Sacramento. Leite Cordeiro falou no Ins- 
tituto, na sessão de gala comemorativa, sobre D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira, nosso l? Bispo Diocesano. 

O escultor Luiz Morrone ofereceu ao Instituto os bustos de Rui 
Barbosa, Rio Branco, Prudente de Morais e Visconde de São Leopoldo. 
Isso deu ensejo para que o jovem historiador proferisse evocativas pa- 
lestras, recordando os inestimáveis serviços que esses ilustres brasi- 
leiros prestaram ao país no decurso de suas existências. Brilhantíssima, 
sobretudo pela riqueza da documentação em que se estribou, foi a pa- 
lestra que proferiu sobre o historiador e geógrafo Alfredo Moreira 
Pinto. 

Face a dotes oratórios tão excepcionais, ao interesse pela ação 
cultural da sociedade, a assiduidade as  suas sessões regulamentares e 
públicas, a Diretoria não vacilou, e na reformulaçáo do Quadro Diretor 
em 25 de outubro de 1947, o dr. Leite Cordeiro foi eleito Orador Ofi- 
cial para o triênio 1948-1950. 
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O Coronel Luiz Tenório de Brito, au ouvi-lo iisi coiiieliioração de 
25 de janeiro de 1948, iiáo se coiiteve e proclamou, sob aplausos gerais 
dos associados: 

"Senhor Presidente: O Instituto IIistórico e Geográfico de São 
Paulo, aplaudiu na sessão de 25 de janeiro, a estreia de seu novo Ora- 
dor Oficial -dr. José Pedro Leite Cordeiro, moço, estudioso dos as- 
suntos que constituem a História Pátria, iiiteligente e culto, idealista 
e trabalhsdor, foi o seu discurso um reflexo das nobilíssimas qualida- 
des que formam a sua personalidade de escol." 

Ele correspondeiSa inteiramente $I expectativa da casa: tribuno de 
palavra fácil e persuasiva, estilo terso e agradável, expressão límpida 
e eloqüente, presença das mais envolventes, irradiarite de simplicidade 
e simpatia. 

E as suas orações, revestidas de encantadora ordenação Iiterária, 
abordando temas históricos de grande interesse, passaram a constituir 
uma das atrações das reuniões mensais do sodalício: "Batalha dos Gua- 
rarapes", "Restauração de Angola", "Antonio de Toledo Piza", "O Poeta 
João da Cruz e Souza", Francisco de P u l a  Rodrigues Alves", "Bra- 
sílio Machado", "Domingos Jaguaribe", "O 50" Aniversário da Orde- 
nação do Santo Pacire Pio XII", "As relíquias de Anchieta, Nóbrega e 
Manoel de Paiva", entre outros inúmeros trabalhos, propostas, indi- 
cações e palestras apmsentadas nas sessões. 

Toinenios ao acaso, em seus discursos, uin trecho qualquer, onde a 
idéia lucila com a clareza da luz: "E verdade que a palavra falada (diz 
ele, ref,erindo-se à oratória de Rui Barbosa), está para a palavra escrita, 
como o homem para o seu retrato. Na verdade os vocábulos, as  senten- 
ças e os períodos, quando pronunciados, têm vida e colorido, arreba- 
tam e entusiasmam, transmitem pensamentos da inteligência e senti- 
mento da alma de quem os expressa. 

Nada existe tão engenhoso como a voz e o gesto, o som e o movi- 
mento, atributos inerentes ao orador, e que fazem da eloquencia a arte 
de maior força expressiva." 

O dr. Leite Cordeiro não conseguiu mais desligar-se do cargo de 
Orador Oficial nas três administrações que se seguiram, de 1948 a 1956. 

Sua palavra era aguardada com ansiedade tanto pelos associados da 
casa como pelos visitantes que a ela afluiam, em número avultado, nas 
comemorações cívicas. 

Na sessiio histórica de 25 de janeiro de 1954, coiilemorativa do 
IV Centenário da Fundação de São Paulo e preparada para inaugurar 
esplendorosamente a sede social em que nos encontramos, radiosa con- 
quista do sodalício e para a qual ele próprio tanto se esforçara, ao lado 
de Ernesto Souza Campos, Cel. Luiz Tenório de Brito e prof. Almeida 
Magalhães, a sua oração foi o ponto culminante da soleriidade, coroada 
por iilteiisos e frenéticos aplausos da grande e seleta assistència. 
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Nesse ano, de 1954, o dr. Leite Cordeiro foi eleito para a Cadeira 
no 19, patrono Barão de Piratininga, da Academia Paulista de Letras. 
onde sucedeu ao fundador Poeta Cruz e Souza. 

Durante o ano de 1952 realizou frutuosa viagem de estudos mé- 
aico-científicos à França, tendo visitado também os arquivos históricos 
de Portugal. 

Ao tempo em que serviu como Orador Ofcial, o Instituto foi pre- 
sidido respectivamente por José Torres de Oliveira, Ernesto Souza 
Campos e Carlos da Silveira. 

Convocado para a presidência, em 1957, assumiu a direção do soda- 
Iício e sua dedicação ao Instituto se converteu numa das administra- 
ções mais fecundas, com magistral intensificação de todas as suas ati- 
vidades culturais. Queremos assinalar, neste passo, com especial re- 
conhecimento e carinho, o decidido apoio que nos deu, a fim de que pros- 
seguíssemos na obra que haviamos empreendido, no sentido de desper- 
tar as comunidades inlerioranas para a preservação de seus valores 
históricos e a multiplicação dos museus históricos municipais em todas 
as regiões do a t a d o .  Franqueou o auditório do Instituto para o 1" 
Curso de Museologia que aqui realizamos, em 1962, prestigiou por todos 
os meios ao seu alcance, o nosso trabalho, e até nos cedeu uma das 
salas da sede social para abrigar o Serviço de Museus Históricos da Se- 
cretaria Estadual de Educação, que então dirigíamos. 

Ao fim de 1962 ficou impossibilitado de prosseguir, por motivo de 
saúde, transferindo a presidência ao Dr. Aureliano Leite, que nela se 
conservou por vários mandatos. 

Leite Cordeiro, em 1975, foi eleito Presidente da Academia Paulis- 
ta de Letras. E neste posto, prestou a cultura paulista relevante ser- 
viço, principalmente pela riquissima série de publicações que ali patro- 
cinou, publicações de obras valiosíssimas divulgadas na preciosa série 
denominada Biblioteca Academia Paulista de Letras. 

O nove1 consócio de 1944 se agigantara no meio cultural brasi- 
leiro, pela grande vida cultural que realizara: Membro do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, Instituto Histórico do Uruguai, da Academia Paulista 
de História, da Academia Paulista de Letras, da Academia Mineira de 
Letras, da Academia Portugueza de História, da Academia Carioca de 
Letras, da Academia Paranaense de Letras, da Academia Campinense 
de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga, da 
Associação dos Cavaleiros de São Paulo, do Club dos 21 Irmãos Ami- 
gos, da Academia Cristã de Letras, da Academia Hispano-Brasileira 
de Ciências, Artes e Letras, destacando-se entre as inúmeras láureas 
recebidas as Condecorações da Ordem do Ipiranga, de Malta, de Cristo 
e do Santo Sepulcro. 
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Em 1978 retorna ao Sodalício, como seu presidente, permanecendo 
na direção desta casa dessa data a 2 de janeiro do corrente ano, quando 
veio a falecer. 

Nesta segunda fase de sua presidência, promoveu importantes alte- 
r açks  na distribuição de órgãos e serviços do Instituto, instalou no 7" 
andar, devidamente equipado para tanto, um amplo e confortável salão 
social, o gabinente da Presidência, a Secretaria, a Tesouraria, a Dire- 
toria Social e os Serviços Auxiliares. Promoveu melhor utilização dos 
andares disponíveis para locação a terceiros, unificando-os nas mãos 
de um único e excelente inquilino, que a partir do corrente exercício, 
passará a prover o Instituto de renda suficiente, ao mesmo tempo que 
cuidava zelosamente dos fundos de reserva em sólidas repartições 
financeiras. O Dr. Leite Cordeiro foi um dos grandes baluartes desta 
casa, que se aproxima, galhardamente, da data festiva de seu 1° cen- 
tenário de fundação. 

O arquivo, assim como a coleção de Revistas, além da grande 
biblioteca histórica, permanecem a disposição dos estudiosos, inclusive 
com a enorme cópia de documentos relativos à história de São Paulo, 
desde os primeiros tempos do descobrimento e da colonização, e que 
Leite Cordeiro fez reproduzir dos arquivos de Portugal e do Rio de 
Janeiro, divulgando-os através de nossas publicações. 

Este, senhores, o Médico, o Escritor, o Historiador, o Acadêmico, 
o Amigo, o Presidente que perdemos, que perdeu o Instituto, que per- 
deram - São Paulo e o Brasil. 

Não temos palavras com que traduzir, nesta hora triste, a pro- 
funda mágoa que nos domina. 

E é ainda ele, o querido Leite Cordeiro, que vem ao nosso encon- 
tro, para nos oferecer as expressões que enternecidamente aqui usou, 
na primeira ,sessáo de despedida aos mortos do Instituto, em 1948: 

"Chegamos finalmente ao termo da penosa jornada, ,evocando o 
riosso querido morto, tangemos a lira da amargura e acompanhando 
o som plangente de suas cordas, entoamos a triste melodia da nossa 
dor, o angustioso cântico de nossa aflição, a suave cantiga da saudade. 
Não encontraríamos momento mais oportuno para relembrarmos um 
pensamento de Francisco Morato - FELIZES OS QUE CONSEGUEM 
PERPETUAR-SE EM SUAS OBRAS E FEITOS, QUE ESTE É O 
MAIOR BEIM QUE O HOMEM PODE COLIMAR E FRUIR NESTE 
MUNDO." 

DR. JOSÉ PEDRO LEITE CORDEIRO - DEUS O TENHA EM 
SUA GLORIA. (03 de fevereiro de 1986) 



DIOGO NUNES, HERÓI BRASILEIRO 
DA CATEQUESE AMERICANA 

Pe. Hélio Abranches Viotti, S. J 

A 14 de novembro de 1599, escrevia o Provincial Pero Rodrigues 
ao Pe. João Álvares, assistente de Portugal em Roma, junto ao Geral 
Pe. Cláudio Acquaviva (1581-1615) : "Ando com grandes pensamentos 
de acudir a um grande serviço de Deus, e aos brados de uma imensa 
gentilidade, que de Pernambuco até o famoso Rio do Maranhão, por du- 
zentas léguas de costas está espalhada. E com muita instância pedem 
Ihes vão levantar igrejas em suas terras os nossos padres, a quem por 
lama conhecem. 

Já  em Portugal me escrevem deite mão desta empresa. Folgara 
de saber o parecer de V. Rev. e a resolução de Nosso Padre, a quem 
sobre isso escrevo mais largo. 

A multidão da gente, a distância das terras, a falta de sujeitos por 
uma parte me abatem os espíritos. Por outra não sei o que hei de 
responder a Deus e ao zelo dos padres e irmãos desta província, se der 
com a porta no rosto e tapar os ouvidos a gente que, ainda que no 
vivendo (s) é bárbara, em pedir sua salvação é muito avisada e sisuda. 

O meio que nesta dificuldade tenho tomado é andarem dois padres 
em missão entre estes petiguares, levantando cruzes e dando-lhes noti- 
cia de nossa santa fé, até que Nosso Senhor inspire e nosso Padre me 
mande o que hei de fazer para remédio desta gente" (1). 

Refere-se claramente o provincial aos índios potiguares dentre 
Pernambuco e Maranháo. E declara que, por sua ordem, andavam dois 
padres em missão com esses índios, a erguer cruzeiros e a ministrar a 
catequese. Focaliza essa carta de 1599, naturalmente, acontecimentos 
desse ano ou de anos imediatamente anteriores. 

Quem seriam esses padres? A resposta vamos encontrá-la no 
Catálogo de 1598, assinado pelo mesmo Pero Rodrigues e entregue em 
Roma, para conhecimento da Cúria Generalícia, pelo procurador eleito 
da Província do Brasil, Pe. Fernão Cardim. Particular destaque ai se 
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dá, nesse Catálogo, ao superior da Aldeia de N. S. da Escada em Per- 
nambuco, Pe. Diogo Nunes (2). Há vinte e seis anos se vinha ele dedi- 
cando à conversão dos índios. "Com enormes sacrifícios, levado pela 
obediência e caridade, jornadeara por duas vezes, ao recesso interior do 
Continente" (3).  De nenhum outro missionário do Norte afirma coisa 
parecida. Quanto aos do Sul, aponta o superior de Reritiba, Pe. Diogo 
Fernandes, como tendo entrado três ou quatro vezes ao sertão, para 
descimento de índios (4). 

Pois bem. É a essas entradas de Diogo Nunes, que expressamen- 
te se reporta mais de uma vez o Pe. José de Morais, na sua História da 
Cmpanhia de Jesus na extinta Província do Maranhão e Pará, como 
tendo precedido a excursão pacificadora de Francisco Pinto e Luis Fi- 
gueira de 1607-1608. E, se não, ouçamos os textos do autorizado 
cronista. 

"Muito antes (de Francisco Pinto) lhes tinham proposto (a paz, 
aos índios do Jaguaribe) , no ano de 1597, os nossos padres Diogo Nunes 
e Gaspar de Samperes, a requerimento de Manuel Mascarenhas" (5). E, 
páginas adiante, ainda mais explicitamente: "Tinha (o Pe. Diogo 
Nunes) feito várias entradas no Rio Grande, Jaguaribe e Ceará, com 
grande fruto e aumento da cristandade da Capitania de Pernanbuco. E 
a ele se devem as pazes, que com grande conveniência daquele Estado se 
fizeram com os índios, que depois confirmou com maior solenidade o 
Venerável Pe. Francisco Pinto" (6 ) .  

Não menciona Serafim Leite, no minucioso índice geral sobre en- 
tradas missionárias, em sua História da Companhia de Jesus no Brasil, 
as de Diogo Nunes e Gaspar de Samperes, dos anos de 1597 e 1598 (7). 

Publica, entretanto, em apêndice ao tomo I, o Catálogo de janeiro de 
1600, em que nos aparecem ambos esses religiosos, na Missão do  Rio 
Grande, em 1599 @). 

Ao dizer-nos, todavia, que, segundo a carta de 17 de janeiro de 
1600 ao Geral, se empenhava o futuro mártir de Ibiapaba, Pe. Fran- 
cisco Pinto, em agenciar as  pazes com os índios do Rio Grande do 
Norte (9), vem confirmar a conclusão de que as diligências pacifica- 
doras de Diogo Nunes, de acordo com os textos de José de Morais, do 
Catálago de 1598 e da carta de Pero Rodrigues de 1599, precederam 
esse ano de 1600. Não apenas no Rio Grande, mas no Jaguaribe e no 
Ceará, declara expressamente José de Morais. 

ARSI, Brm. 5, 84-85. 

ARSI, Brm. 5, 84-85. 
Ibidm, 82. 

0. cit., Rio, 1860, 84. 

Ibidem, 107. 

HCJB, X ,  79-80. 
Ibk%m, I ,  584. 

Ibiden,  V ,  504. 
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Se o topônimo Jaguaribe poderia oferecer matéria para contravé 
sia, já que em território do Rio Grande, se menciona, em texto antig 
certo esteiro desse nome, - o nome Ceará vem eliminar qualquf 
dúvida: dez anos antes de Luis Figueira e Francisco Pinto, esteve r 
Ceará, erguendo cruzes, evangelizando e pacificando os potiguares, 
Pe. Diogo Nunes, com a provável companhia de Gaspar de Sampere 

Quem foi Diogo Nunes? 
"Nasceu na Capitania de São Vicente, de pais portugueses" é 

que dz sobre ele o CatáZogo dos jesuítas do Brasil, de 1574. Nad, 
infelizmente, explicitam esses catálogos a respeito dos pais dos religic 
sos catalogados. Sobre os primeiros povoadores vicentinos não falta] 
excelentes estudos. A documentação principal, contudo, que seria] 
os assentam'entos paroquiais, perdeu-se quase inteiramente. Sobi 
Diogo Nunes, resta-nos provável conjetura. 

Pela metade do sécu1oXV.I vivia nessa capitania um outro Diog 
Nunes, que se notabilizou, graças a uma carta a Dom João 111, em q~ 
narra as próprias aventuras no interior da América Meridional 
Nascido em São Vicente, de pai português e mãe indígena, penetrar 
por terra até o Peru e, daí, no ano de 1538, em companhia do Capitã 
Alonso de Mercadillo e outros aventureiros espanhóis, descera pel 
província dos Chupachos, a bacia do Amazonas, perl~istrando o "reina 
de Machifaro. 

"Se Diogo Nunes - escreve Capistrano de Abreu, em nota 
Porto Seguro - descendia de pai português e mãe índia, é provávc 
que fosse natural da Capitania de São Vicente. Neste caso um bras 
leiro teria tomado parte no descobrimento das cabeceiras do Amazona: 
pois, Diogo Nunes assegura ter estado na terra de Machifaro, com 
Capitão Mercadillo em 1538, portanto antes de Orellana" (I1). 

Consta que do Peru passou a Península Ibérica, havendo contraíd 
matrimônio em Portugal, onde por então não lhe quiseram dar ouvidoi 
Regressou, pois, a São Vicente. Dali foi convocado por Tomé de Sousl 
para ir  mais uma vez ao Reino, a dar informações "acerca dos descc 
brimentos dos sertões" sul-americanos. Escreveu então, em 1553 o 
1554, sua carta ao Rei. Nela descreve o interior da Amazônia e sua 
riquezas. 

"Porque - escreve o çertanista no final da carta - se toma 
vontade de fazer este caminho, não é por outros respeitos, senão po 
servir a Deus e a V. A. E por dar ordem como se salvem esta gentili 
dade e sejam cristãos toda a mais quantidade desta gente, que este 
meu desejo. Que para mim e meus filhos e minha mulher tenho d 
comer que me baste, a Deus graças" (12). 

10) RIHGB, 11, Rio, 1940, 366-368: História da  Colonização Portuguesa 0% Brasil, 111, Port~ 
1924, 368-369. 

11) História Geral do Brasil, 48 ed. integral. I, 321. 
12) RIHGB, 11, 369. 
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"É muito provável - comenta ainda Capistrano de Abreu - que 
sobre os planos de Luiz de Me10 influíssem as  informações de Diogo 
Nunes, ido para o Reino em companhia de Tomé de Sousa e que reco- 
menda a preferência do Amazonas, para a exploração do interior" (1". 

A coincidência de nomes, entre um e outro Diogo Nunes (o segun- 
do nascido em 1548), somando poucas centenas os colonos de São Vi- 
cente, o fato de o sertanista peruleiro ser filho de pai português e casa- 
do com portuguesa sugere a filiação do grande missionário em relação 
ao sertanista e justificaria suficientemente a expressão usada pelo 
Catálogo de que era o jesuíta filho de pais portugueses, embora pos- 
suisse sua quota de sangue tupiniquim. Caso de que existem outros 
exemplos. 

No principio do século seguinte, acusa Jerônimo Rodrigues, em 
sua relação sobre a "Missão dos Carijós" (1605), a existência, na 
região de Itanhaém de um sobrinho, do Pe. Diogo Nunes, de nome 
Pero Guedes. Este último sobrenome poderia ser o de sua mãe, pnr- 
tuguesa (I4). 

Aos 12 anos, em 1560, fora recebido Diogo Nunes na casa da Com- 
panhia em São Vicente. Descera, no fim desse ano, o Colégio de São 
Paulo, com Anchieta e seus discípulos, para a vila litorânea. Agre- 
gou-se, naturalmente, Diogo Nunes a esses discípulos, para três aiios 
mais tarde, aos 15 de idade, entrar na Companhia de Jesus, em 1563, 
no noviciado da Bahia. Dominava, desde a infância, o idioma da terra. 
E desde 1565 nos aparece, acompanhando ao Pe. Simeão Gonçalves, 
a catequizar os indios da Aldeia de Santo Antônio. 

Completa a seguir, desde 1567, no Colégio da Bahia, quatro anos 
de estudo das Humanidades. "Sabe bem o latim", diz a seu respeito 
o Catálogo de 1574. Acompanha o Pe. Luis da Grã, em 1568 a Olinda, 
tomando parte na restauração do colégio. Com o mesmo Luis da Grã, 
regressa a Salvador, em 1572 (l5). 

Por dois anos, sob a direção do Pe. Quirício Caxa, fez o curso de 
teologia moral, indispensável para o sacerdócio. E, no ano de 1574, 
já se encontra, como missionário, numa das aldeias da Bahia. Sua vida, 
dai por diante, será toda consagrada à conversão dos indios. 

A carta ânua, até há pouco inédita, de Anchieta, correspondente eo 
ano de 1581, contém a narrativa, verdadeiramente dramática, de uma 
entrada de mais de sete meses (1580-1581) de Diogo Nunes, levando 
em sua companhia ao Irmão João Vicente Yate, sertão baiano a dentro, 

13) Loc. cih, 367. 

14) S .  Leite, Novas cartas fesuiticas, S .  Paulo, 1940, 199. 

15) Bistoria de la fundacion de1 Collegio de Pemtambuco, Porto, 1923, 111. 



16 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAUL 

até à Serra de Arari, região de Orobó, a descer gente para as aldei: 
do litoral. Com ele - escreve Francisco Soares(l6) - se dispuseram 
descer cerca de 30.000 mil almas, "mas a gente de Pernambuco o esto 
varam". Vieram apenas uns quinhentos índios. Leiamos o trecho c 
ânua de Anchieta, sobre essa entrada: 

"Além das missões, que tenho dito, se fez uma muito mais con 
prida, pelo sertão dentro, a uma serra que chamam Arari e dista desl 
cidade cento e oitenta léguas, a buscar grande soma de gente, qi 
estava abalada para vir para as igrejas dos nossos. E, por este re 
peito, tinham mandado seus embaixadores a chamar padres, que ( 

fossem buscar. Por não se atreverem a vir sós, assim porque havia] 
de passar por muitas terras de inimigos, os quais era necessário api 
ziguar primeiro, como por se temerem dos portugueses, que por essí 
caminhos andam salteando os pobres índios, que descem. 

Posto o padre em caminho, passou por terras e nações mui e 
tranhas e bárbaras, e muitas delas mortais inimigas dos índios, que I 

buscar. E depois de sofridos os trabalhos, que Vossa Paternidade poc 
imaginar se passavam em tão comprido caminho, tantos perigos c 
gentes não conhecidas, tanta falta do necessário, comer rãs, sapo 
cobras e outros bichos, a que a fome tirava a peçonha, deixando feit: 
pazes com os inimigos e havido seguro deles para a tornada, chegc 
àquela grande serra, de comprido mais de duzentas léguas, povoada c 
infinitas gentes, todas cativas do pecado e escravas do demônio. 

E ainda que saiu de casa com seu companheiro, foi a má vida ti 
e os trabalhos tantos e remédio tão pouco que o irmão adoeceu d( 
lombos, de maneira que, por nenhum caso, se podia mover de seu luga 
Pelo que foi necessário ao padre deixá-lo em uma povoação de índio 
cuja língua ele não entendia (por em toda aquela comarca não havc 
outros com que ele se entendesse). Porém, quanto para a comunicaçã 
e trato lhes faltou na língua, tanto lhes sobejou nas obras, porque nã 
se pode dizer quanto o serviam, visitavam e curavam com tanto amc 
e caridade, como se fora muito conhecido seu e natural. Com o qui 
cuidado e boas obras, quis Nosso Senhor tomasse à sua antiga dispos 
cão, a qual alcançada, foi ter com o padre à mesma serra. 

Ei-10s lá, depois de lhes ter pregado e alvoroçado muitos mil, par 
virem à igrejas e povoações dos cristãos. Senão quando chegam h( 
mens, portugueses e mestiços. Começam a usar de suas manhas, 
pregar mil enganos e tratar coisas com os índios (costume seu muit 
antigo), que redundassem em descrédito dos nossos e abonação de SUE 

paleadas mentiras. De modo, que de t ~ n t o s  mil, não pôde o padr 
trazer, mais de só quinhentos e oitenta. E ainda destes lhe armarar 
laços, com que lhe quiseram tomar uns duzentos. E realmente os fui 
taram, se não houveram medo de ficar primeiro no campo, porquê c 
índios estavam todos a ponto de guerra, com as flexas nos arco! 

16) D e  algumas coisas mab notdveis do Braszl, Riod 1966, 75. 
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para morrerem todos, antes que deixar o padre. mas quis Deus que, 
com o medo que eles tomaram, escaparam os nossos que cá vinham 
caminhando. 

E certo que uma das coisas, que muito espanta aos servos de Deus 
em estas partes é como pode Deus sofrer tantas injustiças, roubos e 
ladroices, quantas esta gente, nestas saídas faz. Mas este ano quis 
Deus tirar este espanto, porque em três ou quatro partes, a que estes 
foram, mataram perto de cem homens portugueses, afora muita escra- 
varia, de maneira que já vão sentindo que Deus vai descarregando com 
a espada.. . Mas o pior é que andam tão açodados na caça, que de si 
se não lembram, nem querem deixar de ir adiante com seus enganos. 

Desembaraçado, pois, o padre de tantos impedimentos, se veio por 
esse caminho, sofrendo o mesmo que dantes. E ainda mais fomes e 
inaiores necessidades, por causa da muita gente. Mas todas as adoça- 
vam os muitos inocentes e adultos, que batizavam, vindo por esse ca- 
minho, e logo iam gozar de seu Deus. Até que finalmente, no mês 
de julho de oitenta e um, chegou com duzentos e cinqüenta As povoa- 
ções dos nossos, tendo partido o mês de novembro de oitenta. Com a 
outra gente tinha vindo o irmão doente. Onde foram recebidos e aga- 
salhados com as mostras de amor e caridade, que a piedade cristã 
@ey' (17). 

+##I# 

Trabalhando quase toda a vida no Norte do país, interrompe meia 
dúzia de anos esse trabalho, destinado provisoriamente para as missões 
do Sul pelo Provincial Anchieta. Superior em 1584, na Fazenda de 
Boipeba, no Camamu, sucedeu ali, altas horas da noite, certa escara- 
muça entre índios do administrador, que nela viviam, e os componen- 
tes de uma expedição oficial, destinada - diziam - a recuperar escra- 
vos fugidos. Avisado, acorreu Nunes a saber do que se tratava, não 
se opondo, contudo, à ação dos forasteiros, investidos de autoridade. 

Caluniado perante o Governador Manuel Teles Barreto, sabida- 
mente hostil aos jesuítas, sua inocência foi energicamente vindicada 
junto & autoridade eclesiástica, pelo reitor do Colégio da Bahia, com 
aprovação do provincial(l8). Julgou este, porém, mais prudente afastá-lo 
do centro da disputa. Em 1586 é o superior da Aldeia de São Miguel, 
não longe de São Paulo, proximidades de ~ t a ~ u a q u k t u b a  (I9). Anos 
depois, em 1589, está como superior na Aldeia de São Barnabé, na bai- 
xada fluminense (m). 

Mas já em 1592 retomara ao Norte. Em 1595, ligava-se defini- 
tivamente & Companhia de Jesus, pelos votos de coadjutor espiritual 
formado. Logo mais, como já vimos, era superior na Aldeia de Nossa 

17) AmhieDa, Cartm, São Paulo, 1984, 308-309. 
18) HCJB. 11, 157-619. 
19) Relw&o de F. de Morais, apud S. Leite. Novas páginas de Histdrla do BrasfZ. 337. 
20) A=, Bras., 5,  54. 
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Senhora da Escada em Pernambuco, Entre 1595 e 1598, devem ter-! 
verificado as duas entradas, de que nos fala o Catálogo de 1598, ident 
ficadas por José de Morais como entradas ao Jaguaribe e ao Cean 
Numa delas, a de 1597, acofnpanhado por Gaspar de Samperes. 

Encontrava-se, no ano de 1603, com o mesmo padre, no Rio Granc 
do Norte, quando foi encarregado pelo Governador Alvaro de Carvalhl 
que substituia a Dom Francisco de Sousa, então em São Paulo, de rc 
crutar uma força de potiguares, que viessem debelar na Bahia e e1 
Ilheos, os assaltos dos aimorés. Acompanhados por Diogo Nunes, sc 
guiram 800 frecheiros, levando, como chefe principal ao famo: 
Zorobabé. 

Ao lá chegarem, porém, as pazes estavam feitas. Contra a prc 
messa de poderem regressar As suas tabas, tão logo cessasse a lut 
tentou retê-los o governador, para defesa permanente da terra. Rebc 
laram-se os potiguares. Interveio novamente Diogo Nunes, para evit: 
o pior. Foram aproveitados os índios para submeter alguns mocan 
bos, que se haviam formado, entre a Bahia e Pernamhuco. Ensoberkc 
do com a importância, que lhe deram, acabou Zorobabé desterrac 
para fiara (21). 

Se em 1605, no Rio Grande, seu companheiro é André do Soverc 
já por 1611 e 1612, lá está em companhia de Gaspar de Sampere 
Nesse último ano, pelo mês de fevereiro, realizam eles, na Aldeia c 
Tgapó, o batismo e o casamento de Camarão Grande ,ou Potiguaçi 
Desse primeiro chefe Camarão, com muita probabilidade, é filho 
herói da Guerra Holandesa, Antônio Filipe Camarão, nascido em 16C 
e aluno das escolas dos jesuítas (22). 

Teatro derradeiro de suas atividades missionárias se tornou fina 
mente o Maranhão, para onde seguiu em 1615, com o Pe. Manuel Gome 
na expedição de Alexandre de Moura, com alguns centenares de índic 
das aldeias do Rio Grande, em socorro de Jerônimo de Albuquerqu 
para a reconquista do Maranhão. Sua ação ali foi decisiva para atra 
os tupinambás 5 causa de Portugal, contra os invasores francêses, redi 
zindo-os simultaneamente à fé católica. 

"O Pe. Diogo Nunes - escreve, na História du Cmpanhia de Jesz 
na extinta Prouincia do Maranhdo e Pará, o Pe. José de Morais - 
além da glória de ser companheiro de seu superior o Pe. Manuel GI 
mes, foi igual no espírito e zelo e cofundador das Missões do Mar: 
nhão, em que ambos competiram particularmente na conservação 
redução dos índios tupinambás, a quem era grato e, com conhecic 
vantagem, eloqüente no idioma" (23). 

21) R. Galaniti, Histõria do Brasil, I, $ 5  270-271; HCJB, I, 227. 
22) Zbidm, V, 384 e 502-510. 
23) Morais, 0. cit., 106-107. 
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Sobre os serviços de ambos, lavrou Alexandre de Moura, magní- 
fico elogio. Eis o que diz a respeito nominalmente do Pe. Diogo Nunes: 
"Chegando ao porto do Ceará, me pareceu serem necessários mais 
índios daquela nova povoação, e por terem mais conhecimento da terra 
e gentio, pedi ao Pe. Manuel Gomes, superior da missão, fizesse nisto 
todo o possível. E encomendou o dito padre o negócio ao Pe. Diogo 
Nunes, insigne na língua brasílica, e levaram mais setenta flechei- 
ros" (24). 

Retirando-se Moura e falecendo pouco depois Jerônimo de Albu- 
querque, criou-se para eles uma situação insustentável, pela defesa 
da liberdade dos índios. "No princípio do ano de 1619 - continua José 
de Morais - largaram aquela terra, que não era digna de possuir 
varões tão santos e tão incansáveis no serviço de Deus e bem das 
almas. Chegaram a salvamento, e nas fndias (de Castela, ilha de São 
Domingos), cheio de trabalhos e rico de merecimentos, acabou o Pe. 
Diogo Nunes a vida temporal, para principiar a eterna, como pia- 
mente se pode crer de um sujeito tão dado à virtude e tão zeloso do 
bem do próximo" (25). Enganou-se José de Morais, quanto à data da 
partida dos dois missionários jesuítas do Maranhão. Em carta de 2 
de julho de 1621, dá o Pe. Manuel Gomes a data exata do embarque, 
9 de abril de 1618, e da chegada a São Domingos, 14 de maio desse 
mesmo ano 

Governava a Ilha, Dom Diego Gómez de Sandoval, descendente 
de São Francisco de Borja, amicíssimo da Companhia de Jesus, que os 
cumulou de atenções, hospedando-os por nove meses em seu próprio 
palácio. Ali, antes que pudessem prosseguir viagem, agora para a Es- 
panha, dedicaram-se, quase ano e meio, a ministérios, com grande rego- 
zijo das autoridades e correspondência por parte do povo. Gomes, 
após a morte do companheiro, prolongou até março de 1620 sua força- 
da permanência em São Domingos. 

Sobre Diogo Nunes, traz a carta &nua de 1620 um notável elogio 
fúnebre, que aqui apresentarei em tradução portuguesa pela primeira 
vez: "(Ao Pe. Gonçalo de Oliveira, falecido neste Colegio de P e r n ~ m -  
buco) é preciso acrescentar o Pe. Diogo Nunes, nascido na Vila de São 
Vicente, prelazia do Rio de Janeiro. L O ~ O U  ele viver setenta e três 
anos de idade e sessenta de Companhia (26). 

Acima de tudo, foi ele peritíssimo na língua brasílica, a tal ponto 
que, no parecer de todos, superava de longe a qualquer outro. Com ela, 
perfeitamente apto e idôneo para ser um missionário da Companhia 

24) IbWem, '70. 

25) Ibidem, 74. 
26) Números arredondados. Em 1619, 71 de idade e 59 de Companhia complehva Diog0 

Nunes, se  colocarmos sua entrad~ no ano de 1560. Anua. datada de 31 de janeiro 
(de 1620), escrita por In&cio Taveira. ARSI, Bras. 8, 279-280. 
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(de Jesus, no Brasil), penetrou várias vezes, a grandes distância 
os nossos sertões. 

Jamais o detiveram nessas conquistas de almas a inclemência dc 
tempos, a aspereza dos caminhos, o ter de caminhar descalço, a di 
tância dos lugares, o ardor da sede ou excessivo calor do sol. E ne 
sequer a fome lhe diminuiu o apetite de salvar as almas. 

Sucedeu-lhe, durante a quaresma, atravessando sertões remotc 
de solo estéril, desprovid.os do necessário para sustento da vida hum 
na, observar rigorosamente o jejum quaresmal. 

Durante os anos todos, em que se ocupou na assistência às  aldeia 
embora fosse eminente no domínio da língua indígena, como na virtud 
tão mais elevada foi sempre sua humildade que, poucas vezes, exe 
citou o cargo de superior, submetendo-se com total sujeição, até a1 
que ignoravam o idioma. 

De volta de regiões longínquas à aldeia, onde servia, não se dii 
gia desde logo à sua habitação, em busca do descanso de suas fadiga 
Extenuado, como se achava, percorria antes de mais nada as caban, 
dos índios à procura de doentes, que necessitassem de remédio para 
corpo ou para o espírito, tal era sua solicitude em favor do bem esti 
dos pobres índios. 

Tamanha era a sua austeridade, sobretudo no tocante a gula, qi 
jamais provava comida condimentada, preferindo alimentos cozinh 
dos em água. A fim de ocultar a virtude da mortificação,  costuma^ 
dizer que as finas iguarias lhe faziam mal à saúde. Nem era pa! 
admirar que se abstivesse por toda a vida de manjares delicados ou ( 

vinho. 
Renunciando, certa vez, no calor, ao refrigério de um copo ( 

água, deixou durante doze dias seguidos de matar a sede, ação tem 
rária aos olhos da prudência humana, mas que, sendo inspirada pe 
Espírito Santo, lhe trouxe a maior consolação, dando-lhe a Providênc 
com que suprir as exigências da natureza. Conservando no seu culr 
culo um catre, para dissimular sua penitência, dormia no chão ao si 
lado, todo enrodilhado e velando bom tempo em oração, dizendo qi 
só assim conseguia descansar. 

Destacou-se singularmente no amor à santa pobreza. De tão vell 
que estava o breviário, para a leitura das horas, tinha-o todo ata( 
com barbantes e, para que o vento não levasse suas folhas, segur 
va-o com especial cuidado. 

De sua boca jamais saiu palavra áspera ou menos considerad 
Homem, por isso mesmo perfeitíssimo na opinião de todos, també 
nas ações. Ardia em desejos veementes de propagar a fé pelo munc 
inteiro. 

Aceitou, pois, com a maior sofreguidão, a mandado de seus sup 
riores, a expedição missionária de fins peculiares a terras, apartada 
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do litoral brasileiro, em companhia do Pe. Manuel Gomes, ao Mara- 
nhão, região famosa, não apenas pela multidão de nações diversas, 
mas igualmente pela existência de riquezas minerais, 

Ao cabo da navegação, foi ter aos portos daquela terra e, desem- 
penhada a missão, que lhe impusera o Senhor, encheu os celeiros celes- 
tes com o abundante fruto da seara amadurecida. Por seu amor a 
Deus e às almas, conquistou a amizade dos portugueses, deixando-os 
saudosos ao despedir-se, por ordem da obediência que urgia o seu 
regresso, embarcando com seu companheiro (de volta ao Brasil). 

Arrastados, porém, para o Norte pelo ímpeto das correntes mari- 
timas e o impulso dos fortes ventos que sopravam, foram das as ilhas, 
que já mencionamos, a Cidade de São Domingos. Ai os acolheu com 
generosa fidalguia o governador, que os hospedou (durante nove meses) 
em seu rico palácio. 

Em São Domingos aguardavam a Diogo Nunes o remate de sua 
trabalhosa existência, os prêmios de seus merecimentos e a coroa de 
glória, fabricada por sua fiel obediência. Dali, com efeito, nas proxi- 
midades do Advento (n), sofrendo de cálculos biliares e com a prepara- 
ção espiritual, correspondente ao teor de sua vida inteira, recebidos 
pontualmente os sacramentos da Igreja, passou felizmente a melhor 
vida. 

Seu corpo, após solenes exéquias, foi conduzido processionalrnente 
e depositado no sepulcro onde jaz, enquanto sua bendita alma desfruta 
desde já da paz celestial" c28). 

Sepultado na capela-mor da Igreja de São Francisco, Igreja, que 
me dizem estar hoje em minas. Não será difícil, suponho, localizar-lhe 
a campa, a ser venerada pelos brasileiros, que por ali passarem, nas 
comemorações, por exemplo, do quinto centenário do início da evan- 
gelização da América, coincidente com o descobrimento do Novo Mundo, 
conforme deseja o nosso Santo Padre João Paulo 11. Tê-la-iam venerado, 
há vinte anos atraz, nossos soldados, em sua missão de paz 
em São Domingos, se conhecessem este herói brasileiro da cate- 
quese americana. . . 

Se nossa conjectura sobre a filiação de Diogo Nunes for exata, a 
vida desse apóstolo reproduz e supera a carreira sertanista de seu pai, 
precursor de bandeirantes, - e realiza plenamente, não tanto na Ama- 
zônia, mas no Brasil em geral, aquilo que na sua carta a Dom João 
111, assim exprimia o primeiro Diogo Nunes: "dar ordem como se 
salvem esta gentilidade e sejam cristãos. . . a maior quantidade desta 
gente". (28-07-1985) 

27) O l v  Dom. do Advento caiu nesse ano, a 1 de dezembro; Munes faleceu pois em novem- 
bro. 

28) ARSI, Bras. 8, ff. 27%-280. 



CENTENARIO DO NASCIMEDITO DO DR. BUENO DE AZEVEDt 

José Bueuzo de Oliveira Amedo  F i h  

Em 16 de junho de 1883, na Capela do Seminário Episcopal d 
São Paulo, era celebrado o sacramento do matrimônio do Dr. Jos 
Vicente de Azevedo (que em 1936 seria agraciado pelo Santo Padr 
com o Título de Conde Romano) com a jovem Doiia Maria Cândid 
Bueno Lopes de Oliveira, de 16 anos de idade. 

O feliz consórcio durou G l  aiios e dele nasceu em 28 de setembr 
de 1886, em São Paulo, o filho José, batizado no dia de São José d 
ano seguinte, sendo padrinhos o avô materno e a avó paterna e "prc 
sentadeira" Dona Odila Rodrigues de Azevedo. 

O menino José estudou no Colégio São Luis em Itu e aos 19 ano 
se matriculou na "velha e sempre nova" Faculdade de Direito do Larg 
de São Francisco por onde se bacharelou, colando grau em 25 d 
dezembro de 1909. 

O Dr. José Bueno de Oliveira Azevedo em 1911, compondo a prj 
meira turma de precursores desses altos estudos, diplomou-se pel 
hoje extinta Faculdade de Filosofia de São Bento, agregada à Uni 
versidade Católica de Louvain (Bélgica) e que deu origem à a t u ~  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fundada pelo Cardec 
Dom Carlos Camelo de Vasconcelos Mota, de indeslembrável memóri: 

Educado na severa disciplina faiiiiliar e na sabedoria dos Jesuita 
e dos Beneditinos e dotado de profunda e vasta formação hurnanístic 
e sólida fé cristã sempre foi de princípios rígidos, temperados, porérr 
pelo trato afável e ameno. 

Casou-e em São Paulo em 18 de janeiro de 1911 com Dona Mari 
Amália Vicente de Azevedo, sua prima (falecida em São Paulo em 1 
de julho de 1928), com quem teve três filhos e duas filhas. 

Inicialmente, na Coletoria Federal de São Paulo ajudou o seu ti 
Barão de Bocaina. Depois, dedicando-se ao comércio, trabalhou na cor 
ceituada casa inglesa comissária de café "Brazilian Warrant Company 
onde ocupou cargos de responsabilidade corno o de tesoureiro e depoi 



REVISTA DO INSTITUTO HISTbRICO B GEOGFLAFICO DE S. PAULO 23 

teve, com seu fiel amigo Sr. Octávio de Souza, a sua própria firma 
"Azevedo, Souza & Cia." 

Abandonando as lides comerciais, tornou-se proprietário da 
imensa gleba denominada "Fazenda Santa Lúcia", em Piraju, neste 
Estado, as margens do caudaloso rio Paranapanema, que ele chamava 
carinhosamente de "meu Sítio", com quase mil alqueires de área, a 
qual ainda anexou, por compra, outras terras encravadas ou circun- 
vizinhas e onde exercia atividades agropecuárias. 

Verdadeiro "gentleman farmer", possuidor de fina educação, inte- 
ligência privilegiada e prodigiosa memória para fatos, nomes e datas, 
cultuava e venerava a lembrança dos antepassados. Além do idioma 
natal, poliglota, dominava o francês, espanhol, italiano, inglês, alemão, 
latim e grego. Em seus últimos anos ainda pretendia estudar mais o 
japonês. 

Fidalgo pelo nascimento e pelas atitudes, perfeito cavalheiro, forte 
e marcante personalidade, dele se disse ser um "manual vivo de ele- 
gância moral". De alta estatura, claro e queimado pelo sol rude dos 
campos, figura simpática, compleição atlética sem exageros, olhar vivo 
e penetrante, excelente orador, "causeur" admirável que a todos en- 
cantava pela fluência, verve e erudição, dominava qualquer ambiente 
em que se encontrasse. 

A barba "a nazarena" que ostentava dava maior imponência ao 
seu porte majestoso, malgrado a costumeira simplicidade. 

Pela sua nobre aparência foi convidado pelo famoso pintor Anto- 
nio Rocco e acedeu em posar como modelo de Jesus, "o mais belo dos 
homens", no quadro "A morte de Sáo José7' para a Igreja de Santa 
Generosa, em São Paulo, hoje demolida. Essa tela magnífica se encon- 
tra no batistério do atual templo. Doutra feita, num festival de cari- 
dade, em quadro vivo, representou Jesus Cristo naquela célebre cena 
bíblica de curar uma criança enferma. 

Andarilho e bom cavaleiro, todos os dias percorria léguas e 1é- 
guas inspecionando terras e trabalhos da sua Fazenda. Montado em seu 
animal favorito, uma espetacular égua baia de nome "Muchacha", 
ajaezada de prata, parecia um príncipe do Renascimento. 

Tradicionalista e, de coração, monarquista, era, como raros, co- 
nhecedor da Genealogia e da História. Descobriu em aprazível recanto 
da Fazenda um rico sítio arqueológico que escondia urnas funerárias 
(igaçabas) contendo ossos e artefatos indígenas, que foram cuidado- 
samente transladados e doados ao museu. 

Foi grande benemérito do progressista município de Piraju e por 
extensão de toda a Alta Sorocabana batendo-se constantemente e em 
tudo em seu favor, pois "servir ao próximo foi ,seu encantamento". 
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Em sua Fazenda aplicava práticas consideradas avançadas par: 
a época e favoreceu a imigração japonesa (sleu pai, como deputadc 
estadual, em 1908 defendeu e propugnou pela vinda de trabalhadore! 
nipônicos para o Brasil por julgá-los elementos úteis ao nosso desen, 
volvimento agrícola). As casas das colônias eram de alvenaria e todo? 
(adultos e crianças) usavam calçados. 

Acreditava na educação como fator de progresso dos povos e da! 
nações e, por isso, propiciou ensino, assistência e bem-estar aos colo- 
nos, seus familiares, camaradas e sitiantes vizinhos. Assim é que, jf 
na remota década de 1920, obteve a oficial instalação e posterior manu. 
tenção, por vários anos, em sua própria Fazenda, da "Escola Rura 
Santa Lúcia", com professoras normalistas formadas, nomeadas pelc 
Governo do Estado e frequentada, obrigatoriamente, pelos filhos do. 
colonos em idade escolar. 

Viúvo, em 28 de fevereiro de 1930 em São Paulo, passou a 2BL 
núpcias com Dona Maria Odette Prestes Barra (falecida em São Paulc 
em 26 de dezembro de 1975), tendo tido mais três filhos e duas filhas 

"Misto de desassombrada energia e de brandura", como tambér 
foi dito a seu respeito, enfrentou com corajoso estoicismo as agruras 
e percalços da vida campestre, não esmorecendo perante as dificulda- 
des e crises financeiras. 

Todo voltado para a família e para o trabalho, a sua vida publica 
teve início com a gloriosa Revolução Constitucionalista de 9 de julha 
de 1932 para a qual contribuiu valiosamente atuando nas Comissões 
Técnicas do M.M.D.C. com o posto de Capitão, tendo estado em várias 
frentes de batalha e colaborando, ativa e brilhantemente, na verdadeira 
campanha oratória desenvolvida nas retaguardas e empolgando multi- 
dões, integrada que era pelo insuperável mestre da palavra Ibraim 
Nobre e outros inesquecíveis tribunos, poetas e radialistas da Revo- 
lução. Do importante movimento cívico, página imortal da nossa Histó- 
ria, também participaram, como combatentes, os seus dois filhos mais 
velhos, ainda estudantes ginasianm. 

Com decidida vocação para o ruralismo, defensor da ecologia, 
lutava pela preservação das matas e do meio ambiente, proibia a caça 
em sua propriedade, apaiuonado pela sua gente e pela sua terra (princi- 
palmente depois da Revolução), identificava-se como sendo de naciona- 
lidade "paulista", de profissão "lavrador". Amando São Paulo com 
todas as veras de sua alma de patriota, lutou devotadamente pelo pro- 
gresso material e cultural de Piraju. 

Em 1934 foi um dos fundadores do "Clube Piratininga", assinando 
a ata histórica de fundação, instituido para a conservação dos ideais 
da Revolução de 1932. 

~scendendo ao Governo de São Paulo em maio de 1941 o emi- 
nente homem público e grande paulista Dr. Fernando Costa, de saudosa 
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memória, credor do aplauso de todos os paulistas e de quem era parti- 
cular amigo, tornou-se, dada a sua invulgar capacidade de liderança, 
um dos elementos mais destacados do ruralismo em São Paulo. 

Teve papel de relevo como batalhador incansável na valorosa 
atuação em prol da agricultura e como dirigente da Associação dos 
Lavradores de Café e da Fed,eraçáo das Associações Rurais do Estado 
de São Paulo (FARESP), hoje Federação da Agricultura do Estado de 
São Paulo (FAESP). 

Na imprensa paulistana e de Piraju publicava continuadamente 
substanciosos artigos e entrevistas, de real proveito, defendendo os 
iizteresses da lavoura, especialmente a cafeeira e algodoeira. Foram 
também da maior eloqüência os discursos que proferiu sobre tais as- 
suntos, muitas vezes emitindo conceitos arrojados, que acabavam sendo 
aceitos pela Autoridade num tempo de marcado controle oficial sobre 
as manifestacões do gênero. 

Cooprrm com Assis Chateaubriand na campanha "Asas para o 
Brasil'' que aquele jornalista empreendeu através dos seus "Diários 
Associados", em colaboração com a Força Aérea Brasileira. para doa- 
ção de aviões a Aero Clubes e difusão da aviação civil. 

Admirador e adepto do Ensino Rural como Tales Castanho de An- 
drade mercê da sua influência foi criada a Escola Normal Estadual de 
Piraju, surgindo aliás, na Assembléia Legislativa, a posterior indicação 
de seu nome para o estabelecimento, subscrita por seis deputados. Já 
existia o Ginásio Estadual, mas ele achava, como Sud Mennucci, que o 
magistério primário deveria ser exercido por quem tivesse nascido ou 
vivido na região mesma em que viesse a trabalhar, a fim de evitar o 
que era e ainda é tão comum o constante e inconveniente deslocamento 
dos professores. Segundo expressão textual deste mencionado e ilustre 
educador, foi o Dr. Bueno de Azev~ric "'c;.~! 6% Ur!~s paiadinos da edu- 
cação, em nossa texa". 

Entre muitos outros benefícios ditados pelo seu espírito elevado e 
altruista devem ser lembrados a inclusão de Piraju no esquema rodo- 
viário do Estado, já que a cidade estava distante da linha tronco da 
Estrada de Ferro Sorocabana (simplesmente um "ramal" partia de 
Manduri para Piraju) e melhorias nessa ferrc~~iá.  

Apesar de nunca ter participado da vida político-partidária, foi, 
com o Dr. Fernando Costa, um dos fundadores, em São Paulo, do Parti- 
do Social Democrático (P.S.D.) em memorável sessão pública efetuada 
em 2 de junho de 1945 no Teatro Municipal de São Paulo. Sob a presi- 
dência do íntegro paulista Mário Tavares e secretariada por Juvenal 
Rodrigues de Morais, contou com a presença de Benedito Valadares, 
presidente nacional do Partido, e das personalidades mais representa- 
tivas do nosso Estado, visando a redemocratização e reconstituciona- 
lizaçáo da política do País. 
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Colaborava com a administração Fernando Costa com total dei 
prendimento. 

Chegou a ser convidado para compôr a chapa de Deputadc 
Federais, declinando da honrosa investidura (dizia que "quem v2 
para a Côrte esquece a Província". . .) 

O Dr. Fernando Costa reiterada vezes e insistentemente o convc 
cou para que assumisse a Prefeitura de Piraju, mas, ele teimava em nã 
concordar e indicava outros nomes que lhe pareciam os melhores. 

Dando-se uma vaga no Tribunal de Justiça do Estado, o Dr. Fel 
nando Costa quis fazê-lo desembargador. Desinteressadamente, recusoi 

Na 2" Grande Guerra Mundial, em que o Brasil teve primordi: 
papel para que fossem fulminantemente derrotados os nossos inimigo! 
pertenceu a Comissão de Mobilização Econômica, intimamente ligad 
ao Ministério da Guerra (hoje do Exército), onde, pelo seu aspecto d 
segurança e defesa nacionais, prestou relevantes serviços aos interesse 
da Nação no após-guerra. Como representante da Lavoura, integroi 
na qualidade de presidente, a Comissão de Restrição de Combustívei 
Líquidos. 

Nomeado para exercer o cargo de Membro do Conselho Adminii 
trativo da Caixa l$onômica Federal de São Paulo por decreto de 1 
de março de 1945 (D.O. do dia 15) pelo Presidente Eurico Gaspar DL 
tra, sendo o ínclito paulista Gastão Vidigal, ministro da Fazenda, tomo 
posse no Ministério da Fazenda no dia 22 e entrou em exercício er 
2 de abril seguinte. 

Muito dedicadamente exerceu a alta função de diretor da Car 
teira da Casa Própria, demonstrando especial interesse pela boa execu 
ção dos trabalhos e fazendo jús a admiração e estima dos seus fun 
cionários. 

Em 24 de junho daquele ano, o Dr. Bueno de Azevedo foi homena 
geado em Piraju com um grande banquete de centenas de convivai 
uma das maiores manifestações públicas já havidas na cidade, presen 
tes o então Capitão José Lopes da Silva, representando o Intervento 
Federal Fernando Costa, o Dr. João Gualberto de Oliveira, represen 
tando a Diretoria da Caixa Econômica Federal, representantes do 
Drs. Gabriel Monteiro da Silva, diretor do Departamento das Munici 
palidades, e Rui da Costa Rodrigues, diretor da Estrada de Ferro Soro 
cabana, e de outras altas Autoridades e o Sr. Augusto Morini (qu 
Festejava, naquela data, o 50" aniversário da sua chegada, vindo da Itá 
lia e Piraju, onde constituira família e form'ara enorme e laboriosi 
prole). 

Saudaram o homenageado o Dr. Edmundo Ortiz de Camargo, pre 
feito municipal de Piraju, Professor Antônio Berreta, diretor do Giná 
sio do Estado em Piraju, Professores Batista de Sanctis e Pedro Elia 
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Rochel, lentes daquele estabelecimento de ensino, Sr. João Costa, em 
nome da população de Piraju (o qual disse que o Dr. Bueno de Azevedo 
representava, na vida política estadual, a continuação da nobre herança 
legada por Ataliba Leonel), Sr. Fuad Abrahão Barhurn, pela coletivi- 
dade sírio-libanesa de Piraju, Sr. Mário Ferreira, pela classe dos traba- 
lhadores, jornalista Manuel Domingues, filho da terra pirajuense, e 
Dona Maria Cunha, representando o Sr. Francisco Cunha, prefeito de 
Bernardino de Campos. 

Por último, falou o Dr. Bueno de Azevedo externando a emoção com 
que recebia aquela homenagem dos seus amigos de Piraju, homenagem 
que mais o estimulava a continuar prestando todos os serviços ao seu 
alcance em favor de Piraju e da Sorocabana. Num carinhoso preito em 
honra de sua mãe, a Condessa de Vicente de Azevedo, lembrou que 
ela nascera em Sorocaba, daí originando-se os liames de sangue e de 
sentimento que sempre o prenderam a rica e progressista terra da 
Sorocabana e, por fim, levaram-no a deixar a Capital e rumar para o 
campo, escolhendo Piraju para sede de suas atividades como agricul- 
tor. Acrescentou o orador sob vivas aclamações, a boa nova de que a 
direção da Estrada de Ferro Sorocabana acabava de obter da Caixa 
Econômica Federal, por interferência sua, um empréstimo de 120 mi- 
lhões de cruzeiros. Salientando o apoio que encontrava por parte do 
Interventor Federal Fernando Costa para a solução dos problemas de 
Piraju e das cidades vizinhas, levantou um brinde de simpatia e apreço 
ao Chefe do Executivo Estadual, que se esforçava tanto para atender a 
todas as múltiplas solicitações municipais de interesse geral. 

Certo dia, achandwse na Fazenda, foi acometido por um acidente 
cardiopático, agravado pela maleita de que sofria. 

Ciente disso, determinou o Dr. Fernando Costa que todo auxílio 
lhe fosse prestado e graças a providências tomadas pela eficiente Casa 
Militar do Governo do Estado foi ele celeremente transportado, em 
ambulância, para a capital, assistido pelos renomados médicos Drs. José 
Lentino e Leovigildo Gomes dos Reis. 

Com nova crise do coração e preso ao leito, finalmente sucumbiu. 

Reconfortado pelos socorros da Religião Católica que professava, 
no dia 2 de julho de 1946, antes de completar 60 anos, a doença car- 
diovascular venceu o generoso coração, que, cansado, cessou de pulsar, 
do Dr. José Bueno de Oliveira Azevedo, homem integérrimo, reto, 
probo e temente a Deus, hoje em Sua presença. 

Está sepultado no Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacra- 
mento da Catedral de São Paulo. 

Pela sua inestimável atuação e trabalhosa vida particular e de 
serviço público foi alvo de expressivas homenagens na Associação dos 
Antigos Alunos da Faculdade de Direito, na Assembléia Legislativa 
Estadual e em outras entidades, dissertando sobre sua personalidade, 
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nas duas primeiras, respectivamente, o Desembargador Manuel Carlo 
de Figueiredo Ferraz e o Deputado José Carlos de Ataliba Nogueira. 

Foi condecorado postumamente pelo Ministério da Guerra com , 
Medalha de Guerra, entregue a sua viúva pelo General Henrique Tei 
xeira Lott em imponente solenidade militar pública realizada na Praç; 
da Bandeira, em São Paulo. 

Ainda a título póstumo, recebeu, em 9 de julho de 1964, a Medalh: 
da Constituição, outorgada pela Assembléia Legislativa do Estado dc 
São Paulo. 

Em 1978, pelo Decreto no 14.769, de 24 de novembro (confirmadc 
pelo Decreto np 14.945, de 21 de fevereiro de 1979), foi citado pel: 
Prefeitura Municipal de São Paulo e homenageado pelo então Prefeitc 
Olavo Egidio Setúbal que deu o seu honrado nome a uma via pública dc 
Jardim Germânia (29" Subdistrito da Capital, Santo Amaro). 

Lê-se na placa: 

Rua Dr. Bueno de Azevedo, Advogado - 1886-1946. 

Por ter tido tal Pai, a Família Bueno de Azevedo, unida e jubilosa 
rende graças ao bom Deus e a todos quantos, com esta efeméride cen. 
tenária, se solidarizaram AGRADECE. (03-09-1986). 



ERNANI SILVA BRUNO - Historiador 

A. Roberto de: Pauta Leite 

Ernani Silva Bruno, nasceu em Curitiba, Paraná, a 10 de agosto 
de 1912, filho de Aiberto Bruno e Cecília da Silva Bruno. Curso pri- 
mário no Colégio Duílio Calderari, na terra natal. Em 1925, trans- 
feriu-se para S. Paulo. Estudou no Liceu Nacional Rio Branco. Ba- 
charelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo. 
Trabalhou na imprensa. Dirigiu, em 1943, o Suplemento Literário de 
"A Noitinha", de "A Noite", ed. S. Paulo. Ingressou, em 1941, no fun- 
cionalismo público do Estado, dirigindo, em 1947, a Divisão de Turismo 
e Expansão Cultural do Departamento Estadual de Informações. Foi 
um dos assessores do historiador luso, Jaime Cortesão, no planejamento 
e organização da Exposição de História do Brasil, comemorativa do 
IV Centenário da cidade de S. Paulo. Posteriormente, em colaboração 
com Mário Neme, organizou a Exposição de Artes e Técnicas Popula- 
res de Folcrore do Parque Ibirapuera. 

A eleição de Eniani Silva Bruno à Academia Paulista de Letras 
significou o reconhecimento, a consagração da carreira do historiador 
que teve S. Paulo e sua gente como tema de suas pesquisas e reflexões. 

Cadeira no 17, sucedeu a três especialistas em Filologia, Gramática, 
enfim, cultores do vernáculo: Sílvio de Almeida, Otoniel Mota e Afrâ- 
nio do Arnaral. Por coincidência, o patrono dessa curul é Júlio Ribeiro. 
A posse deu-se a 30 de novembro de 83, recebido pelo poeta Geraldo 
Pinto Rodrigues. Sentia entusiasmo e alegria em frequentar o sodalí- 
cio do Largo do Arouche. E no local estimado foi acometido de um 
mal súbito e faleceu, às 18,30 horas, sentado num sofá, conversando 
animadamente com seu amigo, o romancista Mário Donato. Isso, a 
25 de setembro de 86. O corpo foi sepultado a 26, pela manhã, no 
cemitério S. Paulo, com a idade de 74 anos. 

Um dia antes de desaparecer, uma quarta-feira, ESB conversou 
com Flávio George Aderaldo, da Editora Hucitec, prometendo-lhe as 
legendas das fotos de seu "Almanaque de Mem~órias", depois de ter feito 
a última leitura da prova final. Incursionava, pela primeira vez, em 
novo gênero literário, a memorialística. 

Silva Bruno era um lúdico. Gostava de brincar. Nós, inclusive, 
ouvimos piadas contadas com fino humor pelo historiador. O seu 
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discurso de saudação a Francisco Brasileiro, empossado na cadeira I 
29, do sodalício do Largo do Arouche, foi um excelente enfoque c 
vida e da obra do querido Chicão. 

Em 1947/48, Ernani Silva Bruno escreveu "Retrato de UIY 
Capital de província". Era ensaio sobre a história paulistana duranl 
o século passado. O editor José Olympio se interessou pelo livro, m: 
sugeriu que o autor estendesse as pesquisas a todas as fases da histc 
ria de S. Paulo, desde a sua fundação até os dias contemporâneos. 
a essência da obra-prima de Ernani Silva Bruno. 

Dois elementos imprimiram caráter peculiar à cidade de S. Paul1 
além de outros fatores de diferenciação. Comparada com o Rio o1 
mesmo com Recife, por exemplo, a cidade paulistana cresceu e se c: 
racterizou como "cidade-grande", através de um rítmo acelerado. N 
início e, em meados do século passado aquelas cidades apresentavam+ 
como centros urbanos respeitáveis para a época, enquanto a capit; 
paulistana não passava de uma aldeia provinciana. 

No último quartel do século passado, a cidade assimilou muitc 
elementos estrangeiros, os quais, incorporaram à sua fisionomia traçc 
culturais novos. Os diversos capítulos enfocam a cidade paulistana n 
centúria passada, suas ruas, jardins, largos, casas, indústrias e prime 
i-as ferrovias, igrejas, capelas, pontes, caminhos, carros, rios, fonte: 
chafarizes. As chácaras e os subúrbios. A iluminação. Os mercadc 
e as lojas. Os cafés e as hospedarias. As quitandas. As fábricas. C 
esportes e as  diversões. A música e o teatro. Os livreiros. As biblic 
tecas. Os curtumes. Enfim, os padrões da vida em sociedade. 

Um das fontes foi representada pelos depoimentos de viajante: 
-cronistas estrangeiros que aqui estiveram, mormente, na primeira mc 
tade do século dezenove. Como, exemplo, Gustavo Bayer, St. Hilairt 
John Mawe, Von Koseritz, Martius, H. Florence, Ridder, Zahar, entr 
outros. A documentação baseada em pesquisadores como Afonso d'Tau 
nay, Almeida Nobrega, Afonso de Freitas, Azevedo Marques, Spence 
Vampré, Aureliano Leite. Outra fonte é representada por livros d 
memória, diários, autobiografias de pessoas que viveram na cidade OL 
estudaram na Academia. Exemplos: autobiografia de Francisco de Assi 
Vieira Bueno; livros de memórias do Visconde de Taunay, do conselheir~ 
Albino J. Barbosa de Oliveira. Ou, ainda, trabalhos evolutivos como o 
de E.V. Pereira de Sousa. Publicações de outros gêneros foram consul 
tados. A correspondência de Alvares de Azevedo, de S. Paulo para I 

Rio, no período de 1844-1851. Ainda leu e pesquisou o romance "Ro 
saura, a Enjeitada", de Bernardo de Guimarães, o qual fixou cenas 1 

figuras da capital da província de S. Paulo em meados do século deze 
nove. Consultou, também, jornais, revistas, almanaques antigos quc 
serviram de respaldo para a reconstituição de uma fase histórica. Além 
está claro, do Registro Geral da Câmara da Cidade de S. Paulo, um; 
infinidade de relatórios e as Atas da Câmara da Vila de S. Paulo e Ata: 
da Câmaar Municipal de S. Paulo, publicações oficiais do Arquivc 
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Municipal e de Departamento de Cultura de S. Paulo. Inclusive, os 
Anais da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, reconsti- 
tuição de 1836 até 1861. 

O esquema geral da obra de Ernani da Silva Bruno, "História e 
Tradições da Cidade de São Paulo", poderá ser sintetizado da seguinte 
maneira: Vol. I - "Arraial de Sertanistas" (1554-1828) ; prefácio de 
Gilberto Freyre, com 285 ilustrações, fotografias e plantas; bicos de- 
-pena de Clóvis Graciano, desenhos em cores de Cândido Portinari, 
Livraria José Olympio mitora,  1954, 2* ed., 1.541 ps.; vol. 11, Segunda 
Parte - "Burgo de Estudantes" (1828-1872) ; vol. 111, "Metrópole do 
Café" (1872-1918), e um apêndice "São Paulo de Agora" (1918-1953), 
além, da bibliografia, notas sobre as gravuras, índices de assuntos, 
lugares e nomes. 

A história da cidade paulistana, sem contar o apêndice, foi divi- 
dida em três períodos: o primeiro, da fundação em 1554 até o ano em 
que se instalou o Curso Jurídico (1828), pois, até o início do século 
subsistiu a feição que dava à povoação o caráter de um arraial de 
sertanistas ou de centro preparador das entradas e bandeiras; o segundo 
período, de 1828 a 1872, em que a capital da província se caracterizou 
como burgo de estudantes; e o terceiro período, desse último ano até o 
fim da primeira grande guerra, fase em que a cidade se definiu pela 
sua função de metrópole do café. 

Cada um desses períodos foi analisado através duma introdução 
em que se fixaram suas linhas gerais e seus condicionamentos hisló- 
ricos, econômicos, políticos etc. E em mais de dez capítulos se tentou a 
reconstituição da existência da cidade por meio da observação de sua 
arquitetura, principalmente, igrejas, conventos, residências; de suas 
chácaras, bairros, logradouros públicos, meios de transporte, condições 
de abastecimento de gêneros e de água, do equipamento comercial e 
industrial, concretizados em seus mercados, lojas, fábricas. Das prwis- 
sões religiosas, divertimentos, comércio de livros, bibliotecas e outras 
atividades culturais. 

No desenvolvimento desses capítulos marcaram-se os traços que 
imprimiram na fisionomia da cidade, as terras, as águas e o clima de 
sua região; as marcas delienadas em sua feição pelo português e o 
jesuíta, o índio e o mame!uco, o negro, o caboclo, o italiano e o espa- 
nhol; os elementos incorporados pelo bandeirismo, ouro, açúcar e café. 
Abundantes foram os materiais de que se serviu, desde os documentos 
primitivos até as páginas dos modernos narradores e, todos, com escru- 
pulosa honestidade, são mencionados em notas de pé de página. Porém, 
um dos méritos do Autor foi ter sabido, na superabundância de mate- 
rial de que podia dispor, escolher o que era realmente significativo 
para colacar em sua frente verdadeiro quadro homogêneo, chamado 
processo da existência da capital paulistana. 

Teve o bom gosto de fugir a retórica e ao ditirambo. Foi direto. 
São páginas que se lêm com real agrado. Está claro: nenhum assunto 
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foi totalmente esgotado. Mas, todos foram conscientemente estudadc 
E o pitoresco da vida paulistana salta a cada passo. 

Tentemos, de passagem, decifrar a classificação usada por Erna 
Silva Bruno. Por que 1828 e não 1831? Ou 1830? E por que 18' 
e não 1875? A data de 1828 explica-se plenamente, pois, a Faculdade 1 

Direito de São Paulo, cuja influência politíco-cultural não poderá s 
esquecida, foi inaugurada no dia lo de março desse ano, embora criac 
a 11 de agosto do ano anterior. Mas 1872? Nos pareceu um pou~ 
subjetiva. isso, contudo, não diminui a grandeza dessa obra. 

Ernani Silva Bruno escreveu a biografia da Paulicéia, cuja qua 
dade essencial reside, justamente, em colocar a cidade de São Pau 
em sua unidade no tempo. Pelo arrojo da concepção, a riqueza d 
ilustrações, a excelente apresentação gráfica, o exaustivo das infa 
mações retratam o espírito sério do pesquisador. Se nossos primeirt 
séculos foram analisados por Afonso de Taunay, Alcantara Machac 
e outros, até ESB nossos historiadores não se cingiram & reconstituiçi 
da vida urbana paulistana propriamente dita. E sabido que até 
segundo terço do século dezenove, São Paulo é ainda o Ektado, 
partir dessa fase, é a cidade com sua maneira de ser, seu estilo. 

O curioso é que o Autor inicia sua carreira literária com un 
obra-prima, isto é, por onde muitos desejariam terminar. Soube cor: 
preender, também, que cada período oferece seu caráter próprio. Me 
mo porque as divisões dessa obra correspondem aos instantes da hist 
ria urbana paulistana. 

Já em 1825, era São Paulo uma cidade cosmopolita: "Depois ( 

meados do século passado o afluxo de imigrantes europeus em esca 
notável para a capital de São Paulo reforçaria mais ainda essa dif 
rença de composição étnica entre sua população e a de outras cid 
des-grandes do Brasil, e introduziria traços culturais novos em Pir 
tininga: nos costumes, nas relações sociais, na arquitetura da cidad 
Já em 1895, era São Paulo uma cidade essencialmente cosmopolit: 
em números redondos, de seus 130 mil habitantes, 71 mil eram estrai 
geiros e apenas 59 eram brasileiros. Dos estrangeiros, pequeno númei 
de ingleses, de belgas e de suecos, cerca de mil austríacos, de mil 
cem franceses, de dois e quatrocentos alemães, de quatro mil e oitc 
centos espanhóis, de quinze mil portugueses e de quase quarenta 
cinco mil italianos. "A população da Paulicéia - observava em 18: 
Raffard - é geralmente de origem estrangeira e fala quase tanl 
o italiano como o português" (V.I., ps. 57/58). 

Portanto, a capital paulista adquiria nas últimas décadas do oitc 
centismo um caráter predominantemente europeu. Aliás, as condiçót 
naturais do clima lhe eram favoráveis. Contudo, de todos os infli 
xos, talvez, o mais vigoroso e que boliu com a fisionomia da cidac 
foi a que se refletiu na criação de seu espírito industrial. Somenl 
nos fins da centúria passada a indústria iria substituir as  chamad: 
fábricas rudimentares e as  pequenas oficinas artesanais: "As indústri~ 
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revelaram pequeno desenvolvimento, até meados do século dezenove, 
sobre o que tinham sido as  atividades fabris - quase sempre caseiras 
- durante os tempos coloniais na cidade e em seus arredores. Foram 
se estabelecendo fábricas rudimentares e pequenas oficinas artesanais. 
De velas, de licolres e cervejas, de tecidos e chapéus, curtumes, tendas 
de seleiros e de fabricantes de arreios, de cangalhas, de estribos de prsta. 
Várias delas não passando todavia de apêndices de casas comerciais" 
(Id. ib. 11 vol., p. 673). 

13 verdade que Ernani Silva Bruno se limitou aos aspectos his- 
tóricos de seu tema. Foi seu propósito. Não objetivava enfocar a 
exata contribuição dos imigrantes estrangeiros no denominado destino 
industrial de São Paulo. E mesmo que tivesse pensado em importar 
colonos, e tivesse importando simultâneamente operários, seria tarefa 
para outro ensaio. Saliente-se mesmo de passagem, além do imigrante 
propriamente dito, ou seja, o que viajou nessa qualidade, houve quem 
emigrasse com seus capitais e programa de trabalho. Isso constitui 
outra estória. . . 

Outra objeção que alguns zoilos apressados e superficiais fazem 
à obra de Ernani Silva Bruno, refere-se ao seu estilo. Gostariam 
esses aristarcos que o estilo do pesquisador fosse mais policiado, "menos 
invadido pelas maneiras familiares de dizer, chocantes numa obra de 
tal seriedo_d_eV. E citam como exemplos típicos, esquecendo-se que o 
Autor além de sua modéstia, era tímido e, dotado de profunda honesti- 
dade intelectual. Por isso, empregou, com alguma freqüência (e qual 
é o mal?) a expressão sua "obra é o tipo do livro sem pretensões". Ou, 
ainda, o uso "a gente", em lugar de "nós". Ora,. . . isso, realmente, 
não merece comentários. . . 

A preocupação do Autor foi a simplicidade estilística, qualidade 
adquirida de sua experiência jornalística. Outra restrição, realizada 
por crítico de artes plásticas: "13 pena que os capítulos sobre os sobra- 
dos e balcões, palacetes e chalés, não tenham maior minúcia e prolun- 
didade, po ponto-de-vista da história da arte" (Mário Barata, in Diário 
de Notícias, Rio, 24-10-54). 

Pouco depois, o mesmo periodista recua, asseverando que em "com- 
pensação, informações de sentido artístico, aparecem nas análises dos 
becos, pátios, chácaras, sítios, teatros, bairros e chafarizes. Sendo 
intencionalmente, delicioso panorama do passado, não deixará de ser 
obra de utilidade aos que desejarem ter um primeiro contato com a 
inclusão da arquitetura de São Paulo - ângulo pelo qual estamos 
encarando o livro" (Id. ib.) . 

Por outro lado, não havia durante o setecentismo e, mesmo no 
início do século dezenove, o "florescimento de uma literatura que pu- 
desse ao menos ser comparada, em suas produções, à representada 
pela Escola Mineira (coím Basílio da Gama, Durão, Cláudio, Alvarenga, 
Gonzaga) ou pela Primeira Escola Fluminense da classificação de 
Sílvio Romero (com Silva Alvarenga, Sousa Caldas, São Carlos e ou- 
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tros). Nem mesmo alguém se lembrou em São Paulo de fundar aci 
demias como as dos Resnascidos, dos Felizes, dos Seletos ou a Arcád 
Ultramarinl, da Bahia ou do Rio de Janeiro. As poucas figuras c 
São Paulo que se destacaram nas letras na última parte do períoc 
colonial e até o começo do oitocentismo - antes que se fundasse 
Curso Jurídico - estudaram quase todos em Coimbra ou em outrc 
cqntros universitários da Europa. E nada produziram que revelas! 
uma influência regional oir da cidade. A não ser, até certo ponto, es! 
fenômeno novo, por influência do meio, em relação aos cronistas anti 
riores, que foi o representado pelo genealogista Pedro Taque: 
(Vol I. ps. 4111412). Aliás, segundo Taunay, Pedro Taques e Frl 
Gaspar Madre de Deus foram os únicos picos proeminentes da vic 
intelectual de São Paulo. . . 

Corria o ano de 1959. Iniciando nova série de publicações, a Ed 
tora Cultrix, de São Paulo, lançou volume sob o título: "0s Rios e : 
Florestas", coletânea de página de viajantes, cronistas e ficcionistz 
sobre o Amazonas e o Pará. Seguiram-se outras antologias regiona 
brasileiras. Os volumes foram selecionados e continham notas e i1 
trodução de Ernani Silva Bruno e organização de Diaulas Riedt 
com capas e ilustrações de Guilherme Valperas. A seleção foi feil 
de molde a oferecer visão da paisagem do Amazonas e Pará com su: 
características essenciais, proporcionando um tipo de leitura atraen' 
aos leitores que se interessam por um melhor conhecimento sobre 
Brasil, em vários aspectos, desde o sociológico, o cultural, o econômic 
até o geográfico. 

Figuram no primeiro volume, autores como La Condamine, Vc 
Martius, H. Florence, Henry Walter Bates, Alfred Russe Walace, Frai 
cois Biard, Louis e Elizabeth Agassiz, José Verissimo, Inglês de Sous, 
Henri Contreau, Alberto Rangel, Euclides da Cunha, Raimundo Morai 
Ferreira de Castro, Aurélio Pinheiro, Gastão Cduls, Peregrino Jr., ei 
tre outros. Embora não se limitasse a este ou aquele princípio evoli 
tivo, o Autor proporcionou na antologia ótica dramática da regi2 
focalizada. Mesmo quando ocorre que o trecho escolhido é de valc 
científico ou folclórico, o ritmo é o do drama do choque do homei 
contra uma natureza bela, mas hostil. 

Publicou, a seguir, o volume "O Sertão, o Boi e a Seca" (dedicac 
aos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, R.G. do Norte). Surgira] 
críticas a respeito dos dois livros publicados. Salientaram a omissãl 
no primeiro livro, de nomes como Abguar Bsstos, A. Ladislau, Ri 
mayana de Chevalier ou de um Carlos de Vasconcelos; estranhava-: 
no segundo voli,me a ausência de páginas de um Capistrano de Abrei 
Rodolfo Tejfilo, de um João Brigido dos Santos. Ou, ainda, deixar c 
figurar, no Meio-Nordeste, uma citação sobre o Padre Cícero, Lan 
pião ou sobre o beato Lourenço. Lamentava-se o esquecimento c 
um Franklin Távora, Luís da Câmara Cascudo, Leonardo Mota, Ari 
ripe Júnior, ou mesmo de um Antônio Salles. 
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Todavia, é preciso convir que o critério da antologia foi de enfa- 
tizar o realismo, fugindo, assim dos erros de uma visão romântica em 
que o excesso do pitoresco, de um "ar local", comprometesse a veraci- 
dade dos fatos e a validez da informação. De um modo geral, não houve 
concessões ao mau gosto, à preocupação com o anedótico. De resto, o 
próprio Dnani  Silva Bruno respondeu às objeções (In Diário de 
S. Paulo - 01-03-1959), e Diário de Notícias, Rio, 29-03-59; ou, ainda, 
em BBB, maio, 59). Não iremos nos alongar nesta seára, eis que 
teríamos de ir longe. E, fugiríamos ao nosso propósito que é de tentar, 
na tela mágica da síntese, transmitir alguns apontamentos sobre a 
obra do historiador Ernani Silva Bruno. 

Publicou outro ensaio sobre a cultura material do Estado de São 
Paulo: - "Viagem aos país dos Paulistas". Esse labor proporcio- 
nou-lhe o Prêmio Otávio Tarquínio de Sousa concedido pela Livraria 
José Olympio Editora. A obra é vazada num estilo claro, informativo. 
Os dados históricos bem documentados, os comentários assimilados. 
Enfim, um livro limpo. O volume focaliza a formação do Estado de 
São Paulo durante o período colonial. Dividi-se em cinco tempos: 

a) Tempo dos pioneiros (1500-1580). 
b) Tempo da caça ao bugre (1580-1640). 
c) Tempo da busca do ouro (1640-1730). 
d) Tempo do comércio do gado (1730-1775). 
e) Tempo da indústria do acúcar (1775-1822). 

Com esse tomo o Autor desejava acentuar que o bandeirante não 
era um sórdido explorador do bugre nativo, nem pertencera a uma 
raça de gigantes predestinados a alargar as fronteiras assinaladas em 
Tordesilhas. Portanto, um ensaio no sentido de traçar imagem menos 
imperfeita e mais autêntica da remota realidade histórica da terra e 
da gente de São Paulo. 

Convém, citar: a comissão julgadora que concedeu o Prêmio Otá- 
vio Tarquínio de Sousa foi composta por Sérgio Buarque de Holanda, 
Antônio Cândido e Francisco de Assis Barbosa. Ernani, concorreu com 
o pseudônimo de João Bugre. 

E, finalmente, transmitimos em primeira mão, também, que o 
"L' Osservatore Romano" (Vaticano), através de artigo assinado por 
Giuseppe Carlo Rossi, publicou elogiosa crítica, intitulada "Filologia 
e narrativa nel Brasile d' oggi" (L7-03-1967). Em contrapartida. Jean 
Roche, por seu turno, em "Bulletin de 1' Humanité de Tolouse-France 
(maio-junho, 67), redigiu resenha sobre o livro do historiador paulista. 
E. Bradford Burns (Columbia University) , em "Book Rev'ws" com 
o título "Background", teceu encômios à obra do pesquisador. Só que 
sua análise referia-se à História do Brasil, Geral e Regional. 

Eis uma tentativa simples, modesta, de síntese e compreensão da 
obra do historiador paulista, Ernani Silva Bruno. 



CORREIA DE MELO* 

(Subsídios para uma biografia) 

Bencdkto Pires de A l m u  

I - ORIGEM 

Se consultarmos n'uma Enciclopedia o que vem a ser um MUSEl 
ela nos ensinará que é um edifício público onde se guardam coleções ( 
obras de arte ou de valor histórico ou cultural. 

Na antiguidade era um edifício de Alexandria onde viviam e enz 
navam sábios e filósofos protegidos de Ptolomeu. 

Em analogia, o edifício em que recolhem-se as  trad:ções culturais 
históricas de Tietê é o Museu "Cornélio Pires". 

Aqui se encontram reunidos e guardados objetos e pertences qi 
foram do poeta csipira, vistos com carinho e veneração. També 
abriga o nosso Museu tudo que diz respeito a cidade, quanto a si 
História e coisas ligadas ao passado de nossa terra. 

Ainda é rico o Museu em documentação iconográfica, ostentam 
em suas paredes os quadros com a efígie daqueles tieteenses e ni 
tieteenses que fizeram a glória do município e porque não, a grande: 
de São Paulo e do Brasil nos vários ramos de atividades humanas. 

Estão aqui para que as gerações futuras possam abeberar t 

exemplo por eles revelados em suas existências. 
Hoje trazemos para a galeria do Museu ííCornélio Pires", ma 

um quadro: o retrato de Correia de Melo, o jornalista e escritor. 
O homenageado é filho de Avenilo Correia Moraes e de dana Br 

silia Miquilina de Almeida Melo. Nasceu em plena zona rural, nu 
dos bairros mais antigos - o Mato Dentro. Desde criança revelc 
pendor para as letras, delas nunca se afastou e numa seqüência ( 

mais de meio século, foi sempre avultando. O menino cuja primei 
com~osição foi um conto pornográfico, pois mais esquisito pareç 
tornou-se em ornamento das letras nacionais, escritor emérito citac 
em centenas de livras da literatura pátria. 

* Palestra pronunciada em TietB, SP. na sede do Museu "Corn6lio Pires", em 6 de dezeml 
de 1978, no ato tia inauguraçgo do retrato do escritor. 
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Neste momento, Tietê paga uma dívida de gratidão para, com o 
grande filho, entregando o seu retrato ao Museu "Cornél-o Pires". 

Escolhemos a data de hoje para essa reverência, porque seria o 
aniversário natalício do escritor, que, si vivo fosse, estaria comple- 
tando 90 anos, pois, viu a luz do mundo em 6 de dezembro de 1888. 

Na qualidade de amigo de longa data e incondicional admirador 
de Correia de Melo, avoquei para mim a obrigação de, neste momento, 
contar aos presentes alguma coisa do que fez em sua utilissima vida. 

O semanário "TIETe" em sua edição de 22 de fevereiro de 1919 
publicou a antobiografia de Correia de Melo. 

"O TIETe" pediu ao seu colaborador Correia de Melo, que acaba 
de publicar um opúsculo denominado "Minutos dve um ano.. ." a des- 
crição dos fatos principais de sua vida. Temos o prezer de dar hoje, 
esses apontamentos, que são uma verdadeira autobiograf'a. 

"Eu penso que não deve interessar, sobremaneira aos leitores desta 
folha, o conhecimento de uma vida tão inútil e tão obscura como a 
minha. Mas atendo. Ai vão os fatos principais, despidos de qualquer 
enfeite ou estilo. 

Nasci aqui em Tietê (em 6-12-1888) ao tempo em que meu pai 
possuia uma serraria e era rico. Trezentos contos de réis.. .! Esse 
capital acionava o invento do homem para o desbaste daquelas matas 
virgens do sul. Foi pois o sol da floresta o que primeiro me aqueceu o 
berço. Singular idiossincrasia; eu não gosto do campo. Daí, menos 
ricos, passamos algum tempo em São Paulo, à rua Helvetia, empreen- 
dendo meu pai com minha mãe e eu, uma viagem pelo Rio e Minas. 
Nota necessária: quando viajamos um dia por mar, acompanhqdo de 
distinta tieteense, nossa parenta, estive um momento mais inclinado a 
água que no convés da embarcação. Salvou-me alguém. Eu tinha cinco 
anos e era traquinas. 

De meu berço até São Paulo há trevas absolutas que a memória 
não consegue condensar. Da viagem que me recordo fugazmente, até 
Boituva, onde adquiriu uma fazenda de café e cana, há outras trevas 
assim. Devia ter 8 anos quando, residindo ii Rua do Porto Geral, 
desta cidade, abri as folhas pesadas da CARTILHA DA INFÂNCIA. 
Foi meu primeiro professor o sr. Júlio dos Reis, atual secretário da 
Câmara Municipal e meu distinto e prezado amigo. Outros profezrores 
tivemos na fazenda que citei, chamada Bom Retiro. Recordo-me deles 
com saudade inextinguível, porque ambos são mortos (suponho que o 
são). Da morte de um tenho certeza e de outro suposiráo. Antfes 
esta. Um era mineiro e outro portofelicense: dr. Jorge Pedro Valadão 
Lopes e Luiz Gnzaga Pere;ra (?). - Assemelhavam-se no físico e na 
moral, distanciando-se, e muito, no entendimento. Eram altos e m9- 
gros, e bons. O professor Jorge, incomparavelmente mais culto que o 
outro, foi o primeiro. Não morava conosco. Reçidin numa fazenda, 
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ÁGUA BRANCA, oiide taiiibéiii lecioiiava. \Tiiilia todos os dias, a cav 
10. Com que ânsia o aguardavamos e o via descer, devagar, cerca d 
11 horas, no terreiro de nossa casa. Logo principiavam as lições. 
tarde, invariavelmente à mesma hora, ei-10 a montar na sua alimári 
de ordinário um bucéfalo branco, e subir o vasto planalto que sepa 
as duas propriedades agrícolas. Durante as lições, era severo e meig 
Impunha respeito e amor. Tenho deste meu segundo mestre, que mc 
reu tuberculose em Itapetininga, uma bolsa de veludo azul, forrada I 

cetim escarlate, que ele ofereceu num dia de anos de meu pai, prec 
dendo o oferecimento, no jantar festivo, de palavras que tocara 
os coraç6es de todos. O outro professor residiu conosco por poul 
tempo. Sinceridade primitiva: nieses depois, declarava. que nada ma 
sabia ensinar. Gostava de passear comigo, pelas estradas. A cal 
momento tirava o chapéu. Aquilo, lembro-me bem, causava-me esp 
cie, mas nunca lhe perguntei porque o fazia. Hoje suponho que e 
simplesmente calor. . . Que saudade! 

Meu pai já estava mais ou menos embaraçado finaiiceiramenl 
quando a expensas de meu bom tio Luiz Antunes, a meia expen 
dele, vim para Tietê cursar as  aulas do externato do Dr. Teodóro A 
tunes Maciel. Saí deste colégio particular, coiil uns sudiiiieiitos de hi 
lória, geografia, geometria, história natural, matemática, portugu 
e um verilizinho, que de lodo se apagoii para mais tarde reaparece 
de francês. De \7olta a fazenda, procurei ajudar meu pai. Fiz o qi 
pude, mas tenho consciência de que poderia fazer mais, se tivesse juiz 

Era meu prazer principal, desde então, a leitura. Lia à noite 
não raro, mesmo sabendo que o dia seguinte era de trabalho, passava 
inteira assim, sem adormecer. Para não incomodar meus pais, que do 
miam iiuin quarto cont-iguo, eu quebrava a luz da lamparina de p 
tróleo, de maneira a parecer que meu aposento estava escuro e t 

dormia. Foi então que escrevi o meu primeiro "conto", que envi 
para uma revista pornográfica. Eis, pois, como comecei e como ter 
de findar si quizesse, viver de literatura em meu pobre pais. Ni 
quero. 

Em 1904, tomei o comboio para São Paulo, onde me empi-egu 
numa alfaiataria, à Rua Barão de Itapetiiiinga, 5, de propriedade ( 

Carlos Pretzer, um alemão que hoje reside no Rio. Ganhava 35$0( 
mensais (!) e vivia com o meu tio Benedicto Taques. Logo me abo 
reci do mister de entregador e cobrador de roupas.. . Eu queria o jo 
nalismo. Satisfez-me entrando para "A NOTÍCIA", do sr. Anibal M 
chado. Era secretário da folha, vespertina, o sr. Arnaldo SimSes Pint 
que há pouco faleceu na capital. O revisor, de queni eu era o conf 
rente, chamava-se Raul Silva, um oculista que nunca mais vi. Mui 
grotesco o contraste dessas duas figuras importantes do jornal; um alt 
muito alto, e magríssimo - o Simões; outro baixo, muito baixo, 
gordíssimo - o Silva. O Secretário, poeta por esse teriipo, vivia semp 
constipado, a escrejrer \?ei.sos a uiiia doiia Aida, que já figurava no sc 
livro "CARRIINA". 



REVISTA DO INSTITUTO H I S m R I C O  E GEOGRKF'ICO DE S. PAULO 39 

"A NOTICIA", tiiilia iiiiia edição seiiiaiial ilustrada. Lembro-me 
de que estando a EL,EONORA DUSE no Teatro "Sanl'Ana", a Rua da 
Boa Vista, a revista, saiu em edição especial consagrada à ilustre 
artista. O Simões ficou encantado com o sucesso. No mesmo prédio 
em que estava instalada a redação e as ofichas existia um fotógrafo de 
fama, o - SARRACINO. O Secretário, enfiando a primeira pagina da 
A NOTICIA no pescoço, fez coin que se Ilie tirasse uiiia fotografia. 
Agora, o que não me recordo bem é si essa fotografia foi tirada pelo 
Sarracino ou por un? fotógrafo do jornal, pois ine parece que esta tinha 
uma secção própria de fotogravura. 

Saíildo o Silva da revisão, o Aiiibal indicou-me a vaga. Aceitei-a. 
O que o diretor não indicou foi o substituto para a conferência de 
provas. Aceitei assim mesmo. Pouco depois saia o reporter do Forum. 
Nova indicação, nova aceitação. Eu escrevia asneiras como esta: "Foi 
submetido a julgamento" e o Anibal tolerava e o público tolerava, o 
que mostra a sensatez de ambos. 

Um dia quasi me rebentei de satisfação: indo em excursão com 
o dr. Clóvis Botelho, secretário da Agricultura, o Aiiibal confiav?-me 
a direção. Que glória! Nessa época, eu já era da revisão do ESTADO, 
para onde passei e trabalhei exclusivamente em 1907. Era chefe dela 
o sr. Ricardo Figueiredo, hoje gerente daquele matutino. Estudei 
alguns meses com o sr. Alvaro Guerra que res:dia à rua Jaguaribe. 
Foi com esse douto filólogo e escritor que aprendi a . . . Destaco de 
uma carta, escrita em 1912: "Remeto-lhe, com esta um exemplar do 
Fragmentário (Fragmentário Clássico) como lembrança dos bons tem- 
pos em que, na rua Jaguaribe, analisávamos os velhos quinhentistas, 
tosando-os e vestindo-os A moderna. Lembra-se?" 

Se me lembro.. . 
Em 1909 saí do ESTADO, em 1910 estive no JORNAL DE PIRA- 

CICABA e em 1911, no Rio de Janeiro, era redator d'a IMPRENSA, 
de Alcindo Guanabara. Morava à Rua da Alfandega. Pouco me demorei 
na capital da República. Meses depois tomava paquete para a EULO~EI, 
pretendendo cursar a Escola Médica do Porto. Lá estive meio ano sem 
conseguir estudar. Tinha-se feito a República e o país era um caos. 
Voltei e depois de algum tenipo de peraiiibulage~ii dirigi "O TIETF;". 

O resto é recente deiliais para que vos conte". 

I11 - REVELAÇÁO DO JORNALISTA 

Vamos iniciar a peregrinação pela vida de Correia de SIe!o, yuali- 
do, depois de tentar a vida na imprensa, etii São Paulo, no Rio de Ja- 
neiro, ein Piracicaba, após a sua vidgeai a Pol-tugal, onde pretendia 
estudal* iiiediciiia, r.esolve\i voltar a Tietè, aos \'iiite e dois anos de 
idade. 
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O seu pai Avelino Correia, adquiriu o jornal .local para fixá-lo e. 
sua terra. 

Em 7 de janeiro de 1912 o semanário O TIETX?, apareceu em no! 
formato com o dístico de "folha imparcial" e no cabeçalho uma adve 
tência: direção de Correia de Melo. 

Eiii setembro do wesmo ano, esse periódico insere em sua primei] 
página, costume antigo da imprensa interiorana, um soneto de Corre 
de Alelo, dedicado a sua noiva: 

BASTA. . . 
Eu quiz um dia, revivendo, ansioso, 
As folhas ressequidas do passado, 
Tornar-me poeta; e um bandolim, saudoso, 
Triste, evocava cenas de finado. . . 
E todo nervoso, eu as revi, medroso, 
Uma por uma, sem nenhum agrado, 
Enquanto, perto o bandolim, mavioso, 
Ledo, evocava cenas de noivado. . . 

E, olvidando as humanas desventuras, 
Deixei o frio pó das sepulturas 
E a vida misteriosa do asceta. . . 
Busquei a idéia no fulgor do sonho, 
E foi, então, que convenci risonho, 
Que basta amar-se para ser-se poeta.. . 

Foi esta a segunda manifestação política de Correia de Melo, auto 
unicamente, em sua incursão pelo Parnaso, de dois sonetos. 

O primeiro publicado na "página de poesia" da Revista "MALHC 
do Rio de Janeiro, edicão de 2.5 de março de 1911, é o 

"SONETO 

(Com pretenção a filosófico) 

A tarde, merencória, vai findando.. . 
Na doce nuvem tenue da paisagem 
Há brandos arrepios de folhagem 
E rolas passam, garmilas, ruflando. . . 
E como é fresca e perfumada a aragem! 
Dois namorados, a sorrir, amando. . . 
Num manco lago a7111 lá vem remando.. . 
É de ouro o poente. Extingue-se a miragem. 



REVISTA DO INSTITOUTO HISTBEtICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 41 

Desce o luar que, docemente amado, 
Vem triste, iluminar este antro imundo, 
Em que vive o feliz e o desgraçado. . . 

Enquanto o veu da noite, atro e profundo, 
- Sem o coaxar da rã, mugir de gado - 
Marcando vai a rotação do mundo.. . 

Piracicaba, 1911" 

Fez do seu jornal uma folha muito apreciada e elogiada até na 
imprensa da capital, com excelente página literária, estando no elenco 
de seus colaboradores Paulo Setubal. Alvaro Guerra, Alexandre Humel, 
Gustavo Teixeira, surgindo no mundo da poesia com o seu livro EMEN- 
TARIO e ainda outras valiosas penas. 

Correia de Melo, autodidata foi sempre modesto. Já, naqueles tem- 
pos, escrevia bem. Defensor intransigente da linguagem escorreita, 
sabia-o respeitado nos meios literários da Paulicéia. 

Naquele tempo, para ser considerado, jornalista ou escritor, era 
preciso conhecer e praticar as regras da Gramática. Tão ao contrário 
de hoje. 

O pseudônimo com que publicava seus escritos, imagine o caro 
leitor, já traduzia essa desambição - PEDRO NINGUÉM. 

Esquivo por temperamento, a sua excessiva mod~estia impedia-o 
de gozar de merecida reputação de escritor jovem que se avantajava 
entre os homens de letras da metrópole paulista. Deixou-se dominar 
pelo ceticismo e julgava-se modesto, um "casca grossa" como mais 
tarde afirmou. 

Para estabilizar a sua vida, resolveu casar-se. 
O enlace matrimonial de Correia de Melo deu-se a 4 de dezembro 

de 1912, na cidade de Itapetininga, onde a noiva e conterrânea IRA- 
CEMA DE CAMARGO MADEIRA, residia temporariamente. Filha do 
casal Alfredo Carlos Madeira e Jovelina Camargo Madeira. A jovem 
noiva, na cidade sulina do Btado, estudava na Ekcola Normal. 

Esposa amantíssima, Dona Iracema acompanhou-o em toda a sua 
existência, até o falecimento de Correia de Melo, em 6 de fevereiro 
de 1969. 

A nova vida matrimonial fez com que permanecesse em Tietê até 
fevereiro de 1914, quando o semanário passa a ser oficioso do Partido 
Republicano Paulista. 

E cumprindo o fadário de viajante, novamente vai para São Paulo, 
trabalhar na imprensa paulistana, como secretário de A GAZFCTA, de 
Adolfo Araujo. 

R e  mesmo conta: "Dois meses após a minha saída desse vesper- 
tino para A NAÇÃO, também vespertino, ele morreu. Dedicou ao 
amigo e chefe uma crônica no "MINUTOS DE UM ANO. . ." 
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Não me convido a orientação dessa folha, de quem fui secretár 
em substituiçáo a Rubens do Amaral, desde a morte de Pinheiro M 
chado, deix,ei-a e meus amigos e vim para Tietê". 

IV - F"UNCIONARI0 PÚBLICO 

Isso foi em 1917, no fim do ano. Retorna para viver em Tietê, un 
nova fase de três anos. 

Por essa ocasião, o governo estadual e por influência do enti 
deputado dr. Erasmo Teixeira de Assump.ção, criara, anexa 2 Coletor 
Estadual, uma agência da Caixa Econômica e para o lugar de escrit 
rário foi Correia de Me10 nomeado. Sua atribuição, como Único fu 
cionário, era cuidar da escrituração das cadernetas dos depositantl 
e dos livros de registro do movimento financeiro. 

A instalação oficial da Caixa Econômica foi a 4 de fevereiro ( 

1918, com a gratidão e os aplausos dos políticos. Não resta dúvid 
Era um melhoramento para o município, como o tempo evidencio) 
porque a Caixa Econômica de Tietê, teve época em que era a primeir 
do Estado em depositantes, na classificação do interior. 

Foi quando conheci Correia de Melo, pessoalmente, privando c 
sua amizade e procurando-o muitas vezes, na casa em que residiu ten 
porariamente e estava situada no largo do Jardim, demolida vári: 
décadas depois para, nesse terreno, ser construido o HOTEL CUITEL( 

Presumo que foi desta casa que mudou-se para a histórica cas 
nha do bairro da Serra, onde, conforme contou-me Dona Iracemi 
pretendia tratar de agricultura e da criação de galinhas. 

Mantínhamos uma troca d'e livros emprestados. Dele tenho ui 
exemplar encadernado em percaline verde, edição da Livraria Garnie: 
de 1911, do livro de contos gauchos T A P m A ,  de Alcides Maia, com 
dedicatória : 

"Correia de Me10 oferece a Benedicto Pires, 6-3-1919" escrita cor 
aquela sua letra miudinha. 

Até ele ajudou-me uma despropositada polêmica que tive d 
manter com um professor de Conchas, nas páginas de O TIE;TÊ e ( 

JUVENIL. 

Em 1919, em fevereiro, publicou o minúsculo livro de crônica! 
impresso nas oficinas de obras do "O ESTADO DE SÃO PAULO", cujl 
formato estava de acordo com o nome "MINUTOS DE UM ANO. . ." 

A propósito do tamanho do seu opúsculo ele estampou, na primeir, 
página, esta advertência: "Ao remeter os originais deste livrinho pari 
"O ESTADO", que edita, era meu desejo, leitor conspícuo, que el< 
tivesse, quando muito, 100 páginas. Ao rever as suas provas, porém 
verifico que o meu cálculo, sempre falho em tudo o mais, desta vez, veic 
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prestar coricurso a minha vontade. Reduziu-as. Vê-se, pois, que eu 
(salve-se ao menos isso) não sou cacete . . . C. M." 

Pouco tempo depois, nos primeiros dias de março de 1920, Correia 
de Melo pede demissão do cargo que ocupava na Caixa Econômica, 
exercido para as letras. Volta para São Paulo, definitivamente, inte- 
grando-se na carreira de jornalista e escritor. 

V - JORNALISTA EM SAO PAULO 

Fez parte da redação de "A NOT"íCIAn, do "ESTADO DE SÁO 
PAULO", da "NAÇAO", da revista "SÁO PAULO ILUSTRADO.", de 
"A GAZETA" que secretariou em substituição a Moacyr Piza. 

Sub-Secretariou "O COMBATE, de Acilino Range1 Pestana. Este- 
ve várias vezes na Argentina e no Uruguai, tendo percorrido parte ex- 
tensa do território brasileiro que lhe forneceu assunto para as páginas 
brilhantes do livro "BRASIL MARAVILHOSO". 

Entre 1944 e 1945, escreveu semanalmente, para mais de 50 jor- 
nais do interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Por esse tempo iniciou as pesquisas e o envio de questionários para 
a elaboração do "DICIONARIO DOS AUTORES PAULISTAS". 

Em 1947 recusou o convite para ocupar o cargo de Diretor do 
Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. 

Foi redator-secretário da FOLHA DA NOITET, do CORREIO PAU- 
LISTANO e do JORNAL DA LMANHÃ. 

Falecendo Gelasio Pimenta em 20 de setembro de 1924, fundador 
e redator da revista A CIGARRA de grande prestígio social e lite- 
rário, foi C o r ~ i a  de Me10 escolhido para novo diretor-gerente da re- 
vista, cargo que ocupou com grande brilho por mais de oito anos, dei- 
xando a direção da CIGARRA em julho de 1931. 

Colaborou em jornais e revistas do país, tendo sido correspondente 
da CETNA ILUSTRADA, de Florença, na Itália. 

Fundou vários periódicos, entre os quais, CINE-REVISTA, O RE- 
LAMPAGO e o IDEALISTA. 

Escreveu para a edição dominical do CORREIO DA MANHÃ, 
do Rio e nos últimos tempos, para a Revista carioca LEITURA, onde 
fazia o registro de livros novos e crítica literária. 

Foi com Amadeu Amaral, Leo Vaz, Breno Ferraz e Júlio 
de Mesquita Filho, fundador do primeiro INSTITUTO DE ESTUDOS 
PAULISTA. 
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VI - COIR.RJ3IA DE MELO, ESCRITOR 

Como escritor escreveu e publicou os seguintes livros: 
VIAGEM A EIUROPA, em edição da GAZETA DA TARDE, em 191 
onde conta suas aventuras e a vida na cidade do Porto, em Portug: 
onde residiu. 

MINUTOS DE UM ANO. . . crônicas, impresso pela secção ( 

obras do "Estado de São Paulo", em 1918. 

MINHAS TAPEIAWES LITERARIAS, ensaio, inserto na Revisi 
FEIRA LITERARIA, número 6, referente ao mês de junho de 192 

BRASIL MARAVILHOSO, impresso em 1944, edição da Civilizi 
ção Brasileira, impressões de suas viagens ao sul do país. 

SUBSÍDIOS PARA UM DICIONARIO DOS INTELECTUAI 
RIOGRANDENSES, biografia dos homens de letras gauchos, tambéi 
em 1944. 

Nota curiosa - Estes dois livros foram impressos num só voluir 
de maneira original. 

DICIONARIO DOS AUTCTRES PAULISTAS, sua obra máximi 
volume de 676 páginas em 1954, edição especial da Comissão do I' 
Centenário de São Paulo, onde reune dados bio-bibliográficos de intf 
lectuais nascidos em São Paulo. 

TERATOLOGIA DO CRIME, 1949 - O FACIES PEDAGÓGIC( 
DA 6RBITA POLICIAL, 1949, A CABRA-CEGA DETETIVESCA 
os MISTÉRIOS DOS QUARTOS FECHADOS, sendo estas três obra! 
separatas da REVISTA DE INVESTIGAÇÁO. 

Em poder da família, existe, os originais dos livros: TIGRE, colc 
ção de artigos políticos, em 1937, na campanha contra José Americo d 
Almeida, de sua enorme colaboração em jornais de São Paulo, do Ri 
Grande do Sul, etc. sobre literatura e temas sociológicos. 

Correia de Me10 fez parte do quadro de funcionários da Secreta 
ria da Segurança Pública de São Paulo, desde 1935 e aposentado apó 
muitos anos de exercício, por volta de 1958. 

Membro honorário do Instituto de Cultura Americana de La Plata 
Argentina. 

Membro da Sociedade Paulista de Escritores, depois transformadi 
na União Brasileira de Escritores. 

Sócio do Instituto Genealógico Brasileiro - Sócio da Associaçãc 
Paulista de Imprensa - Sócio da Sociedade Científica de São Paulo - 
Sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - Sócio d: 
Associação de Intercambio Cultural de Guaratínga - Mato Grosso 
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Recebeu a medalha "Imperatriz Leopoldina" outorgada pelo Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, pelos serviços prestados à Cultu- 
ra e História. 

VI11 - SfMBOLO DA MODÉSTIA 

Em outubro de 1944, em São Paulo, um vasto grupo de colegas 
de jornalismo, pensou em oferecer-lhe um chá, para comemorar o apa- 
recimento do livro : "BRASIL MARAVILHOSO". 

Correia de Me10 recusou a homenagem em carta publicada pelo 
"CORREIO PAULISTANO, afirmando:-Sou um "casca grossa" im- 
penetrável aos benefícios da civilização. Naturista a moda de Rosseau. 

Pois, em verdade não progredi. Continua o mesmo tabaréu de 
Mato Dentro, onde nasci." 

Porque seria infenso às honrarias, julgando-se tão caipira quando 
não o era? 

#i+*#* 

Certa ocasião chegou a anunciar que ia escrever um livro sobre 
Tietê e seus homens. "Quero dar a Tietê, no fim da vida, uma pequena 
colaboração espiritual." Não sabemos porque desistiu daquele intento. 

Em setembro de 1945, enviou para o jornal "O D a W R A T A " ,  
esta mensagem de amor à cidade onde nasceu: 

". . .o  ramal de Tietê sai de Cerquilho. Bitola, como a do tronco, 
um metro. 

Quem a partir de Domingos de Moraes, começa a sentir, na ves- 
timenta das culturas, a fecundidade das terras tieteenses, não estra- 
nha os índices de progresso econômico do município quando se avi- 
zinha da "urbs" a que o rio das Monções, enroscando-se como um 
felino, se aconchega cariciosamente, buscando a quentura telúrica de 
suas margens. 

Tietê é, em verdade, um prodígio policultor. Café de primei1.a. 
Fumo de primeira. Vinho de primeira. Algodão de primeira. Cereais. . . 
Tudo que, plantando dá, dá e é de primeira qualidade. Não é por 
3er minha terra. 

A pr6pria cidade, de feição primitivesca, melhora visivelmente. 
Deixa de ser caipira, o que eu não consigo, por desgraça minha. Mer- 
gulho-me, sempre que posso, no êxtase das viagens, que tanto coope- 
ram, para modelar as criaturas humanas - mas o "casca grossa" não 
perd,e a sua rusticidade, às vezes inerte, às vezes bravia. Não reage 
à influência poderosa dos fatores mesológicos. 

Porque nasci em Mato Dentro, tenho de ser híspido até morrer. 
Caipirismo neste seu criado é mato. . ." 
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Por que seria Correia de Me10 tão retraído? Inteligente, culto, cor 
grande lastro de leituras, conhecendo a fundo a filosofia, as obras fur 
damentais da literatura, escritor de largos recursos não se acomodav 
a civilização. Estranho desígnio. 

IX - UM JUIZO, sobre o ESCRITOR 

Roque Calage é um escritor rio-grandense do sul, de grande pres 
tigio nas letras, que prefaciando a obra "BRASIL MARAVILHOSO' 
escreveu: 

"Correia de Me10 " um escritor que, amando o seu ofício, gost: 
sobretudo, de ser útil à sua terra. Daí a razão pela qual escreve, nã 
pelo simples diletantismo de escrever, de deixar, em letra de forma, 
seu pensamento, as suas idéias, mas o que entende de necessariament 
profícuo para o progresso moral, social e espiritual do nosso país. 

Esse e o seu generoso ideal em arte, como são exemplos os seu 
escritos esparsos em jornais, revistas e livros. Senhor de um estil 
claro, simples, encantador, a sua maneira pessoal de escrever agrada 
qualquer leitor, tanto o intelectual de exigente paladar artístico com1 
o modesto homem do povo que lê pelo simples sabor de ler. 

Mas, Correia de Me10 não é somente um escritor que escreve pell 
dever de escrever, é também um leitor infatigável, devorador de livros 

Lê tudo quanto aparece na mostra das livrarias. Razão porqu 
conhece a fundo a nossa literatura". 

Correia de Melo, pequenino na literatura como ele julgava ser 
será memorável e viverá eternamente nos muros desta casa, nas pági 
nas de nossa História literária e na alma dos tieteenses agradecidos 

APÊNDICES 

A publicação FEXRA LITELRARIA, no volume 60, de junho de 1920 
dirigida por Herculano Vieira, publicou a respeito das atividades lite 
rárias de Correia de Melo, as seguintes notas: 

Nasceu em Tietê, São Paulo. Jornalista, iniciou-se na imprens; 
de São Paulo, em 1906, na A NOTÍCIA de Anibal Machado. 

Foi redator-secretário de A GAZETA e da NA-O quando i 

dirigia Rubens do Amaral. 
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Pertencia também, a redação da IMPRENSA sob a direção de 
Alcindo Guanabara. 

Reside nesta Capital, sendo diretor-gerente da revista A CIGARRA. 

Publicou DE BORDO, impressões de viagem. (esgotado) 

"Minutos de um Ano", crônicas. 

Em junho de 1931, após oito anos de trabalho, retirou-se da dire- 
ção de A CIGARRA e nessa oportunidade, a propósito, a revista na 
edição no 400, da li quinzena de julho de 1931, publicou a seguirite 
crônica : 

"Com a retirada 'do sr. Luiz Correia de Melo, que se afastou da 
direção da CIGARRA, nossa revista iniciará uma nova fase a partir 
do próximo número. 

Sem entrarmos em detalhes sobre a transformação que A CIGAR- 
RA passará, queremos falar do homem que, até hoje foi seu diretor 
em substituição a Gelasio Pimenta. 

Luiz Correia de Melo, que conviveu com o inesquecível fundador 
de nossa revista, conservou daquele espírito luminoso e realizador, todo 
o magnífico poder de ação de que foi, onde a Cigarra encontrou a ener- 
gia necessária para arrostar as dificuldades, os contratempos e o isola- 
mento em que sempre ficam os que se propõe a realizar uma obra de 
feição idealista, como é a de manter uma Revista em São Paulo. 

Durante oito anos, o sr. Luiz Correia de Me10 trabalhou para A 
CIGARRA e, a respeito das grandes perturbações econômicas verifi- 
cadas no País e que se refletiram profundamente em nossa Empresa, 
ela manteve inintempta a sua publicação, circulou pontualmente nos 
dias designados e, embora mais modesta, mais pobre, não deixou de 
levar aos leitores, como nos bons tempos, a visita da sua cordialidade, 
na afirmativa de que São Paulo ainda possuia a sua Revista tradicional, 
Revista que Gelasio Pimenta em 1914, fundou nesta nossa Paulicéia 
de trabalho e progresso. 

Não podemos esquecer o que a CIGARRA deve, a Luiz Correia de 
Melo. O seu nome ficará ao lado do de Gelasio Pimenta, como o do 
continuador de sua obra. 

E essa verdade nós também compreendemos, mormente agora que 
ele nos vai deixar, embora fique conosco a sua amizade e a satisfação 
que nos dá a sua promessa de, mesmo afastado de A CIGARRA, con- 
tinuar a prestar-nos a sua valiosa colaboração". 

Escrevendo sobre a personalidade de Amadeu Amaral, publicou 
no "São Paulo Ilustrado" de 11 de Novembro de 1945, a seguinte 
crônica : 
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AMADEU AMARAL 

Correia ok M& 

Tive a grande honra de conviver com Amadeu Amaral. Trab: 
lhamos juntos no "O Estado de São Paulo". Ele era secretário e eu rc 
dator. Mas sua mesa ficava vis-á-vis a minha. Em momentos de d e  
canso, não raro entretinhamos palestras sobre coisas literárias, e1 
que era Mestre. O assunto, interrompido pelo serviço, continuava pel 
madrugada, na ma. Prolongava-se nos "cafés". Me, é claro, é que1 
falava. Eu ouvia. Uma excelente maneira de aprender. 

Depois, Amadeu foi para o Rio, como redator-chefe da "Gazeta c 
Notícias". Quis, num gesto amigo, que eu fizesse parte da redação d 

matutino carioca, que teve tanta notoriedade no tempo de Machad 
de Assis. Não foi, porém, possível. Fiquei na "CIGARRA", cuja din 
ção me foi confiada, após a morte de Geiasio Pimenta. Nessa época e 
também trabalhava com Acilino Range1 Pestana no vespertino "( 

COMBATE". 
Guardo, do ilustre poeta, várias cartas desse período de nossa vid: 
Em seu nome aparece o verbo "amar" e o verbo "dar". Amade 

não fez outra cousa senão amar e dar. Amou, só pelo interesse c 
amar, tudo e todos, seres e coisas, céus e terras, rios e matas, palácic 
e taperas, animais e plantas. Enfim, amou. Amou sem esperar des 
lusóes, que desalentam. Por isso nunca maldice. Nunca recrimino1 
Nunca odiou. Dava o seu coração a todos. Ehtregava-se aos destinc 
das criaturas, confortando-as e purificando-as. 

Dizia como um santo: "O meu mérito, se algum o tenho, conçii 
te  em ter trabalhado muito e em ter deixado trabalhar os outros". Ei 
um soneto que define bem a grandeza sem par de sua alma: 

A terra é dura; o sol é bravo; a geada 
destruidora; as aves más e, más, as formigas 
assolam tudo, e a planta acarinhada 
mal resiste a essas forças inimigas. 

Que importa! Lavre sempre. Não maldigas 
a terra ingrata. Não maldigas nada. 
Talvez um dia o preço das fadigas 
brote do sulco da robusta enxada. 

Mas quanto mais, a terra é ingrata, e bravo 
o sol, e as aves, são cruéis, e o resto 
mais valor mostrarás em continuar. 

Que é gentileza não viver escravo 
da ganância, é plantar só pelo gesto 
religioso e sereno de plantar. 
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Apenas os altos problemas o preocupavam na batalha saneadora 
da imprensa. Enquanto, cá em baixo, mesquinhamente se degladiavam 
as paixões subalternas, Amadeu se voltava, com freqüência de apósto- 
lo, para a educação da mocidade, para o ele\~amento da vida rural, 
para a proteção à infância, etc. 

Meu primeiro contacto com o eminente autor de DIALECTO 
CAIPIRA data de 1919, ano em que entrou para a Academia Brasi- 
leira de Letras. Tratava-se em São Paulo, da venda de autógrafos de 
personalidades ilustres como contribuição para a estátua de Machado 
de Assis. De Tietê, onde se encontrava então, mandei-lhe alguns, se bem 
me lembro de JoZo Chagas, Antonio Cabral, Coelho Neto, Raimundo 
Moraes, Gustavo Teixeira, etc. 

Respondeu-me : 
"Também lhe agradeço os autógrafos. Como terá visto pelas notí- 

cias, escolhi dois. Os mais, embora merecedoras e interessantes, não 
me pareceu conveniente expô-los a uma venda pública que forçosamente 
será pouco concorrida, e cujo êxito estará reservado para alguns gran- 
des nomles políticos". 86 vim a conhecê-lo pessoalmente quando, em 
1920, entrei para a redação do EStado onde já trabalhava como con- 
ferente e revisor. Tinha um "quê" de germânico com os seus olhos 
garços olhando para dentro. 

Quando da direção da Revista "A Cigarra", tive a fortuna de 
receber, como colaboração, uma página de encantadora graça e filoso- 
fia: "Os içás". A ela fez referência em carta de 1 de agosto de 1923, 
endereçada do Rio de Janeiro: "Agora - si não te dou com isso 
grande maçada - peco procurar na A CIGARRA aquela coisa dos 
"içás" que eu lá publiquei há meses e de remeter-me. Assim como 
peço os números do  ESTADO em que saíram meus arligos sobre "Pa- 
dre Vieira" e sobre a "Gramãtica de idéias". 

Cei-ta feita saí em sua defesa contra um aleive qualquer. Escrevi, 
entre outras coisas, o seguinte a respeito da sua poesia: 

"Deslisa, vai corrente a fio, murmura e cantante, evocando a cada mo- 
mento, a epopéia singela da felicidade cristã, que continua a ter bál- 
samos infinitos, mau grado a fúria iconoclasta dos incréus. Não 
existe em todas as suas páginas, uma só, única, que vele uma intenção. 
Transparentemente, todas elas nos dizem o que o poeta sente, o que 
o prosador pensa, o que o filósofo busca. Exercendo a crítica, nunca 
o vi desanimar, principalmente. Estimula-o sempre. Neste mundo há 
lugar para todos." 

Sublime espírito. 
Martins Fontes chamou-o "Santo Amadeu". Era-o com efeito. 
Escrevia para grande quantidade de jornais e de seus apontamen- 

tos particulares, verificamos que enviava colaboração efetiva para os 
seguintes orgãos da imprensa: 
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Jornal da Serra - Carazinho 
Jornal do Povo - Cachoeira 

Gazeta da Tarde - Rio Grande 
Gazeta Popular 
Diário da Manhã -- Passo Fundo 
O Taquariense 
Boletim do Centro Gaucho 
A Plateia - Sant'Ana do Livra- 
mento 
O Republicano 
O Comércio de São Pairo 
Sul do Estado 
O Nacional 
O Missionário (em 1945) 
O Comércio - Cachoeira do Sul 
A Rpoca - Caxias 
O Sertão - Tupã 
São Paulo Ilustrado - S. Paulo 
A Cidsde de São Carlos - S. 
Paulo 
Correio do Noroeste - Bauru 

Tribuna Popular 
O Nacional - Rio Grande 

Opinião Pública - Pelotas 
Indicador - Revista 

05 de Abril 

O Trabalho - Araraquara 

Correio Jauense 
Tribuna de Santo Amaro 
Folha de Botucatu 
O Buda do Campo - Santo Andr 

Cidade de Taquaritinga - 

Cidade de Ituverava 
O Comércio - Caxias 
Suplemento Literário de "A G: 
zeta da Semana" 

O Democrata - São Roque 
O Município 
Letras da Província - Limeira 
Correio de Capivari 



GENERAL MÉDICO JOAO SEVERIANO DA FONSECA 
PATRONO DO SERVICO DE SAÚDE DO EXERCITO 

Walter Fonseca 

Era uma vez. . . 
Quase todas as  histórias começam assim. As histórias de fanta- 

sias, que nascem e tomam corpo na concepção de seus autores. As de 
ficção, que os sonhadores imaginam e as projetam no espaço, adorna- 
das de detalhes nem sempre bem entendidos por todos. E as histórias 
verdadeiras, decorrentes de fatos reais e de acontecimentos previstos 
ou inusitados, podem também ser contadas com a frase convencional 
"era uma vez". . . 

A história que será apresentada a este sodalício e ao julgamento 
dos ilustres membros desta Casa de Cultura, pela sua grandeza e sim- 
plicidade, admite igualmente ser iniciada pela forma convencional - 
era uma vez - de quase todas as outras histórias: verdadeiras ou ima- 
ginárias. 

Esta, a história aqui contada, é verdadeira. É real. 

Era uma vez uma família modesta que vivia numa casa muito sim- 
ples, na pequenina e velha Alagoas, vilarejo cortado pelos rios Su- 
mauma, Utinga e Remédios e banhado pelas águas da lagoa Manguaba, 
linda e calma, lá no território alagoano. 

O suave e primitivo nome da localidade - Santa Maria Madalena 
da Lagoa do Sul (1602) - relíquia barroca de quatro séculos - com 
os seus templos de fé cristã, não deixara de imprimir ao povoado e à 
sua gente o carisma que ainda hoje marca muito intensamente a cida- 
de-monumento, agora denominada Marechal Deodoro, em homenagem 
a um de seus mais ilustres filhos. 

No início desta história o Major Manuel Mendes da Fonseca e sua 
mulher Rosa Maria Paulina da Fonseca, ocupantes de modesta casa, 
eram os pais de seis pequenos filhos, todos varões: Hermes Ernesto, 11 
anos; Severiano Martins, 10 anos; Manoel Deodoro, 8 anos; Pedro 
Paulino, 6 anos; Hipólito Mendes, 4 anos e Elduardo EIniliano, apenas 
2 anos. 
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Corria o ano de 1835. No dia 27 de maio, quarta feiva, aqut 
casa simples, de porta e quatro janelas, construída em linhas de arqi 
tetura portuguesa. com beiral de telha revestido de massa e telhado a1 
situada à Rua dos Mortos no 92, festejou com muita alegria o primei 
choro de mais um menino. Acabava de nascer João Severiano, o ! 

timo filho do casal Manuel Mendes e Rosa Maria. 

O nascimento do garoto João Severiano não encerrou o cres 
mento da modesta família nordestina. Dois anos depois, em 18: 
Emilia Rosa interrompeu a seqüência de nascimentos de filhos var6 
seguindo-se, logo dois anos mais, em 1839, o nascimento de outra me 
na - Amélia Rosa. Sete homens e duas mulheres enchiam de alegi 
a casa da Rua dos Mortos no 92, na pequena Alagoss, a velha capi 
da província do mesmo nome. 

Os dias da família Mendes da Fonseca transcorriam normalmer 
como os de qualquer família de classe média. Nada admitia pre 
sões de alterações importantes e substanciais, que aconteceriam durz 
t e  os anos vindouros. O futuro é sempre insondável. 

O ano de 1839, o de nascimento de Amélia Rosa, a segunda fil 
do casal, veio abalar a tranqüilidade da pequenina Alagoas. Sedic 
ocorrida durante o governo de Agostinho da Silva Neves (18-4-1838 
10-1-1840) motivou a mudança da capital da Província da Vila 
Alagoas para a de Maceió. Os ânimos da população ficaram exaltac 
e muito mais exacerbados a partir do momento em que também 
cogitou da transferência da Tesouraria da Fazenda para a nova capi' 
da Província - Maceió. 

José Tavares Bastos, líder parlamentar, acusou o Presidente Sil 
Neves de incitar movimento para aniquilar a Vila de Alagoas em 1: 
nefício de Maceió, declarando multidão concentrada em praça públic 

"Assim devem agir m adrninistrad.o.res que a m  o povo. E 
tretamto, o Presidente desta Prov.Ência prqositadrrmente pq 
c w a  todos os modos às deixar patente o seu Ódio à cida 
de Ahqm."  

A população estava visivelmente descontente e a ordem públj 
iiluito conturbada. O mês de outubro chegava ao seu final. Eis quc 
do, no dia 29, o povo elegeu como seu líder o Major Manuel Mendes 
Fonseca, militar de grande prestígio, que exercia na época os encarg 
de Juiz de Direito. O Major entendeu e aceitou os reclamos do pol 
Assumiu o comando das tropas sublevadas e declarou a prisão, c 
Palácio, do Presidente da Província. 

João Liiis Vieira Cansanção de Sinimbu, IQ Vice-presidente 
Província, na qualidade de substituto legal de Agostinho Neves, as$ 
rniu o cargo e declarou Maceió, sede do governo. A seguir restituiu 
poder a Agostinho Neves, já então libertado. Reassumindo o gover 
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Agostinho Nev,es baixou de imediato a Lei Provincial no 11, de 9 de 
dezembro de 1839, constituida de um só artigo: 

"Pica ereta em c&& e capital a Vilu de Naceib, que será 
dora em diante a sede d~ governo, Assernblaicl, Tesouraria 
ProuinciaJ e aulas maiores. . ." 

O movimento revolucionário não logrou êxito como esperavam os 
moradores de Alagoas. Logo depois de iniciado foi o levante sufocado 
com o envolvimento de vários batalhões de guardas nacionais, auxilia- 
dos por um contingente procedente do Recife, comandado pelo Te- 
nente Coronel Trajano Cesar de Burlamáqui. No porto de Maceió, 
pronto para entrar em ação, um navio de guerra dava cobertura ao 
vitorioso movimento contra-revolucionário. 

Era o dia 12 de novembro de 1839. Nesse dia o imponderável da 
vida escreveu a primeira página ou - quem sabe? - apenas o prefácio 
da história que envolveria, no futuro, a Família Fonseca das Alagoas 
numa interminável seqüência de glórias, que marcariam de modo in- 
delével a História do Brasil. 

O Major Manuel Mendes da Fonseca viajou então para Sergipe e, 
de Aracaju para o Rio de Janeiro, de navio, onde se apresentou ao 
Comando do Exército Imperial. Preso, foi mandado recolher a For- 
taleza de Santa Cruz. Posteriormente respondeu a Conselho de Guer- 
ra e logrou absolvição. Depois de libertado obteve reintegração em 
sua patente. 

Preso o chefe da família, a mãe e as crianças, seus filhos, deve- 
riam deixar a casa modesta da Rua dos Mortos no 92 e, sem que o 
soubessem - ela e eles - adentrariam as páginas douradas da His- 
tória da Pátria. Dona Rosa ainda se manteve em Alagoas, com os 
seus nove filhos, até o mês de março de 1842, portanto durante quase 
dois anos e meio, que foram de lutas pela sobrevivência e, certamente, 
até de privações. 

Pedro Paulino da Fonseca, em seu TESTAMENTO POLfTICO, re- 
lata de forma pungente e dolorosa a saída de sua família da pequenina 
Alagoas com destino a Capital do Império - o Rio de Janeiro - em 
março de 1842, quando mãe e filhos foram ao encontro do pai: 

"qucvndo pela última vez passamos pela Bica da Pedra, com 
destino ao Rw de Janeiro, minha mãe fez encostar a canm 
pma encher duqwelu água os frascos de u m  frasqueira, que 
propositdmte trazia., para como lembranqa levar o meu pai, 
já ali desde 1840, água que por muito tempo guardou, e só 
oferecia aos bons amigos alagounos, em cálices". 

Roberto Piragibe da Fonseca, bisneto de Manuel Mendes e de 
Rosa da Fonseca, em excelente trabalho no qual se reporta à infância 
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de Deodoro, assim complementa aquela descrição de seu tio-avô Ped 
Paulino da Fonseca: 

"lembrar-se-ia sempre da viagem da Cidade Veilza a Mace 
viagem lacustre, em canoa, as nove criarqas amontoadas, 
mãe, enérgica, no manejo dos remos. É que Mawuel 2llen.d 
que participara do motim de 1859, já referido, fora recolhi 
a Corte, preso e a família ia-lhe impavidamente no ma( 

Ainda reportaiido-se à Bica da Pedra, onde sua mãe encostou 
canoa que ela própria remava valentemente, Pedro Paulino faz a ! 
guinte descrição: 

"Ao chegar ao local do cana2 mdk existe a fonte que lhe 
o nome, o uiajm parava na foz do regato a canoa, regato j 
mudo pelas ííguas da Bica. Sdtawa-se e andava-se a pé emu 
uns 50 metros de margens, vendo-se ao fundo erguida cor 
pm mãos de rne,3tres, uma muralha de pedras faceadas e sobl 
postas, com altura de uns 6 metros sobre 3 de la~gura em f c  
ma de  castelo, adorna& de saml~mbaias e mtros vegetais idt 
ticos, tendo em cima, em cada extremidade, duas grandes 
frmdmas árvores. Do centro dessa muralha, nu altura de 
metros, -&spmhava-se um jorro d'água de cinco polegadas 
diâmetro! Eis a lendária Bica da Pedra do tempo da mini 
infância". 

%*+** 

A Bica da Pedra e a sua água foram, sem dúvida, a derradei 
imagem fotografada pelos olhos curiosos e fixada na memória do rr 
nino João Severiano da Fonseca, com apenas sete anos de idade, , 
deixar a terra que Ihce servira de berço. E o carisma da água jorra 
do foi tão forte, tão intensamente penetrante, que decorridos 33 anc 
ao escrever a Introdução do seu famoso livro VIAGEM AO REDC 
DO BRASIL, João Severiano declara que: 

"em maio de 1875, navegavamos o Paraguai em demando 4 

C&&, então V i k ~  de Corumbá. Eram seis horas da tara 
uma dessas fomzos&simas tardes das trópicos. famos de& 
águas estranhas e transitar em solo brasileiro (. . .) aprecr 
a alegria dos ~narinltei~os e soldados cuiaha.rtm ao avistarem 
águas barrentas do São Lourenço, tão divididas d o  Zimpião P 
raguai ainda a uns centos de metros da confluência; e a âns 
e gostosa sofreguidão com que buscavam e bebiam, s6 por s 
rem águas do Cuiabá''. 

As águas da saudosa Bica da Pedra, aos sete anos de idade, e 
águas do rio Cuiabá, quando contava 40 anos, marcaram muito a alm 
o coração e o sentimentalismo de João Severiano da Fonseca. E3-n Al. 
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goas, era ele apenas um garoto de sete anos de idade, curioso e esper- 
to. Em Corumbá, o militar, o herói de guerras, o Capitão Médico 1Q 
Cirurgião. O tempo passara deixando atrás a imagem gravada na 
infância, que recrudesceu na maturidade, despertando no homem vi- 
vido a profunda emoção de sua despedida da terra em que nascera. 
Lá, deixara as águas carinhosas da Bica da Pedra. Aqui, reencon- 
trava as águas límpidas do portentoso rio Cuiabá. 

João Severiano da Fonseca, sua mãe e seus irmãos deixaram em 
Alagoas a casa modesta da Rua dos Mortos no 92.e chegaram a Corte 
no dia 9 de abril de 1842, para residir em outra casa, igualmente sim- 
ples, a de nq 22, da Rua das Flores nQ 11, na Freguesia de Santana. 

Quatro meses depois da chegada da família, a 11 de agosto de 
1842, graduado no posto de Tenente Coronel, Manuel Mendes da Fon- 
seca foi transferido para a 3"lasse do Exército, encerrando então a 
carreira militar que tanto amara e engrandecera. 

Na cidade do Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial, o menino 
João Severiano da Fonseca deu continuidade à sua vida, iniciando e 
completando os seus estudos. Não se sabe em que estabelecimentos de 
ensino realizou os cursos primários e secundário. 

O ano de 1854 encontrou o jovem João Severiano como estudante 
de medicina, participando ativa e destemidamente da luta contra a 
epidemia de cólera-mórbus que atingia a população, marcando elevado 
índice de mortalidade. O trabalho desenvolvido pelo jovem estudante 
de medicina, considerado de grande relevância, motivou o fato de ser 
agraciado com a ORDEM DA ROSA, no grau de Cavaleiro, por De- 
creto Imperial de 2 de dezembro de 1858. 

Em P de dezembro do mesmo ano, perante o Corpo Docente da 
Academia de Medicina do Rio de Janeiro, João Severiano apresentou 
e defendeu a seguinte tese: 
- Ciências Médica: da moléstia em geral; da periodicidade das 

moléstias. 
- Ciências Cirúrgicas: das alterações no cadáver que podem ex- 

plicar as morte súbitas. 
- Ciências Acessorias: tratar da morte real e da morte aparente 
- dos enterramentos precipitados. 

Em 1859 o jovem João Severiano viveu ao mesmo tempo o apo- 
geu da glória e amargou a profundeza da angustia: recebeu a Carta 
de Doutor, outorgada pela Imperial Academia de Medicina do Rio de 
Janeiro, considerada o berço da medicina civil e militar do Brasil, 
e muito sofreu com a morte de seu pai aos 74 anos de idade, ocorrida 
em 24 de agosto daquele ano. 
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Nessa Academia teve coiiio Mestre, na cadeira de Anatomia Topa 
gráfica e Medicina Operatória, a então maior figura da cirurgia na 
Américas - o Doutor Manoel Feliciano Pereira de Carvalho, muito jus 
tamente admirado como sendo o "Patriarca da Cirurgia Brasileira". 

A vida prepara coincidências verdadeiramente inusitadas. AI 
ingressar no Ekército, em 29 de janeiro de 1862, no posto de Tenent 
Segundo Cirurgião, o jovem médico João Severiano da Fonseca en 
controu, na chefia dos Serviços Sanitários, o Brigadeiro Manoel Feli 
ciano Pereira de Carvalho, o seu antigo Mestre. Durante o curso mé 
dico João Severiano da Fonseca recebeu do venerando Professor Pe 
reira de Carvalho ensinamentos e exemplos que serviram para nortea 
a sua vida profícua de médico, de soldado, de professor, de políticc 
e de humanista. Jamais esqueceu o homem Mestre e Chefe - qui 
soube modelar de maneira primorosa a sua formação humana 1 

cultural. 

João Severiano da Fonseca, o primeiro General Médico e o pri 
meiro Chefe do Serviço de Saúde após a República, pela imensa diver 
sificação das atividades que desempenhou, sempre com eficiência ( 

desassombro, pode até ser chamado de "o homem dos sete instrumen 
tos". Em razão disso, torna-se extremamente difícil a tentativa dt 
acompanhar e ,esquadrinhar a brilhante trajetória da vida que percor 
reu, ao longo dos seus bem vividos 62 anos. 

De quantos o conheceram, ou estudaram a sua vida, são os qua 
lificativos que definem a personalidade inimitável desse homem sin 
gular: soldado, apóstolo da ciência, geógrafo, alma de poeta, homen 
de letras, cientista, político, precursor da biogeografia do Brasil, etnó. 
grafo, médico, escritor e historiador. E muitos outros qualificativo! 
do mais alto significado. 

O homem, diz Afonso Arinos de Me10 Franco, "deixa de ser quew 
é para t r m s f o m r - s e  naquilo que os outros horínsns precisam". E 
ninguém mais do que João Severiano se ajustou à definição de Afonsc 
Arinos. Poucos, como ele, souberam ser completos e perfeitos nc 
exercício de todas as  atividades nas quais se envolveu, sempre cor  
muita dedicação e brilhantismo. 

Os suportes maiores da sua formação profissional - médico < 
soldado - estão de tal modo entrelaçados que impedem possam ser 
separados para efeitos de estudos e análises pertinentes a cada um 
isoladamente. 

Primeiro foi médico e logo depois soldado. Entendendo que, an- 
tes de mais nada, a medicina é a essência do conhecimento humano 
soube utilizá-la no atendimento devotado aos pacientes que atendeu 
nos ambulatórios, nos isolamentos, nas rudimentares formações sani- 
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tárias de campanha, nos hospitais de sangue, inclusive transportando-os 
em ambulâiicias de emergência, adaptadas em carretas puxadas por 
juntas de bois, nos campos de guerra. 

E, em sendo soldado - cultor por opção e convicção do cum- 
primento do dever - transferiu para o exercício da medicina esse 
mesmo conceito de profunda responsabiljdade. 

Aí está a sua brilhante FÉ DE OFÍCIO, patrimônio e orgulho não 
apenas do Serviço de Saúde, do qual é o Patrono. É também herança 
do próprio Exército por constituir-se numa perfeita cartilha repleta 
de ensinamentos e de demonstraç6es de disciplina, coragem, devota- 
mento, amor profissional, liderança e invulgar capacidade de trabalho. 

Como médico e soldado arriscou a própria vida trabalhando inti- 
mamente ao lado de pacientes portadores de moléstias infecto-conta- 
giosas, da mais alta periculosidade. E isso aconteceu em tempos de 
paz e nos campos de guerra. Jamais esmoreceu e nunca parou para 
pensar nos riscos de vida a que se expunha ao desempenhar a sagrada 
atividade médico-militar 

Na sua consciência, arraigados profundamente, a responsabilidade 
do médico e o dever do soldado determinavam a forma de agir do ho- 
mem João Severiano da Fonseca, o filho ilustre das Alagoas. 

O critério de merecimento marcou a quase totalidade de suas pro- 
~noç&s na hierarquia militar. 

Em maio de 1941, durante homenagem levada a efeito na 1"e- 
gião Militar, o Coronel Médico Dr. Euclides Goulart Bueno, em emo- 
cionada oração, considerou o Patrono do Serviço de Saúde do Exército 
como símbolo e mártir, comparando-o a Camisáo e a Tiradentes, ex- 
pressando-se assim : 

"Joüo Severiuno da Fonseca, foi o simbob do médico, d o  mili- 
tar, que deserdum, no solo d.o campo ck bataUza, o seguinte 
símbolo do médico-soldado: duas espadas, formando cruzJ na 
qual sa enrola a serpente. As duas e8pudu.s representam o 
Exército, a cl-ux - a caruk.de, a serpente - a medicina. É 
esse o simbolo que eu julgo representar a vida militar de João 
Severiuno da Fonseca, porque 'a glória domédico não é &an- 
çada na pra!ça,.ou no teatro, diafite da multidão que aplaude, mas 
lá, num recôndido doloroso onde g m e  a criatura: só Deus o 
contemplaJ. E Deus o contempla através do Cruzeiro do Sul, 
que é o olhar de Deus velando o Brasil". 

João Severiano da Fonseca prestou 5 Pátria relevantes serviços 
de guerra, além fronteiras. Em sua FÉ DE OFfCIO uma grandiosa 
constelação faz rebrilhar aurifulgentes estrelas lembrando Montevidéu, 
Paissandu, Estero Belaco. Tuiuli. Humaitá, Chaco, Turiucuê, Assun- 
ção, Angustura, Curupaiti, Vila De1 Salto, Itororó, Corrientes, Esta- 
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belecimento, Tebicuari e muitas outras, todas salpicadas pelo sang 
de um sem número de combatentes, que naqueles campos mostrara 
a coragem e o destemor do soldado do Brasil. 

Essas estrelas, nas quais o médico-soldado deixou marcada a s 
coragem e o seu espírito de bravura, se transformaram depois nas cc 
decorações que cobriram e enobreceram o seu peito de herói da Pátr 

Em 1892, punido juntamente com outros doze oficiais do Exérci 
e da Arm~da ,  signatários do célebre "Manifesto dos Generais", Jo 
Severiano da Fonseca foi reformado em 8 de abril, no posto de Ger 
ral de Brigada, efetivo, que exercia desde 4 de outubro de 1890. Dc 
anos depois a Ordem do Dia ní> 581, de 15 de setembro de 1894, f 
público o seguinte: 

"DESIGNAÇÃO DE REFORMA - A do General de Briga 
Inspetor do Serviqo Sanitário Dr. João Severiano da Fomec 
foi no posto de General de Divisão, vencendo por inteiro 
soldo deste posto pela Tabela1 anexa do  Decreto no 113-A, 1 

31 de  dexembro de 1880, e mais cinco quotas d e  gratifific~ap 
adicional, vkto contar trinta e cinco anos e quatro meses 
trinta dias de se~vigo. Patente de 31 de agosto de 1892, reg 
trada nesta reparti@ a 13 do corrente ano". 

Revogado o decreto de reforma em 31 de outubro de 1895, p 
ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federi 
Jogo Severiano retornou ao serviço ativo e reassurniu o cargo que exe 
cia anteriormente - o de Inspetor Geral do Serviço Sanitário, no pos 
de General de Brigada. 

A vida profissional do alagoano, personagem desta história, e 
contra-se detalhadamente mostrada nos seus assentamentos militarc 
registrados no 3 9  e 4" LIVROS MESTRES do Corpo de Saúde do Eké  
cito. A esse valioso "curriculum" nada mais pode ser acrescentado. 

O General Médico Dr. João Severiano da Fonseca foi Titular I 

Ordem da Rosa, da Ordem de Cristo, da Ordem de São Rento de A\ 
e da Ordem do Cruzeiro. Condecorado com as medalhas das camp 
nhas do Uruguai e do Paraguai, do SOL DE ORO (Uruguai) e I 

ORO (Argentina). 
Fora do Brasil foi membro das Sociedades de Geografia de Li 

boa e de Madrid e do Ateneu de Lima (Peru). 
Membro do Instituto Arqueológico e Geográfico de Alagoas, Ge 

gráfico e Etnográfico do Brasil, Histórico e Geográfico Brasileiro 
do Instituto Farmacêutico do Brasil. 

Integrante da Academia de Filosofia e da Academia Imperial ( 

Medicina. 
Senador da República, Professor de Ciências Físicas e Natura 

do Imperial Colégio Militar da Corte e Patrono da Cadeira nos 27 e 3 
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respectivamente, da Academia Brasileira de Medicina e do Instituto 
de Geografia e História Militar do Brasil. 

Fatos importantes existem e devem ser conhecidos e analisados 
com vistas ao melhor conhecimento da história do menino de Alagoas 
- o General Médico Dr. João Severiano da Fonseca. 

Cumpre destacar preliminarmente o que se encontra registrado na 
qualificação pessoal, escriturada em livro próprio, quando do seu assen- 
tamento de praça no Exército Imperial, aos 29 dias do mês de janeiro 
de 1862, como Tenente Segundo Cirurgião. No documento está decla- 
rado o seu nascimento, em Alagoas, no dia 27 de maio de 1836. Par- 
tindo desse registro oficial, um sem número de vezes, em discursos, 
conferências, matérias jornalisticas e até mesmo em Boletins Internos 
de diversos órgãos do Exército, está sempre focalizado o ano de 1836. 

E isso não corresponde à realidade. 

Não foi possível encontrar justificativas para o registro incor- 
reto existente no primeiro assentamento da vida militar de João Seve- 
riano da Fonseca. 

Escritores, oradores, jornalistas e conferencistas que estudaram e 
divulgaram as origens do Patrono do Servigo de Saúde do Exército, 
como não poderia deixar de ser, buscaram a fonte oficial dos seus assen- 
tamentos militares e de lá retiraram o ano de 1836, como sendo o do 
seu nascimento. 

1835, no dia 27 de maio, é a data exata do nascimento do General 
Médico Dr. João Severiano da Fonseca. 

A primeira e mais antiga afirmativa referente ao ano de 1835, 
o de nascimento de João Severiano, coube ao grande historiador Nico- 
demos de Souza Moreira Jobim, ao divulgar, no seu l i v r ~  "História 
de Anadia", a genealogia da Família Mendes da Fonseca. Esse livro, 
foi publicado ,em 1880. 

Uma das mais importantes enciclopédias brasileiras, em capítulo 
referente ao estudo dos chamados Fonsecas das Alagoas, confirma o 
nascimento de João Severiano em 1835. 

Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, Roberto Piragibe da Fonse- 
ca, Walter Fonseca, e Leonidas Hermes da Fonseca, os primeiros so- 
brinhos-netos, e o último sobrinho-bisneto do General Médico João Se- 
veriano da Fonseca, louvados nas tradições da família, afirmam que 
o ano de 1835 é o do nascimento de seu ancestral. 

O acadêmico Magalhães Junior e o historiador alagoano Abelardo 
Duarte igualmente confirmam como exato o ano de 1835. 
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A Certidão de Óbito do Patrono do Serviço de Saúde do Exército 
lavrada em 7 de novembro de 1897, no Cartório de 8" Circunscriçãc 
do Engenho Velho, 4" Zona da cidade do Rio de Janeiro, Estado d; 
Guanabara, em fls. no 51, do livro no 27, registro n" 958, declara que ( 

seu passamento ocorreu naquela data (7-11-1897) aos 62 anos de idade 
o que vem confirmar o seu nascimento no ano de 1835. 

Na lápide d~ túmulo no 3772, da quadra no 5, onde estão os seu; 
despojos, no Cemitério de Sáo Francisco Xavier, no Rio de Janeiro 
está igualmente gravado o ano de 1835, como sendo o de seu nascimento 

Para complementar o enfoque anterior existe uma singular coinci 
dência nos nascimentos dos dez filhos do casal Manuel Mendes e Ros; 
Maria: com excecão do primeiro - Hermes Ernesto (1824) e do últi 
mo - Afonso Aurélio (1845), houve sempre intervalo de dois anos en 
ire os nascimentos de cada um dos irmãos: 1825, Severiano Martins 
1827, Manoel Deodoro; 1829, Pedro Paulino; 1831, Hipólito Mendes 
1833, Eduardo Emiliano; 1835, Joáo Severiano; 1837, Emilia Rosa t 

1839, Amélia Rosa. - 
O compromisso com a verdade impõe o enfoque e o consequenti 

esclarecimento de tão importante detalhe histórico da vida do Genera 
Médico Dr. Joáo Severiano da Fonseca, Patrono do Serviço de Saúdr 
do Exército do Brasil. 

Cerca de 35 anos de efetivos serviços prestados ao Exército, algun! 
deles contados em dobro, em razão de atividades desenvolvidas em cam 
panhas, têm sido mostrados e divulgados repetidamente através da pa 
lavra candente dos mais renomados oradores, em solenidades cívico 
militares realizadas no país. 

Ao longo daquele tempo João Severiano foi condecorado váriai 
vezes e se fez merecedor de um sem número de elogios concedidos poi 
autoridades superiores. 

A repercussão intensa da vida profissional de João Severiano, con 
siderado por muitos o modelo do médico-soldado, explodiu de manein 
singular em 1940, exatamente 43 anos depois de ocorrido o seu fale 
cimento. 

Em 1940, dois dos mais importantes órgãos da imprensa do Ric 
de Janeiro - a revista NAÇÃO ARMADA e a REVISTA DE MEDI 
CINA MILITAR - lançaram a idéia de um plebiscito destinado 2 
encontrar e identificar personalidade que pudesse ser eleita com( 
Patrono do Serviço de Saúde do Exército. 

Caxias já representava o simbolismo maior do soldado brasileirc 
e ocupava merecidamente o pedestal de Patrono do Exército. As Ar, 
mas e os Serviços cultuavam os seus Patronos, figuras exponenciais dt 
cada um desses organismos militares. 
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A pesquisa democrática na procura de um nome que sintetizasse 
expressão inconfundível e respeitada no âmbito do Serviço de Saúde 
do Exército cobriu por inteiro o território nacional. 

Médicos, Farmacêuticos e Dentistas servindo na Diretoria de Saú- 
de, nos Hospitais, na Policlínica Militar, no Instituto Militar de Biolo- 
gia, nos Serviços de Saúde e nas Formações Sanitárias de todas as Re- 
giões Militares, nos Depósitos de Material Sanitário, na Escola de Edu- 
cação Fisica e em vários outros setores de Saúde do Exército votaram 
democraticamente nos candidatos de suas preferências. Não faltou a 
manifestação da legendária Cruz Vermelha Brasileira, que também 
votou. 

Quatro nomes, dos mais eminentes médicos-soldados, foram vota- 
dos naquele memorável pleito de civismo: Capitão Primeiro Cirurgião 
Manoel de Aragão Gesteira; General Antonio Ferreira do Amaral; Te- 
nente Coronel Cirurgião-Mór José Ribeiro de Souza Fontes e General 
João Severiano da Fonseca. Todos da mais alta respeitabilidade nc 
seio do Exército. Todos merecedores do titulo de Patrono do Serviço 
de Saúde. 

No dia 23 de agosto de 1940, na Diretoria do Serviço de Saúde 
do Exército, presentes o seu Diretor General Médico Dr. Alvaro Carlos 
Tourinho e diversos outros oficiais, foi lida a ata de apuração do pleito, 
com 3 contagem de 355 votos, dos quais 349 a favor do General Médico 
Dr. João Severiano da Fonseca, eleito então Patrono do Serviço de 
Saúde do Exército, por expressiva maioria de votos. 

O Decreto Lei no 2.497, de 16 de agosto de 1940, assinado pelo 
Presidente Getúlio Vargas e referendado pelo General Eurico Gaspar 
Dutra, Ministro da Guerra, declara em seu Artigo Único: 

"E considerado Patrono do Serve0 de Saúde do Exército 
o Genaral Médico Dr. João Severiano da FonsecaJ'. 

Em 13 de março de 1962, o Decreto no 51.426, que institui e homo- 
loga a escolha de Patronos do Exército, das Armas, dos Serviços e do 
Magistério Militar, inclui o General Médico João Severiano da Fonseca 
- Patrono do Serviço de Saúde - entre as figuras maiores, de que 
muito se orgulha a Força Armada de terra: Lima e Silva - Duque 
de Caxias, EXÉRCITO; Antonio Sampaio, INFANTARIA; Osório, 
CAVALARIA; Mallet, ARTILHARIA; Vilagran Cabrita, ENGEZVHA- 
RIA; Barreto de Aragão, VETERINARIA; Machado Bittencourt, 
INTENDÊNCIA; Alvares da Silva - o Frei Orlando, ASSISTÊNCIA 
RELIGIOSA e Trompcrwslq, MAGISTÉRIO MILITAR. Esse Decreto 
foi asinado pelo Presidente João Belchior Marques Goulart e referen- 
dado pelo Ministro da Guerra General João Segadas Vianna. 
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Desde o advento do Decreto Lei no 2.497/40, que formalizou c 
escolha de João Severiano da Fonseca como Patrono do Serviço de Saú- 
de do Exército, a sua vida de médico-soldado e, em conseqüência, a suc 
brilhante F'É DE OF'fCIO, têm sido repetidamente trazidas ao conh'e. 
cimento público. 

O outro lado de João Severiano, o lado humano, o Joáo Severianc 
chefe de família e o homem de características marcantes em campos df 
atividades os mais complexos e variados, são quase desconhecidos dc 
público em geral. 

Em 11 de janeiro de 1877, na Catedral de Nossa Senhora da Can. 
delária, em Oratório Privado, na cidade de Corumbá, no Estado d( 
Mato Grosso, João Severiano contraiu núpcias com Anália de Alincourl 
Sabo, filha do falecido Major Joáo de Alincourt Sabo de Oliveira e df 
Dona Antonia do Carmo. Desse consórcio nasceram cinco filhos: 

1 - Hermes Severiano d'Alincourt Fonseca, General. (1877-1938); 

2 - Afonso d'Alincourt Fonseca (1878-1878) ; 

3 - Afonso Deodoro d'Alincourt Fonseca, Capitão da Guarda Nacio. 
nal. (1880-1932) ; 

4 - Maria Honorina d'Alincourt Fonseca (1881-1881). 

5 - Anália d'Alincourt Fonseca (1882-1892). 

Esse matrimônio teve a duracão de dezenove anos, tendo a esposa fale. 
cido em 23 de agosto de 1896. 

Um ano depois de enviuvar, em 14 de maio de 1897, no Engenhc 
Velho, Rio de Janeiro, João Severiano casou-se com Orminda dos San. 
tos Cruz, filha de João Pedro dos Santos e Catarina Tomazia de Oli. 
veira e Silva. Apenas um filho houve desse segundo matrimônio 
Carlos Severiano da Cruz Fonseca, nascido a 2 de novembro de 1897 
Este casamento teve pequena duração, pois, João Severiano veio a fale. 
cer seis meses depois, as  13 horas e 30 minutos, do dia 7 de novembro 
O seu passamento ocorreu na casa da Rua Barão de Mesquita no 4 
na Tujuca, tenldo como causa-mortis "arterioesclerose", conforme ates. 
tado firmado pelo médico Dr. Antonio da Franca Lobo. "General dc 
Brigada" é a profissão que consta do atestado de óbito. Dona Orminda 
sua viúva, faleceu 17 anos mais tarde, em 3 de julho de 1914. 

O Dr. João Severiano da Fonseca deixou uma descendência de seis 
filhos, dez netos, dezesseis bisnetos e trinta e dois trinetos. 

Importantes coincidências têm sido reservadas pelo destino a al- 
guns membros da Família Fonseca. E João Severiano foi um desses 
escolhidos pelo destino. 
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Em 28 de junho de 1822, seu pai - o então Capitão Manuel Men- 
des da Fonseca - antecipando-se ao 7 de setembro daquele ano, lançou 
na província de Alagoas o célebre MANIFESTO DA INDEIPENDGN- 
CIA. Em 1873, quinze anos antes da promulgação da chamada LEI 
ÁUREA, João Severiano e seus irmãos Hermes Ernesto, Severiano 
Martins, Manoel Deodoro e Pedro Paulino assinaram documento conce- 
dendo liberdade a Josefa, escrava negra que servia a família. Anteci- 
param-se ao 13 de maio de 1888, tal como o pai fez em 1822. 

As tradições de família, repassadas de geraçzo em geração, dão 
conta de que João Severiano foi esposo dedicado e pai exemplar. Alegre, 
extrovertido, sociável, mantinha em casa ambiente acolhedor e amigo. 

Fora das lides castrenses, onde o relato do desempenho profissio- 
nal não pode afastar-se da rígida cronologia dos assentamentos milita- 
res, a personalidade de João Severiano facilita a sua projeção sem a 
necessária observância da seqüência dos acontecimentos. Assim, a 
descrição dos fatos ser i  aqui apresentada utilizando-se "flashes" in- 
dependentes. 

João Severiano, na qualidade de médico, atendeu os derradeiros 
instantes da vida de Deodoro, auxiliado por outro irmão - Pedro 
Paulino. Vestiu o cadáver com roupas civis, conforme desejo mani- 
festado em vida. Cumprindo as determinações do Generalissimo, seu 
irmão, e atendendo pedido da viúva Dona Mariana, coube a João 
Severiano escrever carta ao Ajudante General do Exército informando-o 
que Deodoro "lzlão q w i a  nenhuma demonstração militar oficial, por 
ocasiao do mterramentoJJ. 

Justificando, ao público, a ausência de honras militares durante os 
funerais de Deodoro a Ajudância General explicou o pedido da família 
e fez publicar no Diário Oficial o Comunicado do Exército e, integral- 
mente, a carta assinada pelo General João Severiano da Fonseca. (D.O. 
no 230 Ano XXXI. Edição de 24-08-1892, 4* feira, página n? 3589). 

Ao ser informado de sua admissão aos quadros do Instituto Ar- 
queológico e Geográfico de Alagoas, dirigiu ao Secretário Perpétuo do 
sodalício, Professor João Francisco Dias Cabral, em l~ de outubro de 
1872, carta de agradecimento na qual afirmou que tudo faria para 
elevar a entidade. 

E não faltou à promessa. 

Em 1873 volta o destino a marcar a vida de João Severiano, então 
servindo no Hospital Militar da Corte, como Capitão Primeiro Cirur- 
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gião. Nesse ano viu ser tornada sem efeito a ordem que o transferi 
para o Rio Grande do Sul. Se alegria houve, a tristeza veio empan 
esse acontecimento: no dia 11 de julho foi abalado com a morte de si 
veneranda mãe, aos 71 anos de idade, vitimada por insidiosa pneumon: 

Em 7 de abril de 1875 o General Rufino Ehéas Gustavo Galvã 
Barão de Maracaju, em nome do Ministro dos Ektrangeiros, informc 
a João Severiano a sua nomeação para o cargo de médico da Comiss; 
de Limites entre o Brasil e a Bolívia, com a gratificação anual de oi 
contos de réis (8.000.000). 

Lã*** 

Afonso Deodoro dlAlincourt Fonseca, terceiro filho do Dr. Joi 
Severiano, teve como padrinho de batismo o Brigadeiro do Exército I 
S. M. o Imperador - Manoel Deodoro da Fonseca. Impossibilitado c 
comparecer ao ato religioso Deodoro, em procuração, de próprio punh 
escrita na Bahia, em 16 de março de 1880, constituiu seu representa 
te no ato de batismo o 2" Tenente Olympio de Carvalho Fonseca, s< 
sobrinho, filho de Severiano Martins, Barão de Alagoas. O Tenen 
Olympio veio a falecer em 1930, com o posto de Marechal. Assir 
Deodoro e João Severiano além de irmãos, foram também compadre 

Na Sessão Magna da Academia Imperial de Medicina do Rio ( 

Janeiro, realizada em 30 de junho de 1889, com a presenca de S. M. 
Imperador Dom Pedro 11, coube ao acadêmico João Severiano da Foi 
seca falar em nome do sodalicio. 

Em vibrante discurso o notável orador fez a apologia da medicir 
e engrandeceu a figura do médico, declarando que "o médico digr 
desse nome é homem feliz". Continuou, afirmando que os médicc 
"indiferentes ao louvor a m o  â injustiça dos pzéscios, não t m  & 
c ~ õ e s " .  Mais adiante posicionou, emocionado, os médicos, chama! 
do-os de apóstolos da ciência de Hipócrates: 

"Vêde-o, vêde asse médicio, ponde-vos em seu lugar, subst 
tui-o, 'in mente  que o podei%, e avaliae das somas d e  zelo, c 
afan e cuidado, e a força imune de intelecto que lhe é necessc 
ria - nesse combater a morte - nesse querer prender a vià 
que se esvae. . . e compenetrai-vos dos seus esforços, pela ra 
ponsabilzdade que. o esmaga - se esse enfermo é um Grande a 
terra, em quem se concentram os olhares do mundo - e a 
geral m cionsternaçáo e bons desejos de todo um povo. . . E e; 
o sulva! Esses s& os eleitos da matureza, os escdhidos de Deu 
os benfeitores, a honra da humanidade". 

"Dae-me hur& e rosas: paya eles essas flores. Enastrae c( 
roas para glorificá-los". 
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A notoriedade da cultura geral de João Severiano da Fonseca, 
admirada em todos os setores da administração pública, levou o então 
Prefeito do Distrito Federal a enviar-lhe ofício solicitando ajuda de 
grande envergadura. Pela importância histórica que representa o do- 
cumento, vale ser aqui transcrito: 

"Prefeitura do Distrito Federal, Nq 532. Em 9 de janeiro de 
1895. Cidadão General Dr. João Sevmiano da Fonseca. Cons- 
tando-me peiu leitura dos jorutais que nas escav~ões que se 
estão fazendo no morro de Santo Antonio têm sido encontradas 
galerias sub t e r râm e objetos cujo estudo deve interessar às 
artes e às ciências, o havendo o Cmelho Municipal a requeri- 
mento de um de seus membros resolvi qzw se solicitasse desta 
Prefeitura a desiguqão de pessoas competentes para proce- 
derem ao exams de  que nas ditas escawões houver de im- 
portante, lembrei-me de nomear para isso uma Ccmissão na 
qual pego que aceiteis um lugar juntamente com os cidadãos 
Drs. João Capistrcrno de Abreu, Felisbwto Freire, José Vieira 
Fazenda e João Felipe Pereira, 
Certo da vossa boa vontade, espero que não me recusareis nesta 
questão o auxilio da vossa reconhecida competência. Saúde 
e fratmidade. 

(a)  Fulrquim Werneck" . 

Em 1942 o Brasil participava da I1 Guerra Mundial. A Força 
Expedicionária Brasileira lutava valentemente nos campos da Itália e 
o nosso Exército sentia necessidade premente de dotar o Serviço de 
Saúde, em operações de guerra, de um avião-ambulância, conveniente- 
mente equipado. 

O assunto extrapolou os círculos militares e obteve guarida no 
seio da sociedade civil, motivando a conjugação de esforços dos médi- 
cos brasileiros, no sentido de ser por eles doado ao Exército o avião- 
-ambulância, o qual seria batizado com o nome de João Severiano da 
Fonseca. 

do jornal A NOTfCIA, do Rio de Janeiro, em sua edição de 4 
de abril de 1942, a seguinte matéria: 

"Ponderarão alguns que tatvex Os~aldo Cruz ou Carlm Chagas 
fossem mais indioaidos. Mas, não: o único que, wrdadeiramen- 
te, merece figurar num avião-amb~ncia de nosso Exército, 
é o de João Severiano da Fonseca. Militar, ele o foi dos mais 
d'mtacados. Médico, mprestou seu apoio e cultura, p m  inú- 
meras vexes, merecendo mesmo, da parte do Imperador Pedro 
ZZ um grande e merecido elogio. João Severbno da Fonseca 
terá uma homenagem digna da figura que foi". 

I)+++* 
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Em 1956 a Academia Brasileira de Medicina Militar, sob a pres 
dência do General Dr. José Vieira Peixoto, houve por bem instituir 
PREMIO GENERAL JOÃO SEVERIANO DA FONSECA, a ser outo 
gado ao melhor trabalho inédito sobre assunto de interesse do Servi! 
de Saúde do Exército. 

Amizade e respeito mútuo foram os sentimentos que sempre un 
ram os filhos de Rosa da Fonseca. Os mais velhos mereciam o acati 
mento dos mais jovens que aqueles procuravam ouvir em suas dúvid: 
ou dificuldades. 

Sabe-se que Deodoro - o terceiro em linha de geração - sempi 
procurou aconselhar-se com os irmãos mais velhos: Hermes Ernesl 
e Severiano Martins, acatando-lhes as opiniões e conselhos. 

Sem embargo de tais ligações de afetividade João Severiano n2 
vacilou em afirmar publicamente a sua linha de independência. 
isso aconteceu exatamente no dia 29 de novembro de 1889, durani 
sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Em discurso inflamado João Severiano rendeu homenagens ao I n  
perador Pedro 11 que, 14 dias antes, havia sido destituído do Poder 
depois banido do país, em decorrência da Proclamação da República. 

Esse gesto de coragem muito dignifica o caráter do homem Joã 
Severiano da Fonseca. 

ê X 1 * *  

João Severiano soube ser escritor, poeta e historiador de rarc 
pendores, destacando-se com insuperável competência em todos os ai 
suntos que pesquisou e a respeito dos quais escreveu. 

A GRUTA DO INFERNO (1882) foi o livro que motivou o se 
ingresso como sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Bn 
sileiro, onde ocupou os cargos de 2" e Secretário e o de Viee-Pres 
dente. Do sodalício foi membro efetivo e honorário. 

Diversos outros livros e trabalhos literários deram destaque 
sua enorme cultura geral e especializada, destacando-se as seguintc 
obras: 1864, RAÇAS E POVOS; 1880, VIAGEM AO REDOR DO BRP 
SIL; 1881, CLiMATALOGIA DE MATO GROSSO; 1883, O CELIBATi 
CLERICAL E RELIGIOSO; 1888, NOVAS 1NVE:STIGAçõES SOBR 
MATO GROSSO, DICIONARIO GEOGRAFICO DE MATO GROSSO 
BRASOES DAS CIDADES DE CUIABA E MATO GROSSO. 

Sem dúvida, o livro VIAGEM AO REDOR DO BRASIL, posterioi 
mente editado na França, foi a grande vitória de João Severiano n 
campo das letras. Após rigorosa e profunda análise de VIAGEM A( 
REDOR DO BRASIL, Me10 Moraes Filho assim define a grande obra 
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". . .o qu.e resulta de pronto é o cmnplexo das aptidões do autor, 
que, na profusão dos seus conhecimentos. é escolhido geógrafo 
e hktcwiador, médico e artista, que prende pelo ensino e des- 
lumbra peiu mcrgia de seus quadros". 

O alentado trabalho de pesquisa, constituído de dois volumes, com 
399 páginas o primeiro. e 402 o segundo, totalizando 862 páginas, nas 
quais descreve a magnifica viagem que realizou desde a Corte até Ma- 
to Grosso, é uma verdadeira enciclopédia rica de ensinamentos de ciên- 
cias naturais, geografia, corografia, zoologia, fisiologia, botânica, mi- 
neralogia, geologia, climatologia, etnografia, nosologia e outras mais. 
Nada faltou para o coroamento da grande obra. 

No capitulo 111, do P volume, descreve com arrebatamento. enlevo 
e admiração o interior da famosa Gruta do Inferno, com as suas for- 
mações quase sobrenaturais, lembrando as dos contos de fadas. As 
formações de estalactites, lembrando rendas, têm o poder de deixar 
atônito e em êxtase o observador que ali chega pela primeira vez. E 
um espetáculo magnífico, trabalhado pela caprichosa mão da natureza 
E é de Me10 Moraes Filho a síntese do interior da gruta descrita por 
João Severiano: 

"dir-se-ia que um m g o ,  ao aceno do seu cordão rnarnvilhoso 
f i m a  surgir e.sscrs paraqerts, conhecidas da ima&nação popu- 
lar pelas lendas turbilhmarttes que se despenham suas 
m@mJ'. 

Para finalizar a história do menino João Severiano, iniciada em 27 
de maio de 1835, lá nas Alagoas, muito propositadamente foi deixada 
para o seu encerramento a personalidade do homem invulgar no exato 
instante em que encarnou, a um sb tempo, o soldado valente, o médico 
dedicado. o irmão extremoso e o poeta sentimental. 

Em seu livro VIAGEM AO REDOR DO BRASIL João Severiano 
comenta a morte dolorosa e gloriosa de seus irmãos Hipólito e Afonso, 
ocorridas no mesmo dia 22 de setembro de 1866, no combate de Curu- 
paiti. O mais velho dos dois, Hipólito, trucidado e deixado caído no 
fundo de uma trincheira, não teve sepultura condigna. O mais moço, 
Afonso, morreu na mesa de cirurgia, dando vivas ao Brasil, ao Exército 
e ao Imperador, enquanto lhe eram amputados, sem anestesia, os pés 
e o braço direito, estilhaçados por uma granada. 

Na época, 22 de setembro de 1866, João Severiano chefiava o Ser- 
viço Médico de campanha e assistiu aos bombardeios de Curupaiti, 
mas só teve conhecimento do verdadeiro holocausto de seu irmão Afon- 
so, dias depois, quando disso foi informado pelo oficial cirurgião Dr. 
Christovam José Maria, que operara o jovem Alferes Afonso Aurélio, 
e assistira a sua morte. 

Em 2 de fevereiro de 1869, aa visitar nas terras paraguaias a se- 
pultura do irmão Eduardo. tombado morto em 6 de dezembro de 1868, 
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na ponte de Itororó, ali escreveu a ODE DA SAUDADE, poema 
resume em versos a sua grande dor: 

"Sim, dorme, dorme, em paz - na pobre campa. 
Mais feliz do que. HiNlito, não foste 
por selula?gem inimigo truczdado 
no prúprb campo onde arrojou-te o brio 

e o hercXsmo extremo; 
- mais feliz do que Afonso - o pobre mártir, 
que envolto no p d o  sempre adorado, 
os membros teve rotos à metr&, 
e pn- s e m o  a uaZa - em chão ignoto, 
- tu  tens, Eduardo, tumba assinalada; 
saibam os teus a campa onde descansam 
e onde um dia, buscmão reverantes 

teus restus venerados. 
Domte em paz à sombra do w e i r o ,  
da dupla cruz que à cabeiceira, ergui-te. 
Se o céu pr&w for 6 à que os plunta, 
hão de brotar jmmins n~ teu sepulcroJ 

e rosas nus dos cnctros. 
D m e ,  dorme em pax! 

A pouca t e m  
em que descansas - que te cobre o cmoJ 
compraste-a com o teu s a m .  

13 tua, dorme." 
*ar** 

Palestra realizada no Instituto de Geografia e História Militar do B 
sil, em 06-05-1986, nas comemoraçóes do 1510 aniversário de nascimi 
to do General Médico Dr. João Severiano da Fonseca, Patrono do S 
viço de Saúde do Exército. 
I. H. G .  S. P. - 03-06-87. 



CAMINHOS DE PINHEIROS OU DO "SERTAO" 

Em 1554 Piratininga não era mais que uma aldeia de catecúme- 
nos. O padre João de Polanco, na sua "Crônica da Sociedade de Jesus", 
do 3~ quartel do século XVI, chamou-a de "povoação dos índios", donde 
era trazido o necessário para a alimentação dos da casa da vila de S. 
Vicente. 

Machado de Oliveira, em "Noticia Racionada", citada por J. J. 
Ribeiro, informa-nos que "vinte anos depois da fundação de S. Paulo 
foram concedidas, em nome do donatário de uma parte da capitania, 
Pero Lopes de Souza, a cada uma das aldeias de Pinheiros e de S. 
Miguel, seis léguas de terras em quadra compreendidas em uma só 
carta de Sesmaria, que foi datada de 12 de outubro de 1580. As seis 
léguas em quadra dadas 2 aldeia dos Pinheiros na paragem chamada 
Cmapimyba, eram ao longo do rio do mesmo nome, em sua margem 
esquerda e na oposta, começavam onde terminavam as sesmarias con- 
cedidas a Domingos Luis e Antonio Preto. A aldeia de Bayrery con- 
cedeu-se uma sesmaria de tres léguas em virtude da ordem do gover- 
nador de S. Paulo, datada de 23 de junho de 1656, e que era extensiva 
a ambas as margens do Tietê". 

Ilhada, no dizer de Afonso Taunay, do universo, pela barreira 
aspérrima da serra marítima, é de crer-se que os primeiros povoadores, 
por picadas coleosas ou íngremes caminhos, tentassem alcançar novos 
chãos para um trajeto menos difícil rumo ao ignoto, desconhecido. 

"Vem a nós os índios do Sertão desta capitania" gritava a edilidade. 
Pátria em perigo! Urgia, já em 1590, com graves sustos de assédio e 
assalto, reedificar e consolidar os muros antigos de Piratininga, e ainda 
soerguer um posto avançado, verdadeiro "forte e tranqueira" na Em- 
boaçava, para remédio, amparo e vigia dos inimigos. Em maio de 1579 
lembrava o procurador Baltazar Gonçalves quanto havia a necessidade 
de se fazerem "quaminhos e alimpar pontes". Fossem intimados os 
moradores proprietários de oito "peças" (escravos) a fornecer duas, 
e daí para baixo uma para os serviços de utilidade pública. 

Taunay, preciosos informativos, refere que a 23 de maio de 1583 
cinco ou seis caminhos, dos que a S. Paulo vinham ter, estavam por 



70 REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRÁFICO D E  S. PAU1 

fazer. Por eles não deviam transitar veículos, apenas pedestres e cav 
leiros, gado e índios. 

Estas questões de concerto de vias e caminhas levam a Câmara 
fazer a mais antiga citação das cercanias de S. Paulo: "O Hipirang~ 
cujos principais moradores eram Antonio de Proença e Domingos Lu 
o Carvoeiro; a "Ponte Grande" da Tabatinguera, sobre o Tamanduatc 
a "Birapoheira", os Pinheiros onde "assistia o creso da época Afon 
Sardinha", além de Pequery, Ambuacava e Samambaitiba. 

Nuto Sant'Ana, ao lobrigar a mais velha ata que se conhece ( 

Câmara de S. Paulo de Piratininga, 1561, levanta a poeira dos temp 
e faz surgir o vereador Jorge Moreira, figura grada e homem públi 
mais importante da vila de S. Paulo, na qual esteve em franca a t i ~  
dade por quarenta anos (vereador e juiz ordinário, almotacel e mar 
posteiro dos cativos). Escolheram-no para fintar o povo a fim de 
construir uma ponte; para i r  a Santos para, com outros, eleger 
ouvidor; para dirigir trabalhos de caminhos. Era fazendeiro do lac 
de Ibirapuera, passando por suas terras o segundo caminho que 
para aquelas paragens. Nuto afiançou ignorar a época em que aque 
velha aldeia Caiubiense, frequentada por Anchieta, começou a den 
minar-se Santo Amaro. A referência mais antiga vem no inventár 
de Martim Rodrigues, datado de lo de Janeiro de 1602: "dei a Baltaz 
Gonçalves mordomo de Santo Amaro de Birapoeira dez arrateis I 

casa para a Confraria por conta de Gaspar Candia." 

Segundo os estudiosos da história de nossa Paulicéia podia-se ch 
gar a Pinheiros e Emboaçava por atalhos e estradões sempre a pa 
sarem pelo velho Pacaembú. Mais tarde, já no çéculoXVIiI, d. Tom( 
Molina, fidalgo espanhol, célebre por suas riquezas e episódios, cheil 
de galhofa e alarde, possuia uma vasta extensão de terras, considera 
do-se mesmo o único senhor da região. 

Em 1850, mais ou menos, é que teve início a formação de grand~ 
sítios nos arredores da Capital, aparecendo então as chácaras do Pai 
do Tapanhoin, Pacaembú, etc. ,etc. 

Para cá das Perdizes havia um velho pontilháo sobre o córrej 
Pacaembú e aí  era  cobrado o "imposto de transito ou passagem", pt 
empregado da Câmara Municipal que era, geralmente o morador ma 
próximo do lugar. David Jorge, saudoso colaborador do Estado, ler 
brou que com o nome do riacho ficou conhecida toda a região que e 
banhava, o mesmo acontecendo com os bairros do Lavapés, Ipirang 
Mandaqui, Guarulhos, Saracura, Água Branca, Água Raza, Tucuru\ 
Carandirú, etc. 

Os termos da vereança da Câmara Municipal de S. Paulo de I 
de Abril e de 9 de julho de 1768, se referem ao velho bairro paulistar 
do Pacaembú: "se passou um mandado para se fazer o caminho de Pa 
caibú e a ponte do mesmo. Num segundo termo, lá está: ". . . a sah  
para o caminho de Paicambu. . .". Já  entrara na crônica e na História. 
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Xenofonte Estrabão de Castro, num belo estudc que fez sobre a 
toponimia paulista, registra o vocábulo Pacaembú (Poca-y-embu) 
como Côrrego das Pacas. Teodoro Sampaio prefere Arroio das Pacas. 
Seria em verdade, na tradução do tupi-guarani, Regato, Arroio, Cor- 
rego das Pacas, ou Fontes, nascente ou Olho Dagua das Pacas. Os 
indígenas assim teriam denominado o Riacho (ou Fonte, por terem 
notado, talvez que as Facas, em grande número, frequentavam o dito 
riacho (ou nascente). 

Pinheiros é corrupção de Pi-iêre, derramado, alusivo a transbor- 
darem as águas, fazendo alagadiço nas margens. Ao formular o ver- 
bete Pinheiros, João Mendes de Almeida (em "Dicionário Geográfico 
da Província de S. Paulo, Tip. Espindola, Siqueira & Comp. 1902. Rua 
Direita 10-A, S. Paulo) afiança não ser exato que o nome desse aflu- 
ente do rio Tietê proviesse de aí existir um pinhal, segundo a nota 
quarta do padre Lourenço Craveiro ao título de sesmaria de Pedro de 
Góis, de 10 de outubro de 1532. O padre Lourenço Craveiro era reitor 
do Colégio dos Jesuítas em S. Paulo, em 1674. Mesmo existindo pi- 
nheiros nesses lugares o nome tupí é Pi-iê-rè, "servindo a existência 
dessas árvores só para operar mais facilmente a corruptela!" (Mendes 
de Almeida) . 

A colina do Araçá, em recuados dias era simples passagem de 
tropas e arrieiros, em demanda de Pinheiros - aldeiamento de índios 
- Parnaiba, Pirapora, Itú e Sorocaba. Coberta por arbustos da famí- 
lia das mirtáceas, o Araçazeiro, produtor de um pequeno fruto acidu- 
lado, a colina deles herdou o nome. Abundavam esses frutos em todas 
as cercanias da atual escola de medicina. Eram os mesmos que cres- 
ciam em nossas faixas litorâneas, ao lado de pitangas, cambucás, ama- 
rantos e abios, quase extintos h0j.e e mesmo pouco conhecidos. 

Martins Fontes escreveu um soneto em que lembra seu nascimen- 
to, sob o titulo de "Minha terra, minha casa, minha gente", com os 
versos : 

"Era a Chácara um bosque, impenetrável e atro, 

Sombreado de araçás, cambucás, amarantos.. ." 
Araçá, marco natural do caminho de Pinheiros, a ele se chegava por 
coleosa trilha. Do Páteo do Colégio, sinoerros das madrinhas das 
tropas ecoavam pela rua Direita, passavam pela Misericórdia, e che- 
gavam ao Piques, pela ladeira de S. Francisco, fronteando, após 1827, 
a Academia de Direito, antes Convento de São Francisco. 

No vale do Anhangabau ficava o local das pousadas, junto ao 
largo da Memória, onde se refaziam energias e provisões. O pouso 
do português Bexiga marcou um tempo do século passado. Mais de 
um viandante lá encontrou guarida para os percalços das jornadas, 
caminheiros sem sustas ou temores. Augusto de Saint'Hilaire também 
lá conheceu pouso, moradia temporária, e mesa com poucos recursos, 
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em uma de suas passagens pela Província. Um obelisco de ingênuc 
beleza, obra de mestre Vicentinho, simples pedreiro, surgiu em 1814 
nas proximidades do Piques, onde a baixada vai encontrar o Paredãc 
(atual rua Xavier de Toledo), decorrendo dele o nome do largo e dz 
ladeira da Memória. 

O conde da Palma, lembrando-se de prestar homenagem pósturne 
a Bernardo José de Lorena, 5" conde de Sarzedas, governador e capi. 
tão-general de S. Paulo (durante nove anos), cuidou de ergue-lhe um; 
"memória", como então se chamava. Com os restos de material dc 
uma obra de canalização das águas do Tanque do Bexiga - concluídc 
há pouco, pelo general Daniel Pedro Muller, fez-se o obelisco. Deixan. 
do-se a Memória, entrava-se no "Caminho do Sertão". Lá adiante a 
Consolação e- sua Igreja, fundada pelos devotos de Nossa Senhora da 
Consolação em 1799, até se chegar à íngreme encosta, cuja base pan- 
tanosa, dificultava na ocasião das chuvas, os muares em tráfego para 
Parnaiba. Pirapora e Sorocaba, local festejado, e de muita procura 
centro-feira de cavalhadas, vindas da Província de S. Pedro. 

Essa longa estrada palmilhada durante séculos pelos nossos avoen- 
gos, situava-se em terras de Angela Vieira, estendendo-se até a hoje 
Avenida Paulista. Segundo Nuto Sant'Ana, cobria o caminho do Ani. 
ceto, por onde se ia também para o Pacaembú, Emboaçava e Fregue- 
sia do 6. Os terrenos em questão ficavam para cá do marco da 
meia-légua. 

Narra-nos Antonio de Almeida Prado que em 1893 o Viaduto dc 
Chá, há pouco aberto ao tráfego, dava passagem a bondes de traçãc 
animal, os vulgarmente chamados "bondes de burro", que subiam len- 
tos e vagarosos a ladeira da Consolação até o portão do Cemitério, 
com um par de bestas apenas. Fazia-se aí pequena parada, para jun- 
tar-se outra parelha, afim de vencer a encosta, até o topo do espigão 
divisor das águas das vertentes da Consolação e do futuro Jardim 
América, terras fora da vila e termo, propriedades de rústicos chaca- 
reiros portugueses." 

No início do século, Eugênio de Lima abriu a Avenida Paulista, 
no espigão do Caaguaçú, e as ruas que a intercmam. Em 1920 já 
era bairro residencial de elite, a receber os prolongamentos de Campos 
Elísios, Higienópolis e Vila Buarque. 

O comendador Joaquim Egídio de Souza Aranha, depois barão, 
visconde, conde e marquês de Três Rios, achando-se em janeiro de 1879, 
à frente da administração da antiga província de S. Paulo, como seu 
vice-presidente, em ofício dirigido a Câmara Municipal, solicitou a 
cooperação da mesma para levar-se a efeito a construção, na estrada 
do Araçá, para nela funcionar, o Hospital dos Variolosos. 

Conta o sempre lembrado historiador Antônio Egídio Martins que 
"esse grande edifício, hoje um dos pavilhões do Hospital do Isola- 
mento, foi devido aos esforços do marquês de Três Rios, e construído 
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havendo a população pauiista concorrido com avultadas quantias para 
a referida construção, que importaram em cinqüenta e hum contos de 
réis". 

Ao seu lado ficou por alguns decênios o cemitério dos variolosos, 
no local em que se ergue o edifício dos laboratórios das cadeiras bá- 
sicas da Casa de Arnaldo, a gloriosa Faculdade de Medicina de S. Paulo. 

Junto ao cemitério, ainda no início deste século, segundo relatos 
de velhos moradores, terrenos baldios serviam de acampamento de le- 
prosos, pobres gafos esmoleres, advindos do interior paulista, em ban- 
dos a cavalo. 

Portanto, ao ser escolhido o Araçá para o assentamento das bases 
estruturais de nossa escola, seguia-se um critério predestinaticio do 
marques de Três Rios, e assentava-se a estaca primordial, para a cons- 
truçao da cidade do Ensino Médico em nossa terra. 

A estrada do Araçá tomou sucessivamente os nomes de avenida 
Municipal e avenida dr. Arnaldo. 

O CAAGUAÇú, A RUA REAL GRANDEZA E A 
AVENIDA PAULISTA 

O acadêmico e historiador Nuto Sant'Ana, no 5 9  volume de "São 
Paulo Histórico" diz: ". . . Lá por 1890, quando se abriu a Avenida 
Paulista, todo o vasto espigão jazia inculto, com uns restos da exu- 
berante mata do Caaguaçú entre a Consolação e o Paraiso". E, logo 
a seguir: ". . . nada existia na paragem senão ilhotas de vegetação, 
caminhos sinuosos, para um lado as extensas várzeas de Santo Ama- 
ro, e para outro, a paisagem montanhosa, vendo-se ao fundo, no pri- 
meiro plano do cenário, o casario multiforme da urbe princípio-de-sé- 
culo, preparando-se para a explosão das suas forças em potencial. . .". 
E "foi crescendo, enquanto com ela crescia o Bairro em derredor, po- 
voando toda a imensa Avenida, que veio a ser, em certo tempo, a prin- 
cipal da metrópole e que é ainda, graças a sua situação privilegiada, 
uma das belas e aristocráticas da Capital paulista.. .". 

Em 1890 a futura Avenida Paulista, inicialmente concebida para 
ser rua Real Grandeza, era apenas uma trilha aberta no alto do espi- 
gão. O presidente da Intendência Municipal de S. Paulo em 1892, 
doutor Clementino de Souza e Castro fez constar de seu Relatório dos 
Trabalhos Executados pelo órgão a ele subordinado: "a expensas e ini- 
ciativa dos cidadãos João Garcia, Ehgenio de Lima e José Borges de 
Figueiredo, proprietários da chácara Bela Cintra, foi rasgada uma 
grande avenida a partir do Largo Paraiso aos Pinheiros, numa exten- 
ção de cerca de 2.800 metros sobre 30 de largura, toda beneficiada a 
pedregulho com largos passeios de cada banda e toda arborizada. I? 
hoje um dos mais apreciáveis e concorridos passeios da Capital, muito 
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principalmente depois dos bondes da Ferro Carril. O custo desta obi 
montou em algumas dezenas de contos". 

Antonio Egídio Martins, ao referir-se ao lançamelnto da pedra fui 
damental das obras da primeira caixa de abastecimento de água pai 
a cidade, no alto da Consolação, diz: "O portão de ferro que existe r 
entrada da antiga chácara, onde está a mesma caixa, tem o no 159 
fica em frente a Rua Piauliy, sendo que os tserrenos da mesma chácai 
confinavam com os que pertenceram a Joaquim Eugênio de Lima, q~ 
mandou entre os anos de 1890 a 1894, abrir neles diversas ruas e 
Avenida Paulista, havendo a Companhia Viação Paulista, logo depo 
de concluídas as obras e arborização da mesma avenida, mandado con 
truir nela a linha de bondes, que foi substituida, há poucos anos, pe: 
que ora existe e pertence a The São Paulo Tramway Light & Powt 
Company Limited, que inaugurou a sua linha nesta Capital, a 7 c 
maio de 1900". 

Joaquim Eugênio de Lima, filho de Joaquim Miguel Pereira Lirr 
e de d. Maria Polonia Moreyra Rios, nasceu em Montevidéu, Urugua 
a 6 de setembro de 1845. Diplomado em Agronomia na Alemanha, apc 
viajar pela Europa e percorrer vários Estados do Brasil, integra-r 
em S. Paulo, e pioneiro urbanista (jornalista e filantropo), com fecui 
da existência, lega desenvolvimento e ilustre progênie. 

Possuidor de grande área de terras na Liberdade dividiu-a e1 
lotes, abrindo ruas e facilitando a venda desses terrenos e pronta ed 
ficação. José Jacinto Ribeiro enaltece-lhe essa ação de proselitism~ 
logo completada pela Avenida Figueiredo, na Móoca, hoje Avenic 
Borges Figueiredo. 

Logo volta-se para o que será sua obra máxima. Antes da con: 
truçáo da Avenida Paulista havia no local uma trilha primitiva, denc 
minada Real Grandeza que era o percurso feito pelas boiadas em dq 
manda do matadouro e pelos carros de boi. 1 

1. Aos 5 de janeiro de  1887 foi inaugurado o novo matadouro em Vila Mariam, , 
acordo coin a planta elaborada pelo engenheiro Alberto Kuhlmann. Vinha da  rua Humail 
-4s regiões próximas do tanque do antigo matadouro público estavam sempre sob ins 
portável odor. As águas do hnque, se despejavam no riacho Anhangabaii que ent  
passava .no largo do Bexiga,, disseminando um cheiro insuportável, sendo estes motivt 
os que nortearam a CAmara Municipal resolver a mudança do matadouro Humdta pac 
os altos de Vila Mariana. A chácara do Bexiga ficava nas imediações d a  rua de San 
Arnaro e mais tarde tornou-se populoso bairro. Seu proprietário Tomás Luis Alvar 
vendeu-a à firma Antonio José Leite Braga D Comp. e esta a oferecer à Irmandade ( 

Santa Casa de Misericórdia para nela edificar um hospital. Os terrenos possuíam 3.4 
braças quadradas e ficavam entre as atuais ruas de Santo Antonio, Abolição, São Domingi 
e Major Diogo. 

No dia l v  de outubro de 1878 realizou-se a colocaç80 da pedra fundamental (no diz 
da época, primeira pedra) do que deveria ser o prédio da  Misericórdia. Comparecema 
além do bispo diocesano, D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, alguns sacerdotes 
muitas personalidades gradas, e mais de  duas mil pessoas. Depois da  benção da  pedr 
foi ela transportada até o local em que seria embasada por Sua Magestade, Dom Pedro I 
- em sua terceira visita $ Província de S. Paulo. Acompanhavam-no o presidente c 
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Essa trilha começava, mais ou menos na Rua da Consolação até 
encontrar a Rua Augu~ta e continuava, a serpear, pelo alto do espigão 
do Caaguaçú, descia pela ribanceira do vale que vinha do Riacho do 
Anhangabaú, ia para a baixada do Rio Pinheiros, subia novamente pelo 
espigão, pelas alturas do .ponto em que esteve instalado o Observatório 
Astronômico (lado direito do atual Museu de Arte) e continuava pelo 
referido espigão até a Rua Vergueiro. 

No largo do Rosário, 3A (hoje praça Antonio Prado), sediou-se 
o escritório de Eugênio de Lima, de compra e venda de terrenos na 
Capital. Os três beneméritos cidadãos, por sua conta e risco, contra- 
taram o agrimensor Tarquino Antonio Tarant que executou o plano 
ideado. Aterrou o vale por onde passam os Túneis 9 de Julho, executou 
todo o movimento de terras, arruou, pavimentou, arborizou e cercou 
todos os terrenos marginais da Avenida Paulista, tendo rasgado as 
alamedas tarnsversais (traçadas por Bartolomeu Banchia). Às ruas 
abertas no lote que fica para o lado da cidade deram os nomes de Ala- 
inedas Amparo (hoje Campinas), Ribeirão Preto e ao lote do lado 
oposto, do atual Jardim América, os nomes de Rio Claro, Casa Branca, 
Limeira (atual Peixoto Gomide), Jundiaí (hoje Ministro Rocha Aze- 
17edo). Estas no sentido transversal à avenida, e no longitudinal a ela, 
Alameda Santos, Jaú, Itú, Tietê e Lorena. 

Fora destinado um quarteirão para um parque, Parque da Avenida 
(hoje Siqueira Campos). Contrataram um francês Paul Villon, céle- 
bre pela ação na Guanabara, e que se encarregou do ajardinamento do 
Parque e construção de um Pavilhão em que foi instalado ótimo res- 
taurante que a crônica do tempo aplaudiu por nada ficar a dever aos 
existentes nos parques das grandes cidades européias. Eçse parque foi 
inaugurado em 3 de abril de 1892. A obra realizada fora concebida, 
planejada e executada com redobrados esforços e metas persistentes. 
Dinheiro, labores, aquisiç6es inúmeras e não foi fácil abrir o boulevard 
onde era trilha mal traçada: 

a)  em 15 de fevereiro de 1890 dois terrenos na Rua Real Gran- 
deza, no bairro de Bela Cintra, freguesia da Consolação, pertença de 
José Coelho Pamplona e de sua esposa Maria Vieira Paim Pamplona, 
pelo preço de rs. 10.000$000. O primeiro medindo 530 metros de fren- 
te, confinando, de um lado, com a mia Monte Alegre, hoje rua Itapeva, 
onde media 153 metros de comprimento da frente ao fundo; por outro, 
com a rua Paim, hoje Frei Caneca na ext~ensão de 95,50 metros até 

Conselho de Ministros, Visconde de Sinimbú, João Luis Vieira Cansansão; o Dr. Jogo 
Batista Pereira, presidente da Província de S. Paulo; o Marquês de Três Rios, Joaquim 
Egidio de Souza Aranha; e uma guiardia de honra do corpo de Permanentes que postada 
nas imediações do lugar da solenidade, prestou as devidas continências. Entretanto os 
planos não vingaram. Parecer dos médicos da capital, contrário a esse programa, derrubou 
a fixação da Misericórdia no Bexiga. O responsável maior, talvez precípuo foi o descer 
das hguas, com sujeira e sangue das rezes abatidas, a disseminarem odores fetidos Anhan- 
gabaú abaixo. 
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dar em um valo que servia de divisa de terrenos de José Estevão Fay; 
e pelo fundo, onde media 440 metros de largura, com terreno de Ma- 
riano Antonio Vieira. O segundo terreno com 83 metros de frente, 
fazendo canto com a rua Augusta, por 50 metros de comprimento de 
frente ao fundo, confinando de um lado com a referida rua Augusta, 
para a qual também fazia frente; e de outro lado, bem como pelo fundo 
com terreno dos vendedores. 

b) em 10 de março de 1890, juntamente com os doutores João 
Pinto Gonçalves, (e sua mulher Maria Amália Pinto Gonçalves) e Ran- 
dolfo Margarido da Silva (e sua esposa Francisca Eugenia Ferraz da 
Silva), de Francisco José Bastos (e sua mulher Maria Alexandrina de 
Moraes Bastos) adquiriram uma área que começa no canto do Largo 
Rio Branco, com a rua doutor Rafael de Barros, segue pelo alinha- 
mento da Av. Paulista (aberta em 1891) e por ele até o canto da rua 
do Cortume Velho, donde, fazendo ângulo ii direita pelo alinhamento 
traçado, segue pela mencionada rua até encontrar outra, sem nome, 
depois da sétima, a ela paralela, prosseguindo até encontrar a rua 
Rafael de Barros e por esta subindo até fechar o perímetro no ponto 
em que começou. 

C) em 22 de fevereiro de 1890, ainda adquiriram de Mariano An- 
tonio Vieira (e sua mulher Maria Izabel Paim Vieira) no lugar deno- 
minado Bela Cintra, dois lotes de terrenos sitos à rua Real Grandeza 
e rua Santo Amaro. O primeiro com 932 metros de frente para a pri- 
meira rua, por 320 metros de fundo e nessa parte a mesma largura de 
frente, confinando de um lado com o terreno de Candido de Moraes 
Bueno, de outro lado com José Maria Braga, com a rua de Santo 
Amaro e com diversas datas de terras pertencentes a várias pessoas, 
datas essas que estão separadas, isto é, limitadas nos fundos por valo, 
com terrenos dos vendedores; o segundo media 624 metros de frente 
para a Real Grandeza por 247 de fundo, conffinando de um lado com a 
rua Pamplona, de outro lado com a rua de Santo Amaro e pelos fundos 
com terreno do vendedor. 

d) em 17 de março de 1890, do dr. Candido de Moraes Bueno (e 
de sua esposa Jecia de Queiroz Telles Moraes) uma chácara denomina- 
da "Bela Cintra" (com frente para a projetada rua Real Grandeza, divi- 
dindo pela várzea com terreno da chácara conhecida por Chácara do 
Rosa (Doutor José Feliciam da Rosa) e com terrenos realengos, con- 
servando por este lado, com divisa, o atual valo divisório, conforme o 
descrito na escritura lavrada em 17 de março de 1888, pela qual os 
vendedores adquiriram a referida chácara de José Vasconcelos de Al- 
meida Prado e sua mulher. Os limites naturais são com os terrenos 
de Mariano Antonio Vieira e do francês Milliet. A frente para a dita 
rua Real Grandeza é de 550 metros, a partir do pasto que está a 44 
metros para o lado dos terrenos do Bexiga, por isso 44 metros do ponto 
de intersecção da rua Real Grandeza com o valo divisório atual da 
Bela Cintra, onde existe uma porteira de varas. Deste ponto estavam 
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incluídos, para serem vendidos 550 metros na Real Grandeza, dirigin- 
do-se para a rua da Consolação. 

Pelos títulos verifica-se que adquiriram a maioria dos terrenos 
onde posteriormente se abriu a Avenida Paulista. No então "fndice 
da Planta da Cidade de São Paulo" verifica-se que as ruas Real Gran- 
deza, Mariano e Maria Isabel nele não figuram o que induz presunção 
de que eram apenas trilhas ou caminhos sem qualquer denominação 
oficial. Rocha Azevedo Filho em "Notas de família", bem feito escorço 
biográfico de Joaquim Eugênio de Lima, enfatiza aspectos pouco co- 
nhecidos do evolver dos planos da abertura da nova via, marco de novo 
cíclo em nossa cidade, da aculturação e trabalho de imigração vigorma. 

No ponto em que até há pouco existia o Trianon, página de nossa 
história social, mostra de costumes e hábitos de várias décadas, neces- 
sitou-se fazer grande aterro, pois nesse local o espigão era cortado pelo 
vale que vinha do Anhangabaú, e pela Saracura, caminhava para as 
várzeas de Santo Amaro, seguindo este corte exatamente a d i ~ ã o  dos 
atuais %eis 9 de Julho. 

ETm 17 de maio de 1891, Eugênio de Lima recebeu a visita do go- 
vernador Américo Brasiliense de Almeida Mello, na égide do Estado, 
após as desavenças na família situacionista, ocasionadoras da queda de 
Jorge Tibiriçá. Américo Brasiliense aos 7 de março; início de sua ges- 
tão, recebeu-a com a frase de Deodoro da Fonseca: "Sois o mais idô- 
neo para desempenhar o difícil e melindroso encargo de constituir a 
Pátria Brasileira, em bases largas e firmes". l3-n compensação, Pm- 
dente de Moraes, em uso das águas de Lambarí, manda a Tibiriçá um 
telegrama: "Parabéns vossa demissão. Caiu convosco o Partido Re- 
publicano. Acompanham-vos aplausos toda opinião desinteressada". 
Nada impedirá a queda de Brasiliense, solidário com o golpe de Deo- 
doro, aos 15 de dezembro. Será substituido pelo grande José Alves Cer- 
queira Cesar, autor de realizações de monta em S. Paulo, mas com 
infelizes dias da República, com Floriano Peixoto e seu sangrento man- 
dato. Reportando-nos a visita de Américo Brasiliense às obras da 
Avenida Paulista, lá foi recebido com seu séquito composto pelo sena- 
dor Range1 Pestana, pelo doutor Clementino de Souza Castro (presi- 
dente da Intendência) e ainda pelo dr. Júlio de Mesquita (intendente 
e redator do Jornal "O Estado de S. PauloV),e outras pessoas de pro- 
jeção. Após o término da inspeção foi servido na Chácara Bela Vista, 
"um delicado lanche". Chega logo a iluminação e Teodoro Sampaio 
muito colaborou para que a rêde de água e esgotos fosse estendida à 
nova via. 

Tomando como ponto de partida o Largo do Paraiso, a via do lado 
esquerdo era destinada aos bondes, a do centro às carruagens e a do 
lado direito aos cavaleiros. O leito de todas elas era recoberto de 
pedregulho branco em contraste com a arborização. A inauguração 
deu-se aos 8 de dezembro de 1891. Pensou-se em chamá-la "Prado de 
S. Paulo" ou "Avenida das Acácias", mas venceu a atual denominação: 
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"Será Paulista, em homenagem aos Paulistas", asserção final do cri: 
dor Joaquim Eugênio de Lima. 

Atanazio Caravaggio obteve contrato para ser o guarda-matz 
da Avenida, tornando-se posteriormente funcionário da Prefeitura d 
Município. 

No dia da inauguração em um lanche oferecido na residência d 
dr. Fernando Albuquerque, na rua de Santo Antonio, o velho Millie 
no discurso de saudação, depois de louvar a iniciativa de Eugênio d 
Lima e historiar a sua vida, terminou dizendo: "Este homem merecc 
com a gratidão dos paulistas, uma estátua". 

O homenageado retribuiu com festa magnífica na sede da chf 
cara Bela Cintra, situada nas proximidades da atual Rua Padre Joã 
Manuel, entre as atuais alamedas Franca e Tietê, cujo portão se a c h ~  
va situado na Avenida Paulista, exatamente onde começa hoje a citad 
Rua Padre João Manuel. 

Na esquina da nova via com a atual Avenida Brigadeiro Luis Ar 
tônio, uma bonita mesa de doces foi servida ao público; um quadro d 
Jules Martin, agora no Museu Paulista, retrata o episódio do dia d 
inauguração do mais arrojado feito urbanístico que até então havi 
sido realizado nestas plagas. 

Surgia uma via e novos bairros, e com eles novos modismos d 
uma cidade em transformação. Além da Capela de Santa Catarina, s 
havia mais uma pequena ermida, quasi sempre fechada, apenas a abri 
suas portas por ocasião das festas anuais do Divino Espírito Santo; 
esporadicamente em alguns domingos para ser rezada missa. Eugêni 
de Lima contratou o padre Pascoal Gazineu para, daí em diante, toda 
os domingos, celebrar os ofícios religiosos. Donativos e oferendas, po 
ocasião dos festejos religiosos, pelos moradores das imediações (inclu 
sos os da rua Augusta) permitiam o surgir da Igreja do Divino Espi 
rito Santo, a marcar capítulo novo naqueles recantos, com o bulíci 
de comemorações álacres, leilões e festejos, retratos de um temp 
de singeleza e fé. 

O "Diário Popular", de 9 de Dezembro de 1891 inseria em se. 
noticiário a inauguração de nova linha de bondes que, partindo da ru 
Boa Vista, seguindo pela de S. José, São João, Formosa, Santo Antoni 
(no Bexiga), Abolição, Santo Amaro, dirigia-se 2 Avenida Paulist~ 
Trajeto realizado em pouco mais de trinta minutos, apesar das longzz 
e íngremes subidas do percurso. Com a linha perfeitamente assenta 
da os carros correram rapidamente e sem o menor ocidente. Os con 
vidados, diretores, etc., tomaram lugar "num novo carro, semelhantc 
descontando o tamanho, aos de Ia Classe da Estrada de Ferro do Norte. 
Na avenida foi servido um bem preparado lanche aos convidados, 
na volta o sempre bom anfitrião dr. Fernando de Albuquerque ofere 
cia "na sua poética residência, à rua de Santo Antonio, um delicadi 
lunch aos cavalheiros que vinham no carro inaugural." Houve troc; 
de brindes, a salientar os méritos e serviços da maioria dos presentes 
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PARQUE DA AVENIDA 

Desde os albores do século XIX os paulistanos e seti governantes 
demonstravam sua sensibilidade profiuicla para com a flora e as  belas 
cousas da nat~weza. Por aviso Régio de 19 de novembro de 1790 foi 
criado o Jardim da Luz, para ser um Jardim Botânico, no lugar em que 
se iniciará um Quartel para o corpo de artilharia de voluntários reais, 
cujos muros foram conservados até 1844. Só foi concluído por aviso de 
8 de outubro de 1825. Foi nomeado para seu primeiro diretor, Arouche 
de Toledo Rendon que teria declinado do cargo, sem o ter exercido, e 
proposto o Tenente coronel Antonio Maria Quartim. Este inicia as  
atividades como diretor em 1827: desenha os jardins, o lago, alimen- 
tando-os com água trazida do Córrego Reuno, no Bexiga. Plantou ár- 
vores raras. Encheu-o de flores. Ornamentou-o com estátuas. Po- 
voou-o com aves exóticas e espécimes da fauna local. Fez dele, local 
de entretenimento e lazer, atraindo famílias da província e as pessoas 
gradas, de pró1 e sabença. Foi seu diretor até falecer, em maio de 
1864, sendo substituido pelo filho Antonio Bernardo Quartim. 

Francisco Inácio Quartim Barbosa em trabalho sobre este Últi- 
mo 2, Antonio Bernardo, recorda que, em sua gestão, numerosos foram 
os melhoramentos acrescidos: colocação de portões e grades de ferro, 
estátuas, chafarizes, gruta, mudas de árvores e flores, construção de 
torre para observatório meteorológico. ETm 1874, um cidadão alemão, 
dono da confeitaria Stat Coblenz custeou a ereção de um pavilhão 
onde tocaria, por largos anos, uma banda de Sociedade Musical parti- 
cular, a Euterpe Comercial, composta de cidadãos portugueses. Atraia 
a boa sociedade de São Paulo. 

Durante a sua gestão iio Jardim da Luz iniciou-se a construção 
da Estrada S. Paulo Railway, a lendária inglesa. O governo ordenou 
ao Cap. Quartim que fizesse a entrega de terrenos do Jardim para 
construir a estação da Luz (1860). Egidio Martins assinalou que tal 
fato "prejudicou os arvoredos e tirou a simetria do Jardim". 

O parque da Avenida Paulista, em 1894, surgia com aspecto im- 
previsto e panorama deveras surpreendente. A Avenida arborizada, 
incessantemente percorrida por cavaleiros, peões e carruagens, já ofe- 
recia diariamente um quadro animador. Esperava-se o surgir, num 
futuro próximo, de numerosos palacetes, num contexto aristocrático. 
"O Estado de S. Paulo", de domingo, 6 de maio de 1894 (traduzido do 
"L'Echo du Brésil") descrevia "um pavillião que recosta sobre a ver- 
dura o seu perfil", a aparecer no fundo do anfiteatro formado pela 
mata. Era o Parque do Coronel Figueiredo (sócio de Lima e Garcia), 

2. Ver "Remiriiscéiicic~s de uma vellia" (Maria da Glória Quartim de Moraes, Maricota), 
compilado por Yme Quartim. 

3. A lei nv 52, de 14 de abril de 1873, sancionada pelo presidente da Província, João 
Teodoro Xavier, concedeu a Joaquim Eugenio de Limia o privilégio, por quarenta anos, 
para construir chalés e quiosques no Jardim Público da Capital. 
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ocupado por M. Villon, criador de jardins no Rio de Janeiro, a di 
gir agora obras de encantamento: "sob a espessa folhagem dessas , 
vores seculares, sobre cujo tronco o cipó se enrosca, em uma temw 
tura igual, as crianças podem brincar à vontade, e este canto feér 
tornou-se há muito o passeio predileto da elegante população paul 
ta". Florestas de fetos em miniaturas, com largas folhas como fir 
rendas; aléas de palmeiras variadas, rosas multicolores desabrochar 
nos taboleiros, suaves e delicados perfumes. "Parque Villon", cc 
belezas recém introduzidas, excelente orquestra aos domingos, esplc 
dida cozinha, vinhos escolhidos, preços razoáveis, afabilidades da 1 
rente Mme. Arrard, eram "outros tantos atrativos para as  pessoas i 
migas do spleen". 

Ainda soberba construção estilo árabe complementa17a o confor 
Num primeiro andar grande sala de banquete, para conter cem pesso 
quatro gabinetes reservados, seis aposentos, cômodo para a administ 
ção, sala de banhos, duchas. . . No apartamento térreo, grande sal 
para recepções, gabinete de leitura, bilhar, cinco gabinetes reservad 
salas de banhos, etc., atrações para "habitués", os mais exigentes. C 
tros dias, outros ademanes, um pouco de Paris transplantado para 
trópicos. . . 

No magnífico parque, ribeiros, quiosques, conchas, rochedos 
cascatas, pavilhão de música, ponte rústica, camélias multicolores 
reproduzir jardins da Itália, orquídeas em estufas, usos e costun 
dum tempo d'antanho de "savoir dire, savoir faire, savoir penser. . 

É necessário recordar a colocação de numerosos bichos-pregui 
encanto da meninice d'outrora, feliz em localizá-los dentro da cerra 
mata, em altos galhos, com dificuldade se deslocando. 

WOLVER DA AVENIDA PAULISTA 

Progresso, evolução, mas nem por isso o belo poiito da c i d ~  
deixa de ser motivo de críticas acerbas. Ainda em maio de 1894 
velho "Estadão" alerta para a continuada passagem de boiadas em 
reção ao matadouro, com grande prejuízo da arborização. Baldada a 
no 100 da municipalidade, baixada com o fim de proibi-lo. o abuso c( 
tinuou. As árvores novas, cercadas de engradamcnto para que pud 
sem prosperar, com o continuado trânsito de bois, e por célebres CI 
ridas de pequenos veículos aos domingos, estavam fadadas à destruiçi 
As pessoas que guiavam charretes ou cabriolés, no entusiasmo c 
disputas, disparavam os cavalos, os veículos entre a s  árvores, res 
tando ora em uma delas resvalarem, ora quebrar um engradamento. 

O Jornal volta à carga, por mais de uma vez: já seria necessá 
um serviço de bondes superior ao atual; o material rodante deixav~ 
desejar quaiito ao asseio. O percurso, sendo penoso, deveiia ser fe 
com animais suficientes, para iião expor o passageiro a iiiii ti-aj~ 
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tão longo, que poderia ser efetuado em poucos minutos. . . Reclama- 
va-se, conclamava-se, evoluia-se . . . 

O "Diário Popular", de 14 de junho de 1902, ao noticiar o tras- 
passe de Joaqiiim Eugênio de Lima, expressava o reconhecimento da 
terra paulistana, ao enfatizar as virtudes do varão que acrisolara São 
Paulo com melhoramentos e belezas sem conta: "inolvidável prestador 
de serviços à Piratininga, de que tão justamente se orgulham os 
paulistanos, aberta na outrora tão conhecida Chácara da Bela Cintra, 
de sua propriedade, e os Bairros de Perdizes, Mohca, Tatuapé, Paraí- 
so. . . " 4. 

É mister referir que, quando da morte de Carlos de Campos, pre- 
sidente do Estado de S. Paulo, em 1926, a Avenida Paulista tornou-se 
Avenida Carlos de Campos, por breve período, nome mudado após o 
cessar da revolução de 1930, para Avenida Siqueira Campos. Este 
componente do Tenentismo teve seu nome logo mais restrito ao Par- 
que, em frente ao Trianon. 

Leonardo Arroyo, brilhante pena, enalteceu também as facetas de 
jornalista de Eugênio Lima, sempre a terçar armas por S. Paulo e 
suas causas, máxime nos velhos jornais, por volta de 1873, com os 
nomes de "Omnibus" e a "Cidade de S. Paulo". 

Com sua distinta consorte Dona Margarida Joaquina Alvares de 
Toledo Lima, Joaquim Eugênio morou em autêntico solar paulista, no 
Largo de São Gonçalo, serido a oficina de trabalho, como já referimos 
no Largo do Rosário. Veio a residir na Avenida Paulista, filha dileta, 
até os seus últimos dias. 

Luis Américo Novaes de Mello, em 1945, já avançado em idade, 
ao ler artigo de Leonardo Arroyo, intitulado "um jornalista precur- 
sor", escorço exato de Eugênio de Lima, ao confessar-se filho de com- 
panheiro de estudos na Europa,, de onde voltaram agrônomos, leva-nos 
a um passeio longinquo, com a evocação das figuras, que conhecera, 
dos "heróicos e beneméritos companheiros de fadigas", José Borges 

4. Eugênio de Lima projetou iun Viaduto que partindo do Largo d o  PalAcio ligasse 
a Praça d a  Sé à rua d a  Boa Vista e cuja denominação seria "Viaduto d a  Esperança". 
O projeto s e  concretizou mais tarde, Viaduto Boa Vista, destinado a eliminar o hiato 
existente entre o Largo do Palâcio e a rua  da Boa Vista. I m g i n a v a  ligar a r u a  Vergueiro 
ao Paraíso, por uma ponte que s e n a  constniida sobre o grande vau d a  rua Sant'Ana do 
Paraíso. Pugnou velo Viaduto do Châ. Nos arquivos da Câmana Municipal e Prefeitura 
d e  S. Paulo existem documentos que atestam te r  sido um dos incorporadores d a  Sociedade 
Anônima Companhia Viaduto do Châ, associado ao Visconde do Parnaiba, Pamphilo de 
Carvalho, Augusto Freire d a  Silva, John Neave, João Monteiro, Jules Martin. João Pinto 
Queiroz Carreira, Margarido d a  Silva, Eugenio de Oarvalho e Pedro Vicente dc Azevedo. 
Abnu em terrenos de sua propriedade a rua  S. Joaquim, a qual serviu d e  via de comuni- 
cação rápida para os Bairros do Lavapés e Moóca. 

Nos terrenos que possuia no Tatuapé, provando também o afeto familiar, deu à s  mas 
que abri ia  os nomes de "Margaridia de Lima", em homenagem ?I sua esposa virtuosa e 
dedicatiu; e "Alaria Eiigaiiiu" a d ~ i a  yriiiiog8iiilu cliie fi11 ii csuusa do Ministro Rocha Azevedo. 
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de Fjgueiredo, João Augusto Gnrcia, Aiitrinin 1'i~ii.n (este e111 seu s 
taque lusitano, a orgulhar-se da iniciativa, já que fora o vendedor 
datas de terras de sua proprieiiade). 5 

PRIMEIROS GRANDES PASSOS 

Tal como fora concebida a executada, permaneceu a Aveni 
Paulista até 1908, quando o então prefeito, Conselheiro Antonio Prac 
manda alargar os passeios e substituir por ligustruns a arborizaçi 
Reduziu-a de quatro para dois renques, e transformou o antigo c, 
çamento em asfalto. Depois vem a administração Barão de Dupri 
que faz edificar o "Trianon" com seus terraços, "o Belvedere", su 
pérgolas e seu amplo salão de festas. A ulterior e, subseqüente gest 
Washington Luis inaugura o "Trianon", harmoniza com este o parq 
fronteiro, erguendo a bela coluiiata, infelizmente mais tarde demdic 
planta ipês entre os ligiistriiriç e ciitrega a um paisagista inglês a rerr 
delação do paisqiie. 6 

!i. Aiit.oiiio Yieira, proprietário de glebas, expressão legítima dos formadores 
ch8os sagrados da  Pauliceia, português de velhas cepas, arroteador de terras seria in: 
de dona Maria Vieira Paim Piamplona e cunhado de José Coelho Pamplona, tambem v 
dedor de terrenos necessários para se constituir a Avenida Paulista. Seus nomes figux 
a te  hoje em vias do bairro, rua Pamplona e rua Paim, e Bela Cintra, antigo nome 
chácara original. 

h i s  Americo Novaes de Mello, motivado pela leitura de trabalho do eminente aca 
mico Leonardo Arroio, em novembro de 1945, no Rio de Janeiro, escrevia carta-cr6r 
que nos transhda a tempos antigos de S. Paulo, romanesco e belo. Em viagem realia 
com seu progenitor à Pauliceia evoca o encontro com Eugenio de Lima, "o caro c018 
e amigo Lima". tantas vezes recordado velho Mello de há muito afundado no norde! 
logo após a viagem de estudos no Velho Continente. Deixou retrato do pioneiro Euger 
"homem simpático, de barbas aparadas, elegante, de olhar vivo e prescn~tador, inteligei 
e, desde longo. pela sua palavra fluente, encantava e prendia". Eram os últimos a 
da  penúltima déca,da do sdciilo passado. Foram hóspedes "ma velha casa, um auténl 
solar paulfsta, no Largo de São Goriçalo". Seiitirani-se felizes: "como nos seiitinios t 
entre :111uela gcnte feliz! Doiia Margarida, Senhora Dona Margarida Joaquina, como n 
pai a trataxu., solicita e desvelada. fina e encantadora esposa do Lima, reflexo da  
vellia eslirpe. os Alvares de Toledo". Ao aqui voltar novamente, logo depois de iabe 
a Avenida Paulista, registra os entusiasmos do "Lima". e aos projetos que enchiam a 
mesa e a sua sala de trabalho. Conheceu então o Borges de Figueiredo, Augusto G ~ I  
"cujas figuras jamais pude esquecer e dos quais nunca mais tive noticia". Recordou " 
Senhor de aspecto agradável, grave e de falar pausado", Antonio Vieiua, antigo dono 
terras vendidas ao grupo e orgnlhoso da iniciativa. Enfatizava Vieira o aterro à alt 
do parque, com gesto ameno: "A exip~ressão de bondade do Sr. Vieira gravou-se-me de 
maneira que aiiida hoje lcinl~ro-me dele com sautlsde", registrto Luís Bmdri,.m Nov 
de Mello. Ao retoriinr, por tfrcc,ici vez, a S. Paulo ercoi,lroii ao "L,inia. eiivclhtcido, r 
o mesmo hoiiiem dinlmicti e csliiilioso. :i discorrer sobre erisino e educaçáo, pecuárir 
agricultiira". Visitoti çc i i i i  ele. t i  i'c.iide 110 T'iiilircl uma de suas propriedades agrico: 
Verificou que se procurava selecionar o ri i i i~cii t~ gntlv âr racn importado. E jamais esque 
o jornadear por terras bandeirantes.. . 

6 .  As 15 horas do dia 13 de junho de 1952 inaugurou-se nos Jar;::?? Ao Fn.rqu0 Siqi~c 
CYLmPOs a herma do engenheiro agrônomo, jornalista e urbanista Joaquim Eug&nio de Li 
que o Centro Acadêmico da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" ofere 
a São Paulo. 
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Como aves de arribação chegaram os novos moradores. Laura 
Oliveira Rodrigo Otávio, esposa de Rodrigo Otávio Filho, filha de 
Numa de Oliveira, escreveu "Elos de uma corrente", repositório de 
hábeis informes sobre S. Paulo d'outrora, e principalmente dos pri- 
meiros tempos da Avenida Paulista, quasi despovoada. Seu tio Horá- 
cio Sabino, construiu nova residência a Alameda Santos, vindo da Vila 
Buarque: "não seu dizer o ano, mas lembro-me de meu avô Sabino 
nessa casa e ele morreu em 1902". 

O ciclismo, novo esporte, como sempre aumentando adeptos que 
"iam com suas máquinas fazer exercícios na larga avenida, sem nin- 
guém que os perturbasse. As moças usavam uma calça bombacha, co- 
berta por saia fendida, apesar de usarem bicicletas especiais, e cha- 
peuzinho canotier, em palha (Chapéu bilontra) ; e a criançada ficava 
na calçada de espectador.. ." 

Eram poucas as casas de moradia. Horácio Sabino, primeiro na 
Alameda Santos "possuiu casa de um só pavimento, tendo uma sala 
interna como se fosse pátio, para onde abriam todos os cômodos e 
onde eram as brincadeiras", quando o tempo não deixava as crianças 
ficarem no jardiiii, 7 

O terreno enorme permitia a permanência de uma vaca que propi- 
ciava "leite quentinho pela manhã". O jardineiro italiano tinha esposa 
sempre a fabricar pão em casa, forno no quintal. Horácio Sabino, 
avançado de idéias foi precursor de venda de terrenos a prestações. 
Abriu ruas naquele bairro para o lado da várzea de Pinheiros e "aos 
domingos oferecia cerveja aos fregueses que vinham fazer negócios, com 
xaranga para alegrar mais o ambiente, e assim se fez a "Vila América", 
nome de sua mulher". 

Em recordações saudosas, a autora de páginas utilíssimas, para 
levantar modismos de uma época, toda simplicidade e fineza, encon- 
tramos doces evocares: "de manhã havia o leite fresco, passeio pela 
Avenida, visita ao "Parque Paulista" onde viamos a preguiça pendu- 
rada numa árvore". 

Sabino num terreno amplo, quarteirão inteiro, tinha plantado de 
antemão para que a futura casa, ao ser edificada já tivesse o parque 
formado: "era lin,do, frutas, horta, vaca". Avenida Paulista 46 (es- 
quina da rua Augusta), construída no auge do "Art nouveau", risco 
de Victor Dubugras, arquiteto francês a marcar a arquitetura de al- 
guns decênios. Laura esplendeu: a avenida foi se povoando, belas re- 
sidências foram construídas e meus tios alí permaneceram até o fim 

7. Ver "A Avenida P~ulista, As O~.sas ãs Tio Hci.ácio na Alameda Santos e Avenida 
Paulista", in "Elos de uma Corrente, de I i ~ i i m  Oliveira Rodiigo Octávlo, Livraria S. José, 
1974, Pág 45 a 48. 
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da vida, em 1950. Nesse jardim tão bem tratado foram plantados do 
ciprestes. DE repente se juntarzm e formaram uma só árvore qi 
tio Horácio dizia ser a imagem dele e da tia América; e realmen. 
parecia. Acabaram a vida com intervalo de dias; um não pode vivt 
sem O outro". 

Simbolismo de uma era já perdida na distante curva do passad 
expressão sociológica de uma família bem estruturada, união para 
eternidade, floreira com amores perfeitos, semeeira a espoucar em farl 
messe. . . 8  

INSTITUTO PASTEUR, DE S. PAULO 

Moradias apontam nos espaços, até então vázios. De forma subti 
nea vão se albergar, na nova Avenida, centros de medicina e sainde. 

Aos 29 de novembro de 1903 a Diretoria do Instituto Pastei 
adquiriu, pela quantia de 40 contos de réis, o prédio loraiizado & Avc 
?zM% Paulista n.. 224, "situado em lixgar arrierio tr aprazível, com vask 
acomodações". E ali a sede defirlitiva do Instituto convenientemeni 
adaptada, foi solenerriente inaugurada, "com a presença dos dignc 
membros dc governo, autoridades, grande número de cavalheiros e c 
distintzs famílias de nossa sociedade. 9 

Em 1903 o drs. Inácio Wallace da Gama Cochrarie, Azurem Fu 
tado, Bettscourt Rodrigues lo, Ivo Bandi, Ul iws  Paranhos, tomara] 
â decisão de fundar, na cidade de S. Paulo, o Instituto Pasteur, cujc 
Estatutos, forsm aprovados no dia lo de outubro daquele ano. De in 
ciativa particular exclusivamente, o estabelecimento, produto de sub: 
crição pública logo foi considerado como "Instituição científica e hi 
manitária" disposta a modelar-se quanto possível, modelar-se pelo til 
de outros Institutos congCnereç existentes no estrangeiro" e com c 
quais ce esforçaria por estabelecer e manter as mais estreitas rel: 
çóes. Naturalmente, calcado no Instituto Pasteur, de Paris, as final 
dades propostas não eram simples, e sim capazes de atender às  necei 

8 .  Laura Oliveira Zt pág. 49; obra citada, refere que "quando entrei para o colégio, 
bondes eram puxados (por burros, íamos ao Bexiga. A rua Santo Antonio que sala I 

Piques, tinha, no final uma rampa muito forte. Os burros não aguentax-ani subir com 
carro cheio. Então desciamos todos e subimos a ladeira a pé; no topo os malandros d 
burros nos esperavam. Parece que os pap6is se invertiam.. .". 

9. Extraldo do lQ Relatório do dr. Inácio Wailace da Gama Cochrane, como Prer 
dente da Diretoria do Instituto Pasteur de São Paulo, p. 3. Tip. Espindola Siqueira & C1 
São Paulo, 1904. 

10. Renomado médico português, aqui radicado por motivos políticos. Tornou-I 
ao iniciar-se a década de 1920. Ministro das Relações Exteriores em seu país. Escrevi 
livro do mais alto interesse para as relacões entre Portugal e o Brasil: Urna Confederaçi 
Luso-Brasileira, publicado em 1923 pela Livrariia Clássica Editora de Lisboa. 
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sidades sócio-sanitárias do burgo em franca expansão ll. Era corolá- 
rio natural e conseqüente as proposições pioneiras pela empresa, e 
ações em nosocômios e órgãos sanitários a que não foram estranhos 
homens da estatura de Luis Pereira Rarreto, Csrlos Botelho. Arnaldo 
Vieira de Car\rall~o e outros inais. Em 14 de novembro de 1888, tinha-se 
inaugurado l2 o Instituto Pasteur, em Paris, decorrência do gênio ex- 
perimental do insigne descobridor dos tratamentos, preventivo e cura- 
tivo, da raiva. 13 Felix Le Dantec, filho dileto da grande escola é des- 
tacado por Pasteur, e a convite do governo do Estado de S. Paiiln, para 
a criação de núcleo sanitário, com os encargns iiiiciais de f i i i i t lni~ cm 
Santos um laboratório de combate A fehre amarela. Aq\ii cstriitura o 
Instituto Racteriológico coni os objetivos de realizar trabalhos no 
domínio da microscopia e da Bacteriologia em geral, em suas aplica- 
ções ao estudo de epideniias, endemias e epizootias que surgiram com 
gravidade ascendente em nosso ii~eio. Cabia-lhe lambém o preparo 
e a remessa de vacinas destinada à defcsn e trataincnto de diferentes 
enfermidades. Le Dantec foi seu direlor durante o priizieiro sno de 
atividades. 

Rápida e fugaz passagem, inas suficiente para orientar o Inztitu- 
to e indicar à confiança do governo paulista no excelso Adolfo Lutz, 
sucessor emérito. 

- 
11. O Instituto Pasteur apresentava como finalidades precípuas: 

1) o tratamento prevenlivo da liidr~ fobia e, ii~iplicitai~iente a p r ~ y s i r i ~ 3 d  1:. vacina 
anti-rábica, ministrada de maneira gratuita; 

2) a prep-zração de soros (antLdifteria, antipestoso, antitetanico, anticarb. nculoso e 
outros), de vacinas (anti-carbunculosa e aiiti-rál~ica), d:r tubcrciilina e d3  iiialeína; 

3) a manutenção de  cursos de i3:icleriologia Gí:ral, de Técriica U%cleriol6gica, de 
Bacteriologia e de Microscopia aplicadas B clinica e a liigieiic. aléiii de um curso espccial 
de Inspeção Anonária; 

4) o estado das moléstias tropicais, particulaiinente as  clue endernica ou ep:dcm:ca- 
mente reinavam em S. Paulo; 

5) a publicação de uma revista trimestral, órgão oficial do Instituto; 

6 )  a fundação de filiais noutros pontos do Estado, sempre que possível e necessário. 

12. Aos 7 de março de 1895 corislitiiia se a rriais aliliga de iirissa3 crilidad?~ iii6dicas. 
a Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo. Nasceu como decorr8ncia de um desagravo 
à figura exponencial da História da Medicina P ~ ~ l i s t c i ,  Luis Pereira Barreto qiie arria 
também o seu primeiro presidente. Reunidos os esculápios, na hominagem, surgiu a idéia 
d a  sociedade. Foram seus paladinos e estruturadores Sérgio Meim e Natias Valadão. 
A primeira sessão preparat6ria realizou-se a 24 de fevereiro de 1895, no escrit6rio do dr. 
Sérgio Meira, à rua de SBo Bento 23. Presentes à reunião as mais lidimas expressbes da 
classe, ao tempo: Teodoro Reichert, Pereira Barreto. Inácio de Rezende. Pedro de Rez-nde, 
Matias Valadão, Arnarante Cruz, Cândido Espinheira, Erasmo do Amaral, LAs da Paula, 
Marcos de Arruda e Evaristo da Veiga, sendo considarados presenies e fiindwdores. Carlos 
Botelho, Arnaiido Vieira de Caivallio e .Talme Scr\a. 11 iiislnlhção si;l~iit? fdi efetuada no 
aia 15 de março de 1895, no edifício de  li'aculuade de Direito de S. Paulo, ced.do gentil- 
inerite pela diretor Barão de Raiiialho. 

13. O Inetituto Pasteur, de Paris reunia ao lado ire Pasteur, notab;lidades como 
Duclaux, Roux. Charnberland, Metchnikoff, Chantemesse, Queyrat. Borrel. Martin, Mesnil. 
Pottevin, Marchoux, Viala, Renan, Morax, Calmette, Yersin e Félix Le Dantec. 



86 REVISTA DO INWITUTO HISTóMCO F GEOGRAF'ICO DE S. PAU1 

No recém criado Instituto Pasteur, de São Paulo, integravam 
diretoria os doutores Inácio Cochrane, Matias Valadáo, Alberto Seabr 
Alberto de Menezes Rorba e o desembargador José Maria do Vall 
Assinaram os estatutos, em outubro de 1903, além desses membrl 
fundadores, mais os seguintes: doutores Bettencourt Rodrigues, A 
naldo Vieiva de Carvalho, Paulo Rourroi~l, Azurem Fiirtado, Rober 
Hottinger, Ulisses Paranhos, Ivo Bandi, Pedro Baptista de Andrade 
os senhores Francisco Matarazzo, Guilherme de Andrade Vilai'es e C1 
mente Vuono Netto. l4 

OUTROS HOSPITA.IS NA AVENIDA PAULTSTA 

E111 torno da velha Capela de Santa Catarina, nasceu o hospit 
do mesmo nome. Lá pontificou Walter Seng, de origem austríaca, mi 
que se enraizando na Paulicéia aqui construiu família, casando-se co 
a dileta filha do grande jornalista José Maria Lisboa. Rubião Meii 
emlteceu-o em "Médicos de outrora" como trabalhador incessant 
muito inteligente e muito culto, grande cirurgião e que conhecia a si 
arte como poucos. De clínica vastíssima, "conhecia bem, além ( 

cirurgia, a radiografia e ele mesmo radiografava seus doentes, faz 
exames de laboratório e os curava" (Rubião). De fisionomia franc 
a princípio e durante muitos anos com grandes barbas pretas, qi 
retirou quando os fios brancos conleçaram a aparecer, inipunha sir 
patia e respeito, a dar segurança e tranqüilidade ao carente de sei 
préstimos. Foi, durante toda a sua existência, chefe clínico da Ca: 
de Saúde Santa Bcrtarina onde ainda hoje, à porta, sua herma patente 
o grande apreço dos discípulos e continuadores. Germe que faz a palm 
da célula inicial vingou o hospital onde deixaram marcas de suas pa 
sadas, Benedito Montenegro, Décio Pacheco Pedroso, Fábio Schmic 
Goffi, e tantos mais. 

O ano de 1911 assiste a ereção de modelar estabelecimento de m 
dicina e  cirurgia,^ Instituto Paulis ta. 

Antonio Candido de Camargo, Luis Felipe Baeta Neves, somanc 
sonhos e esforços são os lidadores d~e obra perfeita para o tempo. Ei 
sistema pavilhonar abrigam-se centros cirúrgicos, sob influxo dos novc 
conceitos de assepsia de França, casa de saúde para molestias nervosi 
e mentais, núcleos de ortopedia, fisioterapia, gabinete radiológico, todc 
os ademanes de então para a melhor assistência médico-hospitalar. 
eles se agregam Enjolras Vampré, Nicolau hloraes Barros pai, Rezei 

14. No dia 5 de novembro de 1903, em seu consull6rio localizado à rua 15 de novemè 
nv 22 o dr. Bettencourt Rodrigues aplicou, pela primeira vez, a vacina anti-r&bica, "desc 
berta pelo imortal Pasteur, de saudosissima memória, em proveito da humanidade e gl61 
à ciéncia" (nos dizeres enfáticos da época). A primeira diretoria da entidade teve 10 
mais o dr. J.J. da Nova a substituir o 29 secretário Alberto Borba. Na presidéncia con 
nuou o di: Cochrane p e l ~ s  anos seguintes, ate seu flalecimenío, em maio de 1912. Aco 
panhavam.no os meeinos companheiros de Diretoria, exceção feita do dr. Matias Valad 
que fora substituído na vice-presidência pelo dr. Bettencourt Rodrigues. 
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de Puech, Luis do Rego, seguidos por Paiilinr, Watt Longo. Domingos 
Define, Orlando Pinto Souza, Sergio de Paiva Meira, Antonio e Alfredo 
Bahia, Floriano de Alencar, imensa corte de facultativos pelas gera- 
ções e os decênios. 

O bloco nosocomial levantou-se em um alqii~ii'e de terra, parte 
da antiga chácara da Bela Vista, a congregar muito da mata original 
do Caaguassú, com espécimes raros de flora, árvores seculares. A tra- 
dição oral aponta-nos que ilustre figura do patr-ciado paulista, aiie- 
nado nos últimos anos da existência, retirara-se para essa gleba, em 
pequena casa, de conforto relativo, mais tarde morgue do Instituto 
Paulista, a receber os prolongamentos de vidas ceifadas pela insídia 
desta e aquela molestia. Baeta Neves e Antonio Camargo, esculápios, 
conhecedores da chácara-albergue, adquirem-na para soergxier o hos- 
pital que por quasi setenta anos assistiu o evolver da sociedade paulis- 
tana. A área compreendia chãos limitados hoje pelas mas Antonio 
Carlos, Peixoto Gomide e Avenida Paulista, com entrada pela alameda 
Rocha Azevedo. l 5  

A MATERNIDADE de SAO PAULO 

Em 18 de agosto de 1894 fato singular acontecido com o dr. Braiilio 
Gomes, em visitaçáo diária aos clientes, acarreta a gênese da hlaterni- 
dade de S. Paulo. A deambular pelas ruas da velha urbe, ainda pacata 
e provinciana, Braulio Gomes divisa na calçada, estirado, um vulto 
feminino. Ao aproximar-se identifica mulher grávida, de extrema po- 
breza, a necessitar urgentes socorros. Cobre-a com a capa e leva-a para 
a sua morada, oficina de trabalho médico, onde lhe propicia conforto e 
assistência moral. Como afirmou Eduardo Martins Passos16 essa 
morte tornou-se memorável pelo alto sentido social decorrente, pois 
Braulio convidou amigos e com eles vai criar, edificas a primeira casa 
de assistência e proteção à mãe po11i.e. Oito dias depois em 26 de 
agosto de 1894, S. Paulo gaiiliava uma casa de caridade, obra de Brau- 
lio, Rodrigues dos Santos, Cesário Mota, José Alves Guimarães e das 
senhoras Ana Maria de Moraes Burchard, Irene de Avelar Brandão 
Penteado, Francisca de Campos, Adelina Mota, Maria da Glória de 
Araujo Guimarães, Zerbina Libero, Claudina de Paiva Azevedo. l7 

15. Em 1956, coiii a valoriza~ão das terras dt região, dissolveu-se o vellio Iiistituto 
Paulista e alguns médicos integrantes d e  seu corpo clínico, n a  rua  Itapeva (antiga Monte 
Alegre) continuam a jornada até 1981, extinção definitiva d e  velha glória d a  Medic:na 
Paulista. A nova unidade erguia-se em terrenos d e  Nestor d e  Barros, conservado o pala- 
cete deste, construido por Ramos d e  Azevedo, com escadaria d e  m8rmore de Carrara. 
Outros dias, outras épocas d e  fausto e grandeza. 

16. A propósito deste singular episódio ver "A Mateiliidade d e  Siío Paulo na História 
9bstatricia Paulista". de autoria d e  Eduardo Martins Passos (Separata dos Anais d a  Mater- 
ilidade de S. Paulo. Ano VI  1960.611.- 

17. Na ata l a  d a  Aasenibléia Geral d a  AssociaçBo Maternidade d c  S. Paulo asSinanI-Se 
também Adelina Moreira d a  Mota Emilia Augi~sta da Silva Proença. Eiilalia Candida de 
Almeida Mola. Bernardina Mota, Maria Eliza Leal, Maria Cintra Ferreira, Ambrozina 
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Em fevereiro de 1897 a baroneza de Limeira doa à Maternidac 
uma cas3 situada na ladeira Santa Ifigênia no 25, para onde se trar 
ferem as  suas instalações a 8 de dezembro do mesmo ano, lugar c 
que se iniciou de fato a assistência a mãe pobre de S. Paulo. 

Em 1903 é fcita a compra de um terreno em ponto distante 
centro, na rua Frei Caneca, próximo a Av. Paulista, com magnífi 
área que hoje ostenta orgulhosamente esse monumento impar de fila 
tropia e benemerência que é a Maternidade de S. Paulo. Inicia-se E 
12 de março de 1904, a construção da primeira ala de um dos edifíci 
próprios da Maternidade à qual se seguiram outros com o decorrer d 
anos. Longa trajetória com Sylvio Maia, (1899 a 1933), Antonio Vic 
ra  Marcondes (1934 a 1948), na direção, com Raul Carlos Briquc 
Nicolail Moraes Barros, Waldemar de Souza Rudge, Eduardo Marti 
Passos, legião de espíritos de escól, capítulos importantes da Histór 
da Civilização de Piratininga. 

BATALIIAS DE FLORES.. . 
Não havia somente casas santas para amenizar a clor e i eiicei. 

doenças. A aristocrática via presenciou momentos de euforia. Jor: 
Americano escreveu que "como em Nice tivemos batillhas de flore: 
Descreve aquela do distante 1909 com landôs, vitórias abertas, ou aut 
móveis de capota arreada. Os veículos eram entregues, para adornc 
a Loja Flora, Hortulânia ou Lojas da China, do Japão ou Ceilão, n 
mes de exotismos orientais, já que se tornaram coiiiuiis as passeat 
comemorativas de datas ou eventos pátrios de destaque, à luz das la 
ternas, em noites festivas "Marches aux Flambeaux". 

Por um prodígio de arquitetura, o veículo virava pagode chint 
todo de hortências. Outro figurava carrairianchão de cravos verm 
lhos. Ou barco de vela de azaléas e casco de rosas. E uni cisne ( 

dálias brancas. Outros carros só apresentavam festões de folhagem 
"bouquets" de flores de dois em dois palmos. Mas, recorda American 
o carro sem enfeites não era admitido a entrar na Avenida Paulisti 
"apareciam caminhões adornados, quotizavam-se vjrias famílias, a1 
gavam e enfeitavam o caminhão, armado em barraca com festões, f 
lhagens e flores, enchia-se de moças e rapazes, e as indispensáve 

Luclnda Guerra, Eliza Raniallio Brai~dBo, Brazilia de Azambuja Brandão, Rosa Maraglia 
Guimarães, Josefina EugEnia L~iti ío Guimariíes, Dina Guimariies Barros, Francisca Ayrc 
Galvão, Luiza de Andrade Alves, Clotilde da Cruz Bouchez, Ju l i ea  Tavares. Alice 
Campos Araujo, Eugerila Pide Albuquerque, Maria Lidia de Souza Campos e Cymodoc 
Pereira Borges. Grupo social, benemerbncia e bondade. expressiio d a  mulher paulistz 
ecoar como benesse aos desamparados. A provedoria primeira coube $i dona Francisca 
Barros Duarte Campos. O dr. BrAulio Gomes, fundador e diretor clínico (1894 a 1898). 
o dr. José Rodrigues dos Santos. diretor clinico substituto, iniciam as atividades meritóri 
e bem planejadas. Adelina Moreira Mota, 20 provedora (1895 a 1896) e G5nebra de Barri 
3s provedora (1896 a 1928) serão propulsoras da  evolução e progrrsso da  Instituição 
largo período de suas administr~ções. Nela deixaram as marcas de sua operosidade 
parteira Mme. Mwson e a dra Maria Rcnotte. 
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mães ficavam amedrontadas no banco comprido central, com assentos 
de um lado e de outro. Dentro de cada carro, cestas de fIores, acom- 
panhadas de sorrisos e cumprimentos." 

Aduz mestre Jorge Americano, em lembranças e saudades de "São 
Paulo naquele Tempo": "Era caro, e não durou muito". 

Entretanto deverá perdurar a certeza de que S. Paulo já foi roma- 
nesca e mui ditosa. . . 

Oh! Tempos, oh! mores! 

. . e Corsos 
O footing, o desfile de viaturas (tilburis, faetons, cabriolés, etc.) 

em domingos de sol, ou em tardes de verão e primavera vão ser modi- 
ficados com "o rodar sereno, suave, lento, magestoso, aristocrático, de 
"limousines", além de baratinhas maxixeiras, onde não raro se divi- 
sava, sorridentes e amáveis, personalidades em relevo na política e 
até S. S. Exas. os senhores presidentes do Estado". Informe de Paulo 
Cursino de Moura que enfatiza "o encontro, ali, de sorrisos que se com- 
preendem, na frase do poeta, na promessa ardente, tecido de leveza e 
de graça, na refulgência de um céu primaveril". 

No Carnaval, sucessor do entrudo, nesse carnaval circunspecto 
dos paulistas, o corso zumbindo, ligeiramente, um ruído agoneado de 
ceticismo, procurando apenas evidenciar, aos olhos da plebe, acotove- 
lando-se nas calçadas, o desperdício, no jogo de serpentinas policrô- 
micas, na ostentação de esvasiar o bolso, com alarde, do muito ouro, 
da nababesca riqueza". 

A "jeunesse dorée "em auburns, fiats, overlands, packards, dodges, 
lancias, grahampages, bugatis", estremecem e aturdem. A Semana 
de Arte Moderna, 1922, deixa heranças na já Paulicéia Desvairada. 
Há uma "Gota de Sangue em cada poema". Menotti de1 Picchia e 
Cassiano Ricardo, Tarsila e Oswald de Andrade esplendem: "A Escra- 
va que não é Isaura", "Herói sem nenhum caráter", "Belasarte", in- 
fluem e modificam. A Avenida Paulista, agora, observa e registra o 
perpassar das gerações. No seu término, na perpetuidade do bronze, 
o monumento a Olavo Bilac, ressaibos da Campanha Nacionalista. 
Nos "pérgolas do Parque, notáveis trabalhos: "Aretusa", "Nostalgia", 
"Percador", "Ubirajara", obras de Leopoldo e Silva. Na instrução, ainda 
e sempre, Grupo Escolar Rodrigues Alves, nas vizinhanças do Instituto 
Pasteur e dos palacetes dos construtores da incipiente indústria paulis- 
ta: Crespis, hTatarazzos. Gambas, Pugliesis, Carbones, Falchis, Bras 
Alario, Paraventi, Scuracchio, Camasmie, detentores das auréolas do 
poder. Junto a Consolação até a avenida Angélica a figura patriarcal 
de Pereira Inácio, estruturador de raça de gigantes que vão atingir 
vértices nos anos vigentes. J á  estão o fidalgo Colégio S. Luis. trans- 
plantado de Itú e na caridade e humanitarismo, o Instituto Paulista 
e o Sanatório Santa Catarina. Efêmera a nova nonienclatura, Ave- 
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nida Carlos de Campos. Em 1930 logo após a quartelada outubr'ist 
o l* Concurso de Miss-Mundo ganho pela gaucha Iolanda Perleira, ei 
contra nota de verve e graça com o desfile de Miss Turquia, em Ch, 
vrolet, "com a capota abaixada", assentada em colchas de brocados 
damascos, na verdade pilhéria dos estudantes de Direito. A odalis( 
era acadêmico travestido. . . 

Entre o novo cemitério do Araçá e o seu precursor, o da Consol; 
ção, estímulos e realizações da Marqueza de Santos, ainda se abria ui 
vazio, apresentando hiatos, sem solução, para as bandas do Sumaré 
Pinheiros. A falha largamente será compensada, porém, com o aparl 
cimento da Vila Cerqueira César, loteada à mão direita de quem pe 
corria o velho caminho do Sertão, no começo da vertente oposta, rum 
ao vale do Pinheiros. Essa iniciativa se deveu ao capitalista Jo: 
Oswald de Andrade, pai do escritor Osvald de Andrade que, para tal 
to, adquiriu e se utilizou das terras da chácara Agua Branca dos P 
nheiros e do Sítio Verde. Na área que tão diligentemente urbanizoi 
se situam hoje os primeiros quarteirões da rua Teodoro Sampaio e Ca 
deal Arcoverde. Em bela chácara vizinha a ambas, no declive dessf 
quarteirões morou e passou a infância e juventude o insigne mesti 
Edrnundo Vasconcelos, cirurgião excelso e orgulho da Casa de Arnald 
e tradutor de Paul Valery. '8 

IGREJA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

Antes da Capela do Colégio S. Luis, desde os primeiros balbuci: 
res do novo conglomerado urbano, ermida, depois Igreja do Divin 
Espírito Santo ou Igrejinha da Bela Vista somou a freqüência dos novc 
moradores. Cursino de Moura relembrou-a, rua longa e torta, a c( 
meçar em bairros de casas mal alinhadas para terminar, entre alc 
de esplendidos palacetes na suntuosa Avenida Paulista. No trajet 
descançava em plácido ancoradouro, onde a ermida, suave e plangentc 
da Bela Vista, num promotório de graça e de sedução, domina a plt 
nície de Saracura Grande: "Além, dá acesso a Maternidade de ! 
Paulo, receptáculo de toda gestação humana para luz da vida, luz d 
amor, luz da pátria; rua boa! Na plangência da "Ave Maria" que 

18. No Sumaré, em seus começos sediou a Municipalidade o seu "Forno do Lixo", I 

verdade crematório dos resíduos da limpeza pdblim Enormes ca1mç6es faziam o despej 
transitando pesadamente pelas Avenidas Municipal e Rebouças (então da Av. Pauiista : 
Hospital do IsoLamento); os moradores a partir da  década dos anos 20 eram sobresaltado 
durante à noite, pelo passar interminável de carros, todos puxados por bestas ou cavalo 
inclusas certas viaturas com esteiras girantes para retirar a poeira, mas na  verdec 
levantando-a em nuvens altíssimas. No início da  Av. Rebouças h& 20 metros da  Aveni< 
Paulista um bebedouro para os ianimais das carroças pintavam o local com cambiantes 4 

cenas de Deùret e Rugelidas no velho Rio. A atordoada de  carrmeiros, mais de  uma ve 
paralisava o tráfego dos também pesados bondes para Pinheiros ou Araçá Costumeiras 
presenças de  Pelotões ou Companhias das tropas de Quitafina em deslocamentos ou previsi 
de revoluções ou quarteladas (1920, 1922, 1924 e 1930). Havia também o deslocamento di 
carroções-cozinhas, mais de uma vez acampados nas imediações do polígono Rebouçae 
Alameda Santos - rua M i m  Gerais, ate às portas do isolamento. 
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campanário ao lado descanta na nostalgia do sol poente, quanta alegria 
e quanta dor não transportas, oh! via da maternidade! em pés alígeros 
de pais e de amigos." 

Os primitivos paulistas já tinham recebido salutar influência da 
religião católica. A ela, entre outros atributos, deviam hábitos de 
morigeração e dignidade do caráter. Cedo compartiu dos ofícios divi- 
nos, em eclosóes de tanta devoção, cerimônias litúrgicas, procissões, 
festas e quermesses com os antigos leilões de prendas. Festeiros e 
cavalhadas romeiras enchem os cultos da província Paulista. 

Leonardo Arroyo o mestre das páginas perfeitas, de "Igrejas de 
São Paulo", deixou o registro dos cultos do Divino Espírito Santo 
em orago cultuado pelos Paim, açorianos cá chegados em tempos mui 
recuados. Pousados, insertos em terras do sítio do Capão de Fernão 
Dias Paes Leme, o tio-avô do Caçador das Esmeraldas, origem ao 
culto continuado pelas gerações em sucessão. Açorianos da ilha de 
S. Miguel, com outras famílias dos pélagos atlânticos tem no patriarca 
Mariano Antonio Vieira o comprador das grandes datas de terras, 
parte do sítio de Paes Leme que se estendia até as margens do rio 
Pinheiros e talvez atingisse a fazenda do Embú. A sucessão do sítio 
do Capão passou por onze pessoas e Mariano Vieira adquiriu-o por 
escritura de 5 de abril de 1880 do major Benedito A. da Silva. Seu 
objetivo era lotear as terras para venda aos patrícios e denominava-as 
Bela Cintra por lembrar-lhe a famosa Cintra dos arredores de Lisboa. 
Este açoriano era genro de José Paim Pamplona, homem religioso que 
explorou na Guanabara a pedreira de Gamboa. 

Arroyo conta-nos a história da igreja: José Paim Pamplona era 
casado e possuía duas filhas, uma das quais, Maria Isabel, casou-se 
com Mariano Antonio Vieira. A mulher de José Paim Pamplona ficou 
doente, tal seria a dura vida que levava na ajuda ao marido para a 
defesa do pão de cada dia. E por esta razão teve de voltar à ilha 
de São Miguel em busca de saúde. Levou os filhos consigo e deixou 
o marido no Rio, onde grassava terrivelmente a febre amanela. Com 
G coração em sobressalto partiu para a terra, fazendo promessas ao 
Divino Espírito Santo para que resguardasse o esposo dos perigos que 
o cercavam. Essa promessa consistiu numa novena tão logo regres- 
sasse para o Brasil; um ano depois, regressava com os meninos e com 
a saúde recuperada. Encontrou o marido são e salvo a bracos com a 
exploração da pedreira da Gamboa. Em 1880 mudou-se para S. Paulo, 
José Paim trazendo a família, residindo na Bela Cintra nums casa 
própria quasi fronteira à rua São Miguel. lg Ao aqui chegar morou 

19. Ver A. Paim Vieira, "Chficara do Capão", in Rw. do Arquivo Municipal, vol. 
CXLVIII, pfig. 29. Publicação do Departamento Municipal de Cultura, S. Paulo, 1952. 
O iautor destas notas morou em sua infgncia na rua Itararé 38, travessa da rua Peixoto 
Gomide, nos anos 1927 a 1928 em frente a chácara que fora do velho Paim. Ocupava meio 
quarteirão da ma Itarar6, com fundos para a rua S. Miguel. Era dado ao cultivo de 
hortaliças, videiras e mamoeiros que os então detentores da propriedade vendiam A vizi- 
nhança. 
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inicialmente na casa do genro. Mariana Antonio Vieira, pois a si 
moradia ainda estava a construir-se. Aí, na casa de Mariano é q 
começaram as novenas pagadoras da promessa. Dessa novena n2 
ceu a igreja e no ano seguinte em 1881, constituia-se a Irmandade 1 

Divino Espírito Santo, cujos exercícios religiosos transcorreram : 
sala particular provisoriamente transformada em capela de Maria. 
Antonio Vieira. 

O pintor Paim Vieira, em seu ensaio "Chácara do Capão", dc 
creve a primeira cerimônia, de religiosidade simples e profunda: "Pa 
isso convidou a todos os moradores da redondeza, em sua maioria aç 
rianos, povo particularmente devoto do Divino Espírito Santo e, p 
ocasião da festa de Pentecostes de um daqueles anos, fez, com a sol 
nidade que lhe foi possível, a novena devida há tanto tempo. A co 
corrência foi notável, não só a grande devoção que todos tinham pc 
Espírito Santo como ainda o fato de não poderem, pela distância, f r  
qüentarem igreja, contribuiu para o êxito". 

A freqüência em incremento fez surgir a idéia de uma capela. 1 
nha apenas uma única porta e enfeites de madeira no frontispici 
Ficava entre a hoje rua Pamplona e a Alameda Rio Claro, no ent, 
chamado Monte Alegre, um verdadeiro patamar, a dominar a vista ( 

cidade. Anos depois, ainda na narrativa de Arroyo, por efeito da do 
ção de um terreno próprio, por iniciativa de Mariano Antonio Viei 
e sua mulher, a capela tomou mais importância com a instituição I 

seu patrimônio. No dia 26 de agosto de 1887, o cônego Eugênio Di 
Leite, vigário da Consolação, celebrou ali a primeira missa, que f 
bastante coficorrida, seguindo-se festejos em louvor ao Divino Es] 
rito Santo. 

Em 1903 foi feita segunda construção do templo: ocupava enti 
a superfície de quatro metros de frente por seis de fundo com se 
degraus de entrada, dois sinos e uma frontaria de Chalé. Um dess 
sinos ainda bimbalha na torre da igreja do Divino Espírito Santo. E 
1908 começou a vida legal da paróquia, sendo seu primeiro vigário 
padre Adoniro Krauss, que melhorou a capela existente, pondo-11 
arcadas laterais, construinao a capela-mor e sacristia. Exatamen 
a mesma igreja que lá se encontra hoje. 20 Em 1931 foi nomeado vig 

20. O escritor destas simples linhas, de evocaçSo de um tempo e de locais liga( 
à sua vida e a dos seus, morou na  rua Frei Caneca, no primeiro quarteirão entre 
Avenida Paulista e a rua Luis Coelho, nos anos de 1924 a 1927, em residência fronteir 
a do Conde Dino Crespi e ao palacete em que mais tarde morou o industrial Falclii. 
esquina da  rua Luis Coelho morava o saudoso Altino Arantes, prefeito e governador 
S. Paulo, acadêmico e homem de letrm, lhano, cortês e de espírito religioso. Em r: 
morada, em terraço anterior, uma N. Senhora da Conceição recebia as suas devoçq 
diárias, engrinaldada sempre com as mais belas flores. Ao seu lado, na rua Luís Coe11 
morava a insigne paulista dra. Carlota Pereira de Queiroz, expressão das virtudes 
mulher paulista. Médica, constituinte, política, apóstola do Movimento Constitucionali, 



REIVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOCSFICO DE S. PAULO 93 

rio, Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo, historiador d'e 
largos conhecimentos, autor da monumental "A Igreja na História de 
S. Paulo", em 7 volumes. Natural de Santana de Parnaiba escreveu a 
história de seu pequeno burgo, mas tornou-se figura invulgar e ca- 
racterística do bairro, ainda nos anos 60, até o seu desaparecimento. 
Lá viveu em casa em frente a Igreja, quasi durante quatro decênios 
em convivências fraternas com duas manas e todos os seus paroquianos. 
Ao deambular pelos arredores do pequeno Templo, mas grande na 
imensa messe de registros do passado paulistano, poucos podem dar-se 
conta da vida intensa que em torno dsele se passou.. Qxe a nossa sauda- 
de possa evocar um dia, com pertinência e exatidão, os fatos e efemé- 
rides de momentos tão ditosos, insertos para sempre nos escaninhos 
da memória! 21 

OBSERVATORIO DA AVENIDA 

Bento Sanches d'Orta, astrônomo, matemático, químico, exami- 
nador das virtudes das águas de ribeiros e fontes, andou por S. Paulo, 
a soldo do rei, e sob ordens de Bernardo José de Maria Lorena e Sil- 
veira, 5 0  Conde de Sarzedas, governador e capitão-general de S. Paulo, 
durante 9 anos. Indicado pelo vice-rei, Sanches d'Orta chegou a Pira- 
tininga nos dias de Lorena e em 31 de julho de 1789, daqui saiam suas 
primeiras "observações astronômicas", em relatos a Portugal, e reali- 
zadas com "o óculo de observação" do Conde Sarzedas. Aos 30 de 
julho de 1790, quase um ano depois, chega a S. Paulo o primeiro telescó- 
pio. Vinha de Londres, mas em péssimo estado a ponto de merecer 
más referências de Sanches d'Orta e de Francisco de Oliveira Barbosa, 

de 1932 deixou obras de rememoração dos f a t o s  do passado. Entre elas "Um Fazendeiro 
Paulista no SéculoXIX (Manoel Elpídio Pereira de  Queiroz)". 

O autor destas notas assitisu às  festas do Divino e seus leilões concorridos lembrando-se 
de que entre os festeiros partici'param mais de uma vez membros das famílias Arantes, 
Pereira de Queiroz, Filizola (este morador junto ao templo), e Washington Luis Pereira 
de Souza. As prendas eram ofeitas das famílias, muita vez vindas de fazenclas distantes 
ou de sítios para além do Embú, Sant'Ana do Parnaiba, e Cabreuva (inclusos leitões, 
cabritos e perús, arrematados em intensas disputias). Seu progenitor, para seu gáudio, 
arrematou e ofertou-lhe m a  miniatura perfeita em madeira de um "bonde aberto" da  
linha S. João, donativo da então famosa Casa Fuchs, fundada em 1885 (desse tempo até 
1900 à rua S. Bento 83A). Nos anos vinte e até a metade da  década de trinta esteve na 
rua Libero Badaró quase junto $ Avenida S. João, próxinm ao predio que abrigou a Cruz 
Vermelha Brasileira. 

21. O autor destas notas a partir de 1948 e até 1982 foi médico e diretor do Instituto 
Paulista, antigo hospital da. região da Av. paulista. Lá prestou assistência ao Monsenhor 
Camargo e suas manas, iniciando prolongada amizade em culto contínuo de acontecimentos 
da História Paulistm. Convivências de nossos maiores. Monsenhor Paulo Florêncio da 
Silveira Camargo era incomensurável repositório das tradições e conhecimentos de nosso 
passado. Saudade e reverência à memória deste bom e excelso sacerdote, simbolismo dos 
religiosos d a  velha Pinatininga, da tempera de Feijó, Paulo Rolim Loureiro, do cônego 
Eugênio Leite, Monsenhor Passalaqua, e tantos mais. 
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ambos matemáticos, membros da Expedição que deveria explorar o ri 
Igurei: "achavão que o   óculo de observação dos satélites, vindo c 
Londres, presentemente tinha uma ramificação no centro bem contrári 
ao ajustado da observação, de sorte que, se não houver outro hão c 
servir-se de um pequeno que era de posse de Bernardo de Losena". 
do labor de Sanches d'Orta o relatório pleno de observações astronc 
micas com o propósito de facilitar a entrada de navios na barra c 
Santos. Faleceu ele em 21 de dezembro de 1794. No século passadl 
em seu último decênio, ainda existia um aparelhamento para obse 
vações de astronômia", na propriedade de Couto Magalhães, junto a 
rio Tietê, na ponte velha, chácara do brigadeiro, mais tarde set 
da Atlética S. Paulo de Regatas. A morada da Ponte Grande, er 
velho sobradão "com um canto em forma de torre quadrangular, cc 
berto da abóboda movediça de aço, que conteve, há 50 anos, o famm 
observatório astronômico, doado tempos depois à Escola Politécnica 
Aureliano Leite, em sua biografia do último presidente da Provínc 
de S. Paulo, quando da queda do Império, também refere que "o fato c 
comer justamente por sobre este recanto da Paulicéia, o Trópico c 
Capricórnio teria sugerido ao espírito investigador do Brigadeiro 
montagem dos seus telescópios a orla do Tietê." 

Também exaltou o posto de observações, Horácio de Carvalho, jo 
nalista mineiro radicado em S. Paulo, no seu "Bouquet de cousas", sc 
a epigráfe: ''O Solitário da Ponte Grande". 

Os primeiros trabalhos oficiais sobre a Meteorologia paulista fc 
ram realizados em 1887 na antiga Comissáo Geogrhfica e Geológic 
por Albert Lofgren, botânico, sob a direção do ilustre Orville Derb: 
geólogo. Criou-se, depois a secção de Botânica e Meteorologia, chi 
fiada por Lofgren; mais tarde, os estudos passaram a cargo de F., 
Schneider, no denominado Escritório Meteordógico da Comissão Gec 
gráfica. 

Em 1902 os quadros reorganizados levam ao Serviço de Meteorolc 
gia, sendo José Nunes Relfort Mattos 22 convidado por Cândido Rodr 

22. Em 1903 foi fundada em S. Paulo a .%ciedade Culentifica de  S. Paulo a congreg 
a f i m  flbr dos intelectuais e pessoas de  projeção d a  Cidade. Belfort Matos ingress 
desde logo na agremiaçao, tendo ocupado vários cargos de direção, inclusive a presidénc 
Nomes ilustres a constituiam: Pereira Barreto, já próximo do apogeu; Orville Der't 
geólogo norte-americano consagrado; Silvio Romero, o autor da famosa História da  Li1 
ratura Brasileira; Osvaldo Cruz; Rodolfo Von Ihering, do  Museu Paulista; Teodureto 
Camargo, mais tarde diretor do Instituto Agron6mico d e  Campinas; EJamuel das Nevl 
arquiteto inovador; Magalhães Gomes. professor da Escola Politécnica; Felix Otero, rer 
tado mestre de música e compositor; Ramos de  Azevedo, construtor de quase todos 
prédios oficiais dia época. professor e, mais tardk, diretor da Escola Politécnica; Ado 
Lutz, egrégio bacteriologista e epidemologista; Carlos Botelho, fazendeiro e Secret61 
da  Agricultura: -10s Stevenson, engenheiro que foi durante muitos anos inspetor Gel 
da  Companhia Mogiana; Walter Levy e Desidério S m ~ l e r  cirurgiões de  nomeada; Ameri 
Brasiliense; Afonso Taunay, mestre da PolitBcnica e depois diretor do Museu e historiad 
das Bandeiras Paulistas; Antonio Carini, o fundador e diretor do Laboratório Paulista 
Biologia; Alexandrino Pedroso, bacteriologista e professor d a  Faculdade de MedicinB, Di 
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gues, secretário da agricultura, para chefiar o novo serviço, o que fará 
até o ano de 926. A sede do Serviço, com sua parte administrativa, 
ficava no Páteo do Colégio a dois passos do antigo Palácio do Governo. 
Além de uma considerável rêde espalhada por todo o Interior do Esta- 
do, havia um observatório instalado na Praça da República, na antiga 
Escola Normal, depois Instituto Caetano de Campos. Mas o principal 
centro de observações era a própria residência de Belfort de Matos, 
desde 1902, ao montar em sua casa na Avenida Paulista um observa- 
tório meteorológico. 

Fábio Belfort autor de "A vida de um cientista brasileiro" (Bel- 
fort de Matos) relembrou a velha avenida que conheceu a partir de 
1907: "era uma reta traçada no meio de uma zona quase deserta, cal- 
çada a macada e ainda não possuia passeio de cimento. Ensombra- 
vam-na grandes e belas árvores, dispostas em quatro linhas, duas a 
duas, formando de cada lado dois nenques, interrompidos apenas nas 
esquinas. As casas eram raras e muito espaçadas. De uma banda e 
de outra desciam terrenos cobertos de vegetação, indo ter, de um lado, 
ao grotão que hoje se chama Avenida 9 de julho; de outro se prolon- 
gando até o Jardim América uma zona alagadiça, idêntica às que hoje 
ainda podemos ver em S. Paulo, nas margens do Tietê. Um ou outro 
lampião de gás fornecia a iluminação. Era, afinal uma "ponta de ci- 
dade", por onde cortavam caminho, tropas de animais e onde mascates 
tatalavam suas matracas. Não havia automóveis, os bondes, muito 
pequenos, eram escassos, e o silêncio, quase absoluto; um tal lugar se 
prestava admiravelmente para um observatório meteorológico". 

A casa de propriedade de Belfort Matos, construida em 1901, 
começou no ano seguinte, a receber os primeiros aparelhos. Surgia 
o que passou a ser denominado de "Observatório da Avenida", e que 
não deve ser confundido com o "Observatório de S .  Paulo", mais tarde 
levantado em terreno adjacente ao primeiro, de propriedade do Go- 
verno do Estado. 
- 
Bueno, o polltico acatado; Alfredo Mfgren, o boanico; Ascendino Reis, erudito professor 
de fwmacologia, na Faculdade de Medicina; Alvaro Guerra, o fino cultor da  língua pzitria; 
Carlos de Campos, presidente do Estado e museólogo, autor da  bpera "A Bela Adormecida": 
Coronel Schmidt. rei do caf6; Gabriel de Rezende, diretor d a  Faculdade de Direito; 
Henrique Lindberg que regeu com brilho a cadeira de otorrinolaringologiia da  Casa de 
Arnaldo; Geraldo de Paula Souza, futuro professor de Higiene e diretor da  Faculdade de 
Higiene e Safide Piiblica; Francisco Matarazzo; Veiga Miranda; Brant de Carvalho; Oscar 
Nobiling, da Casa de Annaldo; Rezende Puech. patriarca de ortopedia em S. Paulo. Do 
exterior Von Prowazek, o descobridor das inclusões do tracoma e estudioso das moléstias 
tropicais; Oliveira Lima, diplomata e escritor; Guilherme Ferrero, de Turim, autor de 
"Grandeza e Decadência dos Romanos"; Enrico Ferri, de Roma, mestre da  Antropologia 
Criminal; o diplomata Domicio da  Gama e professores da Universidade de Stanford e 
Cornell, de Berlim e Genebra. Em 1910 ingressam, no grêmio, Cândido Rodrigues, Ricardo 
Severo, Henrique Santos Dumont, Otoniel Mota e Ovídio Pires de Campos. Em 1911 afluem 
Eloi Chaves, Framcisco Machado de Campos, José Martiniano Rodrigues Alves, Numa de 
Oliveira, Oscar Rodrigues Alves, Freit!as Vale (professor do Ginásio do Ektado, político, 
poeta, mecenas, senhor d a  Vila Kyrial), Olímpio Portugal. Verdadeiro cenáculo de homens 
de renome e nomeada gociedade Científica de S. Paulo, aglutinadora dos valores reais 
de S. Paulc d'antanho. 
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Determinada a aquisição de um terreno contigüo ao da residêr 
cia do cientista, no início de 1912, achava-se terminado e em grand 
parte aparelhado, sendo inaugurado em 30 de abril do mesmo anc 
quando se extinguira o quatriênio do governo Albuquerque Lins. N 
ato inaugural, além do presidente Lins, presentes o ~ecr~etário da Agri 
cultura Pádua Sales, o vice-presidente Fernando Prestes de Albuquer 
que, e mais Washington Luis, Olavo Egídio de Souza Aranha e Altin 
Arantes. 

O dr. Belfort e o "Observatório da Avenida" espelham moment 
de esplendor da velha trilha Real Grandeza transformada em via tan: 
bém de ciência e labor. . . 

AVENIDA DAS MANSÕES SENHORIAIS 
FIDALGUIA, A BELLE ÉPOQUE E O SABER VIVER 

Dona Veridiana Prado levantara sua mansão no Higienópoli: 
Freitas Vale em Vila Mariana, com a Vila Kirial, agazalho de artt 
música, civilização e bem viver. 

José de Freitas Vale, professor de francês do Ginásio do Estadc 
membro do Senadinho Paulista, mecenas das artes plásticas, da mús 
ca (lírica e pianística), smhor dos apoios aos novos talentos, espler 
deu na Vila Kirial, refúgio do sonho e do belo, em torno do saber bebe] 
adega prodigiosa, em reuniões dignas de Luculus e Pantagruel. . . 

René Thiolier, a somar raizes dos propulsores da Livraria Garrau 
e a têmpera bandeirante dos arroteadores dos sertGes, e do café prc 
missor, também ergueu um remanso de bom gosto na Avenida do 
Paulistas, a Vila Fortunata. 

Em um quasi bosque, no canto da rua Rocha Azevedo com a AVE 
nida, estadeou em uma vida digna de ser vivida, amando os familiare! 
prestigiando os auxiliares, integrando os afins numa verdadeira cor 
fraria de empatias fraternas e maneiras distintas. Marcelino de Cai 
valho, queridíssimo e ainda mais, saudosíssimo amigo, também par%: 
cipe dessa nobreza do bom tom, do bom gosto, em crônica de muit 
recordar, tarjada pela saudade, deixou retrato desses lazeres aristc 
cratas, construção e sedimento eterno para o espírito de Piratiningc 
"tradicionalmente deveriam hoje estar floridos os salões da Vila For 
tunata, pois seria o dia do aniversário do acadêmico René Thiolliei 
Seus amigos já iriam cumprimentá-lo e ter a alegria de seu convívic 
Hoje, é o seu túmulo que receberá as flores, túmulo onde está 
lado-a-lado dona Silvinha e o dr. Thiollier. Não há vez que pass 
pela Avenida Paulista, que não olhe com saudade aquela mansão, ond 
tantas vezes tivemos momentos gastronômicos e agradáveis. Lembr 
do "champagne brut" ou "rosé", que acompanhava o "foie gras' 
como aperitivo, os vinhos do velho Clossman, como digestivo. Lembr 
da Celina, do Martins e da Teresa, que tão bem nos serviam e com 
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mais aberto dos sorrisos. Quando o meio dia ajudava, almoçavamos sob 
as árvores, "Sub tegrnine fagi" como diria Virgílio e era tudo quanto 
havia de mais pitoresco. Agora, tudo se foi, mas quero dizer que te- 
nho saudades desses encontros e mostro um retrato do meu saudoso 
amigo tirado (como se percebe na indumentária) há meio século, isto 
é, em plena "Belle &poque" da qual era, entre nós o mais legítimo 
representante." 

René Thiollier em seu belo livro "Episódios de minha vida", publi- 
cado em 1956, pela Editora Anhembi, no capítulo "Confissão de um 
pecador". leva-nos a um tempo já perdido nas lembranças de um S. 
Paulo jovial, da Avenida luminosa, plena dos entes queridos que povoa- 
ram nossas vidas, aquecendo-as como raios de sol, e de luz. Ouçamo-lo 
acompanhando-o, em evocações de dias idos e vividos: 

'(acendo a lâmpada da cabeceira e olho o relógio. São com efeito, 
seis horas. Salto da cama. Faço como se estivesse abraçado a uma 
mulher, inclino o c o m ,  dou uns passos de tango. Depois, escancaro 
a veneziana: a manhã surpreende-me linda, uma manhã lustrosa, dou- 
rada, o céu de um azul imaculado, o sol a derramar-se por tudo, pelo 
arvoredo compacto do bosque de minha "Vila". 

Considero enternecido, ouvindo a passarada cantar nos ramos: 
- Como é lindo isto aqui! Como é belo o arvoredo do meu bosque! 
E demoro-me a contemplá-lo. A quaresmeira, acolá, junto do 

roseiral, está coberta de flores. Por entre a folhagem sombria do bos- 
que e dos pés de café, destacam-se alguns mimos de venus de um rubro 
carregado. Torno a considerar, dessa vez melancolicamente! - E 
dizer que são os Últimos restos da Avenida Paulista de outros tempos!" 

Após a missa das seis e meia no S .  Luís, ao voltar para sua mansão, 
a vila Fortunata, aduz: 

"o tempo mudara bruscamente. O céu enevoara-se, ele que estava 
tão lindo, banhado de sol. Agora, aqui e acolá, são só pinceladas de 
branco e cinza, reflexos de chumbo. A Avenida mtornara a sua vida 
trepidante de todos os dias. Duas filas intermináveis de autos, bondes, 
Ônibus cruzam-se incessantemente. Do lado oposto, numa esquina, um 
palacete, que alí se erguera, onde morava uma senhora paulista de 
grande distinção, desaparecera como por encanto. A incorporadora 
que o adquirira, logo após a sua morte, demolira-o para construir, no 
local, um condomínio. E os andares, a noite são postos a venda, num 
alpendre feericamente iluminado, enquanto uma charanga, fazendo 
por aliciar compradores, toca dobrados e maxixes.. ." 

Desolado, pensa na antiga proprietária e pensa na casa, revê a 
ambas, pelo pensamento. . . Outros dias, outros tempos. . . tudo passa 
e quase nada deixa, a não ser o que ficou inserto em nossa memória, 
e em nossa saudade. . . 
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A ladear a entrada da i-ua Itapeva, no passado a que fora r 
Monte Alegre, duas mansões adquiriam dimensões ainda maiores cc 
os moradores, familiares de Otávio Mendes de Barros e Nicolau & 
raes Barros, varões de Plutarco de S. Paulo encantado e encantador 

Longa frente, da Consolação à Avenida Angélica, mansão, pena 
de José Pereira Inácio, labor e dignidade ,antevisão do amanhã pron- 
sor, mais de uma vez a passear solitário, lazeres e louros antecipad 
semeeira do porvir fecundo. 

Morada, palacete dos Reis Viegas, esquina da Angélica a desc 
para a rua Maceió. O proprietário representante dos vinhos do Por 
de "Adriano Ramos Pinto", muito em voga na época, aperitivo e "P 
to de honra", indefectivel nas solenidades significativas; mais para 
a casa dos Masetti, joalheiros das famílias abastadas, quase junto r 
Minas Gerais. ~3 

Avenida Rebouças no 6, encostada à Avenida dos Paulistas, e ci 
raizes no antigo Caminho dos Pinheiros, sobradão vetusto e firme, bl 
alicerçado, a vingar pelo aeterno, ninho e celeiro, célula primai 
fronde copada, morada de meus avós maternos, edificado em 1897, or 
nasceu minha mãe, e durante 34 anos, abrigou-nos a todos nós (herc 
ros de Vitória e Bartolomeu P. Crispirn) ramos de rijo tronco, desp 
tando-nos para a vida em manhãs fagueiras, Sabedoria, Cristianis 
autêntico. Do alto do último andar, verdadeira Torre do Tombo fai 
liar, o autor destas notas sentiu os primeiros queixumes de todas 
dores que acrisolam a alma humana e o esplendor de dias fieli 
de um clã alicerçado pelo labor e estudo, em comunhão de Amo] 
Respeito, certezas da eteri~idade no presente. . . Ao tombar para se 

23. Ihirante a RevoluçHo de 1924, chefiada pelo general Uidoro Dias Lopes, 
tropas revolucionárias abriram trincheiras na velha Avenida e no inicio da Avenida Rel 
ças. paralelapípedos e sacos de tareia Metralhadoras guardavam a regiáo, em iminê 
de assedio e ataque. Soldados sob o mando do tenente Cabanas, com certa simpatia 
populares, permitiam o dificil abastecimento feito nas "Ciasas Montenegro", na rua Augi 
empbrios Latorre e Barateiro, da Rebouças e padaria do italiano Manzoni, afam~ado 
tempo, por doces e pães variados. A maior parte das Bamllias, ao contrário do 
sucedera em outros bairros, permaneceu nas residencias passando boa parte das h 
nos porbes das habitaçdes, naqueles dias,, costumeiros (por habitáveis) mesmo em mor: 
de conforto e gradação. Poucas as escaramuças guerreiras e as baixas dos combater 
Entretanto fato lamentável aconteceu m regiiio: um sargento. antigo funcionário 
Hospital do Isolamento, e que de lA fora despedido por irregular conduta, aproveit 
da revolta, invade o nosoconio, prende o administrador Perez e o fudla sumariame 
intensa comoçáo, cercou o infeliz episódio. Após a luta armada o miliciano recebeu 1 
de prisáo, ap6s Julgamento. Aurellano Leite l a m b a  conhecia o evento e o procí 
narrando-o em seu livro de wocaçdes da contenda 
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pre pelo camartelo do falso progresso a suscitar antecipadamente jubi- 
losas lembranças, abria caminho para o culto, perenidade de uma via, 
Avenida Paulista, que há de perdurar enquanto viver o sonho e a 
saudade. . . e 

24. Curioso oficio por ordem do General Francisco da Cunha Meneaes (Governador 
da Capitania, 1782-1786) (in vol. 86 dos Documentos Interessantes para a História de 
Costumes de SHo Paulo) 6 dirigido a Manoel Ferraz de Arsújo, Cap. Orden. de Caaguaçú. 
Miguel Carlos Ayres de Carvalho. secretário do Governador dirige-se ia esta autoridade 
para "a devida providencia ao atentado, que nesse Bairro cometeo um Joaquim de Godói 
Moreira, tirando Mo@& da m a  de Jogo Pais Roiz, onde se havia criado, como sobrinha". 

Determinava averiguaç6es com toda a inteireza, e verdade, ou como fora o sucesso, 
pedindo remeter à Secretaria as i n f o m ó e s .  Com a data de 30 de dezembro de 1785 
pedindo à Deus que guardasse o leal servidor, capitiio de ordenanças. Tudo leva a crer 
que caso de amor, à moda ant ig~~,  aconteceu no velho bairro de Caagua@. Não sabemos 
do desenlace, mas certamente é. at6 outras noticias, a mais antiga citação do arrabalde 
paulistano. . . 

Agora pessoalmente F'rancisco da <)"unha Menezes, em outro oficio de 5 de agosto de 
1785, dirigido ao Tenente InBcio Correa de Moraes, diretor da Aldeia de Pinheiros, dava 
poderes para que fosse castigado Indio incriminado por carta do padre Superior da aldeia. 
Ao mesmo Tenente Inácio C. de Moraes dois oficios da Cunha Menezes com datas de 
11 de outubro e 28 de maio de 1782. No primeiro h& solicitação para que se recolha da 
casa do padre Salvador de C-go Lima um ca ido  com plantas, encomendadas pelo 
antecessor de Cunha Menezes ao padre Manoel Velow. Os indios da Aldeia deveriam 
traze-Ia a S. Paulo. Na segunda, urgia que se prendessem a Jogo Mulato e a Marcela, 
índia de Pinheiros e "camarada do dito", e os remetessem B Cidade. 

Aos 20 de novembro de 1783 é a data de nomeaçiio piara Sargento Mor dos índios da 
Aldeia dos Pinheiros a José da Cunha, indio da mesma aldeia, atendendo a sua capacidade 
e bons costumes. Devh evitar desordens, insultos prejudiciais ao Bem comum Aos indios 
aldeiados era mister que o recanhecessem em tudo "o que for pertencente a S. Majestade 
e ru> aumento da sobredita aldeya". 

Interessava-se muito pelos ddeiamentos de Barohery e de Csnepecuiba: que se edffi- 
cassem casas no primeiro para os indios; e que outros, no segundo prestassem serviços, 
auxílios à diligencias. O niio cumprimento da rnissiio delegada aos Indios Paulo e Canoeiro 
teria rigoroso castigo.. . 

No que diz respeito à Itapecerica, oficlo de 20 de dezembro de 1782, ordenava que. a 
Vicente da Costa Taques Gbes, C&pitão Mor da Víb de Itú, se entregassem tndios para 
"huirem trabalhar na sua Fazenda, pagando-lhes o sallario por que se ajustarem: outros 
do mesmo teor foram expedidos para as aldeia8 de Carapicuiba e Bamei?. 

A todas aldeias de fndios (Caraipicuiba, Barueri, ErnbQ. Itapecerica, S. ãbiguel e 
Pinheiros), impressionado pela mis6ria reinante, ofícios determinavam que escolhesse o 
Capitão M6r" índia rapariga para aprender a tecer na f8brica de algodso, ser conduzida a 
sala do Governo para ser mandada a aquele ensino e depois de estar neste bem instruida, 
tornará para a sua Aldeia mra  ensinar outras Indias, afim de que lucrem com este tão 
útil trabalho e não padeçtío tanta mis6ria em que estáio vivendo". 

24A. A intersecção da Avenida Paulista com as ruas Consola@o e Avenida Rebouças 
era o epicentro comercial de novo bairro. Af surgiram os cinema9 Asturiar e Antk.ica 
(este abaixo da rua Mlaceió). Passarela das famílias antigas, atraía jovens e adultos. 
inebriados pelo Cinema-mudo, Ramon Navarro, Rodolfo Valentino, Bebe Daniels, Maurice 
Chevalier, Tom Mix, família Barrymore (John, Daniel e Ethel), Mary Pickford, Ben Turpin. 
Harold Loyd, ingenutdnrde de um tempo advindo após a primeira conflagraç80 mundial. 
Figuras tradicionais do bairro, aglutinam, somam como marcos da espiritualidade de uma 
época. Os dentistas Reinaldo Bastos e seu filho Carlos. formado na Fmldade  de Medicina 
de S. Paulo em 1931; os médicos Gorga, o pai, protõtipo dos m6dicos de famflia, mas 
também h8bil cirurgiiio. a trazer as evoluções da Real Escola de Medicina de Napoles: 
o filho, dr. Paulo Gwga, mestre de Ginecologia, pioneiro da colpocitologia em nosso estado. 
aftivel, lhano, companheiro querido de trabalhos ?ua ComissHo de Oncologia do Estado de 
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MARCOS .- IDTCMERIDES DA AVENIDA PAULISTA 
1881 - Surgimento da Irmandade do Divino Espírito Santo. 
1887 - li Missa pelo Cônego Eugênio Leite na Capela do Divino, 

Monte Alegre. 
1890 - Trilha aberta no alto do espigão do Caaguaçú, concebida pa 

ser a rua Real Grandeza. 
1891 - Maio 17, visita a s  obras, o governador do Estado, Améri 

Brasiliense de Almeida Melo, acompanhado pelo senador Ra 
gel Pestana, intendente Clementino de Souza Castro e jorn 
lista Júlio de Mesquita. 

1891 - Dezembro 8, inauguração festiva da Av. Paulista, inicialmer 
programada para chamar-se "Prado de S. Paulo", ou Aveni 
das Acácias. 

1891 - Dezembro 8, inauguração da linha de bondes, da rua B 
Vista seguia pelas ruas S. José (Líbero Badaró), São Joi 
Formosa, Santo Antonio (no Bexiga), Abolição, Santo Ama 
e Av. Paulista. 

1892 - Rasga-se a Avenida Paulista, obra dos senhores Eugênio 
Lima, João Garcia e José Borges de Figueiredo. O preside 
te  da intendência municipal de S. Paulo é o doutor Clementi 
d(e Souza e Castro. O escritbrio dos pioneiros empreendedoi 
situa-se no Largo do Rosário 3-A, hoje Praça Antonio Prac 

1894 - É aberto ao público o Parque da Av. Paulista, Parque do C 
ronel Figueiredo ou Parque Villon, hoje, Parque Siquei 
Campos. 

S. Paulo, medicina, demrendimento e renuncia. A cirurgiã-dentista dra. Joma Prm 
pioneira da odontopediatria, a iatemorizar a meninada com boticóes e motores ronronanl 
as confeitarias Primavera (broinhas, ~~~~, doces d'ovos na maestria portuguesa) ( 

Primor (eclaires, bombas, queijadinhas, papos de ianjo, etc., B moda itálica e de Frang 
a farmácia do velho Cintra, precocemente encanecido pela morte de filho rapazelho 
outra, do mineiro Pinto Coelho, (Av. Rebouças, 8) alto, quase dois metros, muito a lemb 
a figura do saudoso intelectual Aureliano Leite; também com cabelos embrainquecidos 
existencia inteira de dedicaçóes, boticário de velhas prtiticas com almo&wizes, unguen 
tiguas fenicada e boricada, iodo e álcool canforado; o antigo sapateiro De1 Nero, ag 
com sobmdo, abonos burgueses, compadre de meio mundo, alma simples e nobre; 
botequins dos Celentanos. Donatos. e o mulato pasteleiro com cestinha de muita higi 
e melhores salgados, vindo em andar vagaroso, das bandas da Cardeal Arcoverde; os aai 
de aluguel, no inicio de italianos e lusos com tilburis, faetons e vitórias, depois, em 
gressos menos pitorescos. com oldsmobiles, peugeots, fordes de bigode, chevrolets (ramo 
e melindrosas). overlands (peixe-fritos), etc. etc. Chalets de "jogo do bicho", empastela 
após a revolução outubrista de 1930; o desfile da legião revolucionária, lenços vermel 
ao pescoço, de Miguel Costa e Jogo Alberto, clarinadas de outros dias, mas não p 
o evolver de melhores tempos. Os fundadores do bairro não escondem as simpatias 
Wmhingtan Luis e Júlio Prestes, civis e paulistaas. A soldadesca, camlaria da FC 
Pública e o coronel Joviniano Brandão passam de retorno da frente Sul. e com eles 
filtimas esperanças, os derradeiros dias de S. Paulo no Governo Central. O moço Poya 
ornamento da sociedade paulista é assassinado, a tardas horas da noite dentro de 
automóvel, junto a Bica do Pacaembú, onde à tardinha outros carros entesouram garra 
com &gua apreciada, por leveza e diurese. Crime envolto nas névoas de possíveis m6v 
vingança ou drama de amor; declinar do decgnio dos anos vinte. 
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1901 - Inicia atividades "Observatório da Avenida", na residência do 
dr. Eklfort de Matos. 

1902 - Falecimento de Joaquim Eugênio de Lima. 

1903 - Novembro 20, construção da Igreja Divino Espírito Santo, 
da Bela Vista, rua Frei Caneca. 

1903 - Aquisição de terreno para a ereção do Instituto Pasteur, de 
S. Paulo sob a égide de Inácio Cochrane, Azurem Furtado, 
Ekttencourt Rodrigues, Ivo Bandi e Ulisses Paranhos. 

1903 - Compra de terreno, rua rei Caneca para construção da Ma- 
ternidade de S. Paulo. 

1906 - Batalha floral. 

1911 - Criação do Instituto Paulista, modelar estabelecimento de me- 
dicina e cirurgia. 

1912 - Abril 30, o Observatório de S. Paulo é terminado e apa~lhado,  
contíguo ao "Observatório da Avenida", do dr. José Nunes 
Belfort de Matos, junto ao Trianon. Cerimonia inaugural a 
que compareceu o presidente Albuquerque Lins, Pádua Sales 
(secretário da Agricultura), Fernando Prestes de Albuquer- 
que (vice-presidente), Washington Luis, Olavo Egídio de Souza 
Aranha e Altino Arantes. 

1920 - Início das práticas costumeiras de corsos canarvalescos. 

1920 - No quatriênio do presidente Washington Luis Pereira de Sou- 
za, iniciam-se festas e banquetes nos salões do Trianon (Belve- 
dere Paulista). Em um banquete oficial o presidente 
Washington Luis dá assento 2 sua direita, na mesa, ao seu 
compadre, o caiçara Joaquim que o visitava, entáo caseiro 
das propriedades do avô (Bartolomeu Crispim) do autor des- 
tas notas, na Praia do Guamjá. 

1923 - Na parte da Av. Paulista que olha para o Pacaembú, erige-se 
monumento a Olavo Bilac, que seria derrubado alguns anos 
depois por iconoclastas, adversos as tradições cívicas. 

1924 - Junho 5, as tropas revolucionárias do general Isidoro Dias 
Lopes abrem trincheiras na região, do Paraiso até o início da 
vertente do Pacaembú. Abrigados junto ao Largo Guanabara 
massacram os fuzileiros navais chegados de Santos para a 
retomada da cidade. Morticinio sangrento com baixas imensas 
nas tropas do Governo. Mais tarde, S. Paulo será bombar- 
deado por ordem de Artur Bernardes! 

1924 - Iniciam-se, a partir do monumento de Olavo Bilac, no fim da 
Avenida junto h descida para o Pacaembú, as Corridas de S. 
Silvestre, a 31 de dezembro. 
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1926 - Iniciam-se as paradas da Força Pública, em dias festivos n 
Avenida Paulista. 

1931 - Abril 26, S. Paulo pelo que tinha de mais representativo er 
seu elemento social e político oferece almoço-homenagem a 
novo embaixador do Brasil na Bélgica, dr. José Carlos d 
Macedo Soares, nos salões do Trianon. O intérprete do senti 
coletivo unisssono foi o prof. Antonio de Almeida Prado. 

1946 -- Nos salões do Trianon, jornada inicial da Campanha, a gc 
vernador do Estado de S. Paulo, do prof. Antonio de Almeid 
Prado. 



O MUSEU REPUBLICANO DE ITü 

Roberto Machado Carvalho 

"No Ipdrmga nasceu a Phtria; em Itu 
ergueu-se a voz profética dos republi- 
canos paulistas.. . E como fica bem que 
a cidade de Itu guarde, em seu seio, 
tudo quanto se relmione com a vida e 
feitos dos propagandistas e fundadores 
da República". (Eugenio Egas) 

INTRODUÇÁO 

O edifício que abriga o RTuseu Republicano "Convenção de Itu" foi 
inaugurado em 1867, data que figura em sua fachada. Seu construtor, 
o capitão Francisco de Almeida Prado era proprietário da grande fa- 
zenda canavieira do Piraí. Dono de um terreno situado na então rua 
do Carmo, atual Barão de Itaim, ligando os antigos largos da Matriz e 
do Carmo, no centro da cidade, o capitão Almeida Prado nele ergueu 
o edifício, um exemplar típico da arquitetura dos meados do século 
XIX, na vigência do Segundo Reinado. Um casarão de dois pavi- 
mentos, localizado no alinhamento da rua e com pouco mais de dezoito 
n~etros de frente. No andar térreo, uma alta porta de entrada, com 
duas faces almofadadas, encimada por uma rótula de ferro, semi-cir- 
cular, ao meio de seis janelas envidraçadas, três de cada lado. Na en- 
trada, um saguão com dois cômodos, um de cada lado. Para o interior, 
uma pequena área coberta separando duas alcovas laterais; mais para 
os fundos, um amplo salão ligado a um pequeno cômodo. Finalmente, 
um comprido corredor com despensa, banheiro e cozinha. O quintal é 
um grande quadrilátero ajardinado. Como era praxe, na época, o térreo 
servia para guardar apetrechos da fazenda, maquinário, sementes, adu- 
bos, cargueiros e animália. O andas superior possue, na fachada am- 
lejada, um pequeno balcão de uma porta, separando duas sacadas de 
ferro, tipo balcão, ambas com três janelas envidraçadas e bandeira re- 
tangular. Ao alto, uma platibanda, também azulejada, em lugar do 
beiral colonial, encimada, nas extremidades, por dois antigos vasos 
de cerâmica e, ao meio, quatro pinhas a distâncias simétricas. Três 
cômodos dão para a fachada, seguidos, mais para o interior, por um 
grande salão com três cômodos menores nas laterais. Mais para os 
fundos, um corredor com dois cômodos laterais e outro, no fim. 



O sobrado foi deixado, por herança, aos dois filhos do segund 
casamento do capitão Almeida Prado com D. Ana Joaquina de Vascor 
cellos Noronha: José Vasconcellos de Almeida Prado, nascido em It 
aos 31 de dezembro de 1840 e falecido em São Paulo aos 27 de julh 
de 1926, com 86 anos de idade e Carlos Vasconcellos de Almeida Pradc 
nascido em Itu aos 12 de agosto de 1843 e falecido em Paris aos 5 d 
março de 1914. Ambos eram irmãos, por parte de pai, de Bento Dia 
de Almeida Prado, o Barão de Itaim, fazendeiro e grande benemérit 
da cidade. Pouco depois da inauguragão, Carlos adquiriu a parte d 
seu irmão, ficando proprietário único. 

VALOR HISTORICO 

Por ocasião do casamento de Carlos Vasconcellos com a distint 
dama paulista Olympia Augusta da Fonseca, foi realizado, na residêr 
cia, um majestoso baile. O evento ocorreu a 31 de dezembro de 187: 
Durante a festa, surgiram comentários sobre uma possível reuniã 
de adeptos da República em alguma cidade da Província, estando Iti 
bem cotada para sediá-la. Diga-se de passagem que o Clube Republ 
cano de Itu, fundado a 10 de setembro do mesmo ano, era um dos maj 
ativos da Província. Foi então que o recém proprietário, simpatizant 
das novas idéias, ofereceu o sobrado para receber os republicanos d 
diversas cidades. Além de sua importância política e econômica n 
época, concorreu muito, para a escolha de Itu, a próxima inaugura 
ção da estrada de ferro, o que facilitaria o transporte dos correligioná 
rios. Assim, a 18 de abril de 1873, instalou-se, numa das dependêr 
cias da frente do andar superior, uma grande Assembléia, com o com 
parecimento de 133 pessoas, em sua maior parte fazendeiros e negc 
ciantes de café, advogados e jornalistas, procedentes de dezoito cidade 
a saber, conforme o livro de presença: Itu, Jundiaí, Campinas, Sã 
Paulo, Amparo, Bragança, Mogi-Mirim, Constituição (atual Piracica 
ba) , Botucatu, Tietê, Porto Feliz, Capivari, Sorocaba, Indaiatub~ 
Bethlém do Jundiaí (atual Itatiba), vila do Montemor (atual Mont 
Mor), Jahú e Rio de Janeiro. As delegações mais numerosas eram a 
de Itu, com 32 representantes, seguida de Campinas e Porto Feliz com 
14 representantes cada uma e Capivari com 13. Entre as personalida 
des presentes e que mais se projetaram na vida política e cultural do 
municípios, do Estado e da nação, destacamos Bemardino de Campo 
que representava Amparo, Américo Brasiliense de Almeida Mellc 
Franzcisco Glycério de Cerqueira Leite, Francisco Quirino dos Santos 
e Jorge Miranda, representantes de Campinas, Antônio de Toledo Pia 
e AZmeida, íkbr2.i de ToZedo Pizu a Almezdai e Luiz Antonio de Souai 
Ferrm, representantes de Capivari, João Tibiriçá Piratininga e Jos 
Vasconcellos de Almeida Prado, de Indaiatuba, Carlos Vasconcellos d 
Almeida Prado, Elias Alvares Lobo, Francisco Emygdio da Fonseci 
Pacheco, João Tobias de Aguiar e Castro e Joaquim de Paula Souza, dj 
Itu, Antonio A w t o  da Fonseca e Raphael Aguiar Paes de Barros, ds 
Jundiaí, Antonio Franci-sco de Araujo Cintra e Ladislau de Araujo Cin 



tra, de Mogi-Mirim, ManoeZ de Morues Barros, de Piracicaba. Cesário 
Nanzianzeno de Azevedo Mota Magalhões e seu filho Cesário Mota Jr., 
de Porto Feliz, Cremildo Barata Ribeiro, do Rio de Janeiro, Antorvio 
Prc-tncisco de PauZa Souza, Américo de Campos, Joaquim Roberto de 
Azevedo Marques e José Luiz Flaquer de São Paulo e Ubaldino do Ama- 
ral, de Sorocaba. Alguns dos nomes citados estão diretamente ligados as 
origens do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ehtre eles, 
Antônio de Toledo Piza e Almeida, um dos fundadores do sodalício, ao 
lado de Domingos Jaguaribe e Esteváo Leão Bourroul. Outros, aten- 
deram a convocação dos principais fundadores (nomes em destaque) 
para o comparecimento, na Academia de Direito de São Paulo, em 
1 de novembro de 1894 e assinaram a Ata de fundação. 

O acontecimento de Itu, passou a história paulista e brasileira, 
com o nome de "Convenção de Itu" e caracterizou-se por ser o pri- 
meiro movimento, no Brasil, que propôs a organizar, de forma sistemá- 
tica, a campanha republicana. Logo após ser aclamado presidente da 
reunião, João Tibiriçá Piratininga convidou Arnérico Brasiliense de 
Almeida Mel10 para servir de Secretário e expor os objetivos da Assem- 
bléia. Inicialmente, Américo Brasiliense falou sobre a necessidade 
de organização-do partido em São Paulo, o qual passaria a coordenar 
as atividades dos diversos Clubes Republicanos, já fundados em várias 
cidades da Província. Lembrou ainda que era preciso dar prossegui- 
mento contínuo a propaganda das novas idéias. Por último, apresentou 
a seguinte pauta dos trabalhos: 

lo - Será constituída, na capital da Província, uma Assembléia de 
representantes de todos os municípios. 
29 - A Assembléia será instalada em dia a ser marcado pelos con- 
vencionais presentes e posteriormente, conforme se determine em seu 
Regulamento. 

30 - Cada município elegerá um representante. 
40 - A eleição do representante será feita pelo sufrágio uni- 
versal, bastando que os candidatos tenham 21 anos ou mais e 
bons antecedentes. 
5 9  - A Assembléia de representantes, ao final de cada sessão, nomeará 
uma Comissão para, no intervalo das reuniões, dirigir os negócios do 
partido, entender-se com os clubes municipais e tomar as providências 
exigidas pelas corcunstâncias que se apresentarem, ficando porém, 
seus atos, sujeitos à aprovação da Assembléia. 

Colocadas em discussão, todas as propostas apresentadas como te- 
mário, foram aprovadas, marcando-se a data de 1 de julho, do mesmo 
ano, para a primeira Assembléia de representantes municipais. Foi 
deliberado ainda, que seria enviada uma circular, assinada pelo pre- 
sidente e secretário do Clube Republicano de Itu, a todos os municípios 
da Província, dando conta daquelas decisões. A circular deveria convi- 
dar todos os republicanos a aderirem às bases aprovadas e a procede- 
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rem as eleições de representantes para o Congresso do dia 1 de julh 
a ser realizado em São Paulo, capital. 

Fora da ordem do dia, foi levantada a questão de se fundar um joi 
nal, porta-voz do Partido. Formaram-se então, duas correntes: um 
era favorável à fundação de um órgão em São Paulo e, secundari; 
mente, auxiliar a folha que se editava no Rio de Janeiro; outra, a 
contrário, pedia prioridade para o órgão publicado na Corte e sin 
ples auxílio ao fundado em São Paulo. O presidente da Convençãc 
secundado por Américo de Campos, opinou pelo reforço ao órgão d 
Corte, que estava mais perto do governo monárquico, isto é, na frent 
do inimigo. Muito sutilmente, o presidente lembrou que o assuntc 
apesar de sua importância, não constava dos itens já aprovados e qci 
aquelas discussões refletiam apenas as opiniões individuais. Exortoi 
porém, que todos deviam dar a maior atenção a imprensa, element 
essencial da propaganda dos princípios republicanos. Encerrando c 
trabalhos, foi lida e aprovada a Ata. Devido ao adiantado da hora 
a retirada de alguns, os nomes, constando como se fossem assinatura 
foram transcritos do livro de presença, colocado no saguão de entradi 

No anos vindouros, com a intensificação da propaganda republ 
cana, os convencionais de Itu, cultuavam, com grande veneração, aqut 
le local, sede das origens do movimento organizado e da fundação d 
Partido Republicano Paulista, que imperou na política e admini,straçá 
do Estado desde a proclamação do Campo de Sant'Ana, no Rio de J: 
neiro, até a Revolução de 1930. A cidade de Itu que abrigou, em 187: 
tantos adeptos do novo regime, naquela memorável Assembléia, er 
vista como o berço do republicanismo, o que equivale a dizer, da dt 
mocracia em nosso país. 

Voltemos ao sobradão da Rua do Carmo. A família Almeida Prad 
indo residir na capital, vendeu o imóvel para o distinto casal Ten. Ce 
Francisco de Paula Leite de Barros, filiado ao Partido Republican 
Paulista e que alí faleceu em 1894 e D. Maria de Almeida Sa.mpaic 
falecida dois anos antes. O edifício passou então, por herança, par 
seus filhos que permaneceram solteiros: Francisco de Paula Leite, Ar 
tonio Francisco de Paula Leite e Isabel de Paula Leite de Barros. De! 
tacou-se esta ultima, D. Isabel, benemérita ituana. Cuidou, com ine2 
cedível zelo, da conservação do histórico casarão, providenciandc 
quando necessário, os reparos que a velha construção exigia. Quand 
se cogitou da aquisição do edifício, pelo governo do Estado, ele perter 
cia a essa ilustre família Paula Leite, de fundas raízes ituanas. 

AQUISIWO pelo ESTADO 

Foi o médico ituano Dr. Graciano Geribelo, quando no exercício d 
cargo de prefeito municipal, apoiado pela Câmara Municipal e a popt 
lação, o primeiro a tentar transferir para o Estado, a preservação d 
histórico sobrado. Durante os anos de 1917 e 1918, manteve contactc 
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com o presideme do Estado, Dr. Altino Arantes. As preocupações do 
governo estadual, naqueles dois anos, estavam centralizados em pro- 
blemas de ordem social, com a primeira greve de trabalhadores, ocor- 
rida em 1917 e, no ano seguinte, com a terrível epidemia da "gripe 
espanhola" e as geadas que afetavam a economia cafeeira. Eram ques- 
tões que absorviam a atenção do governante, dificultando ou mesmo 
impedindo qualquer outra preocupação. Explica-se assim, as dificul- 
dades e o conseqüente malogro das diligências do prefeito ituano. 

Foi a partir de 1920, com ri posse do presidente Washington Luis, 
no Executivo estadual, que as negociações foram retomadas. O pre- 
claro estadista, com apurada vocacão para estudos de nosso passado, 
compreendeu logo a nobre causa dos ituanos. Soube também, inter- 
pretar o desejo dos adeptos do Partido Republicano Paulista que viam, 
naquela Casa histórica, um relicário sagrado, origem da campanha que 
conduziu o país a proclamação da República. Além de um dever cívico, 
o Estado tinha a obrigação moral de preservar o valioso monumento 
de nossa República. 

Com a anuência do presidente Washington Luís, o lider do governo 
na Câmara dos Deputados estadual, Dr. Mário Tavares, apresentou, 
na sessão de 23 de dezembro de 1921, um projeto de lei que autoriza- 
va a abertura de um crédito, junto ao tesouro estadual, destinado a 
aquisição do sobradão ituano. A justificativa do projeto foi apresen- 
tada através de um longo discurso do parlamentar perrepista. Do texto, 
extraimos trechos bem significativos: "Celebremos o passado. Entre- 
guemos a casa modesta, onde nasceram o Partido Republicano e a de- 
mocracia brasileira, ao preito do povo e especialmente da mocidade, 
para que transmita, de geração a geração, o fogo sagrado desta fé vigo- 
rosa nos destinos de nossa terra, e que a ela, entusiástica e febril, caiba 
a missão patriótica da defesa do nosso patrimônio moral e cívico. . . 
Seja essa casa o santuário onde viverão, imperecíveis, as evocações do 
passado, imortais as tradições que ali nasceram; seja o relicário onde 
refulgirá perenemente a panóplia dos idealistas de 70, dos convencio- 
nais de 73, dos triunfadores de 89.. . São Paulo, cuja eclosão mara- 
vilhosa nesta hora magnífica de progresso é fruto da semeadura de 
1873, quer despertar os seus filhos para a grande e intensa claridade 
do passado. . .sacudindo a alma patrícia, despertando a propaganda 
republicana, animando o concurso às urnas; São Paulo das bandeiras 
quer glorificar o presente, celebrando o passado. . . Concito a Câmara, 
Sr. presidente, a receber o projeto que vou ter a honra de enviar à 
mesa, como solene, sincera afirmacão de fé republicana, pensando na 
união sagrada pela paz e pro~peridad~e brasileiras, pela defesa da uni- 
dade nacional, pela indissolubilidade da Federação dos Estados, por 
São Paulo, pelo Brasil e pela Rupública." 

Sem nenhum voto contrário, o projeto foi aprovado, e em seguida 
encaminhado e aprovado pelo Senado estadual. Dias depois - 29 de 
dezembro de 1921 - foi transformado na Lei no 1.856: "Faço saber 
que o Congresso Legislativo decretou e eu promulgo a lei seguinte: 
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Artigo 1" Fica o governo autorizado a adquirir, por compr 
o prédio em que se realizou a Convenção de Itu, destinando-o a guard: 
os objetos e documentos que se relacionem com a propaganda e prl 
clamação da República. 

5 Único - Para a execução desta lei o governo abrirá os créditc 
necessários. 

Artigo 2" - Revogam-se as disposições em contrário. 

O Secretário de Estado dos Negócios do Interior assim o fac 
executar. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 29 de dezembr 
de 1921. 

(aa) Washington Luís P. de Souza 
Alarico Silveira. 

De comum acordo com os proprietários, a casa foi adquirida pc 
quarenta contos de réis. Para cumprir os termos da lei, o casarã 
deveria ser adaptado para a instalação de um Museu, necessitanc 
assim de uma reforma. O decreto n? 3579 de 12 de fevereiro de 192< 
abria um crédito de oitenta contos de réis para as despesas de adapti 
ção. O interior do edifício - característica da arquitetura imperial - 
estava dividido em muitos cômodos e corredores, carecendo de sal: 
amplas, mais próprias para o fim a que se destinava. Foi então, eli 
borado um projeto de obras sob a supervisão do Dr. Alfredo Brag, 
diretor de Obras Públicas, assessorado pelos engenheiros Carlos Quir 
no Simões e Aquiles Nacarato. A propósito desse trabalho, escreve 
Afonso de Taunay em seu Ouia do Museu Republicano ' ' C o n v ~ ã o  a 
Itu", editado em 1946: "Estudaram, os dois engenheiros, carinhosama 
te, um projeto e com real felicidade conseguiram o desideratum c01 
mado. Suprimiram-se as alcovas que deram lugar a duas áreas, perm 
tindo a iluminação das salas centrais, pois a casa só recebia luz ei 
duas faces, entaipada como se achava entre duas outras. Afastaram-è 
algumas paredes, suprimiram-se outras e assim ficou o edifício coi 
amplas salas, muito iluminadas e de excelente aspecto. Nos cômodos ei 
que se realizou a Convenção, as duas salas da frente do sobrado, absoli 
tamente não se tocou". Era necessário ainda, restaurar as condiç& 
de segurança do prédio. 

INAUGURWÃO do MUSEU 

O dia marcado para a instalação do Museu, não podia ser ma! 
significativo: o 18 de abril de 1923, quando se comemorava a passager 
do cinquentenário da Convenção de Itu. Para assinalar bem o event 
da inauguração, Afonso de Escragnolle Taunay, que dirigia o Muse 
Paulista e fora designado para organizar o Museu ituano, órgão dt 
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pendente daquela instituição, mandou confeccionar, na medida do pos- 
sível, os retratos emoldurados dos convencionais de 1873, bem como 
os vultos mais destacados da campanha republicana, os principais líde- 
res do Manifesto de 1870, publicado no jornal A REPTSBLICA do Rio 
de Janeiro e os chefes da proclamação de 15 de novembro. Aparece- 
ram então, magníficos trabalhos de renomados artistas como Almeída 
Jr., Oscar Pereira da Silva, Pedro Alexandrino, Tarsila do Amaral, Hen- 
rique Manzo, Wasth Rodrigues e S. Escolá. Destaque-se ainda o gran- 
de quadro, óleo sobre tela, de 1929, pintado por Jonas de Barros, sim- 
bolizando os 133 convencionais. 

Naquele dia, a cidade amanheceu em festas. Desde cedo, inúmeras 
pessoas foram chegando. Eram próceres republicanos, representantes 
dos Diretórios municipais do Partido e da Comissão Diretora do Par- 
tido Republicano, das entidades culturais, científicas e do ensino supe- 
rior, estudantes de todos os níveis, incluindo acadêmicos do Centro XI 
de Agosto, do Centro Acadêmico "Osvaldo Cruz" da Faculdade de Me- 
dicina e do Grêmio Politécnico. Entre eles, figuras que, mais tarde, 
foram nomes de projeção, como José Carlos de Ataliba Nogueira, Ubal- 
do Caiubi, Antonio Gontijo de Carvalho, Gabriel Monteiro da Silva, 
Ciro Berlink, Luís Cintra do Prado, Roldão Lopes de Barros e Ruy de 
Azevedo Sodré. Membros do clero, escoteiros de diversas cidades, pre- 
feitos e autoridades municipais, representantes da Liga Nacionalista 
de São Paulo, presidida pelo senador João Sampaio, acompanhado por 
Antonio de Sampaio Doria, Plínio Barreto, Eurico Sodré, Prudente de 
Moraes Neto, Waldemar Ferreira, Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 
Clovis Ribeiro, Henrique Bayma, Renato Maia, Cristiano Altenfelder 
Silva, Juvenal de Toledo e Cid de Castro Prado, todos membros do 
Conselho Deliberativo, jornalistas da imprensa nacional e internacional, 
como Tristão Fonseca da "Agência Americana", Paulo Duarte de "O 
Estado de São Paulo", Melchides Pereira, da "Platéia", Edu Badaró do 
"Fanfulla", Plínio Salgado e Honório de Sylos, do "Correio Paulista- 
no". O ponto alto das recepções em Itu, foi a chegada do trem especial 
da Sorocabana, trazendo o presidente do Estado e grande incentivador 
da nova instituição cívica e cultural de São Paulo, o Dr Washington 
Luís. Estava acompanhado de uma seleta comitiva, destacando-se Fer- 
nando Prestes, Vice-presidente do Estado, Alarico Silveira, secretário 
do Interior, Cardoso Ribeiro, secretário da Justiça e da Segurança PÚ-  
blica, Jorge Tibiriçá, presidente do Senado, deputado Carlos de Campos, 
lider da bancada paulista na Câmara Federal, deputados estaduais, entre 
os quais, Júlio Prestes, futuro presidente do Estado e candidato vito- 
rioso nas urnas de março de 1930 para presidente da República, depu- 
tados federais, os senadores estaduais Lacerda Franco, Mário Tava- 
res, Rodolfo Miranda e José Luís Flaquer, remanescente da Convenção 
de Itu, o senador federal Adolfo Gordo, o comandante geral da Força 
Pública, Cel. Quirino Ferreira, os cônsules de Portugal, Bélgica, Fran- 
ça, Suiça, Alemanha, Guatemala e o vice-cônsul da Espanha. A muni- 
cipalidade ituana estava representada pelo prefeito Luis Gonzaga Bi- 
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cudo, autoridades civis, militares e eclesiásticas que, receberam, 
estação ferroviária, tomada por grande número de populares os vi 
tantes. 

Auxiliado pelo antigo proprietário do edifício, o então veneran 
José Vasconcellos de Almeida Prado, o historiador Taunay procur 
reconstituir, fielmente, uma boa parte do acervo de uma residência 
pica do século XIX, bem como a sala da Convenção, tendo ao centro 
grande mesa de peroba. Para tanto, conseguiu de algumas famíl; 
ituanas, móveis, tapetes, lustres e objetos de decoração. Do Mus 
Paulista, levou para Itu, a coleção de aquarelas do imortal artista itua 
Miguel Archanjo Benício Conceição Dutra, o nosso Miguelzinho Dul 
que, em 72 desenhos, realizou uma notável obra inconográfica de I. 
entre os anos de 1835 a 1855, realizando algo paralelo a Debret com 
Rio de Janeiro. 

A cerimônia, no interior do Museu, foi revestida de uma brilhar 
solenidade. Inicialmente, usou da palavra o presidente Washingt 
Luís. Fez um breve relato da propaganda republicana e do significa 
da implantação da República federativa, como meio de desenvolver 
país em todos os setores. O ato da inauguração, prosseguiu, represe 
tava o reconhecimento dos paulistas, aos ideais da Convenção de Ii 
um culto aos propósitos democráticos de São Paulo. Em seguida, 
orador oficial, Dr. Carlos de Campos, pronunciou um longo discun 
enaltecendo o progresso de São Paulo e do Brasil, como fruto do regir 
republicano. Comparou a situação do Estado em 1889 e naquele a 
de 1923 para concluir sobre os inúmeros melhoramentos obtidos, mal 
riais e culturais: o povoamento pela imigração, a expansão das ferr 
vias acompanhando o surto cafeeiro, a industrialização e o crescimen 
das cidades, a disseminação das escolas, a partir da grande obra 
Cesário Motta Jr. no governo Bernardino de Campos, o aumento 
comércio de exportação e importação e o crescimento da arrecadaçi 
a nível municipal, estadual e federal. 

Ao encerramento da solenidade, os presentes dirigiram-se ao e 
guáo do edifício, para o descerramento da placa de bronze comemorati\ 
Seus dizeres, fazem parte de um dos momentos mais altos da histór 
cívica de São Paulo: "Museu Republicano Convenção de Itu. Com 
morando a efeméride, cinquentenária e ilustre, de 18 de abril de 185 
com a instalação deste instituto, destinado a celebrar os fastos do r 
publicanismo paulista, grato e reverente preito consagra o Governo I 

Estado de São Paulo, por seu Presidente Washington Luís Pereira I 

Souza, a memória benemérita dos que, na Assembléia imoriedoura I 

Convenção de Itu, neste edifício reunida, atestaram a face da Naçi 
brasileira o despontar e a energia do Partido Republicano Paulista, f 
zendo ouvir as vozes de sua fé e as de sua esperança no triunfo defir 
tivo da República Federativa - 18 de Abril de 1923". 

Na ocasião, falou o Dr. Eurico Sodré, representante da Ligs Naci 
nalista, exaltando o imperioso dever democrático de ser instituído e 
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nosso sistema eleitoral, o voto secreto. Em nome da cidade de Itu, 
usou da palavra, o Prof. Felício Marmo, agradecendo aquela manifes- 
tação de apreço com a cidade de Itu e de crença no sistema democrático 
de governo, enaltewndo o grande significado cívico daquela solenidade. 

Para melhor orientação do visitante, Taunay mandou colocar, ao 
alto da escada que leva ao andar superior, uma placa com os seguintes 
dizeres: "Tem este Museu por fim comemorar, especialmente, a Con- 
venção de Itu e a fase da propaganda republicana, na Província de São 
Paulo, por meio da galeria das efígies dos principais próceres do mo- 
vimento em prol da proclamação da República Federativa do Brasil. 
Procura, ao mesmo tempo, dar ao público uma idéia do que era o am- 
biente de uma casa rica brasileira, nos últimos decênios do Império. 
Assim, aqui se munem móveis e objetos de toda a espécie dos que ou- 
trora adornaram as residências abastadas, apresentando, a cada passo, 
notável heterogeneidade de estilos e feitios muito característico do 
Brasil de antanho". 

ELEMENTOS do ACERVO 

Ao longo do tempo, o Museu ituano foi recebendo doações de par- 
ticulares, especialmente, descendentes de convencionais e de antigas 
famílias de Itu. Do Museu Paulista, vieram algumas pecas. Fato signi- 
ficativo aconteceu em 1925 quando a família Moraes Barros, represen- 
tada por D. Júlia de Moraes Barros e o Dr. Antônio de Moraes Barros, 
fez doação do gabinete de trabalho do Dr. Prudente José de Moraes 
Barros, ex-presidente da República e que, por muitos anos, manteve 
escritório de advocacia em sua casa no centro de Piracicaba, construída 
em 1870, sede do magnífico Museu Prudente de Moraes. Afonso de 
Taunay ao receber o régio presente fez questão de deixar a cargo da- 
queles distintos filhos do impoluto estadista, a tarefa da disposição do 
acervo, reproduzindo, fielmente, o gabinete de trabalho. Para tanto, 
entregou-lhes uma sala do andar térreo, á direita do saguão. Durante 
todo o tempo de Taunay, na administração do Museu, aquela sala foi 
carinhosamente conservada. Depois, algumas peças foram retiradas 
e colocadas em outros cômodos, uma acintosa e irresponsável atitude, 
que descaracterizou, totalmente, o propósito inicial. Até uma placa 
com os dizeres "Biblioteca Prudente de Moraes", foi colocada no alto 
da porta de entrada, sem nenhum sentido, a começar pelo tamanho 
exíguo da sala e do relativo interesse das mil oitocentas e cinqüenta 
obras jurídicas, históricas, literárias e documentos oficiais do período 
presidencial de Prudente. Tudo para disfarçar a dilapidação do acervo. 
Finalmente, na década dos anos setenta, aquela sala foi uma das pri- 
meiras a ser fechada para fieforma e assim permaneceu até o início deste 
ano (1986), isto é,apenas uns dez anos. . . Nela, os visitantes podiam 
apreciar duas telas a óleo, com moldura dourada, retratando o casal 
Prudente de Moraes e D. Adelaide de Mora~s  Barros, por ocasião do 
casamento realizado em Santos a 28 de maio de 1866, doacão da fa- 
mília Silva Gordo, quatro estantes abertas e duas fechadas, cheias de 
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livros e documentos, quadro do Ministério de Prudente, três pratel, 
ras de jacarandá, armário com objetos pessoais, cadeira de balanço 
cadeiras de palhinha, busto de bronze em cima de uma escrivanin 
de canela com quatro gavetas e um armário na parte superior cc 
mais cinco gavetas, móvel de embuia, estilo oriental, divã com pele 
onça e mais alguns quadros emoldurados de diplomas, honrarias e fotc 

De um modo geral, o acervo do Museu é homogêneo. A mai 
parte de suas peças, refere-se aos fastos da propaganda promovida pt 
Partido Republicano e da proclamação da República. A documenl 
cão relaciona-se com jornais da época, editados no Rio de Janeiro, S 
Paulo, Itu e cidades vizinhas, diplomas, adornos de vestuário e peç 
que pertenceram a vultos republicanos. 

Ao lado esquerdo do saguão, a sala 15 de novembro, com os retr 
tos dos Marechais Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjam 
Constant, Rui Barbosa, Aristides Lobo, Campos Sales, Demétrio I 
beiro, João Batista Sampaio Ferraz e Antonio da Silva Jardim. Tal 
bém os retratos de dois mártires da Revolução Pernambucana de 183 
Domingos José Martins e José Luiz Mendonça. Num dos cantos I 

sala, o busto de Campos Sales e, no outro, Bernardino de Campos. N 
ma pequena vitrine, estão expostas a s  bandas e dragonas usadas pf 
Mal. Deodoro em seus últimos anos e um documento convidando o Gi 
Couto de Magalhães a entregar o governo de São Paulo para a Jun 
republicana, em novembro de 1889,. Ao centro, um balcão-vitrine co 
jornais da época da Proclamação. Abaixo dos retratos, diversos quadr 
em molduras, com os nomes dos líderes dos movimentos revolucion 
rios que antecederam a República. Peça de grande valor simbólic 
nesta sala, é um mármore com o desenho a lápis do retrato de Prude 
te  de Moraes. Uma palavra escrita na obra de arte, resume toda 
grandeza de sua vida: PROBIDADE. E curiosa a origem do trabalh 
Por ocasião das acirradas lutas políticas de 1897, que tiveram con 
desfecho o atentado de 5 de novembro, quando perdeu a vida, em defe 
do presidente, o ministro da guerra, Mal. Carlos Machado Bitencoui 
estava no Café Guarani, situado à Rua 15 de novembro, em São Paul 
um desafeto de Prudente, a escrever sobre o mármore de uma d 
mesas, um epíteto injurioso ao presidente. Um jovem apressou-se e 
apagá-lo, desenhando em seu lugar, a efígie do ilustre brasileiro, acor 
panhado do dístico Probidade. Pouco depois, adentravam o local, 3ú1 
de Mesquita, Alfredo Pujol e Antônio de Moraes Barros. Achanc 
bem feito o desenho, resolveram comprar a mesa e mármore para of 
recer, como símbolo de desagravo, a Prudente. Durante muitos anc 
permaneoeu desconhecida a autoria do nome do artista e patriot 
Foi somente em 1941, por ocasião da passagem do centenário de na 
cimento de Prudente de Moraes, que o fato foi revelado. Sob o títu 
"Uma retificação Histórica", o jornal "O Estado de São Paulo", pub 
cou a verdade dos fatos, baseando-se numa reunião comemorativa re  
lizada pelo Rotary Clube de São Paulo. Usando da palavra, o Dr. Jo 
Pereira Gomes, natural de Itapetininga e falecido em São Paulo i 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 113 

ano de 1968, distinto médico oftalmologista e que prestou relevantes 
serviços ii Santa Casa de São Paulo, como chefe de enfermaria de olhos 
e ao Instituto de Cegos "Padre Chico", disse que o jovem de 1901, 
professor de primeiras letras e desenho, contando 19 anos de idade 
e que pouco depois, foi cursar medicina no Rio de Janeiro, autor do 
desenho do mármore, era ele. Em fins de outubro daquele ano, o 
ex-presidente, após visitar o Rio de Janeiro, foi recebido triunfalmente 
em São Paulo, numa das maiores manifestações públicas já vistas na 
capital do Estado. Recordou ainda, o Dr. José Pereira Gomes que, 
na época recebeu uma carta de seu pai, residente em Itapetininga, 
elogiando seu gesto desinteressado e de alto valor cívico. 

Um outro retrato-desenho de Prudente, também é muito interes- 
sante e de autoria desconhecida. Uma obra de arte, pacientemente ela- 
borada sobre seda, oferecida pela tipografia República, do Estado do 
Paraná, e que contém a síntese de sua biografia, escrita nos cabelos, 
testa, sobrancelhas, olhos, maçãs do rosto, bigode, barba e peito. 

Uma feliz idéia de Taunay foi a decoração das paredes do saguão 
e sala posterior em artísticos azulejos, em simetria com a fachada, re- 
presentando acontecimentos da história local e medalhões de seus 
vultos proeminentes. O trabalho, realizado entre 1940 e 1945, foi en- 
tregue ao mestre-decorador Luís Antonio Gagni e seu acabamento foi 
excelente. Dispostos didaticamente, os quadros azulejados dão uma boa 
idéia da evolução política, econômica e cultural do município. Vejamos 
alguns títulos mais expressivos. A direita de quem [entra: largo da Ma- 
triz em 1870 (painel de Jonas de Barros), construção da Igreja Matriz, 
iniciativa do Pe. João Leite Ferraz de A m d a ,  inaugurada em 1780 
(no azulejo, aparecem pessoas transportando telhas, um carro de boi 
e parte da rua do Carmo), a Santa Casa de Misericórdia, pique-nique 
na Pedreira de Itu, em 1839, e a Igreja "N. Sra. do Patrocínio", em 
1835, reproduzidos das aquarelas de Miguelzinho Dutra. Ainda do lado 
direito, uma vista panorâmica de Itu em 1827, original de Jean Baptista 
Debret, o mais antigo documento iconográfico de Itu (aparecem dois 
caçadores, tão comuns nos antigos campos do Pirapitingui), a inau- 
guração da estação ferroviária, no momento da chegada do trem inau- 
gural da Companhia Ituana de Estrada de Ferro, no dia anterior ao da 
Convenção, baseada numa litografia do francês Jules Martin, outra 
vista da vila, em 1831, de Hercules Florence, a solene adesão de Itu 
à causa da Independência e a assinatura da Ata da Convenção de Itu. 
Num dos cantos do fundo do saguão, outro panorama de Itu, em 1850, 
reprodução do desenho de Miguelzinho Dutra, elevação do arraial a vila 
em 1657 e a conferência dos próceres ituanos com os de São Paulo em 
favor da Independência, em 1821. Nos baixos da escada: missão de 
Maniçoba (1553), fundação de Itu em 1610 por Domingos Fernandes 
e seu genro Cristovão Diniz, a Bandeira do Divino e procissão dos 
carros de lenha em Itu, 1835, reprodução de Miguelzinho Dutra. No 
lado esquerdo de quem entra: largo de São Francisco com seu conhe- 
cido cruzeiro de cantaria e, ao fundo, o Convento franciscano de São 
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Luís e a Ordem Terceira de São Francisco, em 1840, de Miguelzinl 
Dutra, Igreja e Convento de São Francisco, em 1880, elevação da vi 
a cidade em 1842, o Salto de Itu em 1826, segundo Hercules Florenc 
No lance da escada, outros trabalhos azulejados: engenho de cai 
(1826), fabricação de açúcar (1826), originais de Hercules Florenc 
beneficiamento de café pela máquina carretão (1850), original de 4 
fredo Norfini e tropa cargueira de café. 

Na psrte mais alta das paredes foram reproduzidas as efígies 1 

notáveis vultos ituanos, em número de doze, sendo dez geminados 
dois isolados que, imaginou Taunay, deveriam representar uma figu 
feminina e outra masculina, simbolizando o valor da gente ituana. Pa 
tanto, escolheu D. Genebra de Barros Leite, símbolo da mulher ituar 
irmã dos Barões de Itu e de Piracicaba e filha do mais rico fazendei 
da região, no início do século XIX, o capitão Anto~io  de Barros Pe 
teado, antigo minerador de ouro em Cuiabá. A outra escolha, reca 
em Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, capitão-mor de Itu dura 
te  46 anos. Dos dez retratos em pares geminados, o primeiro ler 
bra duas personalidades que tiveram larga participação nos fastos ( 

Independência e Primeiro Reinado, eleitos, pelos paulistas, às Cortes 4 

Lisboa: o Conselheiro Francisco de Paula Sousa e Melo, político lilc 
ral, jurista autodidata, presidente do Conselho de Ministros em 1848 
seu cunhado Antonio Paes de Barros, Barão de Piracicaba, deputa1 
provincial e geral. Deixando a política, foi cuidar de sua vasta pr 
priedade cafeeira em Rio Claro, realizando grande obra de benemerê 
cia; pouco antes de falecer, em 1876, libertou todos os seus escravc 
Em seguida, os retratos de Bento Paes de Barros, Barão de Itu, gran 
faarndeiro e benemérito ituano, especialmente de sua Santa Casa e 
Pe. Bento Dias Pacheco, o Apóstolo da Caridade, 42 anos no interi 
de um leprosário, onde desenvolveu, sem dúvida, a maior obra 
assistência humana já realizada no Brasil. 

Em outro par de medalhões, aparecem João Tibiriçá Piratining 
político republicano e cientista, presidiu a Convencão de Itu, um d 
fundadores de "A Província de São Paulo" e Prudente José de Mora 
Barros, autor de uma luminosa carrzira política-administrativa. E 
seu período presidencial de 1894 a 98, pacificou o Rio Grande do S 
e os sertões da Bahia, solucionou várias questões de limites como a 
ilha de Trindade com a Inglaterra, a do Amapá com a Franca e e 
frentou a anarquia jacobina com a maior dignidade, expondo sua pr 
pria vida à sanha dos fanáticos. 

O quarto par de medalhões representa D. Antonio Joaquim 
Melo, o primeiro bispo brasileiro de São Paulo, fundador do Seminár 
Episcopal de São Paulo e do Colégio "N. Sra. do Patrocínio" de I1 
Admirado pelo Papa Pio IX, recebeu as honrarias de Conde Romar 
p~elado doméstico e assistente do sólio pontifício. O último par de e 
gies, representa dois vultos das artes nacionais: Miguel Arcanjo Beníc 
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de Assunkão Dutra, de origem modesta, autodidata, desenhou, pintou 
e construiu igrejas, deixando preciosos documentos iconográficos, atra- 
vés de suas encantadoras aquarelas, quase todas feitas entre os anos 
de 1835 e 1855. Ao lado, o imortal José Ferraz de Almeida Jr., figura 
de primeira grandeza em nossa pintura, utilizando o pincel com exímia 
maestria, para reproduzir cenas, paisagens e retratos de nossa terra, 
numa época em que a cultura elitizada, procurava motivos europeus. 
No Museu, existem três retratos pintados por Almeida Jr.: Francisco 
de Assis Peixoto Gomide, Elias Fausto Pacheco Jordão e José Pinto 
do Carmo Cintra, este, convencional de 1873, representante de Amgaro. 

No andar superior, o maior atrativo é a sala da Convenção, com 
sua mesa elástica de peroba que serviu para os trabalhos da Mesa diri- 
gente, doação da família José Vasconcellos de Almeida Prado e as ca- 
deiras, adquiridas da família Felício Marmo, relógio antigo de parede, 
dádiva de Washington Luís, aquarelas de Rliguelzinho Dutra, o quarto 
que servia para hospedar Afonso de Taunay, com o catre de couro 
trançado, criado-mudo, pequena estante e uma escrivaninha. 

A REABERTURA 

Durante 25 anos, de 1923 a 1948, quando foi alcançado pela apo- 
sentadoria compulsDria, Afonso de Taunay, foi o responsável pelo Museu 
de Itu, na qualidade de diretor do Museu Paulista. SEUS contactos com 
Itu eram esporádicos, recebendo, naturalmente, da parte dos sucessi- 
vos zeladores do Museu, algumas informações sobre o estado das ins- 
talações, a conservação e disposição do acervo. A distância de seu 
principal responsável, era um empecilho à uma administração mais 
dinâmica e condizente com as modernas técnicas da Museologia. Daí, 
em nosso entendimento, um único deslize do grande historiador, isto 
é, não favorecer a emancipação do Museu Republicano de Itu das teias 
que o prendiam ao Museu Paulista. Por esse motivo, a Casa da Con- 
venção, permaneceu apenas como um mostruário de seu acervo, caren- 
te de pessoal habilitado, conservador e estático, longe de prestar ser- 
viços a melhoria do nível cultural de estudiosos, estudantes e popula- 
ção em geral. Bastava visitá-lo uma vez; nenhum atrativo faria o visi- 
tante retornar, como, por exemplo, a prática do rodízio das peças e 
exposições periódicas. Muitas dessas peças não tinham etiquetas e em 
outras, era de difícil leitura pela distância ou pela letra miúda. Falta- 
vam monitores e catálcgos explicativos. 

Depois de Taunay, que, ao menos, gostava da visitar o Museu e 
bater longas conversas com antigos moradores da cidade, a situação 
foi se agravando. Outros diretores do Museu Paulista, pouco ou ne- 
nhum interesse demonstraram pelos rumos do Museu de Itu. Em 1963, 
pela Lei no 7843, o Museu Paulista foi integrado à Universidade de 
São Paulo e, conseqüentemente, o Museu Republicano. Como se diz, 
a emenda foi pior que o soneto. Nossa maior Universidade vem, de 
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há muito, sofrendo um processo de desgaste, explicado sobretudo pe 
carência de verbas. Se, mal pode cuidar de sua sobrevivência, mui 
menos, de Institutos corno os Museus, especialmente o ituano, que fu 
ciona como simples apêndice. Tivemos um lamentável reflexo des 
situação, em diversas ocasiões. Citarei, para não alongar, apenas d u ~  
a escabrosa permissão para que se construisse, ao lado do Museu, u 
moderno edifício de 15 andares, colocando em risco os alicerces 
histórico casarão, roubando a estética do local e contrariando a lei 
tombamento - e o Museu é tombado pelo SPHAN e CONDEPHM 
- que proibe qualquer alteração num espaço de trezentos metros 
monumento tombado. Outro caso, ainda mais lamentável, foi o lon 
período que o Museu permaneceu fechado, isto é, desde o início de 19 
até o 31 de janeiro de 1986. Sete anos para uma reforma que, 
tivessemos um pouco mais de zelo pela nossa memória histórica, n 
deveria ultrapassar uns dois anos. Travamos, nesse longo espaço 
tempo, uma dura batalha junto as autoridades responsáveis pelas verbi 
Até que, cansados de assistir o vai e vem da liberação e suspensão 
verbas, ao desprezo do poder público por um Patrimônio que signifi 
parte nobilíssima de nossa história republicana, os ituanos resolver8 
fundar uma Sociedade Amigos do Museu, abrir uma conta bancár 
solicitando a colaboração particular e divulgar, por todos os meios, 
clamorosa situação do andamento das obras. Somente assim, as cois 
melhoraram e foi possível agilizar o arrastar das obras de reforn 
sob a responsabilidade do Fundo de Construção da USP. Ainda j 
necessário que, em 1983, o FUNDUSP assinasse um Termo de Coopei 
ção com o SPHAN Pró-Memória, para que os serviços, sob a super 
são federal, tivessem andamento mais rápido. A longa novela, sc 
trocadilho, acabou tendo um final feliz. Todo o edifício foi reforma( 
com excelente acabamento, fato aliás, único no Patrimônio Nacion 
Recolocado o acervo, permanece, entretanto, nossa antiga tese: 
emancipação administrativa do Museu Republicano de Itu. O Pr 
Vinicio Stein Campos, incansável batalhador pela nobre causa da de 
sa de nosso Patrimônio histórico e artístico, mormente no âmbito c 
Museus, ao publicar o 3" volume de sua obra clássica "Elementos 
Museologia" já alertava a pág. 118: "O Museu Republicano de Itu . 
criado como apêndice do Museu Paulista e assim se conservou até ho 
A ausência de uma administração própria, autônoma, que lhe confj 
a necessária organicidade, tem sido o grande entrave de seu desenv 
vimento e contra tal estado de coisas se vem, inutilmente, batendo 
autoridades municipais e os mestres ituanos mais ligados aos assuni 
históricos da tradicional cidade paulista". Concordamos inteiramen 
mesmo porque esta sua tese é a nossa tese. Eis aí, uma boa pedida 
ser esposada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Por ocasião da reabertura, em 31 de janeiro de 1986, o Exm? ! 
Governador do Estado, André Franco Montoro, concordou com o dest 
das autoridades municipais e amigos do Museu, isto é, a municipali; 
ção daquela Casa de Cultura e prometeu iniciar e dar andamento c 
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estudos necessários. Disse textualmente S. Excia: "Se o Museu ficou 
oito anos fechado é porque a autoridade estava longe. Abriu-se com 
a força da comunidade. Vou entrar em contacto com a reitoria da 
Universidade de São Paulo e com a Secretaria da Cultura para, dentro 
das normas legais, fazer com que o Museu seja realmente entregue à 
comunidade ituana". Ficamos entusiasmados com estas palavras e 
apenas esperamos não sentir nelas o cheiro da demagogia, tão comum 
em frases de efeito e velha praga embutida em muitos de nossos polí- 
ticos. Esperamos também que o Museu ituano se transforme num 
autêntico Bem Cultural, ajudando, a elevar o nível cultural e cívico de 
nossa gente para, um dia, conseguirmos expulsar de nossa Pátria, o que 
já dizia Rui Barbosa: "a chave misteriosa das desgraças que nos afli- 
gem é uma só: a ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria". 
(02-04-86) 
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Integrado, pela Lei no 7.843, de 11 de março de 1963, à Univr 
sidade de São Paulo, o Museu Republicano de Itu possui um Regimer 
próprio que lhe concede autonomia administrativa, técnica e cultur 
ficando a Universidade na obrigação de atender ao provimento 
recursos financeiros para pagamento do pessoal - funcionários tc 
nicos e administrativos - e para os serviços de conservação do acer 
e prédio, bem como, o apoio às atividades culturais. A USP tambc 
deve oferecer as.jessoria técnica, geral e especializada, através 
Órgãos como a Escola de Comunicações e Artes, a Faculdade de Arq 
tetura e Urbanismo e os laboratórios de restauração de papel e 
telas do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranj 
A administração do Museu Republicano está a cargo de um Supervir 
e do Conselho de Administração, constituido por funcionários do Mus 
e representantes de órgãos e entidades locais. 

Com a reabertura à visitação pública, em 31 de janeiro de 19t 
após quase sete anos de reforma do sobradão, e sob a supervisão 
historiógrafo Jonas Soares de Souza, aquela instituição cultural de I 
necebeu uma nova roupagem, especialmente, quanto ao enriquecimer 
e distribuição de seu acervo e ao cumprimento de um extenso PI 
grama de atividades. O acervo do Museu é tombado pelo SPHAN 
todas as suas peças estão devidamente catalogadas. A conservaç 
é feita por técnicos do Museu e a restauração, quando necessária, 
executada em laboratórios da USP. Quanto as  atividades, colocad 
no contexto da dinamização exigida pela moderna museologia, é Ic 
vável o trabalho que vem sendo realizado, desde a reabertura. O ob 
tivo principal é aproximar o rico acervo da comunidade local, c 
pesquisadores e estudiosos de um importante período de nossa Histór 
levando a todos os rincões, a mensagem republicana que tem Itu, c01 
berço. 

Para o bom desempenho histórico-cultural, razão da própria ex 
tência do Museu, destacamos alguns eventos: as exposições foram di 
didas em permanlenfes, com salas especiais, destinadas a reconsti'ci 
ambientes, caso da Escravidão e Abolição, da Convenção de Itu, 
gabinete de trabalho de Prudente de Moraes, das telas de Almeida 
e aquarelas de Miguelzinho Dutra, das salas de visita de uma re 
dência senhorial do Segundo Reinado e temporárias. O Museu, f 

associação com diversas entidades, públicas ,e particulares, vem pi 
movendo exposições de Arte e História, caso de "Miguelzinho Dutrí 
fev.1/86, "Patrimônio Arquitetônico de Itu", maio/86, "Pintura A( 
dêmica", abri1/86, "Igreja do Carmo de Itu", março-junho/86, "Igrc 
Matriz de Itu", set.-out./86, "Sega11 e a Natureza", set.-out./86 
outras, todas, com boa presença de publico. Digno de nota, é o cuida 
com a conservação e restauração de peças do acervo, o tratamento 
dccumentos (manuscritos, impressos, jornais e a documentação c: 
torial da comarca de Itu), os cursos de difusão cultural, de extens 
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universitária, palestras e, no mês de abril, a Semana comemorativa 
da "Convenção de Itu". Registre-se ainda, o incremento da correspm- 
dência com outras Casas ou Centros de Cultura, bem como, a remessa 
de impressos (folhetos e cartazes), referentes ao Museu e outros Bens 
culturais de Itu. 

A atual fase de dinamização, despertou um maior interesse das 
escolas locais e de outras cidades, as quais, promovem visitas de seus 
estudantes; um bem montado serviço de monitoria, conduz os grupos 
organizados às diversas salas do Museu. Os visitantes, estudantes 
universitários, estudiosos ou simples turistas, são atendidos pelos fun- 
cionários-monitores, os quais, explicam o valor histórico e artístico 
das peças e oferecem pequenas palestras sobre aspectos da história 
de Itu e o histórico do Museu. Projetos de pesquisas vem sendo desen- 
volvidos no Musleu ituano com ativa participação de estudantes-esta- 
giários e pesquisadores. Em 1986, por exemplo, desenvolveu-se: "Itu - 
espaço/tempo/memória" e "A organização do espaço de Itu". 

Concluindo, o Museu Republicano de Itu, graças à nova orientação 
que procura estabelecer vínculos mais estreitos do binômio Museu - Co- 
munidade, está cumprindo seu verdadeiro papel, não só como conser- 
vador de um importante mostruário, mas, sobretudo, ao procurar dar 
vida ao acervo, registrando as experiências, problemas e soluções do 
quotidiano de antanho, e, no sentido de não esquecer o presente e pro- 
jetar perspectivas para o futuro. 

Quem conheceu o Museu em anos anteriores a 1979 e retorna 
hoje, após o jan./86, vai encontrar uma nova, e, sem dúvida, mais 
didática distribuição do acervo. Vejamos, numa visão panorâmica, 
a atual situação. No pavimento térreo, passando o saguão de entrada, 
uma sala menor e outra maior, são reservadas para exposições tempo- 
rárias. Na menor, as antigas alcovas laterais foram aproveitadas para 
expor algumas preciosas peças de arte sacra: ao lado esquerdo, um rico 
ostensório que pertenceu ao Regente Feijó, trazido de Lisboa, Portugal 
e um óleo sobre tela, representando o Apóstolo São Paulo, autoria do 
Pe. Jesuino do Monte Carmelo; à direita, um ostensório do século XIX, 
prooedente da Bahia e o Apóstolo São Pedro, tela do Pe. Jesuino. Mais 
para o interior, uma antiga dependência ociosa foi reativada, crian- 
do-se o ambiente do período da escravidão, com documentos da época, 
gravuras, instrumentos de castigos e meios de transportes Desta sala, 
por uma escada lateral, alcança-se o pavimento superior. Ao meio 
dos degraus, na parede, as fotos de inauguração do Museu (1923). 
Ao ingressar no pavimento superior, o visitante percorre duas salas 
contigüas: na primeira, uma vitrine com armas da coleção Prudente 
de Moraes (transferida do andar térreo), primeiro presidente civil da 
República (1894-98), com os objetos que pertenceram ao gabinete 
de trabalho do notável estadista, em sua casa de Pirac'caba (atual 
Museu "Prudente de Moraes"). Retomando em direção à frente do 
sobrado, o visitante percorre diversas salas: na central (maior), uma 
vitrine com medalhas em homenagem aos presidentes da República 
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e outras, retrato de Washington Luís (tela de Oscar Pereira da Silva 
vitrine com pasta de couro e livro de anotações que pertenceram : 
presidente Campos Sales e retrato deste; na lateral esquerda, du, 
salas menores: a primeira, reproduz o evento do 15 de novembro ( 

1889 (transferida do andar térreo), destacando-se as  dragonas qi 
pertenceram a farda do Mal Deodoro, fac-simile de jornais da époc 
e retratos dos principais propagandistas da República; a segunda, exil 
um piano francês de 1870, objetos que pertenceram ao maestro Eli, 
Lobo, a Francisco Glicério e a Gabriel de Toledo Piza e Almeida 
retratos destes dois últimos. Ainda na sala grande, a mesa de pero1 
utilizada na Convenção de Itu, encimada, na parede lateral, com i 

retratos dos homens que dirigiram os trabalhos da Convenção e, ma 
adiante, o quadro de Jonas de Barros, simbolizando a presença di 
convencionais. Ao fundo da sala, a mobilia D. João V (mesa, cadf 
ras, mocho e cômoda-papeleira), uma arca de sândalo, oratório po 
cromada e as obras-retratos do Mal Floriano, Elias Fausto, Peixo 
Gomide, Prudente de Moraes (corpo inteiro) e José Pinto do Cam~ 
Cintra, todas de autoria de Almeida Jr. Ao deixar a sala grand 
uma pequena, na lateral, reproduz a cama-catre e objetos do quar 
de Afonso de Taunay, quando de suas visitas ao Museu. Na frent 
três salas: a direita, a sala da "Convenção de Itu", com mobilia, esti 
"medalhão", francesa, tapete francês com motivos persas (séc. XIX 
aquarela de Rugendas, retrato de Olimpia da Fonseca Almeida Prad 
relógio (fabricação francesa) e outras obras de arte; ao meio, os retr, 
tos a óleo de Martinho Prado Jr. e José Vasconcelos de Almeida Prad 
rel6gios do século XIX, sofá de palhinha e outras peças de um artístic 
mobiliário; esquerda, sala com divã, cadeiras, mesa com márrnor 
piano, reproduzindo uma sala de visita, típica do Segundo Reinac 
brasileiro. 

0 Museu Republicano de Itu está aberto à visitação pública 
terça-feira à domingo, das doze às dezessete horas. Trata-se de ui 
cartão de visita, um relicário de nossa memória histórica e que, z 
lado de outros monumentos da tradicional cidade paulista, convi1 
com os elementos modernos do município de Itu, em fase de expansz 
e progresso. Tradição e progresso, lado a lado. 
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Para melhor compreensão do problema fundiário brasileiro tería- 
mos de recuar, no tempo, em busca de suas raizes no além-oceano. O 
achamento de nossa terra foi assinalada por sua posse em nome do Rei 
de Portugal - a quem aliás já pertencia - como primeiro elemento 
do Direito Agrário. Seguiu-se o desinteresse. Colocado diante do dile- 
ma "ou colonizar ou perder o Brasil" na observação do Prof. Jonathas 
Serrano, optou pelo primeiro. Povoar e colonizar significa uso da terra, 
segundo elemento integrante do Direito Agrário. 

Posse e uso da terra eis, em síntese, o objeto e o conteúdo do Di- 
reito Agrário. De forma mais precisa, a limitação de sua posse e as  
condiç6es de uso. A sua fixação é feita pela legislação. 

Na "reforma agrária" estabelecer-se-á precisamente os direitos e 
os deveres do ocupante ou proprietário da terra; as condições de sua 
aquisição e de sua transmissão a terceiros; o respeito à função social 
da terra, fazendo-a produzir. 

Historicamente, tivemos até 1822 o regime de sesrnarias, período 
em que se formaram os latifúndios. Seguiu-se o regime de posse, cujo 
término é marcado pela Lei de 1850 (Costa Porto - "O sistema ses- 
marial do Brasil" Ed. Univ. de Brasília - s/dataV). 

A data de 1850 constitui marco inicial que encontrou sua concre- 
tização no Estatuto da Terra (1964), decorridos mais de cem anos. 
Trata-se da Lei no 601, de 18 de setembro de 1850 e de seu regulamen- 
to, Decreto no 1.318, de 30 de janeiro de 1854, que manda executar 
aquela Lei (Ruy Cirne Lima - "Pequena História Territorial do Bra- 
sil - Sesmarias e Terras Devolutas" - 2-d. 1954). 

Vale lembrar a "Carta de Punta de1 Este" a cuja base juridica-so- 
cialeconômica aderiu nosso País (1960), nos seguintes termos: - 
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"Impulsionar, respeitando as particularidades de cada pais, program 
de reforma agrária integral encaminhando a efetiva transformaçí 
onde for necessária a modificação das estruturas, dos injustos sisi 
mas de posse e uso da terra, a fim de substituir o regime de latifúnc 
por um sistema justo de propriedade, de maneira que, complementa 
por crédito oportuno e adequado, assistência técnica, comercializaçi 
distribuição de seus produtos, a terra se constitua, para o homem quf 
trabalha, em base de sua estabilidade economica, fundamento do s 
crescente bem-estar e garantia de sua liberdade e dignidade". 

Desejamos acentuar que, em nenhum momento, aparece a exprt 
são "distribuição de terra" na implantação da "reforma agrária" 
pedra de toque dos que contra ela se rebelam. Para aquietá-los, es1 
cialmente aos professores que devem responder a indagações de a1 
nos, diremos: - "Reforma Agrária é a revisáo por diversos process 
de execução, nas relações jurídico-econômicas dos que detem e t rat  
Iham a propriedade rural, com o objetivo de madificar determina1 
situação do domínio e posse da terra e a distribuição da renda ag 
cola". Resolver os conflitos e reajustar as distorsões. 

O Direito Agrário Brasileiro constituiu-se em ramo autônomo I 

árvore do Direito, pela Emenda Constitucional ng 10, que em sc 
art. 50 declara: - Compete à União: XV legislar sobre . . .direito ( 

víl.. .do trabalho, agrário (o grifo é nosso). Ano de 1964. 

A sua consolidação deu-se pela Lei nq 4.504, de 30 de novemb 
de 1964, que dispôs sobre o ESTATUTO DA TERRA e dá outras pr 
videncias. Estávamos em pleno ciclo revolucionário, ocupando a pr 
sidência da República o marechal Castelo Branco. Importante a e 
posição de motivos constante na Mensagem enviada ao Congresso, a I 

no 33. 

Trata-se de um marco histórico, que teria sido decisivo, não fo 
a atuação permanente e contínua dos "anti-reformistas", entre os que 
figuram, em destaque, os nossos legisladores. Um manancial legiferan 
afogou e deformou os princípios fundamentais daquela instituici 
("Vade Mecum Agrário" - INCRA - Legislação, leis, decretos -- 
volumes). 

Comlemorando "10 anos do Estatuto da Terra" - o engenhei 
agrônomo Lourenço José Tavareç Vieira da Silva, presidente do INCR, 
em seu discurso afirmou a certa altura: - "Portanto as medidas qi 
o Governo do Presidente Geisel está pondo em execução com visti 
a atender as justas aspirações do homem rural brasileiro, em busca 
posse e uso legal da terra em que trabalham. é uma afirmação inco 
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testável do espírito que norteia o "Estatuto da Terra" O governo 
brasileiro entende que não se pode promover o d~esenvolvimento do 
campo, sem que para tanto se corrija as distorsõeç existentes no do- 
mínio da posse da terra. Honra, desta forma, o Governo Brasileiro os 
compromissos internacionais assumidos na Carta de Punta de1 Este. 
art. 69 do Título Primeiro" (Ministério da Agricultura - INCRA - 
16 páginas). 

Antes de prosseguir, torna-se necessário deixar claro alguns pon- 
tos controvertidos: a )  - afastar a idéia de que "reforma agrária" 
consiste na distribuição de terras, pura e simplesmente; b) - que 
titulação não leva a, nem constitui "reforma agrária" - significa um 
passo atrás; c) - necessidade de resolver as distorsões fundiárias, a 
fim de eliminar os conflitos e as tensões no campo; d) - evitar por 
todos os meios e a todo custo a especulqão fundiária, limitando o poder 
de alienação; e) - posse como função social da terra, o que significa 
cultura efetiva e produtividade. 

O problema, ou política fundiária, não foi descurado durante o 
governo João Figueireda. Não acompanhou a trilha, entretanto, que 
levaria a "reforma agrária" de que o Pais necessitava. Pelo Decreto 
no 87.457, de 18 de agosto de 1982, instituiu o Programa Nacional de 
Política Fundiária. A sua execução seria atribuição do Ministro do 
Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários, Danilo Venturini, 
cujas funções define e dá outras providências. Pelo art. 2" - O pro- 
grama terá por objetivo.. .I11 - Intensificar a execução da Lei nc 
4.504, de 30 de novembro de 1964. Refere-se ao Estatuto da Terra. 

Entre as diretrizes do presidente da República ao Ministro do Es- 
tado Extraordinário para Assuntos Fundiários, salienta-se - facilitar 
ao trabalhador rural o acesso à propriedade da terra. Devemos igual- 
mente ter em vista a exposição de motivos do General Danilo Venturini. 

Tais afirmativas correspondem às reais necessidades do homem do 
campo. Na prática, no entanto, nada disso se verifica. Para não nos 
delongarmos basta lembrar a nefasta atuação dos "grileiros", que con- 
tam com a cumplicidade das forças policiais e de jagunços que prati- 
cam atos de violência, queimando as plantações e as casas e atentando 
contra a vida dos legais ocupantes da gleba, e contra rua família. Da 
mesma forma, a atuação dos fazendeiros latifundiários que promovem 
a expulsão dos trabalhadores e de suas famílias das terras que culti- 
vam e das quais retiram o seu sustento. As leis existem mas não os 
protege, porquanto náo são cumpridas. Bastariam umas tantas. . . 
O próprio governo o reconhece. 



124 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAU1 

Tanto isso é verdade que o presidente da República em sua "Me 
sagem ao Congresso Nacional" - Brasília - 1984 - declara: 

"Adotando a efetiva implementação do Estatuto da Terra e 1 
gislação correlata como ponto de partida do roteiro de trabalho a qi 
se impõe, o MEAF - Ministério Extraordinário para Assuntos Fu 
diários - elaborou uma coletânea contendo os principais diplom 
legais de aplicação mais geral e comum no mundo do direito agrári 
incluindo a jurisprudência básica dos tribunais, destinada a todos aqu 
les que em nível de decisão, precisam conhecer a matéria" (COLI 
TÂNEA - Legislação Agrária - Legislação dos Registros Públicl 
- Jurisprudência - Brasília - 1983 - 784 páginas). 

Visando campanha de esclarecimento a nível nacional, foi efetua( 
a distribuição do livreto "ABC da Terra", contendo aspectos dos dirc 
tos e obrigações sobre a propriedade da terra. 

A. . . de Amor pela terra. 

B. . . de Benefício para quem trabalha a terra. 

C. . . de Conquistar meu pedaço de chão. 

Seria de grande alcance, não fosse seu caráter demagógico. 
leitura do "ABC da Terra" evidencia que o propósito era esclarecer : 
trabalhador do campo acerca daquilo que lhe era proibido fazer. Dev 
ria ter sido elaborado por técnicos, afeitos aos problemas agrários. 

A questão da terra não é, pois, tese que interessa tão somente a( 
trabalhadores rurais. É tema central para o desenvolvimento nacion, 
e para a democracia, afetando o destino de toda a sociedade brasileir 
As tensões no campo aumentam. 

De sua importância dá-nos notícia a realização do "Simpósio 11 
ternacional de Experiência Fundiária", em Salvador, de 20 a 28 c 
agosto de 1984, bem como os "ANAIS", em dois volumes, 824 página 
promoção do INCRA e sob auspícios do R/LE'AF. . . O pronunciamento c 
abertura esteve à cargo do General Danilo Venturini. 

Em consonância com o título do presente estudo, antes que relc 
gado ao esquecimento, cabe referência à análise realizada por ui 
Grupo de Trabalho integrado pelos professores Ronaldo Poletti, (Coo 
denador), Arthur Pio dos Santos, Germano Rezende Forster, Alberl 
Santana Carneiro, (privada de valiosa colaboração pelo falecimenl 
do Prof. Fernando Pereira Sodero), Danilo Venturini, Ministro de E 
tado Extraordinário para Assuntos Fundiários, da elaboração do "ai 
te-projeto de consolidação dos diplomas agrários". 
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Concluído o trabalho, foi autorizada a sua publicação no Diário 
Oficial da União (4 de janeiro - 13 de março de 1985). "considerando 
que é do interesse do País e do Governo, amplo debate sobre o ante- 
-projeto de lei de consolidação de diplomas agrários, de que incumbiu 
o "grupo de Trabalho". Seria composto de sete livros: - I. Das 
Disposições Preliminares; 11. Das Terras Rurais Públicas ou Particu- 
lares; 111. Da Reforma Agrária e da Política do Desenvolvimento; IV. 
Dos Contratos Agrários; V. Da Tributação Agrária; VI. Do Procedi- 
mento e do Processo Agrário; VII. Das Disposições Finais e Transi- 
tórias. 

O trabalho é precedido de ampla justificação. 

O pronunciamento do presidente João Figueiredo a respeito do 
programa na área do Ministério Extraordinário para Assuntos Fun- 
diários, em cadeia nacional de rádio e televisão, a 30 de novembro de 
1984, encerrou o período militar-autoritário (Pronunciamentos do pre- 
sidente João Figueiredo - Realizações do Governo - Brasilia, março 
de 1985). 

O problema fundiário, em seu aspecto mais agudo, o da "reforma 
agrária", esteve presente no discurso da memorável campanha cívica 
devida a Tancredo Neves. Para conhecimento de seus pronunciamen- 
tos, dentro de uma diretriz definida e encadeamento lógico, é tempo de 
serem reunidos e publicados. É preciso evitar distorções do seu pen- 
samento a fim de ser ressalvado de interpretações tendenciosas. Deata- 
camos o discurso proferido no Nordeste "nos últimos dias da campa- 
nha", publicado pelo "O Estado de São Paulo" (04-01-85), bem como 
a "entrevista programa". 

O MIRAD - Ministério de Reforma e Desenvolvimento Agrário 
foi criado pelo Decreto nq 91.214, de 30 de abril de 1985, já sob a pre- 
sidência José Sarney. (1985) 



CAMPANHA DO CONTESTADO 

A amplitude e a complexidade do evento atraiu, de há muito, 
nossa atenção. Verificamos tratar-se de um sui-to milmarista. - M: 
LENARISMO, heresia defendida por Joaquim de Flora (séc. XIII) 
por outros, ao longo da história do cristianismo, e que supunha um re 
nado terrestre da divindade ou de Cristo, reinado esse que, para a 
guns, mediante a interpretação do Apocalípse de São João, teria 
duração de um milenário ou milênio. - A existência de numerosos tr: 
balhos acerca do tema dificultaria nossa tarefa, acrescida a circunstâr 
cia de posições metodológicas diversas, em se tratando do comport: 
mento social de uma comunidade humana que criou, para si, um muiid 
mítico. Outros trabalhos portando cunho jornalístico, crônicas e depo 
rnentos. Tudo isso exerceu fascínio em nosso espírito e caracterizo 
um desafio. 

Permito-me uma observação inicial. A semelhança da "Camp: 
nha de Canudos", preferimos a denominação de "Campanha do Conte: 
tado" - Canudos sem Euclides da Cunha - em vez de "Guerra d 
Contestado", porquanto os conflitos não atingiram as proporções d 
uma guerra. Contestado veio a ser conhecida a região que suscito 
controvérsia acerca da jurisdição de uma porção dos territórios atuaj 
do Paraná e Santa Catarina. Os conflitos armados que se seguiram er 
torno da questão de limites, de maior ou menor importância, tiverar 
apenas conexao incidental - não diretamente causal - com a "Can 
panha do Contestado" propriamente dita. Os problemas limítrof~ 
recuam para o século XIX (1840), ao. passo que os movimentos messif 
nicos ou dos fanáticos, impropriamente chamados, estendeu-se pelc 
anos de 1912 a 1916. Coincidência espacial e cronológica. 

Em 1901, o EZstado de Santa Catarina propôs contra o Paran; 
ação ordinária de reivindicação sobre limites territoriais. Três anc 
depois, o Supremo Tribunal Federal dava-lhe ganho de causa. Os doi 
embargos oferecidos pelo Paraná foram rejeitados por aquela Côrt 
que, em 1910, confirmou pela terceira vez a sentença original. 
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A questão limitrofe só seria resolvida em 1916 na presidência de 
Wenceslau Braz (1914-1918) - que sucedeu a Hermes da Fonseca 
(1910-1914) depois de pacificado o Contestado pelo exército. 

Nesse interregno surgira, em fins do século XIX, "o anacoreta 
sombrio, de barbas longas e incultas", que seria chamado João Maria, o 
Monge. Foi adquirindo foros de ap6stolo e, mais tarde, de santo. 
A população crédula ouvia a palavra serena do "Monge" com respeito, 
como a de um emissário divino. A lenda de santidade comeu o sertão 
e, morto o "Monge", permaneceu. Era velho, de barba e cabelos bran- 
cos e longos, de olhos azuis e tristes, mas estranhos. As calças estrei- 
tas e curtas, mostravam os cordões das ceroulas. O paletó, de riscado 
ae algodão, mal passava da cintura e, em vez de chapéu usava um 
gorro de peje, mas tudo limpo, lavado por ele mesmo na água dos rios. 
Calçava alpercatas de couro, de sua própria fabricação, levando ao pes- 
coço um colar de "lágrimas de Nossa Senhora" e carregando ainda os 
pertences de chimarrão, uma guampa de água para beber, uma lata para 
comida e uma caixinha que continha, como um minúsculo altar, uma 
imagem de N. S. da Abadia. Apoiado em seu bordão, ia e vinha, pelo 
Contestado inteiro, não aceitando esmolas, pregando sua doutrina, 
dando seus conselhos, sem consentir jamais que em torno dele, nos 
seus "pousos", os crentes se aglomerassem, a não ser para suas rezas 
à noite, à luz das fogueiras, num sotaque algo espanholado e com 
tonalidades lembrando, às vezes, o italiano. 

Teria havido um segundo João Maria? A essa indagação Oswaldo 
R. Cabra1 (JOÃO MARIA - Inteqretação da Campanha do Contes- 
tado) responde: "Tudo nos leva a crer que sim". 

"Com efeito, se admitirmos a versão da morte de João Maria já 
no século XX, por volta de 1906, teríamos de aceitar a existência si- 
multânea de dois monges com o mesmo nome, um recolhido ao seu 
eremitério no desconhecido, de Araraquara, e outro a palmilhar as 
terras do sul, vivendo em contzcto com a populaq50 dos três Estados 
sulinos, principalmente com a do Paraná e de Santa Catarina". 

Após algumas considerações pondera : -. "Parece-nos bastante 
plausível dever .anteceder a morte d,e João Maria de Agostini ao apare- 
cimento deste segundo peregrino, seu homônimo". 

O aparecimento de João Maria está ligado a um ciclo messiânico. 

Em 1911 surgiu um outro monge que seria para os fiéis o "monge" 
José Maria, irmão de São Joáo Maria.. . "Ex-soidado do exército e 
desertor da força policial do Paraná, dispusera-se a recolher os fru- 
tos da remente que o ingênuo João Mâria deitara na alma dos serta- 
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nejos. Através de bem sucedidas curas, foi ganhando a confiança de 
caboclos, que dele se tornavam adeptos. 

"José Maria, na sua deambulação, organizava acampamentos, qi 
chamava "Quadros Santos". Instituiu uma escolta pessoal de 24 sert 
nejos robustos e valentes que denominava "os doze pares da França 

"Cresceu de tal forma a fama de santidade do segundo "Monge 
que ele se viu cercado de crentes (ao contrário de João Maria qi 
não permitia ajuntamentos a não ser para as  rezas, temporariamente 
fanáticos e doentes esperançosos de cura. O Chefe espiritual arvorou-; 
em chefe temporal. Os acampamentos do monge fo'ram adquirinc 
conteúdo marcial. 

"Em outubro de 1912, o "Monge" instalou-se em Taquaruçu, I 
município de Curitibanos, cujo prefeito solicitou ao governo do Estac 
(SC) que enviasse tropas para atacar e dissolver o acampamento ( 

fanáticos, onde dizia, fora proclamada a monarquia. Com a aproxim 
ção de um contingente policial catarinense, preferiram os fanáticc 
retirar-se em vez de aceitar o combate, através de Campos Novos, p a  
Campos de Irani, no Município de Palmas, já em território paranaensc 
Nos fins de 1912 foi o país sacudido por uma notícia alarmante. U 
grupo de sertanejos, que se acreditava anacoretas, armado de uma 
exaltada e desviada da ortodoxia católica, conduzido por um monj 
ignorado e ignorante, nos campos de Irani, então sob a jurisdição ( 

Estado do Paraná, havia desbaratado um contingente da Força Públic 
paranaense e tirado a vida a golpes de facão do seu próprio coma 
dante, oficial brilhante do Exército, aureolado pela fama de bravo e E 
ta expressão da vida social do Paraná. 

Esse foi o germe da Campanha do Contestado. Daí por diante, s 
gue-se a descrição dos vencedores. . . 

Teríamos a considerar aqui, a Tema - aspectos geográficos; 
Homem - formação da pcxpulação do Contestado; e a Luta - expec 
çÕtes militares até a extin@;áu do movimento insurrecional. 

Para a compreensão integral dos acontecimentos sócio-econõrr 
cos e histórico-políticos torna-se imprescindível transportarmo-nos 
época dos eventos e observar: - Transporte e Comunicação; Loca 
dades - cidades e vilas; Recursos Econômicos; Aspectos político-soc 
ais. Recorremos aqui aos elementos fornecidos pela Escola do C 
mando e Estado-Maior do Exército (Curso de Preparação) - 196 
". . . .Em outras palavras, o misticismo sertanejo - transformado e 
fanatismo - aliado ao banditismo, ambos explorados políticament 
encontraram nos personagens carismáticos dos "Monges", os guias n 
turais para a deflagração. 
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"Ignorância, analfabetismo, crendice, pobreza - tais as condições 
predominantes na população sertaneja que habitava grande parte da 
região contestada, de baixa densidade demográfica e de escassas possi- 
bilidades de contacto com os centros mais adiantados dos dois Estados. 
Espaçavam-se as fazendas, como os povoados; alguns agrupamentos de 
casas pontilhavam, aqui e ali, as estradas rudimentares. 

"Dentro desse território pouco permeável à civilização, estab,ele- 
cera-se uma sociedade semifeudal. O fazendeiro exercia o domínio tem- 
poral, à boa moda do "coronelismo brasileiro". O sertanejo mísero e 
ignaro era presa fácil de interesses de toda a ordem, não só dos deten- 
tores do mando, mas também de aventureiros e desajustados sociais. 

"Precária a ordem jurídica, mercê do litígio territorial e inter- 
venção policial, processava-se conforme as contingências políticas, esta- 
duais ou regionais. Com o tempo, o sertão foi-se povoando de malfeito- 
res, assaltantes, foragidos da justiça, que não raro, encontravam amparo 
em fazendeiros e chefes políticos, que assim reforçavam o próprio pres- 
tígio, o próprio poder". 

Quadro sombrio. Este é o aspecto fornecido pelos vencedores. For- 
ma simplista de ser encarado problema complexo. Estudo mais aprofun- 
dado, isento de paixão, mostra um movimento dos explcrados e espolia- 
dos contra os poderosos. Situação já envolvida com as multirzacimais 
em empreendimentos em nossa terra. 

Quadro diverso nos apresenta Brasil Gerson - "Pequena História 
dos Fanáticos do Contestado": 1955 - Ministério da Educação e Cul- 
tura. Escreve ele: - "E tranqüilos e felizes estavam, nesse mundo 
distante e ermo, sem contatos diretos e regulares com os governos, cuja 
existência desconheciam, e das cidades que só sabiam vagamente, 
quando fatos novos, e para eles desconcertantes, principiaram a per- 
turbá-los por volta de 1909 e 1910, tendo por ponto de partida o pro- 
longamento dos trilhos da E. F. São Paulo-Rio Grande, que já se en- 
contravam em Porto União, até o território gaúcho, e a toque de caixa, 
por causa de um estremecimento nas nossas relações com a Argentina, 
estimulado pelo chanceler Zeballos, a provocar o grande Rio Branco. . . 

"Para a construção da estrada foram dadas, pela União, nada 
menos de 15 quilômetros de terras de cada lado, das quais, em vários 
lugares, tiveram de ser expulsos muitos caboclos nelas já instalados e 
destruidos seus ranchos e suas plantações (assistimos os mesmos fatos 
hoje: - expulsão dos posseiros). E valorizada tão rapidamente pelo 
trem de ferro a região inteira, sobretudo onde o pinho e a erva-mate 
mais abundavam, gente poderosa, vinda de fora, nela não tardou a 
se instalar, graças a concessóes do governo como a serraria estrangeira 
Lumber; as colônias de europeus patrocinadas pelo governo que a eles, 
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brasileiros, não dava nada, ou fazendeiros que não queriam saber d 
direitos dos pequeninos, que antes deles alí já se encontravam e, sum 
riamente, afastavam-nos de sua frente. E a esses fermentos de revol 
e de perturbação agregam-se outros, ainda produzidos pela pr6px 
estrada de ferro, e que eram os trabalhadores rústicos ou foragidos 
polícia por eles trazidos dos grandes centros urbanos para o asaenl 
mento de seus trilhos, e que depois não voltavam às  cidades, ficanl 
a fazer parte de toda essa região, cuja vidinha simples e despreocupac 
o progresso, chegado tão de repente, truncara impiedosamente." 

Chegamos a vislumbrar as causas do movimento insurrecional I 

Contestado. Estas podem ser: - reais e aparentes; diretos e indir 
tas; geradoras e condicionadores, recentes ou remotas; superficiais I 

profundas; visíveis ou ocultas. 
Entre as causas humanas salientaremos: - 1. Lutas entre os grand 
proprietários e entre estes e os médios proprietários; 2. Desempre, 
decorrentes do término dos trabalhos da ferrovia São Paulo-Rio Granc 
Entre as causas políticas: - 1. Questão de limite entre dois Estadc 
2. Omissão do Governo Federal; 3. Disputas entre chefes locais; 4. Aç 
policial precária e parcial, com soluções a margem da lei. 

Frades a Monges - O catolicismo rústico no Contestado - A h 
tória do catolicismo rústico no Contestado está ligada de forma defii 
tiva às peripécias reais e as lendas a respeito de alguns monges, beat 
rezadores e curadores itinerantes cuja passagem pelo sul do Brasil dc 
xou marcas visíveis até os dias de hoje. Em contraste com o padre 
porta voz de uma instituição estranha - que, saindo de sua sede par 
quial, situada numa vila ou cidade, também percorre o sertão, o mon 
vivia no sertão. Se o padre era frequentemente um estrangeiro, 
cujo sotaque as crianças caçoavam, os dois primeiros monjes tambE 
o eram, e o último, se não havia nascido fora do Brasil, como seus a 
tecessores, tinha uma vida pregressa igualmente cercada de mistér 
Ao contrário do padre, porém, esses estranhos se deixavam assimil: 
Representava o monge um papel equivalente ao do padre, mas esta 
a serviço e era a expressão da autonomia do mundo religioso rústicc 
Os frades e o catolicismo rústicos - Do mesmo modo que o catolicisr 
rústico da região serrana de Santa Catarina estava ligado à presença d 
monges, o catolicismo oficial vinculou-se à atividade pastoral de frac 
da Ordem Franciscana. O primeiro obstáculo encontrado pela Igre, 
cuja presença na área, até então tinha sido fracamente marcada, : 
o "indiferentismo religioso", ou melhor, o desinteresse generaliza 
pelos rituais mais importantes da religião católica. "A Santa Mis: 
aos domingos, segundo depoimento de frei Rogério Neuhaus, era ass 
tida apenas por três ou quatro pessoas. Só quando havia festa, o po 
acorria mas - abstraindo as raras exceções - não para rezar, m 
para se divertir". 
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O significado do cmnpadrio - Importante o reconhecimento explícito 
do caráter estratégico do compádrio para a análise do revestimento 
ideológico que encobre as relações de dominação-subordinação nas so- 
ciedades rústicas brasileiras. Era prática corrente no sertão do Con- 
testado e, também em todo o Brasil rústico, proceder primeiro ao ba- 
tismo doméstico e depois o da Igreja. Realizado pelo próprio padri- 
nho, em geral um membro da família, o batismo doméstico contrastava 
com o realizado na Igreja quando o sacerdote visitava a região. "O 
agregado procurava para padrinho de seus filhos aquele cujas terras 
ocupava. . .". E mais: - "se o afilhado era agregado de seu padrinho, 
isto dava a ele (e ao patrão), as garantias das sanções religiosas, asse- 
gurando entre as partes a continuidade da proteção e dos servigos de 
um modo muito mais efetivo do que a gratidão, a lealdade e os vínculos 
econômicos. Efetuava-se, desse modo, uma verdadeira multiplicação 
de laços sociais através do batismo". 

VII 

A luta exigiu um esforço conjunto do exército e da polícia, auxi- 
liada pelos vuquea?ms. Teve de enfrentar os mesmos problemas com 
que se defrontou em Canudos: - descmzheçirnento do terreno. Contava 
com superioridade de armas e de efetivo. Oito foi o número de expe- 
dições - outubro de 1912 a 6 de setembro de 1914. Coube ao general 
Setembrino de Carvalho organizar plano de operações que consistiu no 
seguinte: - 1. efetuar amplo cerco dos fanáticos, começando pelos 
centros mais populosos; 2. privar os fanáticos de quaisquer recursos 
provindos de fora da zona de operações; 3. estreitar o cerco paulati- 
namente; 4. Evitar submeter a tropa a influência desmoralizadora das 
emboscadas. 

Após melhor informar-se sobre o terreno, estabeleceu: Linha Norte 
União da Vitória - Rio Negro; Linha Leste - Rio Negro - Papan- 
duva; Linha Sul - Freguesia do Sul - Lajes - Campos Novos; Li- 
nha Oeste - Ferrovia São Paulo - Rio Grande. Contava com um 
efetivo de 8.000 homens. A aviação entrou pela primeira vez em ação. 

Cumpre, no entanto assinalar que muitos dos fatores, particular- 
mente os culturais, econômicos e políticos que engenharam esses mo- 
vimentos insurrecionais ainda estão presentes em nossa estrutura. 

Como características diferenciais da Campanha de Canudos, ha- 
vendo um denominador comum, podemos assinalar: - 1. Desloca- 
mento permanente dos focos de rebelião e resistência; 2. mudanças 
contínuas de chefe, não existindo um líder propriamente dito; 3. luta 
de posseiros-camponeses, expulsos das terras marginais da estrada de 
ferro; 4. preferência pela monarquia ao da república (lei do cão) sem 
diferenciar o conteúdo de cada qual. 
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Para encerrar estas "notas prévias" permito-me fazer diver! 
citações do excelente trabalho de MARLI AURAS - "Guerra do Cc 
testado: a organização da Irmandade Cabocla." Obra profunda e c 
examina com acuidadme o amplo e complexo problema do Contesta 
que enlutou inúmeros lares entre os anos de 1912 e 1916. 

Diz ela (Introdução) : - "Foi com espanto que tomei conh~ 
mento, já adulta, da Guerra do Contestado, sangrento episódio oco1 
do no planalto catarinense nos anos de 1912 a 1916, que envol~ 
milhares de caboclos e boa parte do efetivo do Exército de então. I 
nha perplexidade tinha razões de sobra: como pode uma criatura c 
nasceu no planalto barriga-verde e lá ter realizado boa parte de 5 

escolarização, não ter recebido alguma informação a respeito?" 

"Os caboclos da área contestada entre Santa Catarina e Para 
analfabetos, isolados do restante do país, no interior de uma estruti 
do poder coronelista, vivendo apenas da obtenção dos "mínimos vitai 
ergueram várias "cidade santas" e nelas fundaram a irmandade co 
seu modo concretamente possível de dizer não ao avanço da ord 
capitalista - representada sobretudo pelas modernas empresas 
Grupo Farquhar - invasora abrupta do seu espaço e do seu temp 

"Os pesquisadores do Contestado tem sido unânimes em aponta 
livro de Douglas Teixeira Monteiro ("Os errantes do novo séculc 
como o mais fecundo trabalho na interpretação do conflito". 

"Optei por trabalhar o Contestado reconstruindo a história I 

vencidos. Descrevo esta história através de uma constante progresi 
de fatos. Esta progressão é importante porque (a) me possibilita op 
tunizar, a quem estiver interessado, o conhecimento do desenrolar 
conflito e, sobretudo (b) permite-me explicitar no interior do mc 
mento rebelde, uma evolução no sentido da organização dos cabloc 
E a preocupação básica desse trabalho é esta: recompor a história 
um movimento popular que não descamba para o banditismo - co 
quer a leitura burguesa, realizada fora da coletividade cabocla - n 
sim, percorre tenazmente o caminho de sua própria organização". 1 
todo histórico, crítico e científico. (29-08-1987). 

Maria Isaura Pereira de Queiroz - "O Messiamismo - no Brasil e no Mundo" - 28 ed. - : 
B~asi l  Gerson - "Pequena Hist6ria dos FanAticos do Contestado" - Ministério da Educ 

e Cultura - 1955. 

Illaurlcio Vinhas de Queivoz - "Messianismo e Conflito Social" - nditora CivilizitCáo : 
sileira - 1x6. 

Escola de Comando e Estado-Maior do Ext?rcito - "Guerras Insurreciomis nu Brasil" 
nudos e Contestado) - 1968. 
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Uouglus T&eira Monteiro - "Um confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestado" - 
in vol. 111, O Brasil Republicano - Difel - 1978. 

Praeciscanos n*, Conteatado - in Revista de Cultura Vozes - ano 69 - nQ 5 - 1975. 
Oswaldo R. Cabra1 - "João Maria" - interpretação da  Campanha do Contestado - C ~ m p .  

Ed. Nacional. Brasiliana no 310 - 1960. 
Vougliw Teizeira Monteiro - "Os Errantes do Novo Século" - Livraria Duas Cidades - 1974. 
Benevel de Oliveira - "Planaltos de Frio e Lama" - Os fanáticos do Contestado: o meio - 

o homem - a guerra. Ediçóes FCC - 1985. 

Marli Aurm - "Guerra do Contestado": organização da  irmandade cabocla - Editora da 
USFC/lCortez/Assembléia Legislativa de SC - 1984. 



SUBSfDIOS PARA A HIST6RIA DA ESCOLA 
DE EDUCA-O FfSICA DA USP 

Maria Amália Cmêa  Giffoni 

No decorrer do Cinquentenário da USP (1934J1984) pretendíam 
fazer uma comunicação de ordem geral, abordando fatos do nos 
conhecimento, relacionados com a Escola de Educação Física des 
Universidade. Porém, em virtude da realização da XXIII Olimpíac 
em 1984, em Los Angeles, acontecimento de grande significação e ( 

particular interesse para aquela Elscola, sobretudo pela classificaçi 
e número de medalhas obtidas por atletas brasileiros, preferimos foc 
lizar fatos significativos que abordem os dois setores, embora algui 
com vinculaçóes remotas. Pontos de partida, iniciativas pioneira 
sementes cujos frutos continuam a ser colhidos. 

A Escola de Educação Física do Estado de São Paulo, atualmen 
integrada na USP, foi criada juntamente com o Departamento de Eld 
cação Física e Esportes (DEF), pelo Decreto no 4.855, de 27 de janeii 
de 1931, órgão ao qual ficou subordinada. Só iniciou as suas atividade 
em 1934, por falta de professores especializados. Foi ~gulamentac 
em 4 de março de 1934, pelo decreto estadual 10.034, começando nes 
data o seu funcionamento, após professores terem se especializado r 
Escola de Educação Física do Elxército, no Rio de Janeiro. De iníci 
até a sua independência, o diretor do Departamento era, ioncomitai 
temente, o diretor da Escola. Nestas condiçáes, Dr. Antdnio Baylr 
e Dr. Edmundo Carvalho dirigiram-na. De 1939 a 1951 assumiu 
direção de ambos o Major Sylvio de Magalhães Padilha l. Numa retro 
pectiva a sua figura se projeta, não só csmo ex-Diretor daquela Esco 
por mais de um decênio, como também por ser o atual Presidente c 
Comitê Olímpico Brasileiro, Membro da Corriis;;ão aecut iva  do Comi 
Olimpico Internacional, além de atleta olímpico. 

1. Durante este período, em conseqli&ncia de sua transferencia. como oficial 
Exército, para Passo Fundo (RS), Major Padilha foi substituido por ialgum tempo pt 
Dr. Joaquim Alcaide Valls, voltando depois a reassurnir aquela direção. 

Em ordem cronológica foram seus sucessores, na direção da Escola de Educação Físic 
os professores: Paulo Godoy (1951 a 1953). Alaor Pacheco Ribeiro (1953 a 1957). Floriano 
Alencar (1958 a 1965), Miguel Murano (1% a 1972), Mário Nunes de Souza. (1972 a 197t 
Moacyr Brondi Daiuto (1976 a 1980), Jarbas Gonçalves (1978 a 1984). O atuIal diretor é 
Prof. Jamil André, eleito em 1984, cuja gestão se estenderá até 1988. Os méritos de cai 
um são sobejamente conhecidos. 



REWISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 135 

As atividades e realizações que acompanham a sua vida consti- 
tuem subsídios de grande valor para a História da Educação Física 
contemporânea. Nada mais justo, portanto, que a nossa palavra se 
volva, neste momento, para o "Cavalheiro dos Esportes", como cha- 
mavam-no. 

Relataremos, sinteticamente, acontecimentos expressivos, cujo enfo- 
que, ora se prende a Unidade da USP em apreço e às comemorações 
olímpicas em sua sede, ora a medidas destinadas a melhoria das con- 
dições fíicas e esportivas da nossa gente. A cronologia dos fatos 
oscila entre um campo e outro, como não poderia deixar de ser. 

Além de seus atributos pessoais, a qualificação de campeão bra- 
sileiro e sul-americano de provas de velocidade e de corrida com bar- 
reira (mantida durante vinte anos) e praticante de outros esportes, 
como elemento da seleção brasileira, somava-se o fato de ser professor 
de Educação Física, diplomado pela Escola de Educação Física do 
Exército (RJ). Estas circunstâncias davam a Sylvio de Magalhães 
Padilha condiç0es ideais para dirigir a Escola de Educação Física do 
Estado de São Paulo. Dentre as inúmeras iniciativas tomadas no 
desempenho do cargo relembramos algumas. 

Aboliu em 1939, a famosa "prova de fogo" em vigor no estabe- 
lecimento, realizada no primeiro semestne letivo. Nela os alunos que 
não alcançassem média cinco eram eliminados, sem a possibilidade de 
obtê-la no segundo semestre. A medida tinha por finalidade a seleção, 
já que não haviam testes especializados, iniciais, para revelar as qua- 
lidades psico-motoras dos candidatos, indispensáveis ao curso. A expe- 
riência do Major Padilha o fez perceber que i2 maioria dos alunos não 
foi dada a oportunidade de frequentar pistas de atletismo, piscinas, 
quadras de esporte, instalações raras na época, além de participação 
em ginástica e recreação bem dirigidas, prejudicando sobretudo os 
elementos procedentes do interior. A supressão da "prova de fogo" 
possibilitou à turma, a maior e mais homogênea que passou por aquela 
Escola, superar as dificuldades e adquirir condições para cursá-la. 
A medida produziu resultados satisfatórios, perpetuou-se e a maioria 
dos formados de 1940, dos quais o Major Padilha foi paraninfo, tor- 
naram-se profissionais de alto nível2. Essa mesma turma foi, poste- 
riormente e durante o curso, submetida a testes especializados, em 
caráter precursor, por sugestão do Major Padilha. Veio do Rio de 
Janeiro para aplicá-los, o Dr. Inezil Penna Marinho, professor de Meto- 
dologia da Escola Nacional de Educação Física (RJ). 

Como diretor ampliou as possibilidades da Escola, abrindo novos 
cursos. Foram criados, a partir de 1941, o Curso de Medicina Espor- 
tiva, destinado a especialização de médicos e o Curso de Normalista 
Especializada (em Educação Física Infantil e Recreação). Com esta 
abertura, logo depois foram instalados os Cursos de Técnica Esportiva 

2. O Curso foi reconhecido pelo decreto federal nq 5.723, de 28 de maio de 1940. 
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abrangendo, inicialmente, Futebol e Atletismo, sucedendo-se os d 
Basquete, Voley, Natação, com a finalidade de aperfeiçoar os conhc 
cimentos técnicos nas modalidades mencionadas. A Bcola que mar 
tinha apenas o Curso de Licenciados em Educação Física, formand 
professores, passou a contar com novas opções. Excepcionalmentt 
durante os dois primeiros anos, por decreto especial, foi permitida 
matrícula de profissionais não diplomados, com mais de cinco anos d 
atividade, nos Cursos de Técnica Esportiva 3. 

Outra medida objetiva e necessária tomada na gestão Padilha fc 
referente à Cadeira de Danças, na Escola. Manifestamos, em 195C 
ser indispensável dar maior amplitude e divulgação às Danças FolcE 
ricas, o m  prioridade da8 brasileiras, de aplicação mais imediata na 
escolas pré-primárias, primárias, secundárias, profissionais e no seto 
recreativo. A aceitação dos nossos argumentos determinou a refor 
mulação da disciplina, cuja preocupação anterior e principal eram 
Dança Clássica e a Ginástica Rítmica, passando esta a figurar ni 
cadeira Educação Física Feminina. 

As  excursões feitas pela E~cola  ao interior de São Paulo, ao Pie 
e Curitiba, além de Buenos Aires, com a realização de demonstraçõe 
de Educação Física feminina e masculina, Esgrima e Judô, contri 
buiram para a sua divulgação e demonstraram o alto nivel do ensinc 
adotado. A comissão de professores e alunos que representou a Escol; 
de São Paulo na Instalação da Escola Nacional de Educação Físici 
(Rio, 1939) estabeleceu intercâmbio, do qual resultou a visita desti 
a nossa. Um dos desfiles mais significativos de que a Escola de Sã( 
Paulo participou foi o da inauguração do Estádio Municipal do Paca 
embu (1940), no qual os alunos se destinguiram pela atuação irre 
preensí~~el. Estádio que passou a ser utilizado, também, para a reali 
zação dos campeonatos colegiais, efetuados anualmente, que se encer 
ravam com demonstrações de Educação Física feminina e masculina 
de nivel internacional. Das primeiras encarregáva-se a Profa. Stelk 
Mansur Guérios e das segundas, o Prof. Antônio Boaventura da Silva 
ambos professores das respectivas disciplinas, na Escola de Educaçãc 
Física de São Paulo e com cursos de especialização no estrangeiro 
Demonstrações que se tornaram inesquecíveis pela técnica, beleza f 

atendimento às condições biológicas e climáticas dos nossos educandos 

Coube, ainda, ao Major Padilha, a iniciativa e responsabilidade dt 
construir o Ginásio do Ibirapuera, marco revolucionário na arquitetur: 
esportiva, projeto de fcaro de Castro Mel10 e que se tornou alvo de visi 
tas constantes, inclusive de estrangeiros e sobejamente fotografado 
Faziam parte das edificações, a piscina e o velódromo. O conjunto ser 
viu por longos anos para acolher a Escola de Educação Física, emborc 
destinando-se desde o começo aos dias atuais, à realização de evento: 

- - 

3. Nos dias atuais, os cursos regulares da Escola sáo os de Licenciatura e Pós-Gra 
duação (Mestrado). Os de Medicina Especializada e Técnica Desportiva são ministrado 
quando há procura. O curso destinado à Educação Física Infantil há muito deixou de existir 
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esportivos importantes. Nele permaneceu até sua transferência para 
o "campus" da Universidade de São Paulo, em 1975. 

Para os universitários que o tiveram como Diretor da Escola, 
tornou-se modelo. O idealismo e o trabalho marcaram a sua gestão. 
J á  formados, ao ingressarem na profissão, encontraram nas iniciativas 
e recursos fornecidos pelo Departamento de Educação Física e Espor- 
tes, dirigido por Major Padilha durante anos, simultaneamente com 
a Escola, os elementos necessários para exercerem, com eficiência, a 
carreira. 

A frente daquele Departamento deu início a empreendimentos de 
vanguarda como: a criação dos Campeonatos Colegiais, realizados 
anualmente com a participação de estudantes; a instituição do Trofeu 
Bandeiranties e dos Jogos Regionais que funcionavam como estímulo 
a prática da Educação Física e dos Esportes, congregando adolescentes 
e adultos para competições. Paralelamente, restaurou e ampliou os 
Jogos Abertos do Interior. Organizou, oficialmente, o Esporte no Es- 
tado de São Paulo, que serviu de modelo para outros Estados. Criou 
as  Comissões'Gentrais e Municipais de Esporte, até hoje em vigor e as 
Turmas Volantes que percorriam todo o Estado, levando conhecimen- 
tos técnicos e fazendo com que o interior superasse a Capital em muitos 
esportes. Foram empreendimentos que descontinaram horizontes e 
mostraram a grande visão de seu idealizador, beneficiando em muito 
os interessados em Educação Física e Esportes. A edificação das ins- 
talações esportivas que abrigaram em definitivo o Oepartamento de 
Educação Física e Esportes, situado no Bairro da Agua Branca, repre- 
senta mais uma etapa de sua vida profissional. 

A Escola de Educacão Física de São Paulo, tomou-se independen- 
te  do Departamento de Educação Física e Esportes pela Lei 5.101 de 
31 de Dezembro de 1958 que a transformou em Instituto Isolado de 
Ensino Superior, no Governo Janio Quadros. Desde então passou a ter 
direção própria. De lá para cá muitas conquistas se sucederam. A 
mais importante foi a sua integração na Universidade de São Paulo, 
pelo Governador Abreu Sodré, através do Decreto nv 170 de 10 de de- 
zembro de 1969. Aguardou a construção de sua sede no "campus" da 
Cidade Universitária, concluída em 11 de março de 1975, para se ins- 
talar definitivamente. Peregrinou a vida toda. Sem local próprio para 
funcionar, foi hospede, por ordem cronológica, de instalações no Par- 
que Pedro I1 e ao mesmo tempo a turma masculina tinha aulas prá- 
ticas na Escola de Educação Física da Polícia Militar, da Associação 
Atlética de São Paulo, Clube Regatas Tietê, Esporte Clube Pinheiros 
e, simultaneamente, Parque da Agua Branca, do Clube Espéria, Está- 
dio Municipal do Pacaembu, Conjunto Esportivo do Ibirapuera, de onde 
se mudou para a Cidade Universitária. 

Mais de um decênio após ter deixado a direção da Escola de Edu- 
cação Física, a atuação do Major Padilha veio favorecê-la direta ou 
indiretamente mais uma vez, assim como & USP. A realização dos Jo- 
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gos Pan-Americanos na cidade de São Paulo, em 1963, sob a sua rc 
ponsabilidade, congregando atletas de toda América, que trouxera 
consigo as técnicas mais avançadas, deram aos alunos da Escola e a 
atletas brasileiros, oportunidade de conhecimentos do mais alto nív( 
Nesta ocasião foram construídos, no "campus" da USP, alojameilt 
para receber os atlétas participantes, que depois se destinaram à m 
radia de alunos da Universidade. O velódromo existente na Cidac 
Universitária, foi também empreendimento seu, em época posteric 

Quanto as Olimpíadas, que representam o apogeu de toda aspir 
ção esportiva e ginástica, através de metas sabiamente definidas, 
sua participação constante e destacada nas mesmas, levou-o a Prei 
dente do Comitê Olímpico Brasileiro desde 1963. Recentemente foi r 
eleito pela quarta vez, membro da Comissão Executiva do Comi 
Olímpico Internacional, organização da qual será membro enquan 
viver, ou melhor, "pour la vie", como dizem os estatutos, honra q 
muito poucos recebem. Pertencer a Comissão Executiva do Comj 
Olímpico Internacional, composto apenas de cinco membros, escolhi1 
entre os numerosos representantes internacionais, é distinção que Ir 
receu Sylvio de Magalhães Padilha por sua experiência, probidade 
conhecimento profissional. Seu nome está inscrito no Estádio 
Berlim. 

Pertenceu a outras Comissões do Comitê Olímpico Internacior 
de grande relevância como: Comissão de Programas, Comissão T: 
partite e Comissão de Estudos para a Grécia. Foi Presidente da C 
missão de Inquérito sobre Racismo, na Rodésia (1973 a 1975). 1 
tegrou várias comissões para assuntos das Américas. 

Fazendo parte das comemorações do Cinquêntenário da Univer, 
dade de São Paulo assistimos a dois acontecimentos importantes, r€ 
lizados por iniciativa c?a sua Escola de Educação Física: 1") E m o ~ t  
de Escollas ds Educqão Física que se reuniram para congraçamenta 
outros objetivos. Realizado na Reitoria e muito concorrido, ating 
plenamente a sua finalidade. 20) Solenidade em homenagem cw L 
Olmpiico, efetuada na sede da Escola. 

As festividades tiveram cunho histórico e maior repercussão, p 
coincidirem com a realização das Olimpíadas de Los Angeles, tambE 
ocorridas em 1984. Réplica da tocha olímpica partiu do Monumen 
Ipiranga e percorreu as  antigas sedes da Escola de Educação Física. 

Os locais visitados obedeceram a seguinte ordem: Escola de Ed 
cação Física da Polícia Militar, Associação Atlética São Paulo, Clu 
de Regatas Tietê, Clube Espéria, Coordenadoria de Esportes (Germai 
Bouchard), Recinto de Exposições (Parque da Água Branca), E s t  
dio Municipal (Pacaembu) , Conjunto Esportivo (Ibirapuera) e E 
porte Clube Pinheiros. Foi levada por alunos de estabelecimentos cc 
gêneres, que se revezaram até atingir o "campus" da USP. Em cai 
sede, representantes das turmas que nela estudaram se faziam pr 
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sentes, a espera do símbolo olímpico. A solenidade oficial, na Escola, 
compareceram atletas brasileiros que competiram nas Olimpíadas an- 
t e r i o ~ s ,  técnicos, médicos, massagistas e outros elementos que delas 
participaram (4), além de representações de Escolas de Educação Fí- 
sica do Interior e da Capital. Tomaram parte as Escolas de Educa- 
ção Física de: Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santo André, São Caetano 
do Sul e Sorocaba. A Capital foi representada pela de Santo Amaro e 
da USP. 

A sessão foi aberta pelo Diretor da Escola de Educação Física da 
USP, Prof. Dr. Jamil André, e nela estiveram presentes o corpo do- 
cente, discente, funcionários, ex-alunos e convidados. Major Sylvio de 
Magalhães Padilha presidiu os trabalhos, proferiu o discurso oficial e 
foi encarregado da entrega das medalhas. Deferências a quem partici- 
pou de todas as Olimpíadas a partir de 1932, de início como atleta e 
depois como Membro do Comitê Olímpico. Universitárias com vesti- 
dos brancos, à moda grega, colaboram nos trabalhos, sob revaada de 
pombos, tendo como fundo musical o Hino Olímpico, cantando em gre- 
go, a língua de origem. 

As festividades do Dia Olímpico incluiram, ainda, a inauguração 
de uma placa de bronze, na Escola de Educação Física da USP, com 
o nome de professores e alunos da primeira turma, 1935, vários deles 
presentes. 

Muitos dos fatos referentes à Escola de Educação Física (a qual 
voltaremos, oportunamente, com outros enfoques) , ao Departamento 
de Educação Física e Desportos e aos movimentos esportivos e olímpi- 
cos foram, por nós, acompanhados de perto como aluna, professora se- 
cundária, técnico de Educação e professora catedrática daquela unida- 
de da USP. Recorremos a fontes bibliográficas e as pessoas para com- 
plementação de alguns dados. Restringimo-nos aos aspectos ventila- 
dos, pela razão exposta, embora outros registros e nomes merecessem 
referências. 

-- 
4. Os atletas "olímpicos" da Escola. homenageados, foram: Sylvio de Magalhães 

Padilha (Atletismo), Moacyr Brondi Daiuto (Basquetebol), Maria Lenk (NataçHo). Alberto 
Marson (Basquetebol), Edson Bispo dos Santos (Idem). Nelson Pmdêncio (Atletismo), Antô- 
nio Carlos Moreno (Voleibol), Pedro Morilla Fuentes (Basquetebol), Wilson Bombarda 
(Idem), Amaury A. Passos (Idem), José Aparecido dos Santos (Joy) (Idem), José Edvar 
Simões (Idem), Valderby Romani (Voleibol), Helio Silveira Moraes Pinto (Idem), Carlos 
Catalano Cal lej~  (.Tuda), Nestor Soares Piiblio (Ginástica Olímpica), e, ainda Pedro Barros 
Silva (dirigente). 



OS IDEAIS NA VIDA DE EUCLYDES 
DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - Patrono 

DISCURSO DE POSSE 
DESIDÉRIO ALFREDO FONTANA 

A vida de cada um é um encontro vital com os valores que trans- 
cendem ao homem, permanentes que são. Mas a vida de cada um 
não se define por este encontro apenas, mas pela fidelidade do sim que, 
um dia, livremente, cada um tenha dado ao que lhe soou ser sua vota- 
ção. Fidelidade que exige sacrifícios. Não é difícil entender que fide- 
lidade é quase sinônimo de sacrifício, de renuncia, de capacidade de 
entrega a algo que vale a pena, que transcende a mera busca do agra- 
dável, do sensível, do próprio ego. 

Tudo isso é perfeitamente compreensível quando se fala em valores 
de uma vida, quando se quer falar de alguém que deixou a sua marca, 
que não passou pela vida como aquele de quem se disse que não foi 
útil a ninguém. Qualquer indivíduo é capaz de sentir, com intensidade, 
o drama de uma vida inútil e a imensa alegria e a admiração de outra 
que busca os valores inerentes a natureza humana, que não se julga rea- 
lizada enquanto não se entrega a realização dos demais. 

Por isso, os homens são capazes de dar por eles - pelos valores 
- a vida, a honra e os bens materiais. Se fosse relativo - mero fruto 
de um historicismo e, portanto, conjuntural, o sacrifício humano seria 
puro desatino. Hartman, com efeito, afirma "que os valores têm um 
"ser em si", independente das opiniões do sujeito e constituem autên- 
ticos objetos das ciências naturais, têm um modo de ser também imu- 
tável, absoluto. Mas exatam'ente por ser absoluto, sendo o homem 
um ser relativo que busca o absoluto, o valor, segundo Windelband "é 
um dever ser, que pode não ter realização de fato, mas é o único 
que pode dar verdade, bondade e beleza as  coisas julgáveis." O encon- 
tro vital do homem com os valores não é com algo já acabado, mas é 
com algo a construir, é com algo que exigirá dele a decisão livre de 
abraçá-lo para sempre, sejam quais forem as conseqiiências. 

Foi deste tipo o encontro de EUCLYDES DE OLIVEIRA FI- 
GUEIREDQ com valores que nortearam sua vida. 

É dele, em conferência na Associação Brasileira de Imprensa, logo 
após a redemocratização de 1945, o destaque do valor das idéias, que 
não se confundem com ideologias por serem estas corpos fechados de 
idéias, excludentes por sua natureza, do plurarismo, mesmo em maté- 
ria de pura organização social, que não comporta dogmas. As idéias 
requerem debates e, portanto, impulsionam a liberdade de pensamento; 
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as ideologias exigem, em matéria de pensamento humano, adesões 
incondicionais e são, conseqüentemente, tentativas de impor uma visão 
parcial à totalidade da sociedade, justificando os sistemas de força e de 
absolutismo em relação àquilo que é, por natureza, relativo. 

Afirmou EUCLYDES FIGUEIREDO: "Lutamos de armas na 
mão; lutamos, porém, por um ideal, pois sabíamos que o papel das 
idéias nas convulsões dos povos é sempre mais importante e prepo- 
derante que o reservado à ação das baionetas e ao troar dos canhões." 

O ideal de liberdade para o povo - para todos - levou EUCLY- 
DES FIGUEIREDO inúmeras vezes a prisão, uma delas pelo período de 
quatro anos, além de ser enviado ao exílio com um grande número de 
brasileiros, civis e militares, também fieis aos ideais que defendiam. 

Já no Estado Novo, em represália pela sua fidelidade ao ideal de 
liberdade, presente em todos os momentos de sua vida, não só teve 
cassada sua patente e confiscados seus vencimentos de militar refor- 
mado, mas foi-lhe decretada a morte civil, passando sua esposa à condi- 
ção de "VIUVA" para efeitos de percepção de meio-soldo e montepio 
e dois de seus filhos continuaram matriculados no Colégio Militar como 
"órfãos". Em 1942, deram-lhe, apesar de ter-se negado a requerê-la, 
a liberdade condicional. Na defesa da liberdade para todos, abria mão 
de sua própria liberdade pessoal. 

Se EUCLYDES FIGUEIREDO realçou o valor das idéias - o poder 
das idéias - cabe a nós, que o homenageamos nesta tarde, escolhendo-o 
nosso patrono, destacar o valor do exemplo e a fecundidade que dele 
decorre. Pode-se perfeitamente avaliar o que foi, para sua família, 
esposa e filhos - os sacrifícios impostos pelos acontecimentos que o 
cercaram, mas, sem dúvida, animava a ELE o exemplo que queria 
deixar para os filhos, dos quais, se viu muitas vezes apartado. 

A fecundidade do exemplo de dedicação a um ideal pode-se medir, 
no caso de EUCLYDES FIGUETREDO, pela própria perseverança de- 
monstrada na história de hoje, na árdua caminhada que conduziu à 
abertura política. Até que ponto a sociedade está se beneficiando da 
fidelidade a democracia de EUCLYDES FIGUEIREDO, é resposta que 
está acima de conjeturas. Até que ponto o sacrifício de quatro anos de 
prisão contribuiram para seis anos de mandato presidencial é algo 
que ficará sempre sem resposta, pois, tem seu fulcro na lição de que 
a uns cabe a semeadura e a outros, a colheita, para que o homem 
compreenda que somos todos complementares e vitalmente necessários 
uns aos outros, na medida em que usamos os nossos dons em beneficio 
de nós mesmos e dos nossos semelhantes, sem exclusões indevidas nem 
esmagamentos da pessoa, sob a alegação de interesse coletivo. 

A liberdade, porém, como os demais valores, é um eterno "vir 
a ser". Exige de cada um de nós e de cada geração a continuidade na 
luta. Nenhuma vitória, nesse campo, é definitiva. O preço dos valores 
de sempre é a eterna luta por preservá-los. 
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Voltando ao G m R A L  EUCLYDES FIGUE3RED0, a vida de 
alguém não se define apenas pelos acontecimentos de que participa. 
Não se define apenas pelos atos que pratica, nas circunstâncias que a 
cercam. Dessa participação e desses atos dimanam, em sua essência, 
os valores que dão o sentido de uma vida, que revelam a sua densidade 
pessoal e social e até e, especialmente, a densidade espiritual. 

Ao descrever como via São Paulo, EUCLYDES F'IGUEIREDO 
teve a percepção do problema da liberdade econômica que hoje é, em 
face do grave problema do ESTADO-E2VPRESARI0, a reivindicação 
por excelência das forças que se concentram em torno da livre inicia- 
tiva, na vanguarda de sadias pressões da sociedade, em favor de tudo 
que representa a civilização que se forjou em São Paulo. 

Assim se referia EUCLYDES FIGUEIREDO ao nosso Estado: 
"um povo industrial, empreendedor, acostumado a fazer repousar a sua 
atividade no desenvolvimento normal da vida de trabalho, nunca se 
sentirá seguro se está a mêrce dos imprevistos que cerceiam suas ga- 
rantias individuais e sua liberdade de produzir"; e acresoentou: "Repre- 
sentando por si só o riiaior contingente de produção e da economia do 
Brasil, sempre que é ferido nesses direitos essenciais, a Nação inteira 
é atingida." 

A liberdade política, como irmã gêmea da liberdade econômica, foi 
o cerne do ideal de EUCLYDES F'IGüEIREDO. Não foi uma questão 
abstrata. No discurso que fez aos militares, em razão de seu retorno 
ao Exército, após lembrar a "enorme escola de iniciativas, quase sem- 
pre ausente de recursos, que é o serviço militar e de destacar a con- 
tribuição das Forças Armadas no desenvolvimento econômico e edu- 
cacional das populações, incita seus camaradas a serem "sempre, por 
uma gloriosa fatalidade, forças armadas do povo. Disse ele: "Contra 
ele nunca voltareis as  vossas armas, que vos pertencem para defen- 
dê-lo; jamais sereis uma casta, jamais tereis privilégios, que não sejam 
os do próprio povo, pois esta foi, tem sido e será a vossa glória." Sus- 
tentou a seguir que "repousa sobre as classes armadas - e precisa- 
mente sobre o Exército, que tem mais direto contacto com o povo - 
a confiança da Nação em um período de vida tranqüila, que possibili- 
te  a últimação de sua rerstmturação democrática". 

EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO nasceu no Rio de Ja- 
neiro em 12 de novembro de 1883. 

Seu pai, João Baptista de Oliveira Figueiredo, nome que iria repe- 
tir-se num filho que chegou à Presidência da República, era funcioná- 
rio público; trabalhava no que, outrora, se chamava de Tesouro Na- 
cional. Mas, eis que os ânimos patrióticos, aquecidos pela Guerra do 
Paraguai, transformam-no em Voluntário da Pátria. Segue para a 
frente de combate, onde cria o primeiro serviço de Intendência do 
Exército Brasileiro. 

O Voluntário da Pátria morreu pouco depois de voltar da guerra. 
Seu filho caçula, Euclydes, tinha sete anos. O destino traçava a sua 
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teia. Na família numerosa e pobre, o menor da prole tinha de subir 
e descer o morro de São Januário, carregando marmitas para frequeses. 
A possibilidade de ingresso no Colégio Militar do Rio de Janeiro, na 
condição de filho de veterano do Paraguai, abriu-lhe a porta da reas- 
censão social, como a tantos outros brasileiros. 

Na Escola Militar da Praia Vermelha, destacou-se nos estudos e 
no atletismo. Não só tirou notas acima da média, como quando fez 
parte do primeiro grupo de competidores na travessia da baía de Gua- 
nabara, a nado, e foi dos que escalaram o Pão de Açúcar para, no seu 
topo, plantar a bandeira nacional, quando da chegada de Santos Du- 
mont ao Rio de Janeiro, após celebrizar-se na França com seus balões 
dirigíveis. 

Na Praia Vermelha, sua generosidade de adolescente levou-o a 
participar da revolta militar e popular contra a vacinação obrigatória. 
Hoje parece absurda uma revolta calcada em tais fundamentos. Mas, 
em 1904 ainda não havia convicção generalizada quanto à eficácia da 
vacinação. Contra ela se uniram jacobinos, positivistas e liberais, 
numa espantosa frente única. O próprio Rui Barbosa clamava do Se- 
nado: "Assim como o Direito veda ao poder humano invadir-nos a cons- 
ciência, assim lhe veda transpor a epiderme". Dizia ainda o genial 
baiano: "O ESTADO mata, em nome da lei, os grandes criminosos. Mas 
não pode, em nome da Saúde Pública, impor o suicídio aos inocentes." 
OUTROS TEMPOS! 

O perdão pela sua participação na revolta, ao lado de toda aquela 
geração, viria a ser sua primeira anistia. 

Por ocasião da modernização das Forças Armadas Brasileiras, 
Euclydes Figueiredo se vê inserido nesse movimento pioneiro e é en- 
viado, ainda alferes, para estagiar, durante dois anos, num regimento 
de cavalaria, em Ohlau, na Prússia Oriental, de 1911 as vésperas da 
primeira guerra mundial. 

Participa das lutas do Contestado, vendo então de perto a miséria 
e a opressão em que se mergulhava o trabalhador rural, ainda por cima, 
acoimado de fanático religioso, numa das repetições da tragédia de Ca- 
nudos, tão bem retratada por Euclydes da Cunha. Foi no Contestado 
que Euclides Figueiredo recebeu a condecoração que mais prezava, me- 
dalha de ouro, por ter salvo a vida de um soldado que morria afogado. 

Pouco antes, contraíra matrimônio com Valentina Bastos da Silva, 
filha do médico Guilherme da Silva, que muito se destacou no combate 
a febre amarela em Campinas. Da união nasceram os filhos Guilher- 
me e Luís Felipe, profissionais liberais; João Baptísta, Euclides e Dio- 
go, militares como o pai; uma filha, Maria Luíza, casada com o médico 
Rafael Pereira da Silva, típica família grande de classe média urbana, 
já no Brasil daquela época. 

Retomando ao Rio de Janeiro, em 1922, tornou-se instrutor na 
Escola Militar do Realengo, onde ajuda a debelar uma rebelião, soli- 
dária com o levante do Forte de Copacabana. 
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Em 1923, contribui para o Tratado das Pedras Altas, que pacificou 
o Rio Grande do Sul. 

Em 1930, fiel a sua formação democrática e ao seu espírito de LI- 
BERDADE, recusa-se a participar da Revolução encabeçada por Getú- 
lio Vargas, encontrando-se ele no comando da 2a Divisão de Cavalaria, 
em Santana do Livramento. É preso. 

Em 1932 torna-se chefe militar da Revolução Constitucionalista 
de São Paulo. 

Em 1934, anistiado, candidata-se a Deputado a Assembléia Na- 
cional Constituinte, mas não se elege. 

Em 1935 funda a firma PALIMÉRCIO & FIGUEIRFZDO, em com- 
panhia de seu amigo Palimércio de Rezende. 

Em 1937, o golpe do Estado Novo encarcera-o. Apoiava a candi- 
datura de Armando de Salles Oliveira. 

Em 1938 é acusado, perante o Tribunal de Segurança Nacional, de 
tentar beneficiar-se do levante integralista para sair da prisão. Nega, 
invocando suas convicções democráticas liberais. 

Em 1939, colabora sob pseud6nimo "UM OBSERVADOR NIILI- 
TAR", em "O JORNAL" e também anonimamente no "JORNAL DO 
COMMERCIO", do Rio de Janeiro. 

Em 1942 vê-se solto, sem qualquer interferência de sua parte. Re- 
torna a conspiração contra o Estado Novo. 

Em 1945 participa da redemocratização do país, como um dos fun- 
dadores da UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL. É de novo anis- 
tiado, agora na patente de General. 

Em 1946, defende, com destemor, a extinção da Polícia Especial e 
a ampliação da anistia, como Deputado a Assembléia Nacional Consti- 
tuinte pelo então Distrito Federal. Também apresenta projeto de lei 
de Direito Autoral. 

Em 1950 não se elege Senador pelo então Distrito Federal. Aceita 
a direção da COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLE- 
TIVOS DE SÃO PAULO (CMTC), mas logo renuncia em protesto 
contra as irregularidades ali existentes. 

Em 1951 abandona a política, dedicando-se a sua profissão de En- 
genheiro. 

Em 1953 publica o livro "C0NTR;LBUIÇÁO PARA A HIST6RI.A 
DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932." 

Em 1963, falece em Campinas, aos 20 de dezembro. 
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Não é possível, nesta oportunidade, deixar de pronunciar algu- 
mas palavras sobre a insidiosa, malévola, pérfida insinuação, aliás, 
mais do que insinuação, a afirmação recentemente feita pela Secre- 
taria de Educação do Estado de São Paulo, quando, numa de suas pu- 
blicações, refieriu que a Revolução de São Paulo, em 1932, teve índole 
separatista, aleivosia que foi imediatamente repelida pela opinião pú- 
blica e que deu margem a ampla e brilhante defesa feita pela Socieda- 
de Veteranos de 32 - MMDC e pelo nosso confrade J. B. Silveira Pei- 
xoto, com o aplauso de todas as categorias da sociedade de São Paulo. 
Tão contundente foi a defesa de S. Paulo ,em pleito judicial, este, apo- 
iado no brilho da inteligência do jurista Prof. Washington de Barros 
Monteiro, que a própria Secretaria da Educação viu-se obrigada a 
retratar-se, restaurando, assim, a verdade histórica. 

Esta lamentável assacadilha contra São Paulo foi, já antes, objeto 
de brilhante defesa feita pelo saudoso Ministro e Acadêmico Pedro 
Rodovalho Marcondes Chaves, em seu memorável discurso, pronunciado 
por ocasião das comemorações do cincoentenário da Revolução Consti- 
tucionalista de 1932, quando disse: "Estão aí as  provas de que a Ftevo- 
lução de 9 de Julho de 1932 não era separatista nem revanchista, mas 
sim a legítima expressão de todos os brasileiros livres, desde os que 
habitavam a região equatoriana, até os que honravam as terras da 
fronteira-sul. Mesmo os que não ouviram as palavras de Raul Pilla e 
as advertências de Assis Brasil. A Revolução era Constitucionalista, 
por vontade unânime do povo brasileiro. As calúnias, as infâmias, as 
mentiras que reuniram a maioria das forças militares, que obrigaram 
São Paulo a combater sozinho em seis frentes, tão fáceis de destruir, 
de há muito as  arrasou o grande Ministro Costa Manso, nome tutelar da 
terra paulista." 

Prossegue o Ministro Pedro Chaves: 

"Os escribas e arautos da ditadura, na tarefa fratricida contra São 
Paulo, mentiram e investiram contra os princípios mais rudimentares 
da lógica, injuriando a inteligência do povo. No afã a que se propu- 
nham, de ferir a Liberdade e o Direito de manifestação da vontade, 
além da aplicação dos métodos mais violentos, alegaram que a Revo- 
lução de 9 de Julho era separatista, intentada pelos vencidos de 30, 
carcomidos, para voltar ao poder. Estranho separatismo que lança 
seu primeiro manifesto ao povo paulista, assinado pelo General Isidoro 
Dias Lolpes e Pelo Coronel Euclydes de Oliveira Figueiredo, do Exér- 
cito do Brasil. Manifesto que diz em seu preâmbulo: "Neste momen- 
to assumimos a inteira responsabilidade do comando das Forças Revo- 
lucionárias, empenhadas na luta pela imediata constitucionalização do 
País." 

A presença de Euclydes de Oliveira Figueiredo, no comando das 
Forças Revolucionárias de 1932, espírito liberal de pureza cristalina, 
caricca de nascimento, foi a prova mais acabada e insofismável de que 
a Revolução movida por São Paulo era de fato Constitucionalista. 
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Muitos anos depois. numa apreciação comparativa entre os pre- 
parativos de São Paulo em 1932 e a organização da Forca Expedicio- 
nária Brasileira para I1 Grande Guerra - de 1939/1945, disse Eucly- 
des de Oliveira Figueiredo : 

"Para se ter uma idéia. do que representou o esforço de São Paulo, 
bastará lembrar que, 11 anos mais tarde, quando o Brasil decidiu 
entrar na guerra ao lado dos aliados, quase dois anos foram consu- 
midos no preparo de uma Força Expedicionária, cujo efetivo não era 
maior do que o dos constitucionalistas civis postos nas trincheiras em 
menos de um mes." 

Em sua notável obra "Contribuição para a História da Revolução 
Constitucionalista de 1932", diz Euclydes de Oliveira Figueiredo: 

"Os que atribuem benefícios para o país como resultados exclusi- 
vos da revolução de 3 de outubro de 1930 deixam de considerar a força 
da evolucão que, normalmente se ia processando nos nossos costumes 
políticos e administrativos. Desse ponto de vista pode dizer-se que 
aquele tormentoso acontecimento da vida nacional constituiu simples- 
mente um verdadeiro desastre; uma catástrofe, incentivando os aveil- 
tureiros uudaciosos e decepcionado todos os que para ele cooperaram 
com sadias intenções patrióticas. O decantado programa da Aliança 
Liberal ficou como letra morta, após a vitória de sua pregação; homens 
de talento, propagandistas ardorosos de ideais alevantados, uma vez 
alçados, de súbito, ao poder, que chegaram a descrer de alcançar, não 
souberam, ou não puderam, nele manter-se com o prestígio que lhes 
deu o êxito. Transigiram, transigiram muito; desfiguraram 2s inten- 
cõeç que proclamavam. E o que ficou foi o desacerto, a quebra do 
ritmo de um acentuado progresso. Nem as alteracões do sistema elei- 
toral, com o voto secreto, nem as modificações introduzidas na admi- 
nistração pública, nem a incipiente e defeituosa legislação social ur- 
bana, cujo grave crime seria o de arrastar para as  cidades o homem 
do campo, nem outras muitas e boas intenções justificam o abalo que 
sofreu a Nacáo, com o golpe vibrado contra as suas instituições. 

Erarn coisas que o tempo, acarretando constantes remodelações, 
haveria de introduzir nos nossos costumes, dentro da ordem legal, sem 
violências. No mais houve que eliminar e esquecer muitos males, que 
os seus próprios criadores acabaram, eles mesmos, renegsndo. Revi- 
veu-se, por força do desenvolver dos acontecimentos, o sábio e muitas 
vezes desprezado ensinamento de que "o tempo não concorda com aqui- 
lo que é feito sem o seu concurso." Destrói os males ou os corrige, é 
certo; mas deixa, no seu rasto, sulcos que dificilmente, ou nunca, se 
apagam. Quinze anos de ditadura, com uma ligeira interrupção que 
nem bastou para tranqüilizar os espíritos; desmandos de toda espécie; 
a permanente propaganda de desmoralização do poder legislativo po- 
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pular; a violação da independência do poder judiciário; a destruição 
das liberdades individuais; o estelionato, o peculato, o furto da coisa 
pública, erigidos em norma de vida, são ainda hoje lembrados pelas 
conseqüências que deixaram. E, o maior crime de todos, a destruição 
do sentimento democrático de toda uma geração que, após 1930, apren- 
deu desde os bancos escolares a vitória sem o mérito e sem a emulação, 
a conquista de títulos sem estudos, a de cargos sem encargos, a de 
gozos sem deveres. A volta ao regime constitucional, por um lustro in- 
teiro de prática, não assegurou o restabelecimento da vida normal do 
país, não restabeleceu a certeza do respeito aos direitos do cidadão, 
sempre ameaçados pelo fantasma de um novo golpe. Por outro lado, 
o desencadeamento de campanhas demagógicas, em que as ofertas 
mirabolantes de paz social, de bem-estar geral, diminuição do custo 
de vida, chocam-se com os evidentes interesses dos propagandistas ou 
com a inépcia em atender aos justos anseios de uma população de que 
não sei o que mais admiro, se a esperança ingênua ou a paciência so- 
fredora. Ainda há falta de confiança. E serão precisos mais alguns 
decênios de prática sincera do regime constitucional, para que o povo 
brasileiro recupere a plena consciência dos seus direitos e aprenda ta- 
teando nas Últimas sombras da ditadura, entre erros, incertezas e 
decepções, a discernir os que o levam à ruina, ou à liberdade". 

Estes são, minhas senhoras e meus senhores, alguns dos aspectos 
multi-facetados da figura histórica que, escolhendo para meu Patrono, 
estou trazendo para ãentro dos umbrais deste nobre Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo. EUCLYDES DE 0L;IVEIRA F'IGUEIREDO 
sofreu muito por ter  esposado, ao lado de São Paulo, os ideais de 1932, 
que eram os ideais de LIBERDADE! É por isso que ele se incorpora, 
a partir de hoje, e definitivamente, a este venerando sodalício. Dora- 
vante, quando os espíritos dos homens ilustres que fizeram a grandeza 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e a grandeza de nossa 
terra, quando, alta madrugada, tudo estiver em silêncio nesta casa, 
cessada o "bru-ha-ha" da cidade, quando estes espíritos vierem percor- 
rer estas salas, quando vierem acariciar os livros da biblioteca do Ins- 
tituto, sobre os quais tanto se debruçavam, quando esses espíritos sa- 
grados vierem, numa verdadeira farândula de luzes e sombras, parti- 
cipar das tertúlias programadas no além, a eles se juntará o espírito 
do GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUl3IR;EDO, herói de 
32! (16-4-1986) 

Perfis Parlamentares - Euclides Figueiredo - de Vamireh Chacon. 

Contribuição para a História da Revolução Constitucionalista de 1932, de Euclydes Figueiredo. 

Prõdromos de 1932, de Odilon da Costa Manso. 

O Ideal cla Revolução Constitucionalista de 32, de Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. 

Os ideais ma vida de Euclydes Figueiredo, de José Carlos Graça WBgner. 



ATAS DE 1.986 

ATA DA SESSiÃO DO DIA 
15 DE JANEIRO DE 1986 

Aos quinze de janeiro de mil nove. 
centos e oitenta e seis, com início às 
dezoito horas, na sede, reuniu-se o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo em Assembléia Geral Ordiiiária 
para a prestação dw contas das ativi- 
dades adininistrativas e financeiras, 
correspondentes ao ano de 1985, como 
determina o Estatuto. Presentes os 
consócios: Lycurgo de Castro Santos 
F-lho, Moisés Gicovate, Duilio Crispim 
Farina, Vinicio Stein Canipos, Geraldo 
Dutra de Moraes, Renato Báez, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques. José 
Leandro de Barros Pimentel, Mário 
Savelli, Itamar Bopp, Roberto Macha- 
do Carvalho, Moacir França, Paul Do- 
novan Kigar, José da  Veiga Oliveira, 
Dcsidério Alfredo Fontana, José Vicen- 
te n e i t a s  Marcondes, José Geraldo 
EEvaingelista, Adérito Augusto de Mo- 
res Calado, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, João Rabello de 
Aguiar Vallim, Douglas Michalany, J. 
Pereira, Antonio Barbosa Lima. 01 pre- 
sidente em exercício Lycurgo de Castro 
Santos Filho abriu a Assembléia, asses- 
sorado pelos primeiro e segundo secre- 
tários, Moisés Gicovate e Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho e 
pelo primeiro orador Vinicio S<tein 
Campos, participou a sua assunção h 
Presidência pelo falecimento do queri- 
do e sempre lembrado presidente JosB 
Pedro Leite Cordeiro, a quem pediu 
um minuto de silêncio de pesar e de 
saudades. A seguir, anunciou sessão 
solece «in memorian» para o dia 3 de 
fevereiro próximo, à s  20 horas, na sede, 
promovida em conjunto com a s  enti- 
dades que associnram às cerimônias 
fúnebres, por ocasião do passamento, 
isto é, Academia. Paulista de Letras, 

Instituto Genealógico Brasileiro, Asso- 
ciação dos Cavaleiros de São Paulo, 
Academia Cristã de Letras, Academia 
Pnulista de História, Ordem dos Ca- 
valeiros de Malta, Academia Hispa- 
no-Brasileira de Ciências, Artes e Le- 
tras e o Instituto Histórico e Geográ- 
fico Guarujá-Bertioga. Em virtude de 
tratar-se de numeroso grupo de enti- 
dades, propôs e foi aceito que a ceri- 
mônia tivesse oraàor único, o primeiro 
orador do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, Vinicio Stein 
rnmpos, e, ao mesmo tempo, eskva 
ligado ao presidente Leite Cordeiro 
sentimentaimente por longa e grande 
amizade. Também participou e propôs 
mago de agradecimento ao jornal «O 
Estado de S. Paulo\>, extensivo ao dire- 
tor José 1M: Homtm de Montes, por 
ter publicado o anúncio da missa de 
sétimo dia, sem qualquer ônus. Con- 
tinuando, o segundo secretário Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho 
leu atas das sessões realizadas em 
vinte e um de agosto, quatro de setem- 
bro, dois de outubro, dezesseis de ou- 
tubro de mil novecentos e oitenta e 
cinco, que foram devidamente aprova- 
das. Prosseguindo, o primeiro secre- 
tkrio Moisés Gicovate leu o relatório 
geral das atividades da Diretoria no 
ar,o de mil novecentos e oitenta e cin- 
co, rico em prornoç6es do mais alto 
interesse do sodalício e de São Paulo, 
em defesa da  mem6ria das nossas tra- 
dições e dos nossos antepassados. Bas- 
ta citar, entre outras, a criação do 
Centro de Estudos Históricos - CHHIS 
e as celebrações do cinquentenário da 
morte de Pedro de Toledo e do Bicen- 
tenário do padre Piogo Antonio Feijó, 
oficializadas pelo governo do Estado 
de São Paulo. Também lhe coube a 
leitura do balanço de mil novecentos 
e oitenta e cinco, na  ausência do pri- 
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meiro tesoureiro Adriano Campanhole. 
Os dois relalórios foram aprovados 
com voto de louvw à administração 
José Pedro Leite Cordeiro. Com a pa- 
lavra o presidate Lycurgo de Castro 
Santos Filho convidoii os sócios, para 
a sessão tradicional e estatutásia co- 
memorativa da fundação de São Paulo 
e do Instituto, dia vinte e cinco de 
janeiro, às 15 horas, na sede. Segui- 
ram-se manifestações de pesar pelo 
trespasse do presidente José Pedro 
Leite Cordeiro pelos consócios: Gen. 
Langleberto Pinheiro Soares, embaixa- 
dor de Portugal, Adriano de Cama- 
lho, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Msrques, Mário Savelli pela Sociedade 
Amigos da Cidade i Pen Centre de 
São Paulo, anurciando que solicitou e 
foi atendido em merecida homenagem 
de rua de São Paulo com seu nome, 
Vinicio Stein Campos por Capivari, 
Roberto Machado Carvalho por Itu, o 
que acresceu mais dois votos de pesar 
pelo acadêmico Ibiapaba Martins e pelo 
professor Fernando Broudel, grande his- 
toriador francês, professor fundador da 
USP, Moisés Gicovate, testemunho dia 
a dia com o presidente Leite Cordeiro 
e Douglas Michalany pela Academia 
Cristã de Letras. Em nada mais haven- 
do o presidente Lycurgo de Castro San- 
tos Filho declarou encerrada a sessão 
e este secretário A. B. Galvão Bueno 
Trigueirinho lavrm a ata e lhe dá fé. 
Lycurgo de Castro Santos m o ,  Moi- 
sés Gicovate, Augusto Eenedito Galváo 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA S E S A O  SOLENE 
DE 25 DE JANEIRO DE 1986 

Aos vinte e cinco de janeiro de mil 
novecentos e oitenta c seis, às quirize 
horas, na sede, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo 
em sessão solene para celebrar a data 
da Fundação de %o Paulo e o aniver- 
sário do sodalício, na forma do Esta- 
tuto. Presentes: Lycurgo de W t r o  
Santos Filho, Duilio Crispim E'arina, 
Tsunezo Sato, MoisBs Gicovate, Vinicio 
Stein Campos, Paulo Zingg, Odilon 
Nogueira de Matos, Heliodoro Ten&- 
rio da Rocha Marques, Renato Báez, 
J. Pereira, Paul Donovan Kigar, Hen- 
rique L. Alves, Augusto Benedito Gal- 
v30 Bueno Trigueirinho, Moacir Fran- 
ça, Odilon da Costa Manso, Mário 

Savelli, Antônio de Arruda Dantas, 
José da Veiga Oliveira, Olga Panta- 
leão, Pe. Helio Abranches Viotti, Ri- 
cardo Román Blanco. 01 presidente em 
exercício Lycurgo de Castro Santos 
Fllho abriu a sessão assessorado pelo 
primeiro e segundo secretários Moisés 
Gicovete e Augusto Benedito GalvSo 
Bueno Trigueirinho e pelo primeiro 
ora8or Vinicio Stein Campos. Convic?ou 
para a mesa Paulo Zingg - secretário 
de Educação òo mmiicípio, Mário Sn- 
velli - presidente d s  SocierZade Ami- 
gos da Cidade e do Pen Cmtre e Duilio 
Crispim Farina - presidente da Ara- 
demia de Ciências s Artes Hispano-Bra- 
sileira. Como primeiro Rto, evocou o 
presidente José Pedro Leite Cordeiro 
com comoção e carinho e propôs um 
minuto de silêncio. Em seguida, deu 
a palavra ao orador oficial Vinicio 
Stein Campos para a oração alusiva 
BS comemorações. O professor Vinicio 
Stein Campos contou a história do 
nosso Instituto, a quem chamou «Casa 
cia História Nacional Paulista», desde 
a fundação, principais etapas, conqus- 
t a  da sede prdpria e das figuras lumi- 
mares que o construiram, hoje o maior 
patrimônio dz mem6ria de São Paulo, 
de sua terra e de sua gente. Outro 
valioso aspecto da oração é que Vinicio 
Stein Campos situou cada momento do 
Instituto no tempo e no espaço co 
cenário da vida paulista e brasileira. 
Para que fique gravado o antológico 
pronunciamento, esta secretaria repro- 
duz na íntegra o final, isto é, as con- 
clusões: «Senhores: Ao render o nosso 
preito cívico zos fundadores de São 
Paulo, de Nóbrega a Anchieta, de Ti- 
biriçá a Caiubí, ele Martim Afonso a 
João m a l h o ,  evoquemos os feitos 
que se seguiram nesses quatrocentos o 
trinta e dois anos, de mil quinhentos e 
cinqüenta e quatro a mil novecentos 
e oitenta e seis, à criação 80 povoado 
junto ao paitio do Colégio: A epopéia 
das bandeiras temerárias, rumo ao nor- 
te, a oeste e ao sul do continente, 
entesourando milMes de quilômetros 
quadrados na Geomafia da Pátria; o 
comando do movimento da Indepen- 
dência, as mãos do imortal José Boni- 
fácio de Andrada e Silva; a presença 
positiva dos paulistas no largo e fecun- 
do período administrativo do admir5- 
vel P. Pedro 11; o conczirso decisivo 
de mossas forças políticas lias empol- 
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gantes jornadas liberais da democracia 
brasileira, na abolição, no federalismo 
e na república. Não nos esqueçamos 
Ce que São Paulo contara, desde o 
ú1ti1110 quartel do século da monarquia, 
graças a Antonio Prado e seus deno- 
dados conipmheiros, com a intensifi- 
cação da corrente iinigrat6ria europeia, 
notadaniente a italiana, que em levas 
crescentes e continuas, sobretudo a 
partir de mil oitocentos e oitenta 
e cinco, se derramaram pelos campos e 
cidades, ativmdo o desbravainento de 
nossos sertões do Nordeste, da Soroca- 
bana. da Alta Paulista: diversificar-do 
a prÓdução, enriquecendo a economia, 
participando das atividades culturr.is, 
religiosas e artísticas, contribuindo, 
enfim, com seu trabalho assalariado 
e livre, para que se ameniz- &ssem as 
consequêincias da extinçgo do trabalho 
escravo, justamente no início da co- 
lheita de café e do corte da cana e 
da produção c.çucareira. Estamos em 
pleno processo da recomposição nacio- 
nal: o decreto da princesa Izabel liber- 
tara o país cla vergonhosa mancha da 
escravidão; o Marechal Deodoro con- 
vertera a destituição de Ouro Prêto na 
proclamação federativa, democratizan- 
do a sociedade e instituindo a liber- 
dade de cultos; Floriano Peixoto res- 
tabelecera o principio da autoridade, 
contivera os levantes e libertara a 
inação dos amotinados. Mas a insatis- 
fação agitava o país, o caos econômi- 
co-finznceíro engendrava pessimismos 
e desesperos, somente um milagre sal- 
varia a República. E esse milagre 
aconteceu Veio de %o Paulo, envol- 
vendo em SUM influências benfazejas, 
a naGo inteira. De mil oitocentos e 
noventa e quatro a mil novecentos 
e seis, %o Paulo deu ao Brasil, em 
mandatos sucessivos, três presidentes 
excepcionais, A altura das circunstân- 
cias: Prudente de Moraes (de Piraci- 
caba), que de mil oitocentos e noventa 
e quatro a mil oitocentos e noventa e 
oito, completou a instauraçãio efetiva 
do regime republicano; Campos Sales 
(de Campinas), que de mil oitocentos 
e noventa e oito a n i l  novecentos c 
Cais, restaurou as f ianças  brasileiras, 
reerguendo econômica e financeira- 
mente o Brasil; e Rodrigues Alves (de 
Guaratinguetá), que de mil novecentos 
e dois a mil novecentos e seis, impeliu 
a República, sob a égide da competên- 

I 
ci3 e da seriedade administrativas, 
graças aos eieitos salutares de seus 
predecessores, pela estrada radiosa da 
ordem e do progresso, saneando o pais 
e convertendo a cidade do Rio de Ja- 
neiro numa das mais saudáveis e for- 
mosas cidades do mundo, com Pereira 
Passos e Oswaldo Cruz. Hoje o Brasil 
enfrenta de novo situação política, 
adnlinistrativa, econômica e social das 
mais difíceis. Mas não tenhamos dúw- 
da de que o milagre anchietano ocor- 
rerá de novo salvando a nossa terra 
abençoada. E no Instituto Histórico 
e Geográfico de SLo Paulo, que vem 
de sofrer duríssimo golpe com o faleci- 
n~ento inesperado de seu presidente 
José J'edro Leite Cordeiro, tenhamos 
confiança no ilustre clínico e historia- 
dor que o preside - Dr. Lycurgo 
de Castro S.mtos Filho, espírito dos 
mais ijperosos, cultos e brilhantes que 
a exeinplo de Cesário Mota, Duarte de 
Azeveilo, Torres de Oliveira. Etnesto 
Souza Campos, Carlos da Silveira, Au- 
reliano Leite. José Pedro Leite Cor- 
deiro, - levará galhardamente o soda- 
l~cio aos seus luminosos destinos,. -40 
térmlno o presidente Lycurgo de C ~ S -  
tro Santos Filho congratulou-se com 
o orador e. em nada mais havendo de- 
clarou encerrada n sessão. Este secre- 
tário Augusto Benedito Galvão Bueno 
Tril;ueirinlio lavrou esta ata e dá fé. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Moi- 
sés Gicovate, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA LWSSAO 
EXTRAORDINARZA DE 3 DE 

FEVEEEIEO DE 1986. EM 
HOMENAGEM AO SAUDOSO 

DR. 30im PEDRO LEITE OORDEIIW) 

Aos 3 de fevereiro de mil novecen- 
tos e oitenta e seis, às vinte horas, 
na sede, B rua Benjamin Constant np 
cento e cinqüenta e oito, nesta Capital, 
realizou-se sessão extraordinária e SO- 

lene do Instituto Histórico e GeogrB- 
fico de São Paulo, «in memorianw do 
presidente José Pedro Leite Cordeiro. 
Presentes os consócios: Lycurgo de 
Castro Santos Fiiho, Hsliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, Moisés Gico- 
vate, Renato Báez, José Leandro de 
Barros Pimentel, Adérito Augusto 
de Moraes Calado, Tsunezo Sato, José 
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Geraldo Evangelista, Roberto Machado 
Carvalho, Fqulo Romano, Rudolf Ro- 
bert Hinner, Paul Donovan Kigar, Luiz 
Wanderley Torres, Adriano Campa- 
nhole, José Ribeiro do Valle, Mario 
Savelli, José Vicente Freitas Marcon- 
des, Delio Frcire dos Santos, Francisco 
Brasileiro, Divaldo Gaspar de Freitas, 
C6lio Debes, J. B. Silveira Peixoto, 
Helio Damante, Desidério Alfredo Fon- 
tana, Antônio Arruda Dantas, Francis- 
co Antonio Bianco Jr., José Sebastião 
Witter. Israel Dias Novaes, Pe. Helio 
Abranches Viotti, Antônio d'Avila, 
Douglas Michalany, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, Tácito 
Remi de Macedo san  Langendonck, 
Pedro Feiraz do Amaral, Odilon NO- 
gueira de Matos, J. Pereira, Honório 
de Sylos, Rui Calazans, Duilio Cris- 
pim Farina, Vinicio Stein Campos. O 
presidente em exercício, Lycurgo de 
Castro Snntos Filho, abriu a sessão 
assessorado pelos primeiro e segundo 
secretarios, Moisés Gicovate e A U ~ U S ~ O  
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho 
e pelo primeiro orador Vinicio Stein 
Campos. Convidou para compor a 
mesa dona Bellah Macedo Soares Leite 
Corùeiro, dr. Linneo -cedo Soares 
Leite Cordeiro, sra. Maria Luiza Ma- 
lheiro Leite Cordeiro, o cônsul geral 
de Portugal Joaquim Caimoto Duarte, 
o presidente da Academia Paulista de 
História - Odilon Nogueira de Matos, 
o presidente do Pen Centre de São 
Paulo - MSrio Savelli, o Presidente 
da  Academia Hispano-Brasileira de 
Cikcias. Artes e Letras - Duilio 
Crispim Farina, o presidente de honra 
dz  Academia de Literatura Infantil e 
Juvenil - Lenyra Camargo Fracarolli. 
o padre Hélio Abranches Viotti, - 
pela Academia Cristã de Letras, Ma- 
ria Helena da Costa e Silva pela 
Biblioteca Municipal Mário de Andrade, 
o presiãente da Academia Paulista de 
Jormlismo - Israel Dias Novaes e 
pela AssociaÇao dos Antigos Alunos 
da USP, Paulo Azevedo Marques. O 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho deu início a sessão com minuto 
de silêncio em honlcnagem ao falecido 
presidente José Pedro Leite Cordeiro. 
Em seguida, pediu à vitíva dona Bellah 
Leite Cordeiro que descerrasse a placa 
com as  datas dos seus mandatos na 
presidência. Prosseguindo, deu a pa- 

lavra ao orador Vinicio Stein Campos 
par2 falar em nome de todas a s  enti- 
dades promotoras da homenagem, o 
qual reviveu, emocionado, vida e a obra 
do saudoso Presiàente, desde o seu 
nnscimento em Campinas, neste Esta- 
do, aos quatorze de julho de mil nove- 
centos e quatorze, filho do estimada 
médico dr. Lineo Cordeiro e sua esposa 
d* Dulce Hermínia Leite Cordeiro, de 
tradicionais linhagens bandeirantes, 
como ele próprio nos demonstraria nos 
estudos que diviilgou cobre os seus 
antepassados - «Bandeirante Domin- 
gos Cordeiro» e «O ?"i.onco Oliveira 
Cordeiro no Planalto de Piratininga». 
Os estudos elementares, realizou-os na 
escola inista Joaquiiil Nabuco, do bair- 
ro Guanabara e no Grupo Escolar 
Eii-ancisco Glicério, ambos de Campi- 
nas. Segiliu-se a preparação secundária 
no Ginásio Santista e no Liceu Nacio- 
nal Rio Branco, desta Capital. Influen- 
ciado, sem dúvida, pela atividade pro- 
fissional paterna, ingressou na Facul- 
dade de Medicina de São Paulo, e 
quanlo rio sexto ano de curso, j A  se 
iniciara na prática da medicina. Em 
janeiro de mil novecentos e trinta e 
nove casava-so com ds Maria babe1 
Platt  de Macedo Soares, filha de José 
Cassio de Macedo Soares e de d* Maria 
do Carmo Platt  de Macedo Soares, fe- 
liz consórcio do qual lhe proveio o 
continuador da sua benemérita ativi- 
dade clínica, o talentos0 filho dr. Lin- 
neo Macedo Soares Leite Cordeiro. NO 
setor da vida profissional que zper- 
feiçoou em longa prática cirúrgica, e 
deu publicidade a numerosos trabalhos 
cientificos sobre sua especialidade, O 

dr. Leite Cordeiro foi ainda Chefe de 
Clínica do Hospital Municipal e Dire- 
tor de Assistência à Matennidade e à 
Infância, da  Prefeitura Municipl de 
São Paulo. No dia 5 de junho de mil 
novecentos e quarenta e quatro ingres- 
sou no Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, ponto de partida de 
uma vida associativa das mais atuantes 
e fecundas, que dá relêvo às suas cons- 
tantes iniciativas de estudos e conie- 
morações, principalmente as relativas 
ao culto histórico do b i c e n t d r i o  da 
fundação do Bispado de São Paulo, em 
1945, na renovação do quadro diretor, 
em 1947, nosso saudoso amigo foi eiei- 
to Orador Oficial. E o inesquecível 
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Ccl. Luis Tenório de Brito, após ouví-10 
na sessão de 25 de janeiro de 1948, 
sob aplausos gerais dos presentes, con- 
gratulou-se coin o sodalício pela felici- 
dade da escolha de seu orador, «moço, 
estudioso dos a s s~n tos  que constituem 
a História Pátria, inteligente e culto, 
idealista e trabalhador», o qual paten- 
teara, na sua formosa oração, a s  «no- 
bilísslmas qualidades que formam a 
sua personalidade de escol». E o dr. 
Leite Cordeiro passa a ser uma das 
atraçáes de nossas sessões, entao rea- 
lizadas aos sábados, à tarde: «Batalha 
dos Guararapesù, «Restauraçáo de An- 
g o l a ,  «Antonio de Toledo Pim», «O 
Poeta João da Cruz e Souza», «Fran- 
cisco de Paula Rodrigues. Alvcs», «Bra- 
sílio Machado», «Domingos Jaguaribe», 
a 0  50v aniversário da Ordenação do 
Santo Pio XII», «As relíquias de An- 
chieta, Nóbrega e Mmuel de Paivaz\, 
entre outras inúmeros estudos, pales- 
tras e indicações, foram encantadoras 
apresentações do erudito e apleudido 
orador oficial. O Instituto não mais 
o dispensou dessa oratória e nos três 
mandatos que se seguiram, ele foi en- 
tuiasticamente reeleito para a função, 
que ciesempenhava de maneira tão bri- 
lhante. Na sessão de vinte e cinco de 
janeiro de mil novecentos e cinqüenta 
e quatro, comemorativa do IV Cente- 
ndrio de SLo Paulo e da inauguração 
desta sede social, a sua oração magní- 
fica foi o ponto culminante das extra- 
ordinárias celebrações. Nesse ano, de 
mil novecentos e cinqüenta e quatro, 
Leite Cordeiro foi eleito para a cadeira 
nv 19, da Academia Paulista de Letras, 
cujo patrono é o Barão de Piratininga, 
e onde sucedeu ao poeta Cruz e Souza. 
Em mil novecentos e cinqüenta e dois 
realizou frutuosa viagem de estudos à 
França e Portugal. Convocado para 
a presidência do Instituto em mil no- 
vecentos e cinqüenta e sete, dedicou-se 
intensamente ao Sodalício, inclusive 
emprestando decidida ajuda ao traba- 
lho da criação do Servico de Museus 
Históricos da ~ec re ta r i a -  da  Eõucação 
do Estado e colaborando na instalacão. - ,  

no Instituto, em mil novecentos e ses- 
senta e dois, do 1 9  Curso òe Museologia 
que funcionou no Estado e que deu ori- 
gem aos cursos que por mais de vinte 
onos se difundiram pelo Estado inteiro 
e se estenderam aos Estados do Para- 
n5, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Mato G~~osso, Minas Gerais e Bahia. 
Afastado, por moléstia, da Presidência, 
a ela retornou em mil novecentos e 
setenta e oito e entrava, no corrente 
ano, no último ano de seu terceiro 
mandato consecutivo, quando a morte 
o separou definitivamente desta casa, 
envolvendo-nos na dor desse aconteci- 
mento inesperado. Participaram da 
homenagem do Instituto, ao seu gran- 
de Presidente, nada mcnos de dez 
entidades que nele tinhain um de seus 
companheiros iiiais atuantes e presti- 
giosos, a saber: Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Instituto Genea- 
lógico Brasilciro, Academia Paulista de 
Letras, Academia Paulista de HistBria, 
Associaçâo dos Cavaleiros de S&o Pau- 
lo, Academia Cristã de Letras, Club 
dos 21 Irmãos-Ami~os. Instituto His- 
tórico e ~ e o ~ r á f i c o  ~ k r u j á - ~ e r t i o ~ a ,  
Acadcxia Hispano-Brasileira de Ciên- 
cias, Artes e ~ e t r a s .  Evocando, muito 
a propósito, as express6es usadas pelo 
dr. Leitc Cordeiro em sua última ora- 
çgo, no Instituto, quando orador oficial, 
na homciiagem aos sócios falecidos 
naquele exercício, coili elas Vinicio en- 
cerrou a s  suas comoventes palavras 
de exaltaçáo do grande companheiro 
que SBo Paulo e o Brasil acabavam 
de perder. Finalmente, falou o dr. 
Linnêo Macedo Soares Leite Corõeiro, 
expressando com muito sentimento o 
pesar e a saudade pela ausência do 
esposo e do pai, agradecendo a s  cari- 
nhosas homenagens e as demonstra- 
ções de solidariedade. O presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho cum- 
primentou o orador pelo brilhante de- 
sempcnho da missão, renovou os senti- 
mentos dos amigos à Família, agrade- 
ceu a presença e em nada mais haven- 
do dcclarou encerrada a sessão. -te 
secretário, Augusto Benedito Galvão 
Bueco Trigueirinho, lavrou esta Ata 
e dá fé, e depois de aprovada será 
assinada pelos presidentcs e secreta- 
rios. Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Maisés Gicovate, Roberto Machado 
Carvalho (secretário «ad-hoc»). 

ATA DA SESSAO 
DE 5 DE FEVEltEIRO DE 1986 

Aos cinco de fevereiro de mil nove- 
centos e oitenta e seis, às dezoito 
horas, na sede, rua Benjamin Constant 
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:iv 158, iiesla Capilal, realizou-se ses- 
são cullural do h t i l i r t o  Histórito e 
Geográfico de São Paulo. Presentes os 
consócios: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Moisés Gicovate, Antonio Ro- 
berto de Paula Leite, Hernani Donato, 
Geraldo Dntra de Moraes, Roberto 
Machado Carvalho, Walter Fonseca, 
Itamar Bopp, J. B. Silveira Peixoto, 
Cel. Adauto Fernandes Andrade, Vini- 
cio Stein Campos, Mario Savelli, He- 
liodoro Tanório da Rocha Marques, 
Duilio Crispim Farina, José Leandro 
de Barros Pimentel, José da Veiga 
Oliveira, Francisco Brasileiro, Adérito 
Augilsto de Moraes Calado, José Ge- 
raldo Evangelista, Desidério Alfredo 
Fontana, Odilon Nogueira de Matos, 
Paulo Romano, J. Pereira, Hersique 
L. Alves, Paulo Ferraz do Amaral, 
Luiz Ellmerich, Douglas Michalany. O 
presidente em exercício, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, assessorado pelos 
primeiro e segundo secretários, ~ o i s é s  
Gicovate. Aumsto Benedito Galvão 
Bueno ~rigueirinho e pelo primeiro 
orador Vinicio Stein Campos, convidou 
para panticipar da mesa o presidente 
da Academia Paulista de História, 
Odilon Nogueira de Matos, o presi- 
dente do Pen Centre de São Paulo - 
Mário Savelli, o presidente da Aca- 
demia Hispano-Brasileira de Ciências, 
Artes e Letras - Duilio Crispim Fari- 
na e o representante do M.M.D.C. - 
Cel. Antonio Fernandes. Teve a pala- 
vra O consócio José Benedito Silveira 
Pcixoto e tratou do livro recentemente 
publicado cOSPB - Introdução à polí- 
tica brasileira» de autoria de frei 
Betto no que tange a Revolução Cons- 
titucionalista de mil novecentos e trin- 
t a  e dois, insiste no despautdrio de 
ter  sido separatista a maior epopéia 
da história moderna de São Paulo, 
faltando assim à verdade para servir 
aos seus ~ropósitos dc catequese dos 
leitores a favor das esquerdas. Infor- 
ma ainda o cons6cio Silveira Peixoto 
que a M.M.D.C. j& denunciou à Co- 
missso Nacional de Moral e Civismo 
a obra e o autor, como tendenciosaq 
solicitando que fosse vetado o uso nas 
escolas secundárias de todo pais. A 
comunicação foi recebida com geral 
agrado dos presentes e inteiro apoio. 
Finalmente, teve a palavra o consócio 
Israel Dias Novaes que proferiu a sua 
anunciada palestra: <Viagem pelos 

países soti~listdsa. l'rdiisinitiu as suas 
impressões com aquele espirito arguto 
e observador que lhe é peculiar a pro- 
pósito de tudo que viu na Iugoslávia, 
Romenia e Hungriri. Expôs como vi- 
vem seus povos, costumes, problemas 
que enfrentam, num panorama geral, 
mas preciso e com elegância de estilo 
característico de suas dissertações. Enn 
nada mais havendo, o presidente Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, declarou 
encerrada a s ~ s s ã o  com fartos elogios 
ao orador, agradecendo a sua partici- 
pação e a dos presentes. Este Secre- 
tário Auguslo Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho lavrou esta a ta  e dá  fé, 
a qual depois de aprovada será assi- 
nsda pelo presidente e secretários Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Moisés 
Gicovate, Roberto Machado Carvalho 
(secretário «ed hoc»). 

ATA DA SES'SAO 
DO DIA 19 DE FEVEZCEIRO DE 1986 

Aos dezenove dias do mês de feve- 
reiro de mil novecentos e oitenta e 
seis, com início às dezoito horas, em 
sua sede, à rua Benjamin Costant nQ 
158, nesta Capital, realizou-se sessão 
ordinária do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. Presentes os 
consócios: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Mario Savelli, Heliodoro Tcnório 
da Rocha Marques, Cel. Adauto Fer- 
nandes de Andrnùe, Duilio Crispim 
Farina, Vinicio Stein Campos, José 
Leandro de Barros Pimentel, Moisés 
Gicovate, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, Hon6rio de Sylos, 
Pedro Ferraz do Amaral, Roberto Ma- 
chado Carvalho, José da Veiga Olivei- 
ra, Aroacir F'ranga, Pe. Helio Abran- 
ches Viotti, Arruda Dantas, Francisco 
Brasileiro, Paulo Romano, Desidério 
Alfredo Fontana, Henrique L. Alves, 
José Bueno de Azevedo Filho. O pre- 
sidente em exercício, Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, abriu os trabalhos 
assessorado pelos primeiro e segundo 
secretários Moisés Gicovate e Augusto 
Benedito Galváo Bueno Trigueirinho e 
o primeiro orador Vinicio Stein Cam- 
pos, determinando a leitura das atas 
das sessões de quinze e vinte e cinco 
de jzneiro, que foram aprovadas. Isto 
é, coin ressalva, na última, a pedido 
do consócio Roberto Machado Carva- 
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iho, quanto à natriralidade do presi- 
dente Prudennte de Moraes, nascido em 
Itú. Pede a palxvra o consócio Vinicio 
Stein Campos para noticiar que pol. lei 
municipal do prefeito Heitor Turolla, 
foi criado o Museu Histórico «Julio 
Hcnrique Raffard» da cidade de Raf- 
fard. Propôs votos de congratulações 
à Prefeitura e 2t Câmara Municipal. 
Em prosseguimento, o primeiro secre- 
tário, Moisés Gicovnte deu conheci- 
mento de várias resoluç6es da Direto- 
ria: 18) Suspende a admissão de sócios, 
durante o ano de mil novecentos e 
oitenta e seis para que se proceda 
revieáo do quadro social; 28) Idêntica 
decisão quanto a concessão &e meda- 
lhas; 3 4 )  Levantamento dos sócios que 
n50 tomaram posse e comunicação de 
fazê-lo como dever estatutário; 4 s )  
Ficam limitadas a quarenta e cinco 
minutos, palestras e conferências; 5 4 )  

A sessão ordinária de dezenove de 
março de mil novecentos e oitenta e 
seis será nas sessões culturais desti- 
nada a eleição para completar manda- 
tos dos cargos vacantes na Diretoria, 
para o que ficam convocados os senho- 
res sócios por esta participação e pela 
imprensa, na forma do Estatuto. Ain- 
da o secretário deu notícias e convi- 
dou os consócios para participarem do 
concurso de ensaios sobre a história 
do conto em São Paulo - Prêmio 
Monteiro Lobato, promovido pela Aca- 
demia Paulista de Letras. O consócio 
Mario Savelli pediu voto de pesar pelo 
possamento de William Robert Mari- 
nho Lutz que tão bons serviços prestou 
a Sao Paulo. O consócio Roberto Ma- 
chado Carvalho deu a auspiciosa notí- 
cia ç?a reabertura do Museu Republi- 
cano de Itii, inteiramente restaurado 
pelo SPHAN. O consócio Duilio Cris- 
pirn Fariaa participou o gesto do Prof. 
Edmundo Vasconcellos, eminente médico 
e grande mecenas, doando sua bibliote- 
ca, constituída de doze mil volumes à 
Associação Paulista de Medicina. O 
presidente Lycurgo c?e Castro Santos 
Filho lembrou que a biblioteca da  
Associação é obra do consócio Duilio 
CTispim F'arina, que a criou. Ainda 
com a palavra, o Presidente participou 
ao plenário e congratulou-se com este 
secretário Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho pela sua nomeação 
para o Conselho Estadual de Honrarias 

e BZJrito eiii siicessão ao falecido pre- 
~idente  José Pedro Leite Cordeiro. O 
cons5cio José da Veiga Oliveira fez o 
e!ogio da obra e da vida do grande 
maestro Francisco Migconi e pro@s 
voto de pesar pelo seu falecimento, 
que enlutou as artes brasileiras e o 
país. Seguiu-se primeira votação para 
sócia titular da senhora Eli-beth 
Leopoldina Loibl, que foi aprovada. O 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho lembra o Sesquicentenário de 
Carlos Gomes que será celebrado este 
ano e o consócio Vinicio Stein Campos 
sugeriu que a celebras50 seja feita em 
sess5o coiijunta com a Academia Cam- 
pinense de Letras em Campinas. O 
presidente encerra a sessão, oonvidando 
os presentes para a próxima reuniao 
e tendo como orador o consócio J. Pe- 
reira. Em nada mais havendo, o pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos Filho 
declarou encerrada a sessão. Este se- 
gundo secretário Augusto Benedito 
Golváo Bueno Trigueirinho lavrou esta 
a ta  e dá fé. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Moisés Gicovate, Roberto Ma- 
chado Carvalho (Secretãrio uad hoc»). 

ATA DA SESSAO 
DE 5 DE MARGO DE 1986 

Aos cinco de março de mil novecen- 
tos e oitenta e seis, as demito horas 
na sede, reuniu-se o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo em 
sessão cultural. Presentes os consócios: 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Moi- 
sés Gicovate, João Gabriel Ssnt'Ana, 
Renato Báez, Vinicio Stein Campos, 
Mario Savelli, Waltcr Fonseca, José da 
Veiga Oliveira, José Vicente Freitas 
Marcondes, José Geraldo Evangelista, 
Desidério Alfredo Fontana, Augusto 
Benedito Galvfio Bueno Trigueirinho, 
Luiz Wanderley Torres, Henrique L. 
Alves, Roberto Machado Carvalho, 
Paulo Romano, Antônio de Arruda 
Dantas, Francisco Brasileiro, Heliodoro 
Tenório da Rocha Maraues. J. Pereira. 
Duilio Crispim ~ a r i n a :  Ó presidenté 
em exercício Lycurgo de Castro Santos 
Filho, assessorado pelos primeiro e se- 
gundo secretsrios, Moisés Gicovate e 
Augusto Benedito Galvjio Bueno Tri- 
gueirinho e pelo primeiro orador Vi'ni- 
cio Stein Campos, declarou abertos os 
trabalhos. Deu a palavra ao secretá- 
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rio Moisés Gicovate para o expedielite. 
Prosseguindo, convidou o consócio J. 
Percira para a sua progrnrnada pales- 
tra sobre o tema «As '  frases que a 
história guardou». O orador deu pano- 
râmica exposição desde a antiguidade, 
Grécia, Roma, nos tempos modernos e 
contemporâneos. Desfilaram pensado- 
res, filósofos, políticos, militares e reli- 
giosos, merecendo capitulo especial o 
Brasil sob os mais variados aspectos. 
A palestra foi recebida com geral 
agrado dos presentes, tendo merecido 
considerações dos consócios Roberto 
Machado Carvalho, Mario Sãvel!i, De- 
sidério Alfredo Fontana e congratula- 
ções do presidente Lycurgo de Castro 
Santos Filho que a disse erudita. Em 
seguida o consócio Vinicio Stein Cam- 
pos, ante a reforma monetária, insti- 
tuindo o cruzado, fez excelente síntese 
sobre a história da numismática brasi- 
leira e do antigo cruzado, evidenciando 
um dos seus temas prediletos. Durante 
o reinado de dom Pedro 11, a moeda 
jamais sofreu qualquer desvalorização, 
simbolizando a estabilidade do regime. 
Em nada mais havendo, o presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho decla- 
rou encerrada a sessao. Este segundo 
secretário Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigucirinho lavrou esta ata e 
dá fé. Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Moisés Gicovate Roberto Machado 
Ca i~~a lho  (secretário and hoc»). 

ATA DA SE-O 
DE 2 DE ABRLL DE 1986 

Aos dois do mês de abri! do ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, as 
dezoito horas, realizou-se a sessão cul- 
tural do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, em sua sede situa- 
da na rua Benjamin Constant n9 158, 
sob a presidência do dr. Lycurgo de 
Castro Santos MIho, secretariada pelo 
dr. Moisés Gicovate, primeiro secretá- 
rio e pelo dr. J. Vicente Freitas Mar- 
condes, servindo de segundo secretário 
«ad hoc», fazendo parte da mesa o 
primeiro orador oficial prof. Vinício 
Stein Campos, presentes os seguintes 
associados: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Moisés Gicovate, Vinicio Stein 
Campos, Paulo Romano, José da  Veiga 
Oliveira, Jessy Santos, José Leandro 

de Barros Piiilentel, Renato Báez, João 
Gabriel Sant'Ana, Roberto Machado 
Carvalho, Odilm Nogueira de Matos, 
José Vicente Freitas Marcondes, Duilio 
Crispim Farinn, Tsunezo Sato, Ruy 
Calaznns, Moacir França, Douglas Mi- 
chalany, Henrique L. Alves, Antônio 
Be Arruda Dantas. O senhor presiden- 
te deu por abertos os trabalhos e 
determinou ao prinieiro secretArio co- 
municasse as publicac6es recebidas: 
exemplares do -<Correio Braziliense», 
oferta do Instituto Medicamelitos Fon- 
tourn, referente ao mio de mil nove- 
centos e sessenta, por intermédio do 
consócio José L~eandro de Barros Pi- 
mentel; exemplar da excelente revista 
«Notícia Bibliográfica e Histórica, nV 
119 - julho-setembro de oitenta e 
cinco, ofertada pelo seu Diretor Prof. 
Odilon Nogueira de Matos, e que 
ficam fazendo parte da Hemeroteca 
e Biblioteca, respectivamente. Foi lido 
ainda pelo primeiro secretário oficio 
assinado por Américo Lacombe, Presi- 
dente do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro. lamentando o faleci- 
mento do dr. José Pedro Leite Cor- 
deiro, apresentado pêsames através do 
atual Presidente. A seguir, o senhor 
Presidente deu a palavra ao conferen- 
cista inscrito, prof. Roberto Machado 
Carvalho que discorreu magnificamente 
sobre o tema «A Convenção de ItCi e o 
Museu Republicano» salientando a sua 
abertura em janeiro do ano corrente, 
calorosamente aplaudida. Com a pala- 
vra o primeiro orador oficial, Prof. 
Vinicio Stein Campos, teceu ele comen- 
tários pertinentes acerca dos cursos de 
museologia, da fundação e funciona- 
mento dos museus, e da i?zportância 
e significaçáo da abertura do Museu 
de Itií. Uma salva de palmas coroou 
a s  suas palavras. O seiilior Presidente 
enalteceu as  palavras do conferencista 
e agradeceu a intervenção do primeiro 
orador oficial. Ninguém mais desejaa- 
do usar da palsvrc, o senhor Presi- 
dente deu por encerrada a sessão, 
agradecendo a presença de todos, la- 
vrando eu, secretário «ad hoc» a pre- 
sente ata, a qual depois de lida e 
ciprovada será assinada pelo senhor 
Presidente e pelos secretários. Lycur- 
go de Castro Santos Filho, Moisés 
Gicovate, Roberto Machado Caivalho 
(secretário aad h o o  ). 
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ATA DA SESSAO 
DE 16 DE ABRIL DE 1986 

Aos dezesseis dias do mês de abril 
de mil novecentos e oitenta e seis, no 
salão do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, 5. rua Benjamin 
Constant no 158, Capital, com início as 
dezoito horas, foi realizada a segmda 
sessão ordinária do mês, sob a presi- 
dência do ncadêmico Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, ladeado pelos consó- 
cios Moisés Gicovate, primeiro secretá- 
orador e Roberto Machado Can'alho, 
segundo secretário «ad hoc,. Para 
tornar assento à mesa, foram convida- 
dos os consócios Duilio Crispim Farina, 
presidente da Academia Hispano-Ame- 
ricana de Letras e Pe. Helio Abranches 
Viotti, vice-presidente da Academia 
Cristã de Letras. Presentes os seguin- 
tes consócios: Cel. Adauto Fernandes 
de Andrade, Delio Freire dos Suntos, 
Desidério Alfredo Fontana, Douglas 
Michçlany, Francisco Brasileiro, Hen- 
rique Losinslras Alves, Heliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, José da  Veiga 
Oliveira, José Geraldo Evangelista, J. 
Pereira, José Vicente Freitas Marcon- 
des, Moacir França, Rui Calazans de 
Araujo, Renato Bácz e Tsunezo Seto. 
Dnndo início aos trabalhos, o senhor 
presidente convidou o consócio Douglas 
Michalany, primeiro tesoureiro, para a 
leitura do balanco financeiro do pri- 
meiro trimestre do corrente ano, e que 
fez, sob aplausos gerais. Em seguida, 
o sr. presidente comunicou as seguin- 
tes resolu~6es da Diretoria: o próximo 
número da revista, conter& os discur- 
sos sobre a vida, obra e homenagem 
póstumas ao saudoso presidente dr. 
José Pedro Leite Cordeiro; sob a su- 
pervisão do casal Mário Savelli, será 
oferecido, uma hora antes das sessões, 
a partir da segunda sessão do próxi- 
mo mês de maio, um lanche servido 
por uma filial da  Doceira Paulista, 
iastalada próximo ao edifício da enti- 
dade, sendo a aquisição da louça, ta- 
lheres, etc., ofertada pelo consócio Vi- 
nicio Stein Campos; a medida, tem por 
objetivo, motivar a presença de um 
maior número de sócios nas reuniões; 
por último, comunicou que as assina- 
turas, no livro de presença, serão fei- 
tas, doravante, após a leitura de ata. 
A seguir, solicitou ao segundo secre- 
tário cad h o o ,  Roberto Machado Car- 

valho, que procedesse B leitura das 
duas atas, correspondentes às sessões 
de três e cinco de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis. Postas em 
disccssão e cqmo ninguém pediu a 
palavra, foram votadas e aprovadas. 
Dando prosseguimento, o primeiro se- 
cretário, Moisés Gicovate, procedeu a 
leitura do expeòiente, o qual, constou 
das seguintes comunicações: oferta do 
consócio Odilon Nogueira de Matos, 
para a Biblioteca do Instituto, do 
livro Invasão Paraguaia, de autoria 
do Cônego João Pedro Gay e do Atlas 
Histórico, Geográfico e Civico do Bra- 
sil, este ú l t im ,  pelo consócio Douglas 
Xchnlany. O sr. Presidente, após 
agradecer a s  ofertas, falou sobre as 
necessidades de atualizar a Biblioteca 
e solicitou a indicacão de novos títulos 
para posteriores aquisições. EM segui- 
da, foi dnda a palavra ao consócio 
Roberto Machado Carvalho que pediu 
esclarecimento a propósito da realiza- 
ç20 de um curso sobre a «culturn cai- 
pira» e a publicação dos trabalhos 
entregues à Comissão organizadora 
das solenidades coi-;lemorativas do bi- 
centenário de nascimento do Pe. Diogo 
Antonio Feijó, realizadas no período de 
agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro a agosto de mil novecentos 
e oitenta e cinco. O sr. presidente, 
respondeu que o citado curso deverá 
ser realizado em agosto de mil nove- 
centos e oitenta e sete por ocasião do 
mês do Folclore, em conjunto com a 
Bib!ioteca Municipal «Mario de Andra- 
de» e a publicação sobre o Pe. Feijó, 
será assunto a ser resolvido na pró- 
xima reunião da Comissão competente, 
mxrceda para a semana seguinte. O 
consócio Pe. Helio Abranches Viotti, 
evocqu a passagem do centenário do 
Colégio Anchieta, fundado em doze de 
abril de mil oitocentos e oitenta e seis 
pelos padres jesuítas, localizado na 
cidade de Nova I-riburgo, Rio de Ja-  
neíro, onde fez seus estudos secundá- 
rios de mil novecentos e demito a mil 
novecentos e vinte; lembrou que, por 
êle, passaram vultos expressivos de 
nossas letras e dos mais diferentes 
setores da vida nacional, como Sobra] 
Pinto, Artur Bernardes Filho, Israel 
Pinheiro, Carlos Drumond de Andrade, 
Ernani do Amara1 Peixoto, Haroldo 
Teixeira Valadão, Pe. Leonel Franca, 
Pe. Roberto Sabóia de Medeiros e ou- 
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tros; comunicou sua presen-n na Se- 
mana de Comemorações. O consócio 
Duilio Crispim Farina discorreu sobre 
sua estada em Portugal e em Funchal, 
ilha da Madeira, onde encontrou va- 
liosas obras e documentos de interesse 
para nossa história: ofertou ao sr. 
presieente, uma biografia intitulada 
Theophilo Braga e sua obra, de Tei- 
xeira Bastos, publicada no Porto em 
mil oitocentos e noventa e três. Sa- 
lientou que, no trabalho. está inserido 
um documento de mil oitocentos e oi- 
tents, uma mensagem de civismo. assi- 
nada por oitenta personalidades de 
Sto  Paulo, todos republicanos e posi- 
tivistas. entre eles, destacou o nome 
do dr. Lycurgo de Castro Santos, avô 
do sr. presidente. Encerrando a pala- 
vra livre, foi iniciada a discussáo, em 
segcnda votação, da proposta para 
sócio titular de mizabeth Leopoldina 
Loibi. Solicitou a palavra. o consócio 
Duilio Crispim Farina para enaltecer 
as qy-alidades intelectiiais da candidata, 
fazendo referências elogiosas ao livro 
Deuses Animais de Elizabeth Loibl, 
publicado pela EDICON, em mil nove- 
centos e oitenta e quatro. Feita a 
votação verificou-se o seguinte resul- 
tado: eezoito votos a favor e nenhum 
contra. O sr. presidente, diante do 
resulta80 da votação, proclamm a 
candidata, eleita para sócio titular. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, deu por encerrada a reunião, 
da qual, eu, Roberto Machado Carva- 
lho, segundo secretário «ad hoc», lavrei 
a presente ata que, depois de discuti- 
da, lida e aprovada vai assinada pelo 
presidente, primeiro e cegundo secre- 
tários. Retificaqão: onde foi lido Aca- 
deinia Hispano-Americana de Letras, 
leia-se Academia Hispano-Brasileira de 
Ciências, Artes e' Letras de São Paulo. 
Lycurgo de Csstro Santos Filho, Moi- 
sés Gicovate, Roberto Machado Car- 
valho (secretário «ad hoc»). 

ATA DA SESSAO 
DO DIA 7 DE MAIO DE 1986 

Com a presença 170s seguintes meni- 
bros: José Ribeiro do Valle, Jus6 da 
Veiga Oliveira, Ccl. Heliodoro Ten6rio 
da Roclia Marques, Roùerto Machado 
Carvalho, Mario Savelli, Paulo Romano. 

Moisés Gicovate, Henrique L. AIves, 
José Biieno de Azevedo Filho, Paul 
Donovan Kigar, Ruy Calazans de Arau- 
jo, Jose Geraldo Evangelista, Douglas 
Michalany, Cel. Adauto Fernandes de 
Andrade, Antônio de Arruda Dantas e 
Desidério Alfredo Fontana, realizou-se 
no dia sete de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis, uma sessão plenária 
do Instituto Histõrico e Geográfico de 
São Paulo. Assumiu a presiGncia o 
confrade Vice-presidente Mario Savelli, 
que teve a seu lado o secretário Moi- 
sés Gicovate e, na ausência. do secre- 
tário Augusto Benedito GaIvão Bueno 
'i rigueirinho, foi convidado a partici- 
par da mesa o secretário ~ a d  hoc» 
Desidério Alfredo Fontana. O senhor 
Presidente convidou, ainda, a partici- 
p?.r da mesa, o orador do dia, confrade 
José da Veiga Oliveira. Antes de ini- 
ciar os trabalhos, o dr. Mario Savelli 
iustificoii a nii3êacia do Presidente do 
Instituto, dr. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, por se encontrar em viagem 
a Fortaleza-CE, onde participa de um 
Congresso de Medicina. O Tesoureiro 
dr. Douglas Michalany, precisando reti- 
rar-se logo a seguir, em virtude de 
necessidades pessoais, pediu licença 
para ocupar 3 tribuna em primeiro 
lugar. Referiu-se S.S* a uma recente 
fiscnlização Go IAPAS, na contabili- 
dade do Instituto, da qual emergiram 
diversas imprecisõds nos recolhimentos, 
fato este que obrigou a um recolhi- 
mento suplementar de Cz$ 16.396,lP 
(dezcsseis mil trezentos e noventa e 
seis cruzados e dezessete centavos) 
o que foi feito no dia trinta de abril 
de mil novecentos e oitenta e seis e 
com o que a posição Jo Instituto His- 
tóiicu e Geográfico de São Faclo, 
juiito àqueie órgão de arreca8açáo 
federsl se nol.inaliza, ficando acertado 
todo o passado. O confrade Desidério 
Alfredo Fontana pediu licença para 
esclarecer que essa. malha fina do 
IAPAS aplicada a todos os contribuin- 
tes é rotina e que o surgimento de 
tais diferenças também é rotina, já 
que, por ser imensa a legislaça que 
gira em torno da Previdência Social 
iio Brasil, iiiuito poucas pessoas, além 
dos fiscais do IAPAS, conhecem o 
assiiiito eni profundidade. Prosseguin- 
do, o coiifrade dr. Doiigl~~s Michalany 
explicou que o aluguel ativo (receita) 
do Iixitituto, que era de C:z$ 31.182,76, 
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eni virtiide das regras do Pacote eco- 
nômico, foi reduzido para Cz$ 19.90i,00 
e qiie ainda assim, eni face das des- 
pesas normais, é possível manter um 
superavit mensal variando entre Cz$ 
6.000 e Cz$ 7.000. Tendo adoecido mo- 
mentaneamente o Orador do instituto 
Prof. Vinicio Stein Campos, a quem 
formulamos votos de rápidas melhoras, 
que nos prometia para hoje uma pa- 
lestra sobre o imortal Carlos Gomes, 
em comemoração ao sesquicentenário 
Ce seu nascimento, o dr. Mario Sa- 
velii passou 3 palavra ao confrade dr. 
José da Veiga Oliveira, music6logo 
altamente conceituado e reconhecido 
mesmo como das maiores autoridades 
em música no país, com larga folha 
de trabalhos publicados e conferencias 
pronunciadas, o qual, falando de im- 
proviso - cumpre salientar - nos 
ofereceu urna palestra sobre o iinortal 
campineiro, que foi muito apreciada e 
vivamente aplaudida. O dr. Mario Sa- 
velli agradeceu ao dr. José da Veiga 
Oliveira a magnífica aula que nos deu, 
a qual ficou marcada como a home- 
nagem do instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S3.0 Paulo pelo transcurso 
dos cento e cinqüenta anos de nasci- 
mento de Carlos Gomes. A propósito, 
o dr. Mario Savelli informou que, can- 
sultando a Enciclopédia Británica, sur- 
preendentemente não encontrou ne- 
nhum verbete sobre o nosso grande 
Carlos Gomes, havendo necessidade de 
O Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo preparar esse verbete, en- 
caminliando-o à Universidade de Chica. 
go. A seguir usou da palavra o Vice- 
-Presidente Cel. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, para duas coinunica- 
çóes: A primeira, de que neste ano de 
mil noveceiitos e oitenta e seis come- 
more-se o centenário de nascimento de 
Aureliano Leite e como a Sociedade 
Veteranos de 32 costuma transladar 
para o Monumento do Ibirapuera os 
restos mortais das pessoas que parti- 
ciparam da Revolução de 1932, este 
ano, no dia vinte e três de maio próxi- 
mo, serão para lá transladado os restos 
mortais de Aureliano Leite, cuja urna 
permanecerá nestc Instituto até as 
dezoito horas do dia vinte e dois 
de rnaio, em vigília cívica, para a qual 
estão sendo convidados todos os mem- 
bros desta Casa. A segunda comunica- 

a o  do CeL Heiiodoro consistiu numa 
veclamação que a Sociedade Veteranos 
de 32 está dirigindo à Prefeitura e ao 
Governo do Estado. A data de vinte 
e três de maio - Dia da  Juventude 
Constitucionalista e o dia nove de ju- 
fio - Dia do Soldado Constituciona- 
l i s t ~ ,  por sua grande importância na 
história de São Paulo e do Brasil, são 
consideradas datas cívicas. Pois bem, 
neste ano, fonos surpreendidos com a 
exclusão de tais datas do Calendário 
Cívico da Prefeitura! Diante disso, a 
Sociedade Veteranos de 32 movimen- 
tou-se no sentido de que tais datas 
voltem a ser incluídas no Calendário 
Cívico e, para tanto, está encaminhan- 
do representação ao Sr. Governador. 
1932 representa realmente uma grande 
epopéia na vicia do país! Se vinte e 
três de maio e nove de julho, por lei, 
são consideradas datas cívicas. é pre- 
ciso que se cumpra a lei! O dr. Mario 
Savelli agradeceu as  duas comunica- 
ções do confrade Cel. Heiiodoro Tenó- 
rio Ba Rocha Marques. No expediente, 
o primeiro secretário dr. Moisés Gico- 
vate leu um convite do Museu de Arte 
de São Paulo para a Ekposição MA- 
NABU MABE - Obras recentes e o 
Programa do VI11 Simpósio de Hist6- 
ria do Vale do Paraíba, a realizar-se 
em Aparecida entre os dias dezesseis 
e dezenove de julho de mil novecentos 
e oitenta e seis. Nada mais havendo a 
trater. o dr. Mário Savelli agradeceu 
a presença de todos e passou-se a 
lavrar a presente ata, que é, em se- 
guida, assinada pelo Sr. Presidente 
da sessão e pelo Secretário «ad-hoc». 
Em tempo: onde lê-se Prefeitura, leia- 
-se Secretaria de Estado da Educação. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Moi- 
sés Gicovate, Augusto Benedito Galvão 
Biieno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO 
DO DIA 21 DE NWO DE 1986 

Aos vinte e um dias do m& de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis, no 
salão nobre do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, à rua Ben- 
jamin Constant, número cento e cin- 
qüenta e oito, Capital, com início a s  
dezoito horas, foi realizada a segunda 
sessão ordinária do mês, destinada a 
tratar  de assuntos administrativos. 
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Presidiu a sessão o acadêmico Lycurgo 
de Castro Santos Filho, ladeado pelos 
consócios Moisés Gicovate, primeiro 
secretário, Vinicio Stein Campos, pri- 
meiro orador e Roberto Machado Car- 
valho, convidado para segundo secre- 
tário c<ad h o c ~ .  Presentes, os seguintes 
consócios: Renato Báez, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Jos6 Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho, JosS Geral- 
do Evangelista, Henrique Losinskas 
Alves, José Vicente Freitas Marcondes, 
Paulo Romano, José da Veiga Oliveira, 
Desidério Alfredo Fontana. Dando iní- 
cio aos trabalhos, o segundo secretário 
«ad hoc», Roberto Machado Carvalho, 
fez a leitura das atas das sessões de 
19 de fevereiro e cinco de março pp., 
as quais foram votadas e aprovadas. 
Em seguida, o primeiro secretário Moi- 
sés Gicovate comunicou a oferta, ao 
sodalício, das seguintes publicações: 
pelo confrade J .  Pereira - «História 
da Imprensa no Brasil», de Ne:son 
Werneck Sodré, «Nascimento da Im- 
prensa Paulista», Ce João Gualberto 
de Oliveira, &Dicionário Brasileiro de 
provérbios, locuyões e ditos curiosos» 
de R. Magalhães Jr. (da Academia 
Brasileira de Letras), «Diálogos Polí- 
ticos» cie Maurice Cranston, Ed. Cultrix, 
<<Comunicação e Direito de expressão» 
e «A cidade muito amada - São 
Paulo» ambos de J. Pereira, «Uma 
nova política para a Elducação Supe- 
rior Erasileira». da Comissão Nacional 
para reformulação da Educação Supe- 
rior; «Real Forte Príncipe da Beira,, 
doação da Fundação Emilio Odebrecht, 
Spala Ed., obra impressa no Brasil. 
Adquirido por compra - «Testemu- 
nhas do passado campineiro» de k i l -  
via Gonçalves e Benedito Barbosa 
Pupo, Ed. Unicamp; por último, um 
documento em quadro emoldurado, sob 
o título «Unânime Declaração da União 
dos treze Estados» dos Estados Uni- 
dos, datado de quatro de julho de mil 
setecentos e setenta e seis, com assi- 
naturas dos congressistas, oferta do 
consócio Fernando Witacker Trvares 
da Cunha. O senhor presidente falou 
sobre os problemas que a tesouraria, 
a contento, vem enfrentando, desta- 
cando a importância de dezesseis mil 
cruzados que o Instituto foi obrigado 
a pagar à Previdência Social. a títnlo 
de atrasados; abordou ainda as rela- 
ções com o Banco Itamarati que ocupa 

parte do prédio do sodalício, lembran- 
do que, confor;iie a atual legislação de 
aluguéis não residenciais, o aluguel dos 
diversos andares foi reduzido de trinta 
e três mil cruzados para dezenove mil 
cruzados. Finalmente, disse que, dian- 
te da situação, o Instituto deve evitar 
novas despesas e que o consócio Mario 
Savelli vai examinar o atual contrato 
de aluguel, devendo seu valor ser fixa- 
do pelo índice do mês de reajuste; 
espera então, que o Instituto passe 
a receber mais e, em caso contr&rio, 
uma medida mais Crástica poderá ser 
tomada, isto é, com a vacância das 
salas, estas serão recuperadas para 
uso do Instituto. No horário da pala- 
vra livre. o consócio Vinicio Stein 
Campos falou sobre o Museu Histórico 
«Prudente de Moraes, de Piracicaba, 
instalado na casa que pertenceu ao 
ex-presidente e ecalteceu a figura de 
Brasílio Machado, antigo promotor 
público naquela cidade, pela passagem 
do centenário da  publicação em «A. 
Gazeta» de Piracicaba, janeiro de mil 
oitocentos e oitenta e seis, do belo 
poema intitulado «Noiva da Colina», 
em que descreve a cidade e a famosa 
cachoeira do rio Piracicaba. Em se- 
guidr,, o orador apresentou congratu- 
lações ao consócio Moisés Gicovate 
peia sua eleição para a Academia 
Paulista de História, na vaga do sau- 
doso Leonardo Arroyo. O senhor pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho solicitou o registro, cm ata, de 
um voto de pronto restabelecimento 
da saúde do consócio Alberto Prado 
Guimarães. Nada mais havendo a tra- 
tar, o senhor presidente deu por encer- 
rada a sessão, da qual, eu, Roberto 
Machado Carvalho, segundo secretário 
«ad hoc», lavrei a presente a t a  que, 
depois de lida e aprovada, vai assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Moisés Gicovate, Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueiriaho. 

ATA DA SESUO ESPECIAL 
DE 4 DE JUNHO DE 1986 

Aos quatro de junho de mil nove- 
centos e oitenta e seis, as quinze 
horas, na sede, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geogrzifico de São Paulo 
em sessão especial de participação da 
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Semana de Anchieta com a presença 
dos seguintes consdcios: MBrio Sasrelli, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Moa- 
cir França, Walter Fonseca, Paulo RO- 
mano, José da Veiga Oliveira, Arruda 
Dantas, Desidério Alfredo Fontana, 
Renato Báez, Bueno de Azevedo Filho, 
Moisés Gicovate, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, Pe. Helio 
Abrznches Viotti, Vinicio Stein Cam- 
pos. Também contou com a presença 
das entidades que constituem a Comis- 
são Cívica para as Co~emorações da 
Semana de Anchieta: Liga do Profes- 
sorado Católico, Associayão dos Cava- 
leiros de São Paulo, Sociedade Amigos 
da Cidade, Escola Estadual Primeiro e 
Segundo Grau «Pzdre Anchieta», Ins- 
tituto Genealógico Brasileiro e convi- 
dados. A sessão foi presidida pelo 
segundo vice-presidente Mário Savelli, 
tendo como assessores os primeiro e 
segundo secretários, Moisés Gicovate, 
Augusto Benedito Galvko Bueno Tri- 
gueirinho e o primeiro orador, Vinicio 
Stein Campos. Para participar, da 
mesa foram convidados o padre Helio 
Abranches Viotti, a professora Laura 
de %usa Chaui, o professor Joaquim 
Vieira Marques e a professora Helena 
Achoa. A sessáo foi iniciada com a 
execução do Hino Nacional pelo coral 
da E.E.P.S.G. «Padre Anchieta». Se- 
giu-se a palavra do professor Vinicio 
Stein Campos que discorreu sobre a 
legendária figura do beato Anchieta, 
verdadeira peça de erudição e oratória, 
que mereceu prolongados aplausos da 
assistência. Seguiu-se o hino knchieta 
pelo Coral *Padre Anchieta>,. Elm nada 
mais havendo, o presidente da sessão, 
Mário Savelli, declarou encerrados os 
trabalhos com agradecimentos a todos 
os participantes, e cste secretário, Au- 
gusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, lavroli esta a ta  e lhe dá fé. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Moi- 
sés Gicovate, Roberto Machado Car- 
valho (secretcírio «ad Iioc,). 

ATA D A  S E S S A O  
d e  4 DE JUNHO DE 1986 

Aos quatro dias do mes de junho do 
ano de mil novecentos c oitenta e seis, 
as dezoito horas, realizou-se a sessão 

ciiltiirnl do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, em sua sede 
situaia na rua Benjamin Constant, 
cento e cinqüenta e oito, sob a presi- 
dência do dr. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, secrefariada pelo dr. Moids 
Gicovate, primeiro secretário e Jos6 
Vicente Freitas Marcondes, segundo 
secretário «aa hoc», fazendo parte da 
mesa o primeiro orador oficial Vinicio 
Stein Campos, presentes os seguintes 
consócios: Douglas Michalany, Moacir 
França, Moisés Gicovate, Walter Fon- 
seca, Renato Báez, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, José Biieno de Aze- 
vedo Filho, Arruda Dantas, Ruy Cala- 
zans, José da Veiga Oliveira, Ddlio 
Freirc dos Santos, Duilio C. Farina, 
Tsunezo Sato, Mário Savelli, José Ge- 
raldo Evangelista, Desidério Alfredo 
Fontana, Henrique L. Alves, Vinicio 
Stein Campos. Aberto os trabalhos O 

senhor presidente, deu a palavra ao 
orador inscrito Prof. Vinicio Stein 
Campos, que proferiu a sua oritçib 
versando o tema «O centenário de 
Fernando Costa», salientando os im- 
portantes trabalhos executados durante 
o seu governo, revelando sua ex- 
cepcional qualidade de administrador, 
lembrando inclusive a doação por ele 
feita do terrcno onde seria erguiàa a 
sede da Academia Paulista de Letras. 
O Orador foi aplaudido e cumprimen- 
tado. Comentários pertinentes foram 
feitos pelo prof. Roberto Machado 
Carvalho. Nada mais havendo a tratar  
o Presidente dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho agradeceu a presença de 
todos, na qual eu, José Vicente Freitas 
Marcondes, segundo secretário, «ad 
hoc», lavrei a presente a t a  que depois 
de lida e aprovada será assinada pelo 
Presídente e dois secretá,rios. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Moisés Gico- 
vate, José Vicente Freitas Marcondes, 
secretário ad-hoc. 

ATA DA S E S S A O  
DE 18 DE JUNHO DE 1986 

Aos dezoito dias do mês de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis, no 
salão nobre do Instituto Histórico e 
Geogrílfico de São Paulo, à rua Ben- 
ja1nii.i Coiistant nP 158, Capital, com 
inicio as dezoito horas, realizou-se a 
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segunda sessão ordinária do mês, sob 
a presidência do acadêmico Lycurgo 
de Castro Santos Filho. Ocuparam a 
mesa, conforme prescrição estatutária, 
o primeiro secretário Moisés Gico- 
vate e o segundo secretário «ad hoc» 
Roberto Machado Carvalho. Presentes 
os seguintes consócios: Henrique L. 
Alves, Renato BAez, Geraldo Sesso 
Jmior,  Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Cel. Adauto Fernandes de 
Andrade, José Bueno de Oliveira Aze- 
vedo Filho, Desidério Alfredo Fontana, 
Mário Savelli, José da Veiga Oliveira, 
Ruy Calazans, mi l io  Crispim Farina, 
Antonio Barbosa Lima, Tsunezo Sato, 
Douglas Michalany. Dando início aos 
trabalhos, o segundo Secretário «ad- 
hoc» procedeu à leitura das a tas  das 
sessões de dois e dezesseis de abril, 
redigidns pelo segundo secretário efeti- 
vo, Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho e realçou seu trabalho 
desinteressado em prol do Instituto, 
junto à s  autoridades e imprensa, bem 
corno em relaqão a outras entidades 
cívico-culturais. Eni seguida, propôs 
um voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Sylvio Michalany, irmjo do consócio 
Douglas Michalany. Com a palavra o 
Sr. tesoureiro Douglas Michalany, apre- 
sentou um panorama da situação fi- 
nanceira do sodalício, desde janeiro até 
trinta de maio do corrente ano: janeiro 
- superávit de sete milhões e seis- 
centos e quarenta e sete mil, quatro- 
centos e noventa e um cruzeiros; 
fevereiro - superávit de nove milhões 
e setecentos e setenta e cinco mil e 
trezentos e quarenta e oito cruzeiros; 
março - superávit de dezessete mil, 
novecentos e trinta e cinco cruzados 
e quarenta e um centavos; abril - 
déficit de vinte e dois mil, riovecen- 
tos e trinta e seis cruzabos e quarenta 
e seis ceiitavos: o citado déficit de 
abril foi explicado pelo pagamento 
de ntrasos com o IAPAS na  impor- 
tância de dezessete mil, trezentos e 
roventa. e seis cruzados e dezessete 
centavos; maio - superávit de oito 
mil, duzentos e oito cruzados e trinta 
e três centavos. E h  resumo, nos cinco 
primeiros meses de mil novecentos e 
oitenta e seis, a tesouraria registrou 
um superávit db quarenta e três mil, 
quinhentos e quarenta e três cruzados 
e sessenta e quatro centavos e com 
uma prcvisão para o més de junho de 

quatorze mil novecentos e quatro cru- 
zados e dez centavos. Em ~eguida,  o 
sr. tesoureiro relatou o item aplica- 
ções, salientando a necessidade de re- 
iiovb-las a partir das datas dos venci- 
mentos: Banco Itaú - em 18 de de- 
zembro de mil novccentos e oitenta e 
cinco, vinte e um mil, novecentos 
e quarenta e cinco cruzados e vinte e 
cinco centavos, rescltando, na presente 
data, em trinta e três mil, duzentos 
e dezesseis cruzados e sessenta e seis 
centavos, que será reaplicaào. No 
Banco supracitado, a situação é a se- 
guinte: depósitos fixos - setenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e três 
cruzados e sessenta e sete centavos. 
Banco Itamarati: open - vinte e um 
mil, onze cruzados e trinta e um cen- 
tavos, conta corrente: vinte e quatro 
mil, novecentos e setenta cruzados e 
quinze centavos. E?11 conclusão, at6 
a presente data, o total em aplica- 
ções é de cento e trinta e sete mil, 
cento e quatro cruzados. Sob aplausos 
gerais, o balancete da tesouraria, nos 
cinco primeiros mcses do corrente ano, 
apresentado pelo consócio Douglas Mi- 
chalany foi aprovado. O Sr. Presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho abor- 
&ou a possibilidade de reajustes dos 
aluguéis com o Banco Itamarati que 
ocupa parte do edifício, propriedade 
da entidade. Conforme informação do 
consócio Mário Savelli, indicado para 
tratar  do assunto, no momento, segun- 
do a legislação em vigor, não há con- 
dições de rever os índices de aluguéis, 
ficando, entretanto, a direção do Banco 
de reestudar a questao no mês de 
setembro próximo. (4 Sr. presidente 
lembrou que, o fato tem reflexos nas 
despesas do Instituto, mormente no 
referente à Revista, a qual, sofrerá 
diminuição do número de páginas e 
outras modificações como o maior ri- 
gor na seleção da matéria e a melhor 
distribuiqão da mesina. Lembrou quc 
para a próxima ediçáo, n9 LXXX (801, 
a matéria já está selecionada, aguar- 
dando apenas o orçamento da Gráfica 
Sangirard Ltda. Prosseguindo, o ar. 
presidente deu a palavra ao primeiro 
secretário Moisés Gicovate que comu- 
nicou e agradeceu ao consócio Ruy 
Calazans de Araújo a oferta, ao Ins- 
tituto, de uma reedição do livro «Di- 
cionário da Lingua Tupi» de Gonçalves 
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Dias, publicada em primeira edição no 
ano de mil oitocentos e cinqüenta o 
oito, sendo que, a edicão ofertada est3. 
acrescida com topôciinos da autoria do 
Prof. Francisco da Silveira Bueno. E2n 
seguida, o ilustre consócio solicitou 0 
registro em ata, dos seguintes votos 
de congratulações : ao consócio presi- 
dente Lycurgo de Castro Santos Filho 
pela pussagem de seu aniversário nata- 
licio, transcorrido em 10 de junho, ao 
consócio Mário Savelli, pela posse 
na Academia P a ~ l i s t a  de História, 
ocorrida em 11 de junho e a o  consó- 
cio Odilon da Costa Manso pela posse 
na Academia Paulista cle Letras, em 
17 de junho. Comunicou ainda, o rece- 
bimento do seguinte convite: O presi- 
dente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, Desembargador Milton dos 
Santos Martins, o Presidente do Insti- 
tuto dos Advogados de São Paulo, dr. 
Ives Gandra da Silva e a Editora Re- 
vista dos Tribunais, convidam para o 
lançamento do livro «Sistemas Jurí- 
dicos de defesa do Estado» de autoria 
do Ministro Gunlter Godinho, a reali- 
zar-se dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis, a s  dezoito 
horas e trints minutos, na Biblioteca 
do Club Atlético Paulistano, à rua 
Honduras, nv mil quatrocentos, São 
Paulo. Registrou, a seguir, a celebra- 
ção, promovida por diversas entidades 
cívico-culturais, de uma missa «h me- 
moriam» do acadêmico Ernesto de Mo- 
raes Leme, trigésimo dia de faleci- 
mento e de D e  Dulce Ribeiro Leme, 
quarto ano de falecimento, em vinte 
de junho, as dez horas e trinta minu- 
tos, na Igreja Anchieta, Pátio do Co- 
légio, seguida de sessão «in memo- 
riam», quando falará o consócio Israel 
Dias Novaes. Dando prosseguimento 
à sessão, o 61'. Presidente saudou o 
retorno às nossas sessões do distinto 
consócio Geraldo Sesso Jr., após pas- 
sar por um período de grande aflição 
sentimental, pcla doença e falecimento 
de sua digníssima conserte. Em segui- 
da, o sr. presidente concedeu a palavra 
livre. O consócio Ruy Calazans de 
Araújo fez referências elogiosas ao mo- 
mento econômico em que vivenlos, 
ressaltando que o Elstado possui exce- 
lentes terras aguardando o plantio, 
citando as regioes eo Vale do Paraíba, 
Poços de Caldas e Araras O consócio 

3 
Duilio Crispim Farina, solicitou um 
voto de júbilo pela publicação, no cor- 
rente mês de junho, do volume «An- 
tonio Joaquim da Rosa, Barão de 
Piratininga», iniciativa da Academia 
Paulista de Letras, mencionando o 
magnífico prefácio da obra, publicado 
anteriormente no jornal «Leitura>>, 
edição de quatro de maio, suplemento 
cultural da Imprensa Oficial do Esta- 
do, sob o título: «O primeiro roman- 
cista paulista» de autoria do acadê- 
mico Ernani Silva Bruno. (4 consócio 
Moisés Gicovate lembrou que o saudoso 
ex-presidente José Pedro Leite Cor- 
deiro tinha por patrono, no sodalício, 
a Antonio Joaquim da Rosa e era um 
dedicado estudioso da vida e obra do 
escritor e poeta san-roquense. Rm se- 
guida, o consócio Roberto Machado 
Carvalho renovou congratulações ao 
consócio desembargador Odilon da Cos- 
ta Manso pelo seu brilhantc discurso 
de posse na Academia Poulista de 
Letras, realçando seus estudos sobre 
grandes figuras de nossa vida literá- 
ria e política como Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machacio e Silva, 
patrono da cadeira número vinte e 
um, José Luis de Almeida Nogueira, 
fundador, Alvaro Guerra, Roberto Si- 
monren, Freitas Vale, Plinio Barreto, 
Ibrahim Nobre e Leonardò Arroyo, 
sucessores. Solicitou a adesão do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo ao  protesto e apelo do acadê- 
mico, inserido em seu discurso de 
posse, sobre a interrupção da  reedição 
da obra de Alineida Nogueira, «A aca- 
demia de São Paulo, tradiç6es e remi- 
niscências», com cinco volumes, quando 
a original compreende nove volumes. 
A seguir, falou do caso da destruição, 
isto é, da queima de docun~entos de 
valor histórico da Prefeitura Munici- 
pal de Bofete, neste Estado, lamen- 
tando o sucedido e solicitando a inter- 
venç5o do sodalício junto à s  autorida- 
des competentes. Salientou que o fato 
vem se repetindo com uma certa cons- 
tância, lembrando o sucedido em Porto 
Feliz, Pindamonhangaba e Itú, quando 
valiosos docuinentos foram perdidos 
pela incúria dos responsáveis; mencio- 
nou ainda, o consócio Roberto Macha- 
do Carvalho, a legislação federal o 
estadual que proíbe a elinlinação de 
docunientos. O sr. presidente lembrou 
que o sodalício possui uma valiosa 
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heixeroteca considerada a melhor do 
país. Recentemente, o arquivo do Esta- 
do, atrav6s de seu diretor, consócio 
José Sebastião Witter, solicitou para 
microfilmagem s coleção do jornal <A 
Constituinte», de mil oitocentos e se- 
tenta, pois, o Instituto possui completa; 
foi devolvida na mais perfeita ordem e 
o Arquivo deverá fornecer, uma cópia 
do nlicrofilme. O consócio José dq 
Veiga Oliveira falou sobre dois monu- 
mentos muito caros a São Paulo Q 

que estão em situação deplorável, exi- 
gindo urgentes providências das auto- 
ridades e, nesse sentido, enviou carta 
ao sr. Presidente da República: o solar 
da marquesa de Santos, que abriga o 
Arquivo do Teatro Municipal de São 
Paulo, praticamente abandonado e o 
edifício e instalações do teatro muni- 
cipal de São Paulo, inaugurado em mil 
novecentos e onze, coostru~ão de Ra- 
nios de Azevedo; na situação em que 
está, disse o ilustre consócio, não pode 
acolher orquestras, corais, consertos de 
piano, etc. Propôs, entjio, que o Insti4 
tuto participe dessa verdadeira batalha 
que é a preservação de tão preciosos 
monumentos, a exemplo de países mais 
adiantados. O consócio Ruy Calazains 
de Araújo abordou o problema de no- 
mes de ruas e praças em nossas cida- 
des, achando lastimável certas mudan- 
Fas de nomes, citando a cidade de 
Paraibuna e a troca do nome da antiga 
P r a g  Marechal Deodoro da Fonseca. 
O cons6cio Roberto Machado Carvalho, 
solicitou um aparte para lamentar as 
ae'tudes meramente políticas de nossos 
Prefeitos, com raras exceçóes, na atri- 
buição de nomes aos logradouros públi- 
cos; elogiou as Prefeituras que no- 
meiam Comissões formadas por pes- 
soal que conhece a história local, para 
indicar os referidos nomes, prática 
salutar e pediu o apoio do Instituto 
nessa campanha. Nada mais havendo 
a tratar, o sr. Presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho, deu por encer- 
rada a sessão, da qual, eu, Roberto 
Machado Carvalho, segundo secretário 
«ad hoc», lavrei a presente ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada 
vai assinada, pelo presidente, primeiro 
e segundo secremios. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Moisés Gicovate, 
Roberto Maclitido Carvalho (secretário 
«ad h o o )  . 

Aos dois dias do mês de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis, no 
salão nobre do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paiilo, à rua Ben- 
jamin Constant número cento e cin- 
qüenta e oito, Capital, com início as 
dezoito horas, realizou-se a primeira 
sessão ordinária do mês para tratar 
de assuntos culturais. N3,  residência, 
o consócio Lycurgo de Castro Santos 
Filho, ladeado pelo primeiro secretário 
Moisés Gicovate, segundo secretkrio <tad 
hoc» Roberto Machado Carvalho e o 
primeiro orador oficial Vhicio Stein 
Campos. Presentes os seguintes con- 
sócios: Adauto Fernandes de Andrade, 
Antônio Arruda Dantas, Desidério Al- 
fredo Fontana, Duilio Crispim Farina, 
Henrique L. Alves, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Ruy Calazans, J. 
Pereira, José Bueno de Cliveira de 
Azevedo Filho, José Vicente de Freitas 
Marcondes, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Mário Savelli, Moisés Gicovate, 
Roberto Machado Carvalho, Vinicio 
Stein Campos. Com a palavra, o pri- 
meiro secretário fez as seguintes co- 
municeções : convite para as soleni- 
dades do dia nove de julho, promovidas 
pela Sociedade Veteranos Õe 32 -- 
M.M.D.C. e pelo Clube Piratininga; 
convite do Grupo Gilberto Huber para 
a tarde de autógrafos dos livros edita- 
dos pela Ekpressão e Cultura, dia três 
de julho, a partir das dezesseis horas 
na Livraria Teixeira: «São João De1 
Rei i:a História de Minas e do Brasil,, 
«Velho Brasil de Hoje» (28 edição), 
«Velha Bahia de Hoje» e <Velho Ma- 
ranhão» (terceira edição) ; aviso sobre 
a antecipação de nove para oito de 
julho da reuni20 do Centro de Estudos 
Históricos - C E m S  - das dezessete as 
dezoito horas, na sede do Instituto; 
a oferta pelo consócio Jose Vicente 
FYeitas Marcondes de vários exempla- 
res da Revista <Problemas Brasilei- 
ros»; recebimento de vários volumes 
para distribuição aos sócios, da obra 
«Antonio Joaquim da Rocha, Barão de 
Piratiningax, publicada pela Academia 
Paulista de Letras. A propósito dos 
livros lançados pelo Grupo Huber, o 
sr. presidente Lycurgo de Castro San- 
tos Filho coinlmicou que recebeu pedi- 
do de autorizaçáa para constar o nome 
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do sodalício no convite para a tarde 
de autógrafos, o que foi autorizado 
sob a condição do Instituto receber ao 
menos, um exemplar de cada obra, com 
dedicatória, o que ficou combinado. 
Em seguida, o consócio Mário Savelli 
leu oficio-proposta da  firma Micron, 
sobre o interesse pela compra de um 
equipamento de microfilmngem perten- 
cente ao Instituto, hoje considerado 
obsoleto e, por isso mesmo, desativado; 
considerou excelente a oferta de trinta 
mil cruzados à vista, sugerindo a acei- 
tação pelo plenário. O sr. presidente 
fez ligeiras considerações de apoio Sr 
proposta, acompanhado, no mesino sen- 
tido, pelos consócios Desidério Alfredo 
Fontana c Ruy Calazans de Araújo. 
O consócio J. Pereira abordou o assun- 
to sob o prisma da evolução da infor- 
m8tica no setor das comunicações, 
tecendo críticas à Secretaria Especial 
de Informática, a qual segundo o ora- 
dor, nada fez em relação ao mercado 
de Izformática, aduzindo que tudo o 
que produzimos no Brasil, nesse setor, 
é simples cópia 20 que há tempos, é 
oferecido no exterior; lembrou que nos 
Estados Unidos, os discos óticos e raio 
laser são suficientes para gravar toda 
a Biblioteca do Congresso. O sr. pre- 
sidente colocou a proposta sobre a 
venda do aparelho de microfilmagem, 
em votação pelo plenário; aprovada 
por unanimidade. Dando prossegui- 
mento, o sr. presidente convidou o con- 
sócio Moisés Gicovate para pronunciar 
sua anunciada palestra sobre «Aspectos 
da Geografia Moderna». O orador, an- 
tes de abordar o sugestivo tema, suge- 
riu que os possíveis debates sobre o 
mesmo, fossem transferidos para as 
reuniões do Centro de Estudos Histó- 
ricos - CEHIS, realizadas nas segundas 
e quartas quartas feiras de cada mês, 
na sala da Diretoria do sodalício. O 
orador discorreu sobre as numerosas 
correntes conceituais da ciência geográ- 
fica, ressaltando que trata-se de uma 
disciplina eclética, ficando para o pas- 
sado a velha geografia baseada em sirn- 
ples nomenclatura. Dividindo o tema 
em duas partes, depoimento pessoal e 
tendências da  Geografia atual, o com& 
cio Moisés Gicovste destacou alguns 
aspectcs: una carta que dirigiu ao 
ex-presidente Eknilio Garrastazu Médici, 
propondo novas diretrizes para o ensi- 
no da Geografia do Brasil; inclusão 

pioneira, em livros de sua autoria, de 
bibliografia; a abordagem do moderno 
conceito de Geografia Humana, por 
Pierre Monbeig, Delgado de Carvalho 
e ele próprio; os excelentes trabalhos 
do consócio Freitas Marcondes referen- 
tes a «Brasília, a mova Capital» e 
<Três Brasis diferentes»; a divisão 
regional do Brasil adotada pelo EGE; 
a importância da Universidade de São 
Paulo e seu Departamento de Geogra- 
fia; bem como a Associação dos Geó- 
grafos Brasileiros e o Conselho Nacio- 
nal de Geografia, pela contribuição 
aos estudos e pesquisas da moderna 
Geografia brasileira. Na segunda par- 
te, o orador citou diversos autores que 
trataram das tendências da  Geografia 
científica: Max Sorre, Yves Lacoste, 
Pierre George, Preston James, Milton 
Santos, ~ G l o s  Augusto F'igueiredo 
Monteiro. Manuel Correia .!e Andrade. 
Rui Moreira e Mário Savelli. Por últi- 
mo, lembrou o problema do livro didá- 
tico, considerando-o complexo e que 
deve merecer atenção para uma pr6- 
xima palestra. O orador foi vivamente 
aplaudido e cumprimentado pela forma 
escorreita e feliz da abordagem cio 
palpitante tema. O consócio Ruy Cala- 
zans de Araújo congratulou-se com o 
orador, citando a importância da pa- 
lestrr em nosso contexto cultural, 
lamentando que, em outro extremo, 
bastante negativo, a grande imprensa 
noticia irregularidades no futnciona- 
mento de escolas superiores. O consó- 
cio J. Pereira, lembrando que o Insti- 
tuto não é somente Histórico, mas 
também Geográfico, cumprimentou o 
orador pela feliz oportunidade que 
teve, ao denunciar, embora indireta- 
mente, a deturpação do ensino da Geo- 
grafia em nossas escolas, lamentando 
que professores da  chamada «esquerda 
festiva» aproveitem a disciplina para 
pregações de cunho social esquerdi- 
zante, incluindo a «luta de classes». O 
consócio Mário Savelli também con- 
gratulou-se com o orador, elogiando 
seu trabalho. O consócio D~i l io  Cris- 
piiii Farina ofereceu, ao sodalício, algu- 
mas recordações de sua mais recente 
viagem a Portugal, onde visitou, na 
cidade de Santarém, o túmulo de Pedro 
Alvares Cjbral, na igreja da  Graça, 
uma planta da nave da citada igreja, 
com diversos túmulos e dois cartões 
postais com vistas de Santarém. O 
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consócio J, Pereira ofereceli ein p6gina 
de revista, um texto sohre a primeira 
mulher, no Brasil, a receber brevê c'a 
aviação, ano de mil novecentos e vinte 
e dois, D. Tereza de Marzo, propondo 
uma homenagem do Instituto àquela 
que foi a primeira dama da aviação 
brasileira. O consócio Antônio de Arru- 
da Dantas lembrou o recente faleci- 
mento da ilustre aviadora pioneira. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, deu por encerrada a sessão, da 
qual, eu, Roberto Machado Carvalho, 
segundo secretário «ad hoc», lavrei a 
presente a t a  que, depois de lida, dis- 
cutida e aprovada vai assinada, pelo 
presidente, primeiro secretário e se- 
gundo secretário. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Moisés Gicovate, Ro- 
berto Machado Carvalho (secreklrio 
ciad hoc») . 

ATA DA SESSAO 
DE 16 DE JULHO DE 1986 

Aos dezesseis de jullio de mil nove- 
centos e oitenta e seis, à s  dezoito 
horas, na sede, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo 
em sessão ordinária, tendo sído reser- 
vada a primeira parte para posse do 
consócio Desidério Alfredo Fontana. O 
presidecte Lycurgo de Castro Santos 
Filho, assistido pelos primeiro e s e p -  
do secretários Moisés Gicovate e A. 
Galvão Bueno Trigueirinho e pelo pri- 
meiro orador Vinicio Stein Campos, 
iniciou os trabalhos, convidando para 
tomar lugar à mesa os presidentes da 
Academia Paulista de História, Odilon 
Nogueira de Matos, da Academia His. 
pano-Brasileira de Artes e Letras, 
Duilio Crispim Farina e o represen- 
tante da Academia Cristã de Letras, 
padre Hélio Abranches Viotti. Presen- 
tes os seguintes consócios: Douglas 
Michalany, Ruy Calazans, Geraldo 
Sesso Junior, Renato Báez, José Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Roberto 
Machado Carvalho, Paulo Romano, José 
da Veiga Oliveira, Adérito Augusto de 
Moraes Calado, J. Pereira, Paul Dono- 
van Kigar, Tsunezo Sato, Antonio Bar- 
bosa Lima. José Geraldo Evangelista, 
Desidério Alfredo Fontana, Henrique 
L. Alves. Prosseguindo convidou o con- 

sórin Desidério Alfredo Fotilana para 
os atos regimentais de posse: leitura 
e assinatura do respectivo termo, ou- 
torga do colar insígnia e entrega do 
diploma social. A seguir, foi dada a 
palavra ao recipiendário, que pronun- 
ciou a oração-elogio ao seu patrono 
Euclydes de Oliveira Rgueiredo. Tra- 
 ou-lhe a vida e os feitos do notável 
soldado a serviço de seus ideais de 
liberdade, do direito, da lei, da Cons- 
titui-ão, herói de São Paulo de 32. 
No ensejo, se aproveitou o autor para 
juntar o seu protesto contra insidiosa 
campnnha, ora generalizada em SZio 
Paulo, de que a Revolução Constitu- 
cionalista de trinta e dois seria sepa- 
ratista. Aleive tanto mais grave pelo 
endosso que lhe deu a Secretaria de 
Estado da Educação, em gesto de total 
irresponsabilidade' e ignorância à ver- 
dade histórica, e a serviço de doutrina 
exótica, desintegradoras da nacionali- 
dade. E assim conclui: «Euclydes de 
Oliveira Figueiredo sofreu muito por 
ter esposado, ao lado de São Paulo, os 
ideais de mil novecentos e trinta e 
dois, que eram os ideais de Liberda- 
de!» A cívica oração, os conceitos 
emitidos, a profissão de fé aos ideais 
democráticos e a oportunidade do pa- 
trono Euclydes de Oliveira Figueiredo 
valeram a Desidério Alfredo Fontana 
generosos aplausos dos presentes. Foi 
fácil ao consócio Vinicio Stein Cam- 
pos, orador sempre inspirado e a quem 
nunca se esgotzm o pensamento e os 
recursos da oratória. saudar o novo 
empossado. Iniciou, traçando a vida do 
Instituto Histórico e Geo.?ráfico de São - 
Paulo desde a Fundac,ão até aos nossos 
dias - forjado e mantido For homens 
de lutas, sempre afins aos eternos va- 
lores humanos e aos ideais de São 
Paulo e do Brasil. Concluindo, afirmou 
que a geração atual de membros do 
Instituto faz jus aos antecessores e 
Desidério Fontclaa, por sua folha de 
s-rvicos já prestados ao sodalício e por 
sua vida, integra o quadro social com 
dignidade e grandeza. Dando conti- 
nuidade aos trabalhos, o presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho deu 
a palavra ao primeiro secretário Moi- 
sés Gicovate que registrou preciosa 
doação, para a Biblioteca do Instituto, 
das obras ilustradas a bico-de-pena por 
Tom Maia, com achegas de Thereza 
Regina de Camargo Maia: «Velho Ma- 
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ranhão, São João Pel Rei, Velho Brasil 
de Hoje e Velha Bahia de Hoje,, edi- 
çOes Grupo Gilberto Huber. Por sua 
vez, o primeiro tesoureiro Douglas 
Michalany deu conta da situação finan- 
ceira do Instituto em primeiro de ju- 
lho do corrente. Receita de junho: 
Cz$ 25.645,65 (vinte e cinco mil, seis- 
centos e quarenta e cinco cruzados, 
sessenta e cinco centavos) ; despesas: 
Cz$ 20.247,30 (vinte mil, duzentos e 
quarenta e sete cruzados, trinta cen- 
tavos) ; superávit: Cz$ 5.398,35 (cinco 
mil, trezentos e noventa e oito cruza- 
dos, trinta e cinco centavos). Aplica- 
ções em depósitos a prazo fixo, cader- 
netas de poupança, over e saldos em 
canta corrente: Cz$ 145.326,88 (cento 
e quarenta e cinco mil, trezentos e 
vinte e seis cruzados, oitenta e oito 
centavos). A boa nova da tranqüila 
situação financeira foi motivo de satis- 
fação para os consócios presentes, tra- 
duzida por vivos aplausos. Graças a 
qual, prosseguiu o presidente Castro 
Santos Filho, será possível dar inicio às 
insdiáveis e urgentes obras da reforma 
do andar da Hemeroteca, ameaçada 
por infiltração das águas. Hemerote- 
ca que, no dizer do consócio Sebastião 
Witter, é a melhor do país. Seguiu-se 
o consócio Odilon Nogueira de Matos 
que convidou para a posse, na Acade- 
mia Paulista de História, do consócio 
Moisés Gicovate, no próximo dia trin- 
ta, no Instituto Histórico e GeogrMico 
de São Paulo e registrou o centenário 
de Cândido de Mel10 Leitão - cientista 
e historiador brasileiro, famoso por seus 
estudos a propósito de excursões cienti- 
ficas ao Brasil. O consócio Vinicio 
Stein Campos congratulou-se com o 
consócio Henrique L. Alves, seu cola- 
borador na impiantação 80s museus 
pedagógicos do Estado, pela homena- 
gem que lhe prestou Lençóis Paulista, 
dando-lhe o nome de uma rua. O con- 
sócio Ruy Calazans de Araújo elo- 
giou e propôs votos de congratulações 
ao presidente José Sarney pela lei 
de incentivo à cultura. O consócio 
Henrique L. Nves propôs e foi apro- 
vado voto de pesar pelo passamento 
do escritor paulista Orígenes Lessa. 
Finalmente, o presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho registrou as cele- 
braç6es pelo Sesquicentenário de Nas- 
cimento de Carlos Gomes em Campinas 

e a participaç8.0 do instituto. Em 
nada mais havendo e ningu6m queren- 
do usar da palavra, o Presidente decla- 
rou encerrada a sessão ngradeccndo 
aos presentes. Este segundo secremo, 
Augusto B. Galvão Rueno Trigueiri- 
nho, lavrou esta ata e dá fé. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Moisés Gico- 
vate, Roberto Machado Carvalho (se- 
cretário «ad h o o ) .  

ATA DA SES'SAO 
DE 6 DE AGOSTO DE 1986 

Aos seis dias do m& de agosto de 
mil novecentos e oitenta e seis, reali- 
zou-se, no salio nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de Silo Paulo, A 
rua Benjamin Constant, nQ 158, l* an- 
dar, mais uma reunião ordin&ria. do 
sodalício. Fizeram parte da mesa, 
os consócios: Lycurgo de Castro San- 
tos F~lho, presidente, Moisds Gicovate, 
10 secretário, Roberto hhchado Carva- 
lho, 29 secretãrio ead h o c ~ ,  Vinicio 
Stein Canlpos, 19 orador, Duilio Cris- 
pim Farina, presidente da Academia 
Hispano-Brasileira de C'i8ncins, Artes e 
Letras de São Paulo, pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, da Academia Cristã de 
Letras. Presentes, em plenário, os con- 
sócios Antônio Arruda Pantas, Anto- 
nio Roberto de Paula Leite, Adauto 
Fernandes, Pesidério Alfredo Fontana, 
Geraldo Sesso Junior, Heliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, Josó Geraldo 
Evangelista, José Vicente FYeitas Mar- 
condes, José da Veiga Oliveira, P a ~ l o  
Romano, Renato Bácz, Tsmezo Sato, 
Walter Fonseca, J. Pereira, Ruy Cala- 
zaiis, He~iriyue L. Alves, Adilson Cesar, 
João R. de Aguiar Vallim, Geraltlo 
Dutra de Moraes. Dando início aos 
trabalhos, o sr. presidente convidou o 
consócio J. Pereira para proferir sua 
anunciada palestra versando sobre <A 
rela* HomemJAnimal na História». 
O orador, após citar uma passagem da 
obra da antropóloga Elizabeth Leopol- 
dina Iaoibl, «Deuses Animais» (EEdicon, 
1984), com o objetivo de ilustrar o 
destaque que os animais ocupam na 
vida humana, desde tempos remotos, 
lembrou que «a elevaçiio de animais 
à condição de deuses, pelo homem, é 
estudado, pela cientista, com inteli- 
ghcia,  pormenor e profundidade, mas 
sobretudo com delicada sensibilida- 
de,. Citou a heráldica para frisar a 
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presença de animais <em estandartes, 
escudos, brasões e bandeiras». Em se- 
guida, discorreu, com o brilhantismo 
que lhe é peculiar, sobre a relação 
HomemJAninial desde os nossos ances- 
trais proto-históricos, recordando que 
«o hominídeo, então um animal caçado 
pelos predatores, passou a utilizar 
(certamente como disfarce protetor) 
coberturas para o corpo feitas de peles 
de leopardos, ursos, leões e touros. . . >\, 
acrescentando que «é por isso que -, 
até hoje - costureiros e modistas per- 
sistem em lançar mão de peles de 
animais no vestuário» e os silvícolas 
ainda Usam nomes como Touro Sen- 
tado, Cavalo Bravo, Tigre Guerreiro, 
Urso Danaão, Águia Invencivel e ou- 
tros, como Lobo do Mar, entre os ma- 
rinheiros. Mencionou, o orador, outros 
interessantes usos de nomes de ani- 
mais, como nas famílias - hão, Lobo, 
Cordeiro, Bezerra, Coelho, Aranha, 
Carneiro, etc. - e nos toiens, entre 
os primitivos, conforme registra João 
Ribeiro, relacionando-os com cognomes 
atuais, tanto de animais como de vege- 
tais - Pereiras, Madeiras, Nogueiras, 
Oliveiras, etc. Tratou ninda da cone- 
xão entre a personalidade e o nome, 
mesmo em culturas mais adiantadas. 
Ehtre os nossos ancestrais, o emprego 
de nomes de animais que admiravam, 
servi2 para indicar que haviam adqui- 
rido a força e ferocidade do próprio 
animal, temido por todos, acrcscentan- 
do que hoje, «o poder representado 
pelo nome de família ainda confere 
«status> econômico, político e social» 
às pessoas. Por outro lado, pode servir 
como apelido pejorativo; na história de 
São Paulo, «o nome de um famoso 
caçador de bandidos, integrante da 
nossa então Força Pública, o lendário 
Tenente Galinha. cognome impráprio 
para um homem valente». O orador, 
citou outras curiosas relações: a ori- 
gem de certas pslavras como muleta 
que vem de mula, cavalete que vem 
de cavalo, mosquetão, originário de 
muscatus, uma espécie de gavião e ou- 
tros; na medicina. nomes Ge animais 
em diversas moléstias ou ferimentos 
como elefantíase, sapinho, galo na  ca- 
beça, bico de papagaio, etc.: nomes 
pejorativos ou impropérios, como burro, 
cavalo, cachorro, cadela, macaco, pato, 
vaca, égua, rato, tubarão e muitos ou- 
tros; nomes que destacam qualidades 

positivas como aolhos de llncev, tforte 
como um touro», «veloz como uma ga- 
zela», «voz de canário»; nomes de ani- 
mais que simbolizam carinho, como 
gatão, gatinha, mãe-coruja, etc. Des- 
tacou, para concluir, que «o nome 
nunca é simplesmente um mero sím- 
bolo, mas principalmente parte da per- 
sonalidade de seu  portador^. O orador, 
ao encerrar sua palestra, foi muito 
aplaudido. Coin a palavra, o sr. presi- 
dente agradeceu a contribuição do c m -  
sócio J. Pereira para o brilho daquela 
sessão cultural. E2-n seguiea, comuni- 
cou o andamento da reforma no 79 
andar do edifício do instituto Histó- 
rico e Geogrkfico de São Paulo, abrail- 
gendo a copa e cinco banheiros de 
nenhuma utilidade; do lanche que será 
oferecido nos dias de reunioes. tendo o 
consócio Vinicio Stein Campos feito um 
donetivo para a aquisição da louça; o 
envio de um questionário aos senhores 
sócios, tratando de diversos assuntos, 
entre os quais, as possíveis motivações 
para aumentar o comparecimento às 
sessões e o incrercento das atividades 
que o instituto pode desenvolver. Dan- 
do prosseguimento, o consócio Antônio 
Roberto de Paula Leite fez referências 
a um artigo publicado em «Leitura», 
suplemento cultural da Imprensa Ofi- 
cial do Estado e sssinado por Roberto 
Machado Carvalho. sobre o Museu Re- 
publicano de Itu; disse que, apoiava 
integralmente a tese nele defendida, 
isto é a municipalizaGo daquele Mu- 
seu, pertencente ao Estado desde sua 
inauguraçao em 1923 e solicitou o en- 
vio de ofício, nesse sentido. às autori- 
dades responsáveis, sr. Governador do 
Estado, sr. Reitor da Universidade 
de SUO Paulo. sr. Diretor do Museu 
Paulista, Sr. Prefeito Municipal de Itu 
e sr. Presidente da Câmara. Municipal 
de Itu. Com a palavra, o consócio 
Robcrto Machado Carvalho solicitou a 
inserção em Ata do seguinte: voto de 
pesar pelo falecimento, em Natal, Rio 
Grande do Norte, do escritor Luís da 
Câmara Cascudo, realçando suas qua- 
lidades intelectuais e sua contribuição 
à cultura brasileira, mormente no cam- 
po do folclore; voto de congratulações 
pela eleição em 31 de julho pp., do 
consócio Paulo Pereira dos Reis, para 
a cadeira nv 15 da Academia Paulista 
de Letras, a qual, tem como patrono, 
Luís Gama, fundador Alberto Faria e 
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sucessores: Sud Menucci, Amkrico de 
Moura e Exnesto de Moraes Leme, sau- 
doso ex-presidente honorário do soda- 
lício; voto de congratulações pela posse 
do consócio J?rancisco Brasileiro na 
cadeira n9 29 da Academia Paulista 
de Letras, tendo como patrono, Paulo 
Eiró, fundador, Valdomiro Silveira e 
sucessores: Luciano Gualberto, JosB 
Carlos de Ataliba Nogueira c Ibiapaba 
de Oliveira Martins, ocorrida em 5 de 
agosto pp.; voto de congratulações 
com o ilustre consócio Dom Vicente 
Marchetti Zioni, arcebispo metropoli- 
tano de Botucatu pela passagem do 
Jubileu de Ouro de sua ordenação sa- 
cerdotal, ocorrida em Roma no ano 
de 1936; foi reitor do Seminário Central 
de São Paulo, primeiro bispo de Eauru 
e, desde 1968, ocupa o alto cargo de 
arcebispo de Botucatu, neste Estado; 
voto de congratulações ao consócia 
Moacir Fi'anr,a pelo lançamento do Zv 
volume de sua obra «Subsídios para 
a História de Ituverava», destacando a 
magnífica colaboração do sr. Prefeito 
Municipal de Ituverava, Lúcio Adalber- 
to Lima Machado para a edição do 
livro, preservando a memória de sua 
cidade, o que deve servir de exemplo 
para outros municípios. O consócio 
Rui de Araújo Calazans elogiou a pa- 
lestra proferida pelo consócio J. Perei- 
ra, exemplificando com a lembrança 
de uma tese intitulada «O nome e da 
sua natureza jurídica» de  autoria 
de Spencer Vampré, defendida na  Fa- 
culdade de Direito de Sao Paulo, onde 
exerceu a cátedra de Direito Romano. 
Lembrou ainda que, em sua proprie- 
dade Santo Antônio da Barra do Pa- 
raibuna, situada no vale do Paraíba, 
passagem de bandeirantes no século 
XVIIi, a artista-pintora Noemia Ca- 
valcante executou um painel tomando 
como tema, Santo Antônio pregando 
aos peixes. Comunicou que a autora 
deve, brevemente, lançar um livro inti- 
tulado «Histórin da  moda na colônia 
e no império», sendo ainda, de sua 
especialidade, estudos sobre a plumária 
dos índios brasileiros. Nada mais ha- 
vendo a tratar, o sr. presidente Lycur- 
go de Castro Santos Filho, deu por 
encerrada a sessão, da  qual, eu Ro- 
berto Machado Carvalho, 20 secretário 
«ad hoc», lavrei a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada 
vai assinada, pelo presidente, 1 9  secre- 

tário e 29 secretario. Lycurgo de Ca5 
tro Santos Filho, Moisés Gicovate, 
Roberto Machado Carvalho (secretário 
«ad hoc»). 

ATA DA SEBSAO 
DE 20 DE AGOSTO DE 1986 

Aos vinte dias do mês de agosto de 
mil novecentos e oitenta e seis, as 
dezoito horas, realizou-se no s a l a  
nobre do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, a Rua Benjamin 
Constant, 158, 1 9  andar, a sessão admi- 
nistrativa do m.ês, presidida pelo aca- 
demico Lycurgo de Castro Santos Filho. 
Ocuparam assento à mesa, além do 
presidente, o 1" secretário Moisés Gico- 
v-te, o 29 secretário «ad hoc» Roberto 
Machado Carvalho e o 29 orador Duílio 
Crispim Farina. No plenario, presentes 
os consócios: Délio meire dos Santos, 
Dasidério Alfredo Fontana, Douglas 
Afichalany, Geraldo Sesso Jr., Henrique 
L. Alves, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, José Bueno de Azevedo Filho, 
José Vicente Freitas Marcondes, Mário 
Ssvelli, Moacir França, Paulo Romano, 
Renato Báez e José Geraldo EVange- 
lista. Dando início aos trabalhos, o 29 
secretário «ad hoc» procedeu a leitura 
de três Atas: 4 de junho, comemorativa 
do Dia de Anchieta, outra desse mesmo 
dia, s e ~ s ã o  ordinária e de 18 de junho. 
Após lidas, foram aprovadas. Em se- 
guida, o l9 tesoureiro Douglns Micha- 
lany apresentou o bnlancete da tesou- 
raria: mês de junho, despesas de vinte 
mil, duzentos e quarenta e sete cruzados 
e trinta centavos e superavit de cinco 
mil, trezentos e noventa e oito cruza- 
dos e trinta e cinco centavos; mês de 
julho, despesas de vinte e u-n mil, qua- 
trocentos e quarenta e seis cruzados e 
sessenta centavos e superavit de quatro 
mil, quinhentos e vinte e um cruzados 
e trinta e um centavos; mês de agosto, 
despesas de vinte e um mil e quinhen- 
tos cruzados e superavit de quatro mil, 
quatrocentos e quatro cruzados e dez 
centavos. Aplicações - Banco Ihú: 
prazo fixo, oitenta e dois mil, quinhen- 
tos e quatro  cruzado^ e clezesseis cen- 
tavos, caderneta de poupanca, quinze 
mil, duzentos c noventa e seis cruzados 
e vinte e oito centavos, conta corrente, 
hum mil setecentos e trinta cruzados 
e sessenta e t&s centavos. Banco Ita- 
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marati: over, vinte e um mil duzentos 
e cinqucnta e oito cruzados e dez cen- 
tavos, conta corrente, cento e oito mil, 
oitocentos e sessenta e sete cruzados 
e setenta. e sete cectavos. Total geral, 
duzentos e vinte e seis mil cruzados, 
novecentos e cinqüenta e quatro cru- 
zados e trinta e tres centavos. O sr. 
tesoureiro esclareceu que a boa conta 
correntc no Banco Itamarati, é resul- 
tado da venda de um aparelho de 
microfilmagem por setenta e cinco mil 
cruzados, tecendo elogios ao trabalho 
nesse sentido, do sr. presidente e lv 
secretário. E M  seguida, disse que dado 
o reforco de caixa, o soda!ício possui 
recursos para efetuar a reforma do 
telhado, com a participação da firma 
vencedora da concorrência, Telhados 
Brito, cujo custo, foi orçado inicial- 
mente em 28 inil e poucos cruzados e 
graças à intervenção do consócio Mário 
Savelli, ficou em 27 mil cruzados. PO- 
de-se ainda fazer a reforma, já conhe- 
cida dos senhores sbcios, no 79 andar. 
Em seguida, o tesoureiro Douglas Mi- 
chalany comunicou o reajuste de 20% 
nos vencimentos dos funcionários, pas- 
sando a folha de pagamento, a partir 
de 1 9  de agosto, de nove mil, quinhentos 
e noventa e seis cruzados para treze 
mil, oitocentos e sessenta cruzados. 
Por último, lembrou que está atento 
quanto às aplicações mais vantajosas 
para o Instituto. Dando prossegui'men- 
to, o 1 9  secretário Moisés Gicovate fez 
as seguintes comunicações: eleiçáo, 
conforme determinam os Estatutos e 
Regimento Interno, para o período 
1987-1990, da  Diretoria do Instituto 
Histõrico e Geográfico de São Paulo, 
no próximo dia lQ de outubro, das 15 
as 18 horas; convite para o lançamen- 
to do livro «Retalhos da Velha São 
Paulo» do consócio Geraldo Sesso Jr., 
dia 22 de agosto, as 18 horas, no stand 
nv 5 do Pavilhão da Bienal do Parque 
Ibirapuera, durante a 94 Bienal Inter- 
nacional do Livro; convite para a I 
Semana de Genealogia e Heráldica, do 
Instituto Genealógico Brasileiro, com o 
patrocínio da Secretaria de Estado da 
Cultura, de 25 a 29 de agosto, das 
14,30 as  17,30 horas, Rua Conselheiro 
Crispiniano, 105, conjunto 61, sede do 
Instituto Genealógico Brasileiro. Do 
programa consta exposição de livros 
raros, árvores genealógicas, brasões 
de fanília e de domínio, medalhas cul- 

turais e candecorativas e diversas pa- 
lestras prriticas; oferta pelo consócio 
J. Pereira dos livros «O Aleijadinho» 
de Fernmdo Jorge e «O que é Histó- 
ria» de Vavy Pacheco Borges, ed. bra- 
si!iense; outrzs obras recebidas: «Pe- 
riódicos Erasileiros em Microfilines» - 
Catálogo Coletivo, Biblioteca Nacional, 
Coleção Rodolfo Garcia, Rio de Ja- 
neiro, 1985, «Euclides e Folclore» de 
Adelino Brandão, residente em Jun- 
diaí, «Cana de Açúcar,>, Álcool e AçCicar 
na História e Descnvolvirnento Social 
do Brasil, de Adelino Brandáo, «Capela 
de SLo José do Rio Pardo», livro de 
Atas das reuniões dos fundcdores, 
1865/1874 de Amélia F'anzolin Trevi- 
san, «Centenário da instala:lo da Câ- 
mara Municipal de São José do Rio 
Pardo», 8 de maio de 1886, de Arnélia 
Franzolin Trevisan, «Tempo e Meinó- 
ria» de Marcio José Lauria, residente 
em SELO José do Rlo Pardo e sócio-cor- 
respondente, «Subsídios para a História 
da Paróquia de Cajuru», de José Pedro 
Miranda, «Subsídios para a História oe 
Ituverava», vol. 11, de Moacir França. 
Por último, o cons6cio Moisés Gicovate 
convidou os presentes, sócios ou não 
sócios do instituto, a participarem das 
reuniões do Centro de Estudos Históri- 
cos - CEHIS -- realizadas às segundas 
e quartas quartas-feiras do mês na sala 
da Diretoria, 79 andar, das 17 a s  18 
horas. O sr. presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho, convidou a todos 
para a próxin~a sessáo do Instituto, dia 
3 de setembro. Nada mais havendo a 
tratar, o sr. presidente deu por encerra- 
da a sessão e para constar, eu, Roberto 
Machado Carvalho, 29 secretário «ad 
hoc», redigi a presente Ata que, após 
lida e aprovada, vai assinada peio pre- 
sidente, 1 P  e 29 secretários. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Moisés Gico- 
vate, Roberto Machado Carvalho (se- 
cretário «ad hoc»). 

ATA DA REUNIAO 
DO DiA 3 DE SETEMBRO DE 1986 

Aos três dias do mês de setembro 
de mil novecentos e oitenta e seis, 
realizou-se no selão nobre do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à Rua Benjamin Constant. 158, 
1 9  andar, Capital, a sessão cultural 
do mês, com a presença de consó- 
cios e grande número de convidados, 
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sob a presidência do acadêmico Lycur- 
go de Castro Santos Filho. Ocuparam 
a mesa, o 1Q secretário Moisés Gico- 
vate, o 29 secretário cad hoc» Roberto 
Machado Carvalho e o cocsócio Prof. 
José Bueno de Oliveira Azeveclo Filho, 
conferencista da sessão. Prcsentes os 
seguintes consócios: Geraldo Sesso Ju- 
nipr, José Geraldo Evangelista, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, Cel. 
Adauto Fernandes Andrade, Francisco 
Antonio Bfanco Junior, Ruy Cdazans, 
José da Veiga Oliveira, Antonio Arruda 
Dantas, Raul de Andrada e Silva, Adé- 
rito Augusto de Moraes Calado, J. 
Pereira, Paulo Bonfim, Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho, Douglas Michalany 
e Desidério Alfredo Fontana. Abertos 
os trabalhos, o sr. presidente comuni- 
cou a presenya dos Desexbargadores 
Onei Rafael Pinheiro Orichio, José Ru- 
bens Prestes Barra e José Luiz Vicente 
de Azevec?~ Francesctiini e dos acadê- 
micos Paulo Bonfim e Hernani Donato. 
Em seguida, convidou o Prof. José 
Buuno de Oliveira Azevedo Filho a 
pronunciar sua conferência em home- 
nageni ao centenário de nascimento do 
Dr. José Vicente de Azevedo, natural 
de Sao Paulo, filho do DT-. José Bueno 
de Azevedo e D. Maria Cândida Bueno 
Lopes de Oliveira. O orador, após des- 
tacar os estudos do homenageado, no 
Colégio São Luiz, de Itu, na Fzculdade 
de Direito do Largo de Sao Francisco 
e na antiga Faculdade de Filosofia de 
São Bento, discorreu sobre sua longa 
carreira no campo da educação e cul- 
tura, administração e ativiciades da 
agro-pecuária, em sua fazenda Santa 
Lucia, localizada no município de Pira- 
ju, à s  margens do Paranapanema. 
Destacou ainda, sua formação moral, 
baseada em rígidos princípios de disci- 
plina, adquiridos em família, seus co- 
nhecimentos de liversas línguas, sua 
fidalguia e mentalidade progressista, 
especialmente quanto à s  práticas mo- 
dernas do ruralismo, a lofesa do meio 
ambiente e a introdução do imigrante 
japonês. Em 1932, participou da Revo- 
lução de São Paulo, atuando em várias 
frentes de batalha. E m  seus docurnen- 
tos costumava escrever : nacionalidade 
- paulista, profissão-lavrador. Em 
1934, foi um dos fundadores do Clube 
Piratininga e de 1941 a 1945, durante 
a interventoria Fernando Costa, de 
quem era amigo, tornou-se líder do ru- 

ralismo em São Paulo, participando 
da cliretoria da AssociaçSo dos Lavra- 
dores de Café e da Associação Rural 
do Estaclo de São Paulo. Em gratidão 
aos relevantes serviços que prestou a 
Piraju, seu nome foi dado à Escola 
iVormal da cidade. Foi ainda, um dos 
fundadores do antigo Puriido Social 
Democrático-PDS - em São Paulo, 2 
de julho de 1945. Rccusou convite 
para ocupar certas funções, incluindo 
candidatura a deputado federal e de- 
sembargador, pois, preferia dedicar-se 
à iniciativa particular. Depois, foi no- 
meedo membro administrativo da Caixa 
Econômica Federal, dedicando-se ao 
problema da casa própria. O Dr. José 
Bueno de Azevedo faleceu aos 2 de 
julho de 1946 e foi sepultado no cemi- 
t6rio do S. Sacramento ãa  catedral 
de São Paulo. Recebeu diversas home- 
nagens póstumas da Faculdade de Di- 
reito, da Assembléia Legislativa do 
Estado e do municipio de S&o Paulo, 
dando seu nome a uma via pública 
no Jardim Germânia em Santo Amaro. 
Ao encerrar, o orador Prof. José Bueno 
de Azevedo Filho, emocionndo, agrade- 
ceu a atenção de todos às palavras 
proferidas em homenagem a seu pai e 
foi bastante aplaudido. Dando prosse- 
guimento, o academico, poeta Paulo 
Bonfim leu um soneto, datado de 2 
de julho de 1945, de autoria de Lauro 
Bueno de Azevedo, escrito quando tinha 
17 anos, filho do homenageado, intitu- 
lado: «A beira de teu túmulo ajoelha- 
do». O sr. presidente agradeceu ao 
coneócio José Bueno de Oliveira Aze- 
vedo Filho peia brilhante conferência 
e ao poeta Paulo Bonfim, dando por 
encerrada a homenagem que o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São 
Paulo prestou enl memoria do Dr. José 
Eueno de Azevedo, pela passagem de 
seu centenário de nascimento. Em se- 
guida, o consócio Antônio de Arruda 
Dantas, ocupou a tribuna para proferir 
palestra sobre a «Literatura paulista». 
O orador discorreu sobre a evolução 
da Literatura em S&o Paulo, destacain- 
do a influência de diferentes escolas 
literárias, a importância du fundação 
dos cursos jurídicos em 1827 e da eco- 
nomia cafeeira, para a formação da 
elite cultural paulista a t é  1930, os 
estadistas-escritores da década de 20, 
como Altino Arantes e Washington 

. Luís, o papel da Igreja, tendo à frente 
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o escritor arcebispo de São Paulo, D. 
Duarte Leopoldo e Silva, a litcratura 
cívica resultante da Revolução de 1932, 
destacando as obras de Paulo Setubal, 
Alfredo Mlis Jr., Cesar Salgado e Gui- 
lherme de Almeida; discorreu ainda 
sobre o romance regional após 1930, 
com José Américo de Almeida, Afonso 
Schirriidt, Osvaldo de Andrade, Montei- 
ro  Lobato, Valdomiro Silveira e Cor- 
nélio Pires, sobre a atuação da im- 
prensa, especialmente, o antigo «Correio 
Paulistano», 6rgáo do PRP e «O Esta- 
do de S& Paulo», com os expoentes 
da  família Mesquita. O orador recor- 
dou ainda a presença marcante, na 
literatura paiilista, dos poetas Alvares 
de Azevedo, Fagundes Varela, Paulo 
Eiró e Martins Fontes, dos escritores 
Paulo Prado e Alcântara Machado, do 
sociólogo Fernando de Azevedo e dos 
historiadores Aluísio de Almeida e 
kfonso de Taunay. Ao encerrar, o ora- 
dor Arruda Dantas, foi aplaudido por 
todos. O sr. presidente agradeceu sua 
magnífica co!aboração para o brilhan- 
tismo da sessão. Dando prosseguimen- 
to, foi dada a palavra ao acadoinico 
Hernani Donato que comunicou, pro- 
pondo um voto de pesar, o passamento, 
aos 87 anos de idade, do pesquisador, 
escritor e bibliófilo Rubem Borba de 
Mornes; nascido em Araraquara, SP, 
estudou em Paris e Genebra, foi um 
dos notáveis da  Semana de 1922, em 
São Paulo, dirigiu a Biblioteca Muni- 
cipal de São Paulo, Biblioteca Nacional 
e a Biblioteca da  UNESCO, órgão da 
ONU, na Holanda, Estados Unidos e 
Fransa, tornando-se autoricade mun- 
dial em biblioteconomia e especialista 
em livros raros, deixando a maior 
biblioteca de livros raros sobre o Bra- 
sil, do mundo. Entre outras obras, 
publicou o «Manual Bibliográfico de 
Estudos Brasileiros» e a «Bibliografia 
Brasiliensis», editada em inglês; no 
Brasil, foi professor da Universidade 
de Brasília. Ehcerrando a reunião, o 
sr. presidente Lycurgo de Castro San- 
tos Filho agradeceu a presença de 
todos. Nada mais havendo a tratar, 
eu, Roberto Machado Carvalho, 29 se- 
cret5rio «ad hoc» redigi a presente 
Ata que vai assinada pelo presidente, 
1 9  e 2 9  secretários. Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Moisés Gicovate, 
Roberto Machado Carvalho (secretário 
«ad hoc»). 

ATA DA SESBAO 
DE 17 DE SETEMBRO DE 19&6 

Aos dezessete dias de setembro de 
mil novecentos e oitenta e seis, reali- 
zou-se no sal50 nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
Rua Benjamin Constant, 158, Capital, 
a sessão aòminiçtrativa do mês, sob 
a presidência do acadêmico Lycurgo 
de Castro Santos Filho. Além do sr. 
presidente, tomaram assento a mesa 
os cansócios Moisés Gicovate, 10 se- 
cretário e Roberto Machado Carvalho, 
20 secretário «ad hoc». Presentes, os 
seguintes consócios: Tsmem Sato, J. 
Pereira, Maria Amália Correia Giffoni, 
Heliodoro Ten&rio da Rochz Marques, 
Geraldo Sesso Jr., Paulo Romano, Ruy 
Calnzans, Mário Savelli. Dando início 
aos trabalhos, o sr. presidente comuni- 
cou que o sodalício recebeu cofivite do 
Departamento Cultural da Televisão 
Cultura, no sentido da indicação de 
alguns consócios para a participação 
em programa de entrevista sobre te- 
mas históricos. O sr. presidente, houve 
por bem, responder que a medida po- 
derio ser efetivada sob a condição de 
alglir~a retribuieo por parte da emis- 
sora, a título de gratificação. A ques- 
tão ficou para ser estudada. O sr. 
presidente ampliou suas considerações 
sobre o assunto, achando que o soda- 
lício deve exigir algum retorno, quando 
seus associados prestarem serviços cul- 
turais, especialmente nos meios de 
comunica@s, o que, sem Cúvida, é a 
mslhor forma de valorizar tais ativi- 
dades. O plenário concordou com as 
ponderações do sr. presidente, tendo a 
consócia Maria Amalia Corrêa Giffoni 
lembrado que profertu palestras sobre 
Folclore nas Rádios Jovem Pan e Cul- 
tura, sem nada receber, o que, tem 
acontecido com outros consócios. O 
consCcio J. Pereira citou a legislação 
norte-americ,uia, bastante rigorosa 
nesse aspecto; além da proibição quan- 
to a qualqucr interferência ou corte 
nos pronunciamentos de entrevistados, 
não é permiticla a gratuidade, isto é, 
todos os que se apresentam nas e.nis- 
soras de Rádio e TV, são remunerados. 
Em seguida, o sr. presidente deu a 
palavra ao 10 secretário Moisés Gico- 
vate que comunicou o recebimento, em 
oferta, dos seguintes livros: «O Poder 
da Misericórdia - A Santa Casa de 



172 REVISTA DO INSTITUTO HI! JT6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO - 

Misericórdia de São Paulo», dois volu- 
mes, de Glauco Carneiro. O consócio 
Robcrto Machado Carvalho, solicitou 
voto de júbilo pela passagem, no pró- 
ximo dia 20 de novembro do centená- 
rio de nascimento do saudoso ex-pre- 
sidente do sodalício, Dr. Aiireliano 
Leite, bem como voto de saudade pela 
passagem, no próxinio dia 4 de de- 
zembro, dos dez anos de seu fa!eci- 
mento. Nesse sentido aprcsentou pro- 
posta, aprovada por unanimidade, para 
uma comemoração em sessfio especial. 
Solicitou também, um voto de congra- 
tulações com o eminente consócio Pe. 
Hélio Abranches Viotti, pela passagem, 
no próximo dia 15 de outubro, de seus 
80 anos de idade, bem como o jubileu 
de ouro de ordenação sacerdotal. Em 
seguida, o cons&cio Roberto Machado 
Carvalho abordou alguns problemas 
do ensino em São Paulo nos contur- 
bados dias que estamos vivendo. Citãn- 
do aspectos históricos, mormente das 
antigas e boas Escolas Normais, o 
orador teceu considerações sobre o des- 
calabro da situação atual, com pro- 
fessores percebendo péssimos salários 
e instalações precárias das escolas. 
Lernbrou que uma recente Lei, infeliz- 
mente não aplicada, cujo projeto é de 
autoria do senador capixaba João Cal- 
mon, determina que a Uni50 reserve 
13% do orçamento federal e os Esta- 
dos e Mr!nicípios, 25q0 de seus orça- 
mentos para a Educação. Por último, 
lamentou que, mais ume vez, os mes- 
tres paulistas, do ensino de 19 e 2n 
graus tenham que utilizar o recurso 
ex t re~ lo  da paralisação de suas ativi- 
dades para sensibilizar as autoridades 
responsáveis e a populagão em geral, 
sobre os graves problemas quc enfren- 
tam nas escolas e nas comunidades 
onde exercem funções docentes. O con- 
sócio J. Pereira considerou que todas 
as categorias profissionais estão neces- 
sitando de melhorias salariais e assim, 
o problema não é s6 dos professores; 
manifestou sua preocupaçâo quanto a 
infiltração de interesses políticos na 
mobiiização dos professores; lembrou, 
por último, que o movimento está divi- 
dido e citou o Centro do Professorcdo 
Paulista, presidido pelo Prof. Sólon 
Borges dos Reis, como entidade que 
não aderiu à paralisação. Ekn seguida, 
o consácio J. Pereira, discorreu sobre 
a data de 9 de setembro, quando se 

comerziora o dia dos Direitos autorais, 
isto é, proteçfio &s obras intelectuais, 
literárias e científicas, conforme ficou 
estabelecido pela ConvencELo de Berna; 
lamentou que a data não tenha sido 
comemorada como merecc. O consócio 
Moisés Gicovate solicitou a inserção em 
Ata, d- um voto de congratulaçóes 
com o preclaro consócio e acadbmico 
Honório de Sylos pela passagem, dia 10 
de setembro, dos seus 85 anos de ida- 
de. O consócio Cel. Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques pediu a palavra 
para concordar com o pronunciamento 
do cons6cio J. Pereira sobre a infil- 
tração de interesses políticos na para- 
lisação dos professores, achando que 
o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo n90 deve se manifcstar 
sobre a questão. O consócio Roberto 
Machado Carvalho, voltando a tratar  
do problema dos professores, disse que 
nas Assembléias gerais e Assembléias 
setoriais realizadas nas escolas, as 
quais compareceu, constatou que, os 
profcssores trataram exclusivamente 
da nielhoria das escolas, do nível de 
ensino e das más condições salariais. 
Nad? mais havendo a tratar, o sr. pre- 
sidente deu por encerrada a sessão e 
para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, secretário «ad hoc» redigi 
a presente Ata que vai, após lida e 
aprovada, assinada pelo sr. presidente, 
1 0  e 29 secretários. E M  T%'MPO: onde 
se 16: o dia dos Direitos Autorais, 
leia-se o Centenário da Convenção de 
Berna. Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Vinicio Stein Campos, Roberto Ma- 
chado Carvalho (secretário «ad hoc») . 

ATA DA SESMO 
DE 22 DE OUTUBRO DE 1966 

Aos vinte e dois de outubro de mil, 
novecentos e oitenta e seis, as dezoito 
horas, na sede, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo 
em sessão especial para reverenciar os 
sócios falecidos no ano de mil nove- 
centos e oitenta e seis. Presentes os 
consócios: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Geraldo Sesso Junior, Moisés 
Gicovate, Douglas ivíichalany, Adérito 
Augusto de Moraes Calado, Renato 
Báez, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, Cel. Adauto Fernandes de An- 
drade, Maria Amália Crorrea Giffoni, 
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Paulo Romano, Roberto Machado Car- 
valho, Antonio Barbosa Lima, José 
Geraldo mangelista, Duílio Crispim 
Farina, Tsunezo Sato, Antonio Arruda 
Dantas, Antonio Roberto de Paula Lei- 
te, Antonio Joaquim Alves Motta Sobri- 
nho, J. Pereira, José da Veiga Oliveira, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Henri- 
que L. Alves, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Vinicio Stein 
Campos. O Presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho assessorado pelos 
primeiro e segundo secretários, ~ o i s é s  
Gicovnte e Aususto Benedito Galvão 
Bueno ~ r i ~ u e i r k h o  e pelo orador ofi- 
cial Vinicio Stein Campos, deu início 
aos trabalhos, convidando para parti- 
cipar da mesa diretora o presidente 
da Academia Hispano-Brasileira de 
Ciências, Artes e Letras - Duílio Cris- 
pim Farina e a s  Senhoras D. Belah 
Macedo Soares Leite Cordeiro e Dona 
L,ucia Leme Souza Campos. Prosse- 
guindo, deu a palavra ao orador oficial, 
Vinicio Stein Campos que procedeu o 
elogro 80s consócios falecidos, traçan- 
do-lhes a vida e os feitos, a par de 
comovido adeus a esses bons paulistas 
e brasileiros que souberam honrar a 
Pátria: Ruy Martins Ferreira, Lauro 
Montciro de Carvalho e Silva, Ernesto 
de Moraes Leme, José Pedro Leite 
Cordeiro, William Roberto Lutz, Ibia- 
paba de Oliveira Martins, Ernani Sil- 
va BruIio, Miguel Franchini Neto, Luiz 
da Câmara Caùcudo, Pedro Alves Ca- 
melo e Rubens Borba de Moraes. O 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho enriqueceu a oração oficial com 
comentários a propósito dos compa- 
nheiros que se foram, agradeceu a Vi- 
nicio Stein Campos pela memorável 
evocac;ão, que será publicada em nossa 
Revista, a s  presenças das famílias dos 
homenageados, dos consócios e declarou 
encerrada a sessão. Em nada mais 
havendo, este segundo secretário, Au- 
gusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, lavrou esta a t a  e dá fé. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Roberto Ma- 
chado Carvalho, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO 
DE 3 DE DEZ- DE 1986 

Aos tres de dezembro de mil nove- 
centos e oitenta e seis, as dezoito 
horas, em seu sede reuniu-se o Insti- 

tuto Histórico e Geográfico de São 
Paulo em sessão so!ene para celebrar 
o Centenário de Nascimento de Aure- 
liano Leite e o décimo aniversário 
de sua morte. Presentes os consócios: 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Ma- 
ria Ainália Corres Giffoni, Ge~aldo 
Sesso Junior, Roberto Machado Car- 
valho, Vinicio Stein Campos, Tsunezo 
Sato, Aùérito Augusto de Moraes 
Calado, José da Veiga Oliveira, José 
Bueno de Azevedo Filho, Fausto Ri- 
beiro de Barros, Delio Freire dos S m -  
tos, Isaac Grinberg, Itamar Bopp, 
José Leandro de Barros Pimentel, 
Francisco Antonio Bianco Juni'or, Má- 
rio Savelli, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, José Vicente F'rei- 
tas Marcondes, Dzlílio Crispim Farina, 
Ruy Calazans, Jose Geraldo Evange- 
lista, J. Pereira, Paulo Romano, Anto- 
nio Joaquim Alves Motta Sobrinho, 
Desidério Alfredo Fontana, Antonio 
Arruda Dantas. Antes do inicio da 
ses sk ,  foi inaugurada exposição come- 
morativa da efeméride. orsanizada De10 
segucdo secretário, Áuguko ~ e n e d i t o  
Galvgo Bueno Trigueirinho. Dessa mos- 
tra, homenagem a AureTiano Leite, em 
sua ((longa vida», constaram preciosos 
documentos, retratos, condecorações 
nacionais e do exterior, pertencentes 
à filha, Sra. Dulce Leite Pedral Sam- 
paio e livros de autoria de Aureliano 
Leite, cerca de 40 publicações que, por 
si só, constituem valiosa biblioteca da 
história de São Pauio, pertencentes a 
BibLioteca do nosso Instituto. Em se- 
guida, o presidente Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, assessorado pelos 
primciro e segundo secretários, Moisés 
Gicovate e Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho e pelo primeiro 
orador, Vinicio Stein Campos, instalou 
a sessão, convidando para compor a 
mesa diretora dos trabalhos os filhos 
de Aureliano Leite, dr. Fernando Rudge 
Leite e Sra. Dulce Leite Pedral Sam- 
paio, o presidente da Sociedade Amigos 
da Cidade, Mário Savelli, o presidente 
da Sociedade Geográfica - Fausto 
Ribeiro de Barros, o presidente da So- 
ciedade dos Veteranos de mil novecen- 
tos e trinta e dois - M.M.D.C. - 
José Rufino Freire Sobrinho e o presi- 
dente da Academia Hispano-Brasileira 
de Ciências, Artes e Letras - Dziilio 
Crispim Farina. O presidente Lycurgo 
de Castro Santos Filho registra doaç6es 



174 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

dos consócios Itamar Bopp, Vinicio 
Stein Campos e carta de Honório de 
Sylos. Prosseguindo, falou sobre «Au- 
reliano Leite e o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo». Sucedeu na 
tribuna o consócio Roberto Machado 
Carvalho que se desempenhou do tema 
«Aureliano Leite e a Revolução Com- 
titucionalista de mil novecentos e trinta 
e dois)). Seguiu-se o vice-presidente, 
Coronel Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, que tratou de «Aureliano 
Leite, o plítico)). Completando, o pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos Filho 
discorreu sobre a vasta obra literária 
e histdrica de Aureliano Leite. Partici- 
pou e comentou que parte do  se^ mo- 
numental trabalho sobre a história da 
Câmara Municipal de São Paulo, último 
trabalho de Aureliano Leite, publicados 
os dois primeiros volumes, e que dão 
continuidade à obra, se perdeu. Fato 
lamentálc! a se consumar e irreparável 
perda para a historiografia paulistana. 
Finalmente, em nome da fzmília teve 
a palzvra o dr. Fernando Rudge Leite 
que pronunciou filial e retrospectiva 

exposição sobre a vida do pai e do 
grande homem público que foi Aure- 
liano Leite. 0i presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho, encerrando a ses- 
são, agradeceu o brilhante desempenho 
dos oradores, cujos trabalhos serão per- 
petuados com a publicação na Revista 
do Instituto, às entidades que se asso- 
ciaram às comemoraç6es - Academia 
Paulista de Letras, Associação dos 
Cavaleiros de São Paulo, Instituto 
Genealógico Brasileiro, Instituto Histó- 
rico e Geográfico Guarujá-Bertioga, 
Sociedade Amigos da Cidade, Sociedade 
Geográfica Brasileira e Sociedade Ve- 
teranos de trinta e dois - M.M.D.C., 
aos familiares e aos consócios presen- 
tes. Em nada mais havendo, este se- 
gundo secretário, A. B. GalvFio Bueno 
Trigueirinho, lavrou esta ata e dá fé 
por tudo que nela se contém. JCM 
TEMPO: Esteve presente o consócio 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques e ausente o consócio Moisés Gico- 
vate. Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Roberto Machado Carvalho, Vinicio 
Stein Campos. 

ATAS DE 1987 

ATA DA SESSAO 
DE 14 DE JANEXRO DE 1987 

Aos catorze de janeiro de mil nove- 
centos e oitenta e sete, a s  18 horas, 
na sede, rua Benjamin Constant, no 
158, nesta Capital, realizou-se sessão 
administrativa para prestação de con- 
tas  das atividades administrativas, 
culturais e financeiras do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
no ano de 1986 e em homenagem pós- 
tuma ao 29 tesoureiro eleito, coronel 
Adauto Fernandes de Andrade. Pre- 
sentes os consócios: Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Moisés Gicovate, Dou- 
glas Michalany, Vinicio Stein Campos, 
José Geraldo Evangelista, J. Pereira, 
Desidério Alfredo Fontana, Roberto 
Machado Carvalho, Paulo Romano, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, 
Mário Savelli, Henrique L. Alves, Adé- 
rito Augusto de Moraes Calado, Tsu- 
nezo Sato, Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho, Duílio Crispim Fa- 

rina, José da  Veiga Oliveira, Antonio 
d'Avila, Célio Salomão Debes. O pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, assessorado pelos 1 9  e 29 secret8- 
rios, Moisés Gicovate e A. B. Galváo 
Bueno Trigueirinho e pelo orador Viní- 
cio Stein Campos, convidou para a 
mesa a sra. Olinda Medeiros Andrade, 
viúva do homenageado, o presidente 
da Academia Hispano-Brasileira de 
Cisneias, Artes e Letras, Duílio Cris- 
pim Farina e o tesoureiro Douglas 
Mlchalany. kn prosseguimento, o Pre- 
sidente deu a palavra ao orador oficial 
Vinício Stein Campos para pronun- 
ciar o elogio «in memorim» do com& 
cio e diretor Adauto Fernandes de 
Andrade, que tracou-lhe o perfil de 
militar e de homem público, com rele- 
vantes serviços prestados ao sodalício 
e a Sfio Paulo. Continuando, o Presi- 
dente apresentou congratulações ao 
consócio e diretor padre Hélio Abran- 
ches Viotti pelo jubileu de ouro sacer- 
dotal e 809 aniversário. Expôs o anda- 





176 REVISTA DO INSTITUTO HIE ITóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Tenório da Rocha Marques, 29 vice- 
presidente - Mário Savelli, 39 vice-pre- 
sidente - Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho, 1 9  secretário - 
Vinicio Stein Campos, 2v secretario 
- Roberto Machado Carvalho, 39 se- 
cretário - Célio Salomão Debes, 
secretário - José Leandro de Barros 
Pimentel, 1 9  tesoureiro - Douglas 
Michalany, 29 tesoureiro - Adauto 
Fernandes de Andrade, falecido em 24 
de outubro de 1986; o sr. presidente 
comunicou que oportunamente será 
eleito o 20 tesoureiro, 1 9  orador oficial 
- Duílio Crispim Farina, 29 orador 
oficial - Israel Dias Novaes, 1 9  biblio- 
tecário - Raul de Andrada e Silva, 
diretor do Museu, Arquivo e Documen- 
tação - Odilon da Costa hGriso. E% 
seguida, o consócio Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho pediu a pa- 
lavra para comunicar a edição do livro 
«Paulistas nas lutas coloniais no Nor- 
deste» de autoria de dois ilustres con- 
sócios, os historiadores Alexandre Nel- 
son de Mello e sua filha Nilva Rogick 
de Mello. O orador elogiou a magnífica 
pesquisa histórica, com o levantamento 
de inúmeros documentos que resultou 
no trabalho, o qual, passar5 como im- 
portante contribuiç20 para a historio- 
grafia brasileira; solicitou, por último, 
o registro em Ata, de iiin voto de 
louvor pelo lan-amento <a obra. Dan- 
do prosseguimento, o sr. presidente 
convidou o consócio Duílio Crispim 
Farina, 1 9  orador, a proferir a confe- 
rencia alusiva à data de fundação da 
cidade de Sâo Paulo, bem como, a 
exaltaçao dos grandes nomes que fun- 
daram e fizeram a grandeza do soda- 
lício. O orador recordou as  inolvidá- 
veis figuras dos fundadores do «mais 
antigo cenáculo cultural de nossa ter- 
ra», Antonio Toledo Piza. Domingos 
José Nogueira Jaguaribe E'ilho e Este- 
v50 Leão murroul,  o primeiro presi- 
dente Cesário Mota Júnior e outros 
companheiros de primeira hora como 
Orville Alberto Derby, Teodoro Sam- 
paio, Hermann von Ihering, Alberto 
Loefgren, Alfredo Ellis, Antonio Au- 
gusto da Fonseca, Antonio da Silva 
Prado, Bernarciino José de Campos, 
Bráulio Gomes, Carlos de Campos, 
Francisco de Paula Ramos de Azevedo, 
Francisco de Paula Rodrigues Alves, 
Francisco Glicério de Cerqueira Leite, 

Gabriel de Toledo Piza e Almeida, Jai- 
me Serva, João Alvares Rubião Júnior, 
Joaquim Floriano de Godói, Jorge Tibi- 
riçá, José Alves Ccrqueira Cesar, José 
Maria Lisboa, Júlio Cesar Ferreira de 
Mesquita, Manuel Ferruz de Campos 
Sales, Prudente José de Moraes Bar- 
ros e outros, totalizando 139 assinan- 
tes da Ata de fundação. Representan- 
do todos eles e numa homenagem das 
mais justas, o ilustre oredor demo- 
rou-se na  análise da personalidade do 
grande paulista e brasileiro Cesário 
Mota Júnior, natural de Porto Feliz, 
onde nasceu aos 5 de março de 1847; 
desde jovem revelou-se um «estudioso, 
dotado de brilhante e agi1 inteligência 
e de férrea força de vontade». Com 
tais qualidades, resolveu seguir a car- 
reira do progenitor, cursando a Escola 
dc Medicina do Rio de Janeiro; na  
política, destacou-se como um dos mais 
eminentes pr&ceres republicanos, pre- 
gando em tribunas legisletivas e praças 
públicas, o programa do Partido Re- 
publicano, isto é, a implantação de 
uma República democrática, do governo 
do povo pelo povo, alicerçaGa na edu- 
cação popular, base para o desenvolver 
da instrução e da saúde públicas. Ce- 
sário Mota Jr. iniciou a medicina em 
São João de Capivari, onde residiu por 
15 anos, a té  ser eleito deputado 
Assembléia Constituinte, em 1891, 
quando passou a residir em São Paulo. 
Atuando na  Assembléia Provincial 
apresantou projetos pioneiros, como a 
criação de uma Escola de Medicina; 
antes, já  defendia a tese da instala- 
ção de cursos de Zoologia e Zootecnia 
para levar ao pecuarista. conhecimen- 
tos técnicos, indispensáveis para a 
melhoria e aumento da produção. De- 
fendia. ainda a fundação de uma Es- 
cola de Farmácia, o que facilitaria a 
criação de uma cadeira de Medicina 
Legal, anexa à Faculdade de Direito 
e, com o acréscimo de outras discipli- 
nas seria possível a fundrzçáo de uma 
Faculdzde de Medicina, z, qual, junta- 
w-ente com n de Direito, abriria as  
portas para a organização de uma 
Universidade Paulista. Seus amplos 
conhecimentos dos problemas popula- 
res, levaram-no a colaborar em vários 
jornais, abordando temas de educação, 
saúde e científicos. Horncm de ação, 
fundou a Sociedade de Medicina e Ci- 
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rurgia de São Paulo e em 1894, assu- 
miu a presidhcia do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, recém- 
-fundado. Uma fnceta pouco conhecida 
de Cesário Moia Jr. é a vocação liter&- 
ria, publicando poesias, dramas e co- 
médias e a vocação musical, compondo 
obras para piano e canto. O ilustre 
orador Duílio Crispim Farina discorreu, 
em seguida, sobre a notável atuação 
de Cesário Mota Jr. na Secretaria do 
Interior durante o governo de Bernar- 
dino de Campos, destacando a remo- 
delação do ensino público e a criação 
de uma higiene pública modelar. O 
Ginásio do Estado, a Escola Modelo, 
os primeiros Grupos Escolares do Es- 
tado, em São Roque e Itu, a Escola 
Politécnica e Escolas Noturnas, foram 
criações de seu talento. Rememorou 
ainda o orador, a formação liberal de 
Cesário Mota Jr., participando com 
companheiros de ideais, do Centro Libe- 
ral que revivia o pensar de Libero 
Badar6, w j o  lema sintetiza a s  mais 
nobres aspirações: amar São Paulo, o 
Brasil e a Liberdade acima de todas as 
coisas. Lutavam contra a estagnação, 
os ultramontanos e a escravidão. Em 
seguida, o orador sintetizou, com o 
brilhantismo e a fluência da palavra 
que lhe é peculiar, o nascedouro e o 
evoluir das instituições científicas, os 
granees vultos das ci6ncias médicas, 
o progresso econômico do Estado e a 
expansão urbana da  cidade de S&o 
Paulo. Ao encerrar seu aplaudido dis- 
curso, disse o orador: «Sr. presidente, 
permiti que reverenciemos em vossa 
figura de médico, intelectual e guia de 
nosso colendo cenáculo, as mais altas 
afirmações de uma grei que nesta 
Czsa esplendeu com CesArio hTotc? Jr., 
excelsa figura de lidaeor, construtor 
sem mácula, símbolo exponencial do 
liberalismo.» Antes de encerrar a ses- 
s90 solene comemorativa do dia de 
São Paulo, o sr. presidcnte Lycurgo 
de Castro Santos Filho teceu conside- 
rações elogiosns e agradeceu a magní- 
fica conferência do 1 9  orador Duílio 
Crispim Farina; agradeceu a presença 
dos representantes de várias entidades, 
bem como, ao seleto auditório. Nada 
mais havendo a tratar, o sr. presidente 
deu por encerrada a sessão e para 
constar, eu, Roberto Machado Carvn- 
lho, 29 secretdrio, redigi e li a presente 
Ata que, após aprovada, vai assinada 

pelo sr. presidente, primeiro e segundo 
secretários. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Vinicio Stein Campos, Roberto 
Machado Carvalho. 

ATA DA SESSAO 
DE 4 DE FEVBXLEIRO DE 1987 

Aos quatro dias do mes de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no salão nobre do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, rua Benjamin Constant, 158, 
Capital, sob a presidência do acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho, 
a sess%o ordinária cultural do mês. A 
Mesa dos trabalhos ficou assim cons- 
tituída: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, presidente, Vinicio Stein Campos, 
l u  secretário, Roberto Machado Carva- 
lho, 29 secretário, Duílio Crispim Fari- 
na, l u  orzdor oficial, Israel Dias No- 
vaes, presidente da Academia Paulista 
de Jornalismo, Augusto Benedito Gal- 
vão Eueno Trigueirinho, presidente do 
Instituto Geoealógico Brasileiro, Odilon 
Nogueira de Matos, presidente da  Aca- 
demia Paulista de História e Mário 
Savel!~, presidente da Sociedade Amigos 
da Cidade. Presentes os seguintes con- 
sócios: Divaldo Gaspar de Freitas, Ge- 
raldo Scsso Jr., Douglas Michalany, 
Walter Fonseca, Henrique L. Alves, 
Renato Báez, Pdulo Komano, José da 
Veiga Oliveira, Antonio de Arruda Dsn- 
tas, ABérito Augusto de Moraes Calado, 
Antonio Barbosa Lima, Moisés Gico- 
vate, Paul Donovan Kigar, Tsunezo 
Sato, José Geraldo Evangelista, Moacir 
França, Desidério Alfredo Fontana, J. 
Pereira. Justificou a ausência, o con- 
sócio Ociilon da Costa Manso. Dando 
início aos trabalhos, o 1 9  secretário 
Vinicio Stein Campos comunicou o re- 
cebimento para a Biblioteca do soda- 
lício, das seguintes publicações: suple- 
mento do jornal <Folha de São Paulo,, 
edição de 19 de janeiro/87, sobre a 
Constituinte, cópia de reportagem do 
«Diário Popular» sobre o aniversário 
de Slo  Paulo, em 25 de janeiro/87, 
com opiniões de diversas personalida- 
des, «O Mauá em História (Saga de 
uma instituição)», 1986, de Silveira 
Peixoto, «Caymmi» ,da Fundação Emi- 
lio Odebrecht, 1.985, edição de luxo, 
«Uma cidade de 4 séculos, EvoluçZio 
e Roteiro,, de Wellington Aguiar e 
José Octávio, edição do governo do 
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Estado da Paraíba, <História - Inter- 
pretacão e Jornalismo,, discurso de 
posse de Fátima Araújo, no Instituto 
Histório e Geográfico Paraibano. Em 
seguida, o sr. presidente convidou o 
consócio J. Pereira para proferir a pa- 
lestra da sessão, subordinada ao tema: 
«O Universo das Não-Palavras e a His- 
tória». Inicialmente, o orador definiu 
o tema, afirmando rlue muitos conhe- 
cimentos histbricos foram revelados 
pela «comunicação efetivada pelos ges- 
tos. pela postura, pelas atitudes, pelo 
comportamento, pela ar te  ou artesa- 
na to . .  . das personalidades que fizeram 
história. Após registrar que é tam- 
bim História aquilo que não aconteceu, 
adiantou que isso se verifica «pela sim- 
ples razão de que há, no processo de 
interação humana, formas ocultas, não 
raro imperceptíveis de comunicação, 
registrando e transmitindo o não acon- 
tecido, ou seja, aquelas oportunidades 
perdidas, aquelas intenções que não se 
materializaram, aquelas circunstâncias 
que cercaram ou determinaram o fato 
histórico». Mais adiante acrescentou 
que t o  mundo das não-palavras é infi- 
nitamente mais amplo, no entendimento 
humano, que o mundo das palavras». 
Sobre o assunto e sua importância 
para o historiador, o distinto orador 
discorreu, longamente, dando exemplos 
ilustrativos da comunicação silenciosa, 
desde o cinema mudo a té  os gestos e 
atitudes condicionados de animais, pas- 
sando pelos primários onze sentidos de 
que é dotado o corpo humano e que 
expressam formas de comunicaç.ões. O 
orador concluiu com uma citação bíbli- 
ca: «As vezes, o riso, o modo de andar 
de um homem, fazem-no conhecer». 
Ap6s os aplausos da seleta assistência, 
o orador entregou para a Biblioteca, 
cópia de sua erudita palestra. Dando 
prosseguimento, o sr. presidente Lycur- 
go de Castro Santos Filho, agradeceu 
a colaboração cultural do consócio J. 
Pereira e concedeu a palavra livre. 
Falaram os seguintes consócios: Hen- 
rique L. Alves solicitou registro em 
Ata da passagem do centenário de nas- 
cimento de José Américo de Almeida, 
dia 10 de janeiro, notável político e 
intelectual do Estado da Paraíba, mem- 
bro da Academia Brasileira de Letras; 
o orador exaltou sua principal obra 
literária «A Bagaceira», editada em 

1928 e pioneira no ciclo de romances 
sociais do Nordeste; Roberto Machado 
Carvalho, lembrou, em adendo, um fato 
pouco conhecido: após a campanha 
eleitoral de 1950 e vitorioso nas urnüs 
para governador da Paraíba, José Amé- 
rico de  Almeida foi descansar, numa 
fazenòa do aunicípio ae Itu, lá perma- 
necendo por quase um mes; solicitou 
em seguida, o registro em Ata dos 
seguintes evciitos: votos de congratu- 
lações ao eminente consócio Liiís Gon- 
zaga Novelli Jr.,  pela passagem de 
seus 80 mos,  dia 22 de janeiro, 20 jor- 
nalista Earbosa Lima Sobrinho, mem- 
bro da Academia Brzsileira de Letras, 
cadeira nu 6, que tem como patrono, 
Casimiro de Abreu e presidente da 
Associaçáo Brnsileira de Imprensa, pela 
passagem de seus 90 aaos, dia 22 de 
janeiro; ao maestro e compositor, mú- 
sido a m a r g o  Guarnieri, natural de 
Tietê, pela passagem dos seus 80 anos, 
dia 19 de fevereiro; votos de júbilo 
pela instalação da Assembléia Consti- 
tuinte, que vai elaborar a oitava Cons- 
tituição brasileira, dia 19 de fevereiro; 
pelos 377 anos da fundação de Itu, dia 
2 de fevereiro; cumprimentos e elogios 
pela edição de «Retalho e Miscelâniasa, 
o 239 livro do consócio Renato Eáez, 
entusiasta divulgador dos fastos e va- 
lorosa gente de Mato Grosso do Sul, 
especialmente de Porto Murtinho, sua 
terra natal, Corumbá e Campo Grande; 
pela edição do nQ 123 de «Notícia Bi- 
bliográf~ca e Histórica)>, editada pela 
PUC de Campinas e organizada desde 
seu primeiro número, em março de 
1969, pelo esforço, inteligência e cul- 
tura do consócio Odilon Nogueira de 
Matos; o exemplar é totalmente dedi- 
cado à vida e obra do genial músico 
Carlos Gomes, comemorativa do sesqui- 
centenário de nascimento. O consócio 
Odilon Nogueira de Matos, agradece as 
considerações sobre a Revista, especial- 
mente no referente ao no 123 dedicada 
a Qrlos Gomes e conta aspectos da 
vida e obra do grande compositor, 
lembrando que após a publicação, mais 
três discos foram lançados : cançGes, 
peças para piano e Orquestra Sinfónica 
de Campinas com trechos orquestrais 
de Carlos Gomes; solicitou, a seguir, 
o registro em Ata de um voto de pesar 
pelo passamento do escritor e jorna- 
lista pernambucano Joaquim Inojosa, 
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aos 86 anos, ocorrido em 22 de janeiro; 
com mais de 70 obras publicadas, foi 
um dos precursores do moõernismo no 
Nordeste. O consócio Duílio Crispim 
Farina, enalteceu o lançamento do nv 
123 de «Notícia Bibliográfica e Histó- 
rica» e o valor da  obra realizada por 
Odilon Nogueira de Matos; fez o elo- 
gio e solicitou um voto de congratu- 
lações pelo aniversário do acadêmico 
e poeta Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, 
realçando suas qualidades de humanis- 
t a  e cantor das glórias de São Paulo, 
bem como seu gosto por coleçijes de 
objetos de arte; lembrou ainda que o 
poeta é neto do Prof. Asce~dino Reis, 
grande humanista. Renato Báez agra- 
deceu a manifestação sobre seu Último 
livro e disse de sua disposição em pu- 
blicar outros, sempre com o nobre pro- 
pbsito de divulgar coisas da história 
de Mato Grosso, bem como, trabalhos 
literários e poesias; lembrou que diver- 
sos consácios já colaboraram em seus 
livros, cujas páginas, disse, estão aber- 
tas a novos colaboradores. O sr. pre- 
sidente comunicou a próxima reunião 
do Centro de Estudos Históricos - 
C7EXiS - dia 11 de fevereiro, à s  17 
horas, na sala da Diretoria; a próxima 
sessso cultural, dia 11 de março, quan- 
do o consócio José da Veiga Oliveira 
fará uma palestra sobre o centenário 
de nascimento de Villa Ubos ;  por 
último, fez uma breve saudação ao con- 
sócio Israel Dias Novaes, dando-lhe as 
boas vindas do Instituto e os votos 
de uma brilhante participação em di- 
versas entidades culturais de São Paulo. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. 
presidente deu por encerrada a sessão 
e para constar, eu, Roberto Macha- 
do Carvalho, 29 secretário, redigi e li 
a presente Ata que, após discutida e 
aprovada, vai assinada pelo sr. presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
Lycurgo de Castro Santos E'ilho, Vini- 
cio Stein Campos, Roberto Machado 
Carvalho. 

ATA DA SESSAO 
DE 18 DE FEVERIBRO DE 1987  

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 

rua Benjamin Constant, nQ 158, l~ ân- 
dar, Capital, a sessfio ordinária admi- 
nistrativa do mês, sob a presidência 
do acadêmico Lycurgo de Castro San- 
tos Filho. Alem do sr. presidente, sen- 
taram à mesa dos trabalhos, o 19 se- 
cretário, Vinicio Stein Campos, o 29 
secretário, Roberto Machado Carvalho 
e o 19 orador oficial, Duílio Crispim 
Farina. Presentes os seguintes consó- 
cios: Lycurgo de Castro Santos F'ilho, 
Mário Savelli, Vinício Stein Campos, 
José Benedito Silveira Peixoto, Luiz 
Wanderley Torres, Renato Báez, A. B. 
Galváo Bueno Trigueirinho, Pe. Hélio 
A. Viotti, Tsunezo %to, Ricardo Román 
Blanco, Duílio Crispim Farina, J. Pe- 
reira, Desidério Aifredo Fontana, Moi- 
sés Gicovate, José Geraldo Evangelista, 
Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, 
Antonio Roberto de Paula Leite, Henri- 
que L. Alves, José da  Veiga Oliveira, 
Ruy Calazans, Antonio Arruda Dantas. 
Dando início aos trabalhos, o 29 secre- 
tário Roberto Machado Carvalho fez 
a leitura das Atas correspondentes 
à s  seguintes sessóes: 17 de setembro 
de 1986, 19 e 22 de outubro de 1986, 
3 de dezembro de 1986, 14 de janeiro 
de 1987, 25 de janeiro de 1987 e 4 de 
fevereiro de 1987. E M  seguida, c lQ 
secretário Vinício Stein Campos, fez 
a leitura do expediente, comunicando 
o recebimento dos seguintes livros: 
<O Mauá em História, saga de uma 
instituição», 1986, de José Benedicto 
Silveira Peixoto; /<Presença da Mari- 
nha em Santos,, de J. Muniz Jr.; 
«Do Tratado de Madrid à Conquista 
dos 7 Povos», introdução e notas de 
Jaime Cortesão (manuscritos da Cole- 
ção de Angelis, vols. VI e VII). O sr. 
presidente fez o elogio do livro <O 
Mauá em História» e cumprimentou 
seu autor, o distinto consócio Silveira 
Peixoto. Concedendo a palavra livre, 
o consócio Augusto Beneciito Galvão 
Bueno Trigueirinho, abordou o proble- 
ma do projeto do Fxecutivo municipal, 
em discussão na Camara Municipal de 
São Paulo e que prevê a modificação 
da Bandeira do município. Justífícou 
o orador que não há motivo para mu- 
danças na Bandeira; lembrou que o 
Sr. Prefeito Jânio da  Silva Quadros 
nomeou uma comissão de tr&s mem- 
bros para elaborar o projeto, deixando 
de consultar especialistas no assunto, 
isto é, heraldistas, bem como, as enti- 
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dades culturais que poderiam apresen- 
tar  competentes pareceres. O orador, 
após lembrar que não existe uma Lei 
sobre a questão, enumerou as mudan- 
ças que o projeto pleiteia: manter o 
listel em vermelho e a legenda «Non 
Ducor Duco» em branco, contrariando 
uma le i  anterior que determinava o 
listel em branco e a legenda em ver- 
melho, a inclusão na Bandeira do mu- 
nicípio, da Cruz da Ordem de Cristo, 
com o brazão no centro. e da azaléia, 
uma flor de origem grega e aue pouco 
ou nada diz em relação à cidade. O 
consócio Galvão Trigueirinho comentou 
que esteve com o vereador Brasil Vita, 
presidente da Câmara Municipal de 
São Paulo, solicitando que o projeto 
não fosse votado; em resposta, o pre- 
sidente da Edilidade paulistana afir- 
mou que não podia impedir a vota-to, 
já em oitava discussão e caso náo 
chegue à décima discussáo, poderá 
passar por decurso de prazo. Solicitou 
a intervencão do sodalfcio. através de 
um telegrama ao Sr. Prefeito, pedido 
a retirada do proieto. mesmo porque, 
as entidadt's culturais não foram con- 
siiltadas. Sugeriu um outro telegrama 
ao vereador Gabriel Ortega, lfder do 
Prefeifo na -ara Munici~al. O sr. 
nresidente disse aue o assunto é de tal 
aravidade. aue não necessitava nem 
mesmo de colocá-lo em v o t ~ f l o ;  todos 
estão de acordo em relacáo à manifes- 
tarão dn Instituto Histórico e Geoná- 
fico de São Paulo bem como de outras 
entidades no sentido da solicitacão da 
retiraria do Proieto, Dara novos estu- 
dos. Ficou acertado aue. apõs a sessão. 
seria rediddo o telemama. A sut?estão 
dn retirada a o  projeto e não do simples 
adiamento da sessão da Cg.mara. foi 
reforcada pela intervencão do consbcio 
J. Pereira. O consócio Adrinno Cam- 
nanhole opinou sobre a necessidade de 
divulsar o teor do telearama. através 
dos meios de comunicac!s. O consb- 
cio Duílio Crisnim Farina, sugeriu o 
envio de um telegrama único, subscrito 
por presidentes de  todas as entidades 
culturais que defendem as  tradições de 
São Paulo. o que foi aprovado pelo 
plenário. Dando prosseguimento à ses- 
são, o consócio Román Blanco solicitou 
a palavra para relatar, segundo suas 
palavras. um fato de suma gravidade 
e que está ocorrendo no Museu Paulis- 

ta, tradicional instituição pertencente 
à Universidade de São Paulo; disse que 
foi convocada uma reunião de pesqui- 
sadores-historiógrafos que trabalham 
naquele Instituto para, conforme suas 
palavras, «demolir a Histbria e des- 
truir o Museu Paulista»; disse que foi 
distribuído um panfleto com dizeres 
que demonstram ignorância da Histó- 
ria, deturpando os fatos de tal forma, 
que «até uma criança poderia refutar». 
Após tratar  da importância dos Mu- 
seus, para o aprimoramento cultural 
da  população, disse que se pretende 
reformular a História do Brasil, consi- 
derando que ela é tratada sob o prisma 
conservador e, segundo o panfleto em 
discussão, isso pertence às «forças re- 
trbgadas da sociedade», propondo que 
os temas históricos tenham efeito de 
uma a@o de mudança da  sociedade; 
disse o orador que a intenção «é apa- 
gar a História do Brasil e de São 
Paulo para recontá-Ia no contexto de 
uma educação, chamada de «liberta- 
dora». Disse que a tal posicão conser- 
vadora é tachada, pelo panfleto, como 
uma Hist6ria sem conflitos sociais e 
reflete os interesses da classe domi- 
nante; o orador listou uma série de 
eventos histbricos do Brasil que dizem 
justamente o contrário (Pires e Ca- 
margos, Quilombos. Emboabas, Masca- 
tes, Inconfidência Mineira Lei Aurea) . 
Por Último, o consócio Román Blanco 
disse que, em relacão à Independência, 
foi proposto na mencionada reunião, a 
retirada da célebre tela de Pedro Amé- 
rico do local onde se encontra no Mu- 
seu. A proposta apresentada na citada 
reunião é de substitui-lo por cartuns 
de desenhistas de humor e textos sobre 
temas do momento: Constituinte, misé- 
ria, analfabetismo. etc.. o que consi- 
dera um total absurdo e afronta ao 
nosso Patrimõnio histórico. O sr. pre- 
sidente respondeu ao orador, dizendo 
que o assunto será objeto de estudo e 
parecer do sodalfcio. Nada mais ha- 
vendo a tratar, o Sr. Presidente Lycur- 
go de Castro Santos Filho, encerrou a 
sessão e para constar, eu, Roberto Ma- 
chado Carvalho, 29 secretário, lavrei a 
presente Ata que vai, após discutida 
e aprovada, assinada pelo sr. presi- 
dente, 1" e 29 secretários. Lycurgo de 
Castro Santos F'ilho, Duilio Crispim 
Farina, Roberto Machado Carvalho. 
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ATA DA SESSAO 
DE 11 DE MARÇO DE 1987 

Aos onze dias do mês de marco de 
mil novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjamin Constant, 158+, 1 9  andar, 
Capital, a sessão cultural do mês, sob 
a presidência do acadêmico Lycurgo 
de Castro Santos Filho, tendo ao lado 
o 29 secretário, Roberto Machado Car- 
valho exercendo e 1 9  secretaria, na 
ausência do titular, Vinicio Stein Cam- 
pos, que se encontra acamado, Geraldo 
Sesso Jr., 29 secretário «ad hoc» e o 
1 9  orador oficial, Duílio Crispim Farina. 
Presentes os seguintes consócios: Desi- 
dério Alfredo Fontana, A. B. Galvão 
Bueno Trigueirinho, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti. Geraldo Sesso Junior, Má- 
rio Savelli, José Bueno de Oliveira 
Azevedo Fiiho. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Douglas Michalany, 
Henrique L. Alves, Antonio Arruda 
Dantas. A. R. Paula Leite, Walter 
Fonseca, Antonio Barbosa Lima, J. 
Pereira, Moisés Gicovate, Tsunezo Sato, 
Maria Amália Corrêa Giffoni, Adérito 
Augusto de Moraes Calado, Jose da 
Veiga Oliveira. O Sr. 29 secretário fez 
a leitura da Ata da sessão anterior. 
Colocada em discussão, o consócio Au- 
gusto B. Galvão Bueno Trigueirinho 
comunicou que o projeto referente a 
Bandeira do município de &%o Paulo 
foi aprovado, por decurso de prazo, 
pela Câmara Municipal, nada adiantan- 
do as manifestações contrárias de enti- 
dades culturais. Lamentou o nconte- 
cido. Disse mais que, na Comissão, 
nomeada pelo Sr. Prefeito para elaborar 
o projeto e cujos nomes preferia não 
declinar, havia heraldista. O consócio 
Adriano Campanhole solicitou escla- 
recimentos sobre alguma providência 
do sodalício, em relação à proposta do 
consócio Román Blanco a propósito 
de uma reunião realizada no Museu 
Paulista e, conforme a sessão ante- 
rior, desvirtua dados e eventos históri- 
cos do Brasil. O sr. Presidente res- 
pondeu que até aquele momento, o 
Instituto não emitiu parecer sobre 
a questão. O consócio J. Pereira, re- 
portando ao problema da Bandeira, 
disse que não houve modificação, pois, 
a mesma, não existia legalmente e o 
que se fez foi oficializar a Bandeira do 

município; acrescentou que a Prefei- 
tura se lsuvou num estudo elaborado 
por uma Comissão designada pelo sr. 
Prefeito. misou, novamente, que a 
Bandeira do Município foi oficializada, 
O cons6cio Bueno Trigueirinho, pediu 
aparte para contestar a afirmação do 
orador, dizendo que a Bandeira já exis- 
tia na Câmara Municipal, tendo visto 
hasteada no antigo prédio da Rua 
Líbeio Badaró. O consócio J. Pereira 
reafirmou o que disse antes, isto é, 
que a Bandeira njio existia, portanto 
não houve alteração; frisou que era 
hasteado, o Brazáo do Município e 
que sua intervenção não tinha nenhum 
caráter de cunho político. Em seguida, 
o Sr. presidente colocou a Ata em vo- 
tação; aprovada por unanimidade pelo 
plenário, sem nenhuma alteração. O 
consócio Cel. Heliodoro da Rocha Mar- 
ques agradeceu em seu nome e de sua 
família, a manifestação de pesar do 
sodalício pelo falecimento de seu genro 
Nivaldo Leão Cavalcanti. Solicitou o 
registro, em Ata, de votos de pesar 
pelo falecimento do Sr. Bento de Souza 
Moraes, sogro do Sr. presidente, resi- 
dente em Campinas e antigo provedor 
da Santa Casa de Misericórdia; pelo 
falecimento do Cel. José Rufino Freire 
Sobrinho, eminente presidente da So- 
ciedade Veteranos de 32, antigo oficial 
da Força Pública do Eistado e que 
prestou grandes serviços à epopéia de 
32. Pernambucano de nascimento, pres- 
tou assinalados trabalhos a São Paulo. 
O consócio =rio Savelli falou sobre 
o falecimento do ilustre sócio honorá- 
rio Dr. Ekigard Cerqueira Falcão, resi- 
dente em Santos; notável historiógrafo, 
publicou magníficas obras ilustradas, 
destacando as  Relíquias da Bahia, Eh- 
cantos da Bahia e Roteiro de Paulo 
Afonso. Foi o primeiro professor da 
Faculdade de Medicina de Santos. Em 
seguida, o orador solicitou do consócio 
Duílio Crispim Farina, especialista em 
vultos da Medicina, que fizesse o elogio 
do sócio falecido. O consócio Duílio 
Crispim Farina, agradeceu a indicação 
de seu nome para falar sobre o grande 
mestre Cerqueira Falcão, um baiano 
ilustre que se dedicou às pesquisas e 
estudos sobre o EBtado de São Paulo; 
salientou sua notável obra de publi- 
cista, trabalhos com ricas e significa- 
tivas ilustrações, como os referentes 
à obra científica de José Bonifácio de 
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Andrada e Silva, vida, obra e carica- 
tura de Osvaldo Cruz; lembrou ainda 
que Cerqueira Falcão traçava metas 
e perseverava até alcançá-las; organi- 
zou uma excelente biblioteca Brasiliana 
em sua residência da Ponta da Praia, 
em Santos, onde costumava reunir his- 
torindores, literatos e médicos. Por últi- 
mo. destacou a personalidade do mestre 
Pedro Cerqueira Falcão, irmão do sau- 
doso cons6cio E'dgard. O sr. presidente 
associou-se, em nome do sodalício, a s  
palavras dos oradores, que homena- 
gearzm Edgard Cerqueira Falcão; soli- 
citou o registro em Ata, da oferta, 
pelo Cel. Reginaldo Miranda, de nume- 
rosos livros, jornais e preciosos do- 
cumentos encaminhados à Biblioteca 
e Arquivo. Passando à sessáo cultural 
propriamente dita, o sr. presidente deu 
a palavra ao distinto consócio José da 
Veiga Oliveira para falar sobre a vida 
e obra de Heitor Villa Lobos, o genial 
músico brasileiro, cujo centenário de 
nascimento está sendo comemorado. 
O consócio Veiga Oliveira. emérito 
pesquisador da ar te  musical, sua his- 
tória e seus vultos, fez uma longa e 
brilhante explanação sobre o compo- 
sitor nascido no Rio de Janeiro, em 
5 de março de 1887. Referiu-se a pre- 
coce vocação de Villa Lobos, exerci- 
tando, desde cedo, o violonceio. De 
origem humilde, o grande músico pre- 
cisou empregar-se em casa comercial, 
onde não se adaptou, dado seu tempe- 
ramento avêsso a disciplina. Ainda 
joveili e através dos tempos dedicou-se 
ao conhecimento da  obra de Bach, mú- 
sica erudita do barroco e música popu- 
lar, como OS chorões e a s  serenatas dos 
subúrbios cariocas. Conheceu e exe- 
cutou músicas regionais, como a nor- 
destina. Mesmo sem meios, conseguiu 
viajar para a Europa, com recursos 
obtidos pelos espetáculos musicais que 
oferecia; por intuição, achava que se- 
ria compositor, ensinou música por 
conta própria. Nos grandcs centros 
europeus, devorou a literatura musical 
contemporânea; voltando-se principal- 
mente para os franceses que conside- 
rava menos acadêmicos, mais livres e 
audaciosos quanto a instrumentaçáo, 
ao contrário da  música alemã. Outro 
aspecto abordado foi a facilidade de 
composição por parte de Villa Lobos; 
com grande rapidez anotava as parti- 
turas, para tocar ao piano e depois 

voltava a compor e assim sucessiva- 
mente; lembrou ainda a s  afinidades 
com Wagner e Puccini, bem como as  
opiniões sobre sua obra do crítico 
Oscor Guanabarino, seus contactos com 
Arthur Rubinstein que aplaudiu suas 
composições Suite Floral, Alegria na 
Horta e Polichinelo; a participação 
na Semana de Arte Moderna. O orador 
referiu-se a peça para piano Lenda do 
Caboclo como obra genial e que a na- 
cionalidade brasileira teria nascido com 
a composição dessa peça; o est ímu!~ 
que Villa Lobos recebeu de Stravinsky, 
inspirando-se em diversas de suas obras 
de estilo anti-românticas. Foi lembra- 
da a notável atuaçgo de Villa Lobos 
na regência de famosas orquestras 
Sinfônicas do país e do exterior, na 
divulgação da música em quarenta e 
cinco cidades do Estado de São Paulo, 
quando escreveu o Trenzinho Caipira, 
primeira peça que executou em violon- 
celo e piano. No Rio de Janeiro, orga- 
nizou e desenvolveu o Canto Orfeonico 
nas escolas, considerando que o Pro- 
fessor deve ir  9,s escolas e incutir nos 
estudantes, o senso rítmico, pois, o 
ritmo B a pulsação da música; nessa 
ocasião, Villa Lobos, fez grande divul- 
gação do canto correto do Hino Nacio- 
nal, resultando na oficialização e obri- 
gatoriedade do Canto Orfeônico. O 
orador lembrou ainda que Villa Lobos 
não apoiou o Estado Novo, fez nume- 
rosas transcrições de Bach, gênio do 
folclore universal que Villa Lobos asso- 
ciou à música brasileira; destacou a 
composição das famosas As Bachianas 
brasileiras. Por último, o ilustre con- 
ferencista disse: o tempo que dispunha 
era pequeno e que seria necessário um 
curso para tratar  da obra de Villa 
Lobos. Em seus últimos anos, o mú- 
sico brasileiro foi descoberto pelos Es- 
tados Unidos e países da Eluropa, 
caindo o aspecto qualitativo de sua 
obra; não teve mais tempo de traba- 
lhar sobre suas obras. Em 1948, sur- 
gem os sintomas do câncer, sendo 
operado no Memorial Hospital de Nova 
Iorque. Recuperando-se, trabalhou no 
Cenário Musical, quatro modinhas. Re- 
tornando ao Rio de Janeiro, complica- 
ções renais e boemia, levou-o à morte 
aos 72 anos, dia 17 de novembro de 
1959. Ao encerrar sua erudita confe- 
rência, José da Veiga Oliveira fez a 
diferença entre talento e gênio, consi- 
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derando Vina Lobos, um grande gênio 
da música brasileira. Longos aplausos 
coroaram a magnífica conferência. O 
sr. presidente elogiou o trabalho apre- 
sentado pelo consócio José da Veiga 
Oliveira, considerando-o como um dos 
momentos mais altos de nossas sessões 
culturais. Ehcerrando a sessão, o Sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho agradeceu a presença de todos. 
Para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, 29 secretário, lavrei a pre- 
sente Ata que, após discutida e apro- 
vada, vai assinada pelo Sr. presidente, 
1" e 2- secretários. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Roberto Machado Car- 
valho, Geraldo S,esso Jr. 

ATA DA SESSAO 
DE 18 DE MAEÇO DE 1987 

Aos dezoito dias do mês de março 
de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de Siio Paulo, 
Rua Benjamin Constant, 158, 19 andar, 
Capital, a sessão administrativa do 
mês, sob a presidência do acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, tendo 
ao lado o l u  secretário Vinicio Stein 
Campos, o 2 9  secretário Roberto Ma- 
chaflo Carvalho e o 2" orador Israel 
Dias Novaes. Presentes os seguintes 
consócios : Henrique L. Alves, Tácito 
Remi van Langendonck, A. B. Galvão 
Bueno Trigueirinho, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Douglas Michalany, 
Geraldo Sesso Jr., Paulo Bonfim, Ade- 
rito Calado, Antonio Arruda Dantas, 
José da Veiga Oliveira, J. Pereira, 
Moisés Gicovate, José Geraldo Evange- 
lista, Renato Báez, F'rancisco Antonio 
Bianco Jr. e J. B. Silveira Peixoto. O 
sr. 29 secretário procedeu a leitura da 
Ata da sessão anterior. Colocada em 
discussão, não houve manifestação; 
em votação, foi aprovada. O Sr. 19 
secretário comunicou o recebimento das 
seguintes obras: Boletim da Sociedade 
Geográfica de Lisboa, luxuoso volume 
sobre o Museu Emilio Goeldi, de Belém, 
Pará; Família «Os Omettos», de Pira- 
cicabn, com preciosos documentos e 
rica ilustração, oferecida pelo Dr. João 
Ometto. O sr. presidente solicitou o 
registro em Ata, de votos de pronto 
restabelecimento da saúde dos consó- 
cios Duílio Crispim Farina e Paulo 
Romano. Dada a palavra livre, o con- 
sócio Paulo Bonfim fez um eloqüente 

pronunciamento sobre o problema da 
remoção da estátua de Ibrahim Nobre, 
no Parque Ibirapurra, frente ao Obe- 
lisco dos heróis de 32, para, em seu 
lugar, ser colocada uma estátua em 
homenagem a Pedro Álvares Cabral. 
Fez o elogio do grande tribuno da 
Revolução Paulista de 32, considerando 
um crime de lesa-tradição a infeliz 
iniciativa. Finalizando, achou justa a 
homenagem a Cabral, mas, sua está- 
tua deve ser colocada em outro local. 
Sobre o mesmo assunto falaram os 
consócios: Silveira Peixoto concordan- 
do com as palavras do orador que o 
antecedeu e apresentou à consideração 
do plenário, um ofício dirigido ao sr. 
Prefeito em exercício. Antonio Sampaio, 
com assinaturas de diversos consócios, 
manifestando a estranheza e o desa- 
cordo com o que estava acontecendo 
em relação ao monumento de Ibrahim 
Nobre. Msse que a homenagem a Ca- 
bral é dirigida por um grupo de Super- 
-mercados, o qual, deve compreender 
que, em São Paulo. existem grandes 
espaços para a homenagem ao Almi- 
rante; o consócio Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho propôs a 
marcação de uma audiência com o sr. 
Prefeito, com a presenca de represen- 
tantes de várias entidades, para se 
chegar à uma melhor solução; o con- 
sócio Israel Dias Novaes, considerou 
que o monumento a Ibrahim Nobre 
provavelmente já foi removido .: não 
podemos aceitar como fato consumado, 
sendo urgente uma providência; fez 
também, o elogio de Ibrahim Nobre, 
dizendo que o autor de «Minha terra, 
minha pobre terra,, deve ser sempre 
cultuado para que a s  futuras gerações 
conheçam e respeitem a epopéia Se 32; 
o consócio Bueno Trigueirinho, disse 
que solicitou uma audiência urgente 
com o Prefeito, através do vereador 
Euripedes Salles; disse ainda que não 
podia garantír se a estátua foi ou 
não retirada, mas, de qualquer forma, 
a audiência foi solicitada; o consócio 
J. Pereira disse que uma providência 
efetiva deveria ser tomada, o que pode 
ser feita através de um mandato de 
segurança, pois, o monumento de Ibra- 
him s6 podia ser retirado por meio de 
uma Lei municipal; recomendou que o 
Instituto pode providenciar o mandato, 
contratando um advogado; o consócio 
Paulo Bonfim sugeriu para atuar como 
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advogado, o consócio Silveira Peixoto; 
o consócio Douglas Michalany sugeriu 
que o mandato de segurança seria para 
uma segunda etapa, devendo, inicial- 
mente, tentar uma solução com o Sr. 

Prefeito; o consócio Bueno Trigueiri- 
nho lembrou que conversou com o 
escultor Luiz Morrone, autor dos mo- 
numentos a Ibrahim e f2abra.l; quanto 
a este último, garantiu que será inau- 
gurado no mês ae junho próximo; o 
consócio Moisés Gicovate concordou 
com os entendimentos diretos, cabendo 
também o mandato de segumnça, su- 
gerindo ainda, a presenw de represen- 
tantes de entidades em programa de 
televisão para rebater tais ofensas a 
São Paulo. O Sr. presidente colocou 
em votação: o oficio redigido por Sil- 
veirn. Peixoto, aprovado: a proposta 
de J. Pereira com emenda de Douglas 
Michalany, aprovada; a proposta- de 
Moisés Gicovate com emenda de Israel 
Dias Novaes, isto é, o comparecimento 
à televisão em programas apresentados 
por pessoas ligadas às entidades, citan- 
do, para exemplificar, Tavares de Mi- 
randa. O consócio José Geraldo ENan- 
gelista disse que o Instituto já tratou 
de assuntos semelhantes em outras 
reuniões e considerou um absurdo o 
que se pretende fazer; o consócio Arru- 
da Dantas achou oportuno solicitar o 
apoio da imprensa. Em seguida, foi 
aprovada a proposta de Moisés Gicova- 
t e  com emenda de Israel Dias Novaes. 
O consócio José da Veiga Oliveira 
ofertou à Biblioteca, primoroso traba- 
lho do music6logo Arnaldo José Senise, 
da  Sociedade Brasileira de Musicologia; 
a obra, bastante rara, é a 1- edição 
da Grande Sinfonia do compositor Ale- 
xandre Levy, cuja partitura foi encon- 
trada no Arquivo do Estado, após 
árduas pesquisas e necessitou de res- 
tauração. Cumpre à Secretaria, regis- 
trar  ainda, que a edição da  obra 
supracitada deve muito ao ilustre con- 
sdcio José da  Veiga Oliveira, pelas 
informações que tornaram possivel loca- 
lizar a partitura. Outra oferta valiosa 
foi o trabalho de sua autoria sobre 
Juan Sebastian Bach, conferência pro- 
ferida em 1975 para comemorar o 29 
centenário de nascimento do genial 
músico alemão. O consócio Henrique 
L. Alves solicitou a inserção em At.a 
de um voto de congratulações com o 
venerando homem de letras Menotti 

De1 Picchia pela passagem, dia 20 de 
março, de seus 95 anos de idade. Lem- 
brou que a cidade de Itapira está co- 
memorando a grata efeméride, através 
da 6'' Semana Juca Mulato e da  insta- 
laça0 do Museu Menotti D'el Picchia 
no Parque Juca Mulato. O consócio 
Silveira Peixoto reportando ao caso da 
estátua, agradeceu a indicação de seu 
nome para atuar como advogado, con- 
siderando que o melhor nome é do 
civilista Dr. Wahhington de Barros 
Monteiro, combatente de 32 e membro 
do MMDC; achou melhor a proposta de 
um entendimento, seguido, se for neces- 
sário, de um mandato de segurança; 
disse ainda, que a imprensa paulistana 
acatará com muita simpatia, a divul- 
gação do protesto e providências ca- 
bíveis. O sr. 1Q tesoureiro Douglas 
Michalany apresentou o relatório da 
tesouraria. Num pre%mbulo, conside- 
rou que a situação financeira do soda- 
Iício, no momento, é de equilíbrio, 
requerendo bastante cautela nas des- 
pesas. 0 citado relatório encontra-se 
na Secretaria à disposição dos interes- 
sados em consultá-lo. O consócio José 
Geraldo Evangelista solicitou esclareci- 
mentos sobre a publicação da Revista, 
lembrando que o último exemplar, nQ 
79, é de 1984. O sr. 1 9  tesoureiro con- 
siderou os custos elevados, base de cem 
mil cruzados e sugeriu o patrocínio 
de empresas particulares. O consócio 
José Geraldo Evangelista, respondeu 
que nos Estados Unidos, é comum a 
publicação de revistas com patrocínio 
de firmas comerciais, acrescentando, 
ser preferível isso do que deixar de 
publicar a Revista do sodalicio. O sr. 
presidente disse que, num certo mo- 
mento, tinha duas opçties; a reforma 
da sala da  Hemeroteca ou a publicação 
da Revista, optando pela primeira, 
dado seu caráter de urgência. Acres- 
centou que, encerrada a reforma, pode- 
remos tratar  da Revista e considerou 
muito boa a idéia do patrocinador. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, encerrou a reunião e, para cons- 
tar, eu, Roberto Machado Carvalho, 29 
secretário, lavrei a presente Ata  que, 
após discutida e aprovada, vai assina- 
da pelo sr. presidente, 1~ e 29 secretá- 
rios. Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Roberto Machado Carvalho, Geraldo 
Sesso Junior. 
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ATA DA SESMO 
DE lQ DE ABRIL DE 1987 

Ao primeiro dia do mês de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete. reali- 
zou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjamin Constant, 158, 1 9  andar, 
Capital, a sessão cultural do mês, sob 
a presidência do acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho, tendo ao lado o 
2" secretário Roberto Machado Carva- 
lho, em exercício nas funções de 1 9  

secretário, o 29 secretário «ad hoc» 
Geraldo Sesso Jr. e o 1 9  orador oficial 
Duílio Crispim Farina. O sr. presidente 
ao abrir os trabalhos da sessão, convi- 
dou, para tomar assento à mesa, o con- 
sócio Augusto Be~nedito Galvão Bueno 
nigueirinho, presidente do Instituto 
Genealógico Brasileiro e o acadêmico 
poeta Paulo Bonfim. Presentes os se- 
guintes consócios: Renato Báez, Dou- 
glas Michalany, Henrique L. Alves, 
Tsunew Sato, Antonio Barbosa Lima, 
Elizabeth Loibl, José Geraldo Evange- 
lista, Demócrito Castro e Silva, J. Pe- 
reira, Dssidério Alfredo Fontana, Isaac 
Grinberg, Ruy Calazans, Antonio 
Arruda Dantns, José da Veiga Oliveira. 
O sr. presidente justificou, por motivo 
de saúde em pessoa da família. a au- 
8ência do 1Q secretário Vinicio Stein 
Campos. Em seguida, conlunicou que 
a primeira parte da sessão era desti- 
nada à posse da sócia titular do soda- 
Iício, Elisabeth Leopoldina Fortner 
Loibl, natural de Ulm, Alemanha Oci- 
dental, diplomada em Pré-História e 
Arquelogia pela Universidade de Mu- 
nique, fez o curso «A utilização dos 
afloramentos litológicos em arqueolo- 
gia brasileira» na Universidade de São 
Paulo e é autora do livro «Deuses Ani- 
mais», 1984, além de trabalhos publi- 
cados na imprensa, versando sobre 
assuntos arqueológicos. Introduzida, 
sob aplausos, no plenário, a novel con- 
freira foi convidada pelo or. presidente, 
a proferir seu discurso de posse. Esco- 
lhendo o arqueólogo José de Azevedo 
Dantas, natural do Rio Grande do Nor- 
te. onde nasceu aos 23 de agosto de 
1890, para seu patrono, a oradora lem- 
brou sua origem humilde e o difícil 
aprendizado das primeiras letras; espí- 
rito curioso e observador, Azevedo 
Dantas, ao percorer o vale do Seridó, 
Rio Grande do Norte, era atraído pelos 

sinais pictóricos de estranhas figuras, 
em pedras marginais. Passou, tornan- 
do-se exímio desenhista, a copiá-las, 
elaborando, como autodidata, preciosos 
teinas da  pré-história brasileira; seu 
trabalho foi oferecido ao  Instituto His- 
tórico de João Pessoa, Paraíba. Por 
volta de 1920, viajou para o Recife onde 
dedicou-se ao jornalismo; saudoso iie 
suas andanças pelo interior foi para 
Xique-xique, Bahia, à margem do rio 
São Francisco, onde prosseguiu sua 
faina de copiar figuras pictóricas, dan- 
do notável contribuição as pesquisas da 
arqueologia brasileira. José de Azevedo 
~ a n t n s  faleceu em 1929. Sintético, mas 
expressivo pela abordagem da  vida e 
obrn de seu patrono, a confreira Elisa- 
beth recebeu os aplausos do plenário. 
Em seguida, o 1 9  orador oficial Duílio 
Crispim Farina, fez, em nome do soda- 
Iício, o discurso de saudação à recipien- 
d8ria. Inicialmente, lembrou, numa 
evocação sentimental, que seu 6 ~ ~ 6 ,  
capitão do Exército francês, sob o co- 
mando de Napoleão Bonaparte, fez seu 
batismo de fogo numa batalha travada 
em Ulm, Alemanha, terra natal da  nova 
titular. Prosseguindo, dscorreu sobre 
o rico curriculum vitae de Elisabeth 
Loibl, lembrando suas pesquisas e escri- 
tos sobre temas arqueológicos e pré- 
-históricos, eestacando sua excelente 
obra «Deuses Animais». Após os aplau- 
sos do plenário, o sr. presidente con- 
vidou a novel confreira a ler, datar e 
nssinsr, o termo de posse. Dando con- 
tinuidade à sessão, o consócio Isaac 
Grinberg, fez entrega à Casa, de um 
exemplar de sua obra «Memória Foto- 
gráfica de Mogi das Cruzes»; o 1 9  se- 
cretário em exercício. Roberto Macha- 
do Carvalho, procedeu à leitura do 
espeiiiente. Antes, porém, comunicou 
que, às 16,30 horas daquele dia, o Ins- 
tituto recebeu dois ilustres visitantes, 
componentes da comitiva do sr. Mário 
Soares, presidente de Portugal, em 
visita ao Brasil: os senhores José Her- 
mano Saraiva, membro da Academia 
das Ciências de Lisboa e Serra Bran- 
dáo, presidente da Sociedade de Geo- 
grafia de Lisboa; na ocasião, o sr. José 
Hermano Saraiva, ofertou ao silogeu, 
a s  seguintes obras de sua autoria: «His- 
tória Concisa de Portugal» e «O Tempo 
e a Almn - Itinerário Portugues,, em 
dois luxuosos volumes, em seguida, 
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registrou a oferta, naquela sessão, do 
livro «Memória Fotográfica de Mogi 
das Cruzes», de Isaac Grinberg, magni- 
fica contribuição a iconografia paulista. 
Dsndo prosseguimento, fez a leitura 
da Ata da sessão anterior; colocada 
em discussão, não houve manifestação, 
sendo aprovada. O sr. presidente lem- 
brou que a propósito do monumento a 
Pedro Álvares Cabral, ficou resolvido 
que os promotores da justa homena- 
gem deverão escolher um local apro- 
priado, nada interferindo em relação a 
estátua de Ibrahiin Nobre, como foi 
objeto de protestos de diversas entida- 
des. Concedida a palavra livre, o con- 
sócio Desidirio Fontana falou sobre a 
inauguração, pelo sr. Mário Soares, 
presidente de Portugal, da exposição 
da artista de origem portuguesa, natu- 
ralizada francesa, Maria Helena Vieira 
da Silva, no Museu de Arte de São 
Paulo - MASP - como parte dos 
quarenta anos de fundação daquela im- 
portante instituição cultural de São 
Paulo; trata-se de uma exposição de 
cinqüenta telas, sob a. responsabilidade 
da Fundação Calouste Goulbenkian, da 
consagrada artista lusitana, nascida em 
1906 e atualmente, um dos principais 
nomes ligados ao abstracionismo da 
Escola de Paris; lembrou ainda que a 
artista, residiu, com seu marido, o 
iugoslavo Arpad Szenes, também artis- 
t a  plástico, no Brasil. de 1940 a 47. 
Em 1956, Maria Helena Vieira da Sil- 
va ganhou o Grande Prêmio da Bienal 
de São Paulo. O sr. presidente Lycur- 
go de Castro Santos Filho. recordou 
a presença, pouco antes, no 71 andar, 
dos intelectuais portugueses Serra 
Brandão e José Hermano Saraiva, fri- 
sando que, este último, pertence ao 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, na categoria de sócio corres- 
pondente estrangeiro (Portugal). Por 
motivos de outros compromissos, não 
puderam comparecer 5 sessão. O con- 
sócio José da Veiga Oliveira citou no- 
tícia do Jornal do Brasil sobre o fale- 
cimento, aos 64 anos, do compositor 
musicólogo Bruno Kiefer, natural de 
Baden, Alemanha e que, aos onze anos 
veio para o Brasil, radicando-se no 
Rio Grande do Sul. Lembrou que, com 
seu passamento, o país perde um gran- 
de músico, com valiosa contribuição à 

nossa bibliografia musical, incluindo 
trabalhos sobre o maestro Francisco 
Mgnone e Villa Lobos; por último, 
lembrou sua participação no 1" Con- 
gresso Brasileiro de Musicologia, reali- 
zado em janeiro pp., quando discorreu 
sobre o que é a música, seu conceito 
como arte e ciência. Solicitou a con- 
sign,-,ção, em Ata, de um voto de pesar. 
Aprovado. O consócio Roberto Ma- 
chazo Carvalho falou sobre o passa- 
inento, aos 81 anos de idade, do Prof. 
Dr. Renato da Silveira Mendes, profes- 
sor aposentado de Geografia Humana 
da Universidade de São Paulo; num 
escorço sobre sua carreira, citou os 
estudos na  Escola Modelo «Caetano de 
Campos» e Escola Normal de São Car- 
los, seguido do curso de Geografia e 
História na antiga Faculdade de Filo- 
sofia, Ciências e Letras da Universi- 
dade de São Paulo, licenciando-se n s  
turma de 1938; doutorou-se em 1948 
na mesma Universidade, com a tese 
«Paisagens Culturais da Baixada Flu- 
minense». Durante muitos anos foi 
professor de Geografia do ensino se- 
cundário e assistente de Geografia 
Huinana da supracitada Faculdade. 
Solicitou a inserção em Ata, de um 
voto de pesar. Aprovado. Nada mais 
havciido a tratar, o sr. presidente 
agradeceu aos discursos da recipiendá- 
ria Elisabeth Loibl e do consócio l v  
orador Duílio Crispim Farina, bem 
como a presença dos senhores inte- 
grantes da mesa e do plenário e en- 
cerrou a sessgo; para constar lavrei 
a presente Ata que vai, após discutida 
e aprovada, assinada pelo sr. presi- 
dente, 1 9  e 29 secretários. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Roberto Machado 
Carvalho, Geraldo Sesso Junior. 

ATA DA SESSÁO 
DE 15 DE ABRIL DE 1987 

Aos quinze dias do mês de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no salão nobre «Afonso de 
Freitas» 90 Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, situado à rua 
Benjamin Constant, 158, lQ andar, a 
segunda sessão do mês, destinada 
LL essuntos administrativos. Presidida 
pelo acadêmico Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, tomaram assento à mesa, o 
29 secretário, no exercício da l* secre- 
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taria, Roberto Machado Carvalho e, a 
convite do sr. presidente, o 29 secretá- 
rio «ad hoc», Geraldo Sesso Jr .  e o l u  
orador oficial Duílio Crispim Farina. 
Presentes os seguintes consócios: Dou- 
glas Michalany, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, João Rabello 
de Aguiar Vallim, José da Veiga 01i- 
veira, J. Pereira, Desidério Alfredo 
Fontana, Fernando Whitaker da Cunha, 
Isaac Grinberg. Dando início acs tra- 
balhos, a secretaria comunicou o rela- 
tório do expediente de março e abril, 
isto é, os ofícios e convites recebidos 
e as seguintes ofertas de publicações: 
uVilla Lobos», Cia. Brasileira de Pro- 
jetos e Obras; «As Bandeiras» de J. 
F. de Almeida Prado; «Cornélio Pi- 
res>, o primeiro produtor de discos 
do Brasil, de Abel Cardoso Jr . ;  «Tro- 
peirismo e Identidade Cultural da Re- 
gião de Sorocaba», Cadernos da Acade- 
mia Sorocabana de Letras; «História 
da Prostituição em São Paulo» de 
Guido Fonseca; «I1 Centenário do nas- 
cimento de Simon Bolivar» de José 
Hermano Saraiva; Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico de Minas Ge- 
rais, vol. XX, Belo Horizonte; Boletim 
Informativo da Eiindação Roberto Ma- 
rinho, no 40, mar~o/87;  Bibliografia 
Brasileira, Biblioteca Nacional, vol. 2; 
Revista «História e Energia», publica- 
ção da Eletropaulo. Em seguida, foi 
lida a Ata da sessão anterior. Apro- 
vada. O sr. presidente justificou, por 
motivo de saúde em pessoa da família, 
a ausência do 19 secretário Vinicio 
Stein Campos. Em seguida, comunicou 
uma proposta, deixada por escrito, do 
consócio JosB Hermano Saraiva, só- 
cio-correspondente estrangeiro (Portu- 
gal) por ocasião de sua visita ao soda- 
lício, em 19 de abri1 pp. Trata-se de 
uma recomendação ao sodalício no sen- 
tido da publicação de uma coleção 
sobre as primeiras explorações econô- 
micas do Brasil, intitulada ?Armário 
dos Jesuitasù; isso porque, os documen- 
tos, que se encontram no arquivo da 
Torre do Tombo, Portugal, pertenciam 
a Felipe de Sá, filho df: Mem de Sá e, 
como não deixou herdeiros, resolveu 
doá-los à Companhia de Jesus. O sr. 
presidente comentou que, dada a prio- 
ridade da reforma da sala que servirá 
de Hemeroteca, quase terminada, fal- 
tando apenas a colocação das luminá- 

rias e outras despesas, não seria pos- 
sivei, no momento, atender a aquele 
pedido do consócio português. Dada 
a palavra livre, o Dr. Luis Fernando 
Whii;aker Tavares da Cunha, sócio 
honorário, reportando-se a Ata da ses- 
são anterior, elogiou o curriculum vitae 
da nove1 titular Elisabeth Loibl e seu 
livro «Deuses Animais», lembrando 
que um pioneiro no trato do assunto 
Ioi o artista plástico e escritor Flávio 
de Carvalho, com sua obra «A Origem 
Aniinal de Deus», publicada pela Difu- 
são Européia do Livro, em 1973. onde 
aborda o tema Religião como um fenô- 
meno sociológico e político. Em segui- 
da, solicitou um voto de pesar pelo 
passamento do jurista Haroldo Valadão. 
ocorrido dia 7 de abril pp., cujo pai, 
Alfredo Valadão, foi notável historia- 
dor. Advogado paulista, presidiu o 
Instituto dos Advogados Brasileiros. 
Entre outros altos cargos que ocupou, 
foi ministro do Tribunal Superior Elei- 
toral. Aprovado. O consócio Desidério 
Fontana justificou, por motivo de via- 
gem, a ausencia do consócio Mário 
S'avelli, 29 Vice-presidente. O consócio 
J. Pereira sugeriu que o sodalício enca- 
minhe ofício ao Sr. Ministro da Cul- 
tura, Celso Furtado, consu!tando sobre 
a possibilidade do Ministério promover 
a publicação sugerida pelo consócio 
português José Hermano Saraiva. O 
consócio Cel. Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, l~ Vice-presidente, solici- 
tou a inserção, em Ata, de um voto 
de pesar pelo falecimento, dia 5 de abril, 
da sra. Yara Leonor Monteiro Rocha 
da Costa Manso, digníssima esposa do 
acadêmico desembargador Odilon da 
Costa Manso, Diretor do Museu, Arqui- 
vo e Documentação do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo e 
que o mesmo seja comunicado à famí- 
lia. Aprovado. O consócio João Fia- 
bello de Aguiar Vallim, secundando as  
palavras do orador que o antecedeu, 
disse que, como velho amigo particular 
do desembargador Costa Manso, sentia 
profundamente, o golpe que acabava de 
sofrer. O consócio Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho comunicou 
que, juntamente com o Cel. Heliodóro 
da Rocha Marques, representaram o 
sodalício nos funerais. O consócio 10 
tesoureiro Douglas Michalany repor- 
tando à questão levantada pelo sr. J. 
Pereira sobre s publicação de obra 
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de valor e interesse histórico, disse que 
a proposta levou-o a pensar na edição 
da Revista do Instituto, em atraso de 
três anos; deu a boa notícia do pedido 
de orçamentos a duas empresas, lem- 
brando que qualquer delas poderá rece- 
ber os benefícios da chamada Lei 
Sarney, de incentivo a cultura. Comu- 
nicou ainda que, em companhia do con- 
sócio Mário Savelli, e através de um 
contacto com diretores do Banco Ita- 
marati, a tesouraria obteve um reajus- 
te do aluguel das dependências do pré- 
dio, sede do Instituto, al.lér;l do previsto 
em lei; apresentou os seguintes dados 
sobre o aluguel: setembro de 86 - 
25.540 cruzados; reajuste, conforme a 
legislação. 33.978 cruzados; reajuste 
pleiteado e obtido -- 50.967 cruzados. 
A seguir, frisou que, para o mês de 
abril há um superavit de 14 mil cruza- 
dos e apresentoi: o balancete da t e~ou-  
raria correspondente ao mês de março 
e que se encontra na Secretaria, a 
disposição dos interessados ern consul- 
tá-lo. O consócio Desidério Fontana 
lembrou que, para obter os benefícios 
da Lei Sarney, qualquer entidade deve 
providenciar o cadastramento, junto ao 
Ministério da Cultura, o que pode ser 
feito através da  Secretaria do sodalício, 
junto à repartição competente. situada 
à Alameda Nothmann. nesta Capital. 
O consócio Bueno Trigueirinho sugeriu 
que a Secretaria estadual da Cultura, 
poderá encaminhar a iiiscrição. O con- 
sócio Duílio Crispim Farina, agradeceu 
a s  manifestações de amizade dos meni- 
bros da Diretoria e de diversos consó- 
cios, tendo em vista, o restabelecimento 
de sua saúde; em seguida, pronunciou, 
em nome do sodalício, palavras de 
saudação ao Dr. Luís Fernando Whita- 
ker Tavares da Cunha, tecendo elogios 
à sua atuação em defesa da liberdade 
e dos direitos humanos, desde os tem- 
pos da Faculdade de Direito de São 
Paulo a té  como brilhante jurisconsulto, 
escritor e historiaáor. O distinto ora- 
dor fez, de improviso, um magnífico 
elogio do historiador José Honório Ro- 
drigues, recentemente falecido, lem- 
brando que o conhecia há mais de vinte 
anos e realçou sua notável atuação no 
setor de Obras raras da Biblioteca Na- 
cional; disse ainda que, em certa oca- 
sião, recebeu telefonema do ilustre 
acadêmico, participando seu desejo de 

visitá-lo em São Paulo; fora indicado 
pelo seu grande amigo Dr. Renato 
Clarck Bacellar, também residente no 
Rio de Janeiro, proeminente médico e 
historiador da medicina, recentemente 
faleciáo. O consócio Roberto Machado 
Carvalho, comunicou que representou o 
Instituto na  posse do acadêmico De- 
mócrito de Castro e Silva, em sessão 
solene da Academia Cristã de Letras, 
realizada no dia 14 de abril pp.; soli- 
citou o registro, em Ata, de um voto 
de pesar pelo falecimento da Sra. Ma- 
ria Luiza Americano Leite, aos 92 anos 
de idade, ocorrido dia 10 de abril, viúva 
do saudoso engenheiro e historiador 
Mário Leite. Aprovado. Ern seguida, 
o orador, complementando as brilhan- 
tes palavras do Dr. Dcílio, leu pequeno 
trabalho sobre a vida e obra de José 
Honório Rodrigues, falecido em 6 de 
abril, na  cidade do Rio ae Jsneiro, 
recordando sua notável contribuição à 
bibliografia histórica brasileira e sua 
projeção no cenário cultural americano 
e europeu, os altos cargos que ocupou 
no Instituto Nacional do Livro, Arquivo 
Kacional, Biblioteca Nacional e Minis- 
tério das Relações Exteriores, obras 
que publicou, assim como, artigos em 
jornais e revistas, nacionais e estran- 
geiras; por último comunicou, solici- 
tando vênia ao sr. presidente, que os 
consócios Cel. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques e Prof. Vinicio Stein 
Campos. estavam realizando um traba- 
lho de revisão das Comissões, dizendo 
que, por sua conta, fizera um levan- 
tamento, isto é, existem quarenta Co- 
missões, quando, em sua opinião, bas- 
tariam no máximo, umas dez. Sobre 
sócios do sodalício, lembrou que muitos 
estão sem Patronos, sugerindo que os 
mesmos devem ser avisados, estabe- 
lecendo-se um prazo para a esco:ha 
dos respectivos Patronos e, caso n&o 
se manifestem, a Diretoria poderá 
designá-los; achou ainda conveniente 
a liberação de Patronos de sócios fale- 
cidos para o aproveitamento de seus 
nomes em relação a novos sócios. So- 
bre o assunto, opinaram os consócios 
J. Pereira, Bueno Trigueirinho e Cel. 
Heliodoro Tenório, considerando que 
nada impede que os Putronos de sócios 
falecidos sejam aproveitados, podendo 
constar de uma lista, como sugestão, 
aos sócios que ainda não possuem Pa- 
tronos e aos novos sócios. O consõcio 
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Douglas Michalany, opinou que tudo 
era urna questão de controle dos nomes 
nos últimos dez a quinze anos. O sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho disse que os problemas levan- 
tados pelo consócio Roberto Machado 
Carvalho referentes ao quadro de asso- 
ciados, serão discutidos na próxima 
reunião da Diretoria. Nada mais ha- 
vendo a tratar, o sr. presidente deu 
por encerrada a sessão. Para  constar, 
lavrei a presente Ata que vai, após 
discutida e aprovada, assinada pelo sr. 
presidente, 1 9  e 29 secretários. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Vinicio Stein 
Campos, Roberto Machado Carvalho. 

ATA DA SESSAO 
DE 6 DE MAIO DE 1987 

Aos seis dias do mês de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete, realizou-se 
no salão nobre «Afonso de Freitas» do 
Iilstituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
le andar. a sessão cultural do mês, sob 
.I presidência do acadênlico Lycurgo 
dc Castro Santos Filho. A mesa, ao 
lado rio sr. presidente, tomaram assen- 
to o 1 9  secretário Vinicio Stein Cam- 
pos. o 2' secrettirio Roberto Machado 
Carvalho e o orador oficial Duilio 
izrispim Farina e os convidados: Da 
Maria Barreta Silva Bruno, viúva do 
saudoso escritor e acadêmico Ernani 
Silva Bruno, Dr. Hugo Macedo, enge- 
nheiro de minas, residente em Paris e 
Dr. Mário Savelli, presidente da Socie- 
dade Amigos da Cidade. Presentes os 
consócios: Antonio Roberto de Paula 
Leite, Rudolf Robert Hinner, Geraldo 
Sesso Junior, Renato Báez José Bueno 
Cie Oliveira Azevedo Filho, Délio Freire 
dos Santos, José da  Veiga Oliveira, An- 
tonio Arruda Dantas, Ruy Calazans, J. 
Pereira, Tsunezo Sato, Raul de Andra- 
da e Silva, Desidério Alfredo Fontana, 
Antonio Barbosa Lima, José Geraldo 
Evangelista, P a ~ l o  Pereira dos Reis. 
Dando início aos trabalhos, o 1 9  secre- 
tário Vinicio Stein Campos comunicou 
o recebimento de convite da Sra. Maria 
Ignez de Oliveira Sampaio, Diretora 
Técnica do Museu de Literatura, Cen- 
tro de Estudos Mário de Andrade para 
a homenagem, dia 7 de maio as  19 
horas, ao escritor Paulo Dantas, pela 
passagem dos 50 anos de sua ativida- 

de literária; carta da sra. Elisa Caro- 
lina Nobre Ribeiro da Luz, agradecendo 
a solidariedade e apoio do sodalício na 
questão da permanência da estátua do 
tribuno Ibrahim Nobre, onde sempre 
esteve, isto é, no Ibirapuera, defronte 
ao Obelisco dos combatentes de 32; 
convite do Museu de Arte de São Paulo 
«Assis Chateaubriand>> para a abertura 
da exposição da artista Marina Naza- 
reth, dia 6 de maio; em seguida, o 
consócio Vinicio Stein Campos apresen- 
tou uma proposta de mudança de horá- 
rio das sessões do sodalício, isto é, o 
início seria antecipado para as  17 ho- 
ras, justificando a medida pelo proble- 
ma da total falta de segurança nas 
riras da cidade, dada a freqüência de 
assaltos em hora mais adiantada. O 
consócio Ruy Calazans de Araújo pediu 
aparte para concordar com a proposta, 
lembrando que o problema é mais da 
duracoo da sessãc que, em sua opinião, 
não deve passar de uma hora. O sr. 
presidente submeteu ao plenário a pro- 
posta apresentada da mudança de horá- 
rio. Aprovado. Assim, disse o sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, a partir da próxima sessão, dia 
20 de maio, todas as  sessões do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São 
Paulo serão realizadas no horário das 
17 às 18 horas. O Sr. presidente comu- 
nicou que as  reuniões do CEiHIS, Cen- 
tro de Estudos Históricos, às  segundas 
e quartas quartas-feiras de cada mês, 
serão realizadas, a partir da  reunião 
ao dia 13 de maio, no salão nobre do 
sodalício e não mais n a  szla da pre- 
sidência. Justificou a medida devido 
ao aumento do número de sócios e in- 
teressados que comparecem às  reu- 
niões; em seguida, saudou os ilustres 
visitzntes. D a  Maria Barreta Silva Bru- 
no e Dr. Hugo Macedo. Dando a pala- 
vra eo conferencista da sessão, consó- 
cio Antonio Roberto de Paula Leite, 
este ocupou a tribuna para falar de 
suas recordaqóes do ilustre e saudoso 
escritor, jornalista e historiador Ernani 
Silva Bruno, falecido em 25 de setem- 
bro de 1986. Inicialmente, o orador 
apresentou traços biográficos de Silva 
Bruno, nascido em Curitiba, 1912, vin- 
do. ainda criança, para São Paulo onde 
fez todos os seus estudos. bacharelan- 
do-se pela Faculdade de Direito do 
Largo de São F'rancisco; dedicou-se à 
literatura e, principalmente, às  pesqui- 
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sas históricas, tornando-se um dos 
mais importantes historiadores de São 
Paulo. Já é clássica, disse o orador. 
sua excelente obra em três volumes, 
«História e Tradições da Cidade de São 
Paulo>, assim como. o ensaio «Viagem 
ao País dos Paiilistas», zmbos da cole- 
ção </Documentos Brasileiros», da Li- 
vraria José Olympio Editora. Publicou 
ainda, em sete volumes, a «História do 
Brasil, geral e regional», além de ou- 
tros valiosos trabalhos. Escritor reco- 
nhecido, Silva Bruno foi eleito membro 
da Academia Paulista de Letras, to- 
mando posse em 8 de novembro de 
1983, ocupando a cadeira 17, tendo 
como Patrono, Julio Ribeiro, fundador, 
Silvia de Almeida e sucessores, Otoniel 
Mota e Afrânio Amaral; por último, o 
orador consócio Paula Leite referiu-se 
às qualidades humanas do saudosa 
confrade, homem de apurada sensibili- 
dade pelos problemas sociais. simples 
e modesto na. realização de sua magní- 
fica obra histórics e literária. 0 ora- 
dor foi vivamente aplaudido. O con- 
sócio Rui Calazanc de Araújo pediu 
a palavra para um adendo a aquela 
homenagem ao seu antigo colega da 
Faculdade de Direito, Ernani Silva 
Bruno, lembrando o homem simples, de 
pouca conversa e grande coração. Dan- 
do prosseguimento a sessão, o sr. pre- 
sidente solicitou a inserção em Ata de 
um voto de pesar pelo falecimento, em 
Presidente Prudente, onde residia, dia 
6 de maio, do sr. João Tenório da 
Rocha, irmão do consócio 10 Vice-pre- 
sidente Cel. Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques e um voto de pesar pelo 
falecimento da Prof* Ophelia Ferraz 
do Amaral, irmã do acadP,mico consócio 
Pedro Ferraz do Amaral, dia 5 de maio, 
nesta Capital. Em seguida, proferiu 
palavras de saudação ao Dr. Hugo Ma- 
cedo, natural de Portugal, residente 
em Paris, França, onde realiza profícuo 
trabalho no campo das relações cul- 
turais entre Portugal, França e Brasil. 
O consócio Roberto Machado Carvalho, 
leu Comunicado assinado pelo Presi- 
dente e 19 Secretário, sobre a realiza- 
ção no período de 10 a 4 de setembro, 
no salão nobre do sodalício, de um 
Simpósio de História, promovido pelo 
Instituto, comemorativo do centenário 
da Abolição da Escravatura; a Coor- 
denadoria do Simpósio receberá, até o 
dia 29 de maio as  inscrições dos con- 

sócios que desejam apresentar traba- 
lhos sobre o tema geral, isto é, Escra- 
vatura e Abolição; o Comunicado está 
efixado no quadro de avisos, 7Q andar; 
o Dr. Hugn Macedo agradeceu a cordial 
recepção e falou de seu trabalho no 
sentido da  divulgação de aspectos 
da cultura brasileira em França, onde 
reside e sua certeza no aprimoramento 
das relações culturais luso-brasileiras 
e francesas. 0. consócio Rdul de An- 
drada e Silva falou sobre o sesquicen- 
tenário de nascimento de F'rancisco 
Inácicj Marcondes Homem de Mello, 
admitido no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo em 5 de junho 
de 1895; político, administrador e his- 
toriador, natural de Pindamonhangaba, 
onde nasceu a 19 de maio de 1837, o 
orador ressaltou seu interesse pela 
compilação, impressão e divulgação de 
documentos básicos da História do 
Brasil na  época do Império; prosse- 
guindo, citou outros nomes que se des- 
tacaram nesse setor como Washington 
Luis, n a  velha República e, atualmente, 
José Sebastião Witter, ex-Supervisor do 
Arquivo do Estado. E m  relação ao Ba- 
rão Homem de Mello assinalou sua obra, 
editada em 1863, «A Constituinte pe- 
rante a História», que compreende um 
estudo comparativo e critico do projeto 
da Constituinte de 1823 e a Carta 
outorgada em 25 de março de 1824. 
Foi membro proeminente do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e só- 
cio de várias instituiçóes culturais 
do país. Faleceu a 4 de janeiro de 
1918, aos 81 anos. Nada mais havendo 
a tratar, o sr. presidente encerrou a 
sessão e para constar, eu, Roberto Ma- 
chado Carvalho, 20 secretário, lavrei 
a presente Ata que vai, após discutida 
e aprovada, assinada pelo sr. presiden- 
te, 19 e 29 secretários. E m  tempo: as  
reuniões Bo CEHIS serão realizadas na 
sala da presidência, 7 ~ a n d a r ,  exceto a 
reunião do &a 13 de maio realizada 
no salão nobre. Lycurgo de Castro 
Santos Filho. Roberto Machado Car- 
valho. Geraldo Sesso Junior. 

ATA DA SESSÁO 
DE 20 DE MAIO DE 1987 

Aos vinte dias do mês de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no salão nobre «Afonso de Frei- 
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tas>> do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, à rua Benjamin Cons- 
tant, 158, l v  andar, nesta Capital, as  
17 horas, a segunda sessão do mês, sob 
a presidência do acadêmico Lyccrgo 
de Castro Santos Filho, destinad?; a 
assuntos administrativos. Na mesa, 
ocuparam assento ao lado do sr. pre- 
sidente, o 1Q secretário em exercício 
Roberto Machado Carvalho, o 29 secre- 
tário «ad hoc» Geraldo Sssso J r .  e o 
orador oficial Duílio Crispin~ Farina. 
Presença dos seguintes consócios: J. 
Pereira, José Geraldo Evangelista, An- 
tonio Barbosa Lima, Isaac Grinberg, 
Tsiinezo Sato, Desidério Alfredo Fon- 
tana, José da Veiga Oliveira, Antonio 
Arruda Dantas, Wa!ter Fonseca, Rena- 
to Bjez, Reginaldo M. de Miranda, João 
Rabello de Aguiar Vallim, A. Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, Pe. Hélio 
Abranches Viotii. Dando início aos 
trabalhos, o @r. presidente justificou a 
ausência do 1Q secretário Vinicio Stein 
Campos e convidou o 2 '  secretário Ro- 
berto Machado Carvalho a assumir, 
naquela sessão, a I*  secretaria e o 
consócio Geraldo Sesso Jr. para 2v 
secretário «ad hoc»; em seguida, foi 
lido o expediente da Secretaria, com 
ofícios, convites e publicações recebidas 
e que se encontram, na  Secretaria, 7v 
andar, a disposição dos interessados; 
dando prosseguimento, foi Iida a Ata 
da sessão anterior. Aprovada. O sr. 
presidente, deu ?. palavra tio orador 
oficial Duílio Crispim Farina que abor- 
dou os seguintes assuntos: a ptssagem, 
dia 22 de maio, do centenário de nas- 
cimento do grande médico e humanista 
Raul Carlos Briquet, natural de Limei- 
ra, neste Estado, onde nasceu aos 8 de 
fevereiro de 1887. Com o brilhantismo 
que lhe é peculiar, paiavra escorreita 
e erudita, o orador Duílio Crispim Fa- 
rina fez o elogio do iiustre paulista, 
abordando as mais variegadas facetas 
de sua personalidade: mestre da ciên- 
cia de Hipócrates, glória da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo, pesquisador incansável, mor- 
mente no campo da Obstetrícia, edu- 
cador, psicó!ogo, filósofo, historiador, 
poligrafo, humanista, musicólogo apai- 
xonado pelo gênio de Beethoven. Exal- 
tando as  qualidades dr. insígne médico 
benemérito, o orador lembrou a notável 
contribuição de Raul Briquet, para 

nossa bibliografia literária, histórica e 
científica; destacou obras como «Psico- 
logia Social» de 1935, «Palestras e 
Conferências» de 1944 e «História da 
Eiducação», de 1946, alem de coordenar 
a edição, em 1951, da «Antologia Mé- 
dica Brasileira», 408 págs. Diplomado 
pela Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, em 1911, defendeu tese 
de doutoramento no mesmo ano, sob 
o título «Da Psycho - Physiologia e 
Pathologia Musicais», onde t ra ta  da 
importância da música na medicina. 
Espírito curioso, ledor insaciável, par- 
ticipante da Semana de Arte Moderna 
de 1922, membro da Academia Paulista 
de Letras, onde tomou posse a 29 de 
maio de 1942, recebido por Aristêo 
Seixas, cadeira nQ 38, Patrono, Cle- 
mente Falcão Filho, fundador, Adolfo 
Augusto Pinto, sucedendo a Edmundo 
Navarro de Andrade. Raul Carlos 
Briquet faleceu em 5 de setembro de 
1953, nesta capital; em seguida, o 
orador solicitou a inserção em Ata  de 
um voto de pesar pelo falecimento 
do Dr. Fernando Rudge Leite, ocorrido 
dia 8 de maio, nesta capital; filho do 
saudoso ex-presidente do sodalício, Dr. 
Aureliano Leite e D? Dulce Rudge Lei- 
te, membro da Diretoria de diversas 
empresas ligadas ao açúcar, álcool, 
café, mineração e metalurgia, o ilustre 
extinto era professor de Direito Civil 
das Faculdades de Direito das Univer- 
sidades Mackenzie e de São Paulo e 
pertencia aos Institutos dos Advogados 
de São Paulo e do Brasil; por último, 
solicitou que os sentimentos do soda- 
líclo fossem comunicados à família nas 
pessoas do casal Da Maria Dulce Pe- 
dral Sampaio e Nelson Pedra1 Sampaio. 
Aprovado. O orador Duílio Crispim 
Farina falou ainda sobre a personali- 
dade da primeira romancista de São 
Paulo e do Brasil, Tereza Margarida 
da Silva Horta, autora de «Feitos da 
Minha Terra» e sobre o ingresso de 
Lygia Fagundes Telles na Academia 
Brasileira de Letras, considerando a 
distinta escritora paulista como «a na- 
morada de minha geraç&o», citando 
outros notáveis valores de seu tempo 
de estudante e que se projetaram na 
vida nacional: na poesia, Paulo Bon- 
fím, na medicina Adib Jatene, na polí- 
tica Arrobas Marims e no ensaio, 
Péricles Eugênio da Silva Ramos. Após 
OS aplausos do plenário, pediu a pala- 
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vra O consócio J. Pereira para comu- 
nicar a realização, no Departamento 
de História da Universidade de São 
Paulo, do 1 9  Congresso Internacional 
Luso-Brasileiro sobre a Incluisição, para 
comemorar os 450 anos de sua insta- 
lação em Portugal, reunindo 150 his- 
toriadores de vários paíscs. O orador 
lembrou que, paralelo às  condenações 
do Tribunal do Santo Ofício, a história 
registra efeitos positivos como foi a 
época do Iluminismo; citou o hlstoria- 
dor holandês Hendrick Williain van 
Loon que escreveu «Tolerância», tra- 
tando-se na verdade, de uma história 
da intolerância humana, em cujo con- 
texto está a Inquisição. So!icitou, por 
último, que o sodalicio envie ofício, aos 
responsáveis pelo evento, comunicando 
que o mesmo foi tratado na presente 
sessão. Aprovado. O sr. presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho falou 
sobre o assurito, citando vários do- 
cumentos que possue como privilégios 
concedidos, interrogatórios, etc. O con- 
sócio Pe. Helio Abranches Viotti abor- 
dou o mesmo tema, citou a figura de 
Cornélio Arzão que foi absolvido pelo 
Tribunal do Santo Ofício; lembrou que 
no Arquivo da Curia Metropolitana de 
São Paulo existe um documento de ha- 
bllitação para o sacerdócio, de um neto 
de Cornélio Arzão, o qual, registra que 
este era irlandês; comunicou que enviou 
à Prof* Anita Novinsk. coordenadora 
do Congresso realizado na  Universi- 
dade c l t  São Paulo, um opúsculo sobrti 
a posição da Igreja Católica no refe- 
rente à história da Inquisição e, por 
Último, fez um breve histórico da 
Inquisição desde a s  origens na  Idade 
Média a té  o século XIX, mormente na 
Itálía, Alemanha, Espanha e Portugal 
O consõcio José da Veiga Oliveira re- 
portanáò à breve palestra 30 orador 
oficial Duílio Crispim Farina sobre o 
centenário áe Raul Briquet, recordou 
que conheceu o homenageado em 1942, 
na Faculdade de Medicina de São Paulo 
e destacou seu conhecimento de mú- 
sica, especialmente dos Quartetos de 
Beethoven; lembrou que, numa palestra 
sobre o genial compositor, Raul Briquet 
ilustrou-a com uma introdução sobre 
a surdez, utilizando diapositivos que 
acompanhavam a execução dos Quar- 

tetos por um conjunto de cordas; em 
seguida, Veiga Oliveira pediu o regis- 
tro de um voto de pesar pelo Ialeci- 
mento do escritor, poeta e crítico 
musical Antonio Rangel Bandeira, ocor- 
rido em 18 de maio; natural do Recife, 
onde nasceu aos 24 de outubro de 1917, 
residiu no Rio de Janeiro e São Paulo, 
onde fez parte do grupo de poetas de 
vanguarda, geração 45; entre suas 
obras destacam-se: «Poesias», 1946, aDa 
Liberdade da criação artística», 56, 
«Espírito e Forma», 57, «O renasci- 
mento e a música», 61, «Diálogos no 
Espelho», 68; colaborou n a  imprensa, 
como crítico inusical, mantendo no an- 
tigo «Diário de Sao Paulo», a seção 
Auditorium, mesmo tituío coluna 
que Veiga Oliveira mantém, desde 1965, 
no (Diário Popular», como homenagem 
a Rangel Bandeira. Aprovado. O Sr. 
presidente comunicou que, embora 
anunciada, foi suspensa, por motivo 
de Iõrça maior, a posse do Sr. Rui Fer- 
nando Serrão Assis e Santos, vice-c6n- 
sul de Portugal; convidou os presentes 
para a próxima sessão, dia 3 de junho, 
quando falará o consócio Walter Fon- 
seca sobre <<O Fatrono do Serviço de 
Saúde do Exército - General Médico 
Dr. João Severiano da b'onseca,. Nada 
mais havendo a tratar, o sr. presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho encer- 
rou a sessão e, para constar, eu, Ro- 
berto Machado Carvalho, lavrei a pre- 
sente Ata que vai, após discutida e 
aprovatia, assinada pelo Sr. presidente, 
10 e 29 secretários. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Roberto Machado Carva- 
lho, Geraldo Sesso Junior. 

ATA DA SESSAO 
DE 3 DE JUNHO DE 1987 

Aos três dias do mês de junho de 
mil novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, 158, 17 an- 
dar, à s  15 horas, a sessão ordinária 
do mês, destinada a assuntos culturais, 
presidida pelo acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho. Ocuparam assen- 
to à mesa, ao lado do sr. presidente, 
o 1" secretário Vinicio Stein Campos, o 
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29 secretário Roberto Machado Carva- 
lho, o orador oficial Duílio Crispim 
Farina e o convidado General de Divi- 
são Francisco Mariano Guariba. Pre- 
sentes os seguintes consócios: Douglas 
Michalany, Geraldo Sesso Junior, Re- 
nato Báez. J. Pereira, McisPs Gicovate, 
Isaac Grinberg, Adérito Augusto de 
Moraes Calado, José Bueno de Azevedo 
Filho, Reginaldo Moreira de Miranda, 
Antonio Arruda Dantas, José da Veiga 
Oliveira, Desidério Alfredo Fontana, 
Délio Freire dos Santos, Walter Fon- 
seca. A sessão contou ainda com a 
presença dos distintos oficiais de nosso 
Exército: Cel. Cleber h'eves (Diretor 
do Hospital Militar de São Paulo) repre- 
sentando o gal. de Exército Ivan Den- 
tice Linhares, Com. Militar do Sudeste, 
Aspirante Salvador F'igliese Jr., repre- 
sentando o General Orlando Morgado, 
Comandante da 2P Região Militar, Ge- 
neral de Divisão R1 - Francisco 
Mariani Guariba, Coronel DT. José Luis 
Ferreira de Barros - Chefe do Serviço 
de Saúde do 40 COMAR, Tenente Co- 
ronel PM Dr. Antonio Alves Dias - 
Chefe do Hospital Militar da Polícia, 
representando também o Coronel PM 
Adolfo Segura de Castro - Coman- 
dante Geral da Policia Militar. Dlando 
início aos trabalhos, o Sr. presidente 
convidou o conferencista da sessão, 
consõcio Walter E'onseca, para ocupar 
a tribuna, abordando o tema: «O Pa- 
trono do Serviço de Saúde do Exército 
-- General médico Dr. João Severiano 
da Fonseca». O distinto orador abor- 
dou os aspectos mais relevantes da 
vida e obra de João Severiano da Fon- 
seca, pertencente a uma família tra- 
dicional do Estado de Alagoas, sendo 
irmão do Marechal Manoel Deodoro da 
Fonseca. Natural da então vila de Ala- 
goas, onde nasceu aos 27 de maio de 
1835, João Severiano veio, com apenas 
sete anos, para o Rio de Janeiro, junto 
com sua mãe, seis irmãos e dílas irmãs. 
Nesta cidade, fez os cursos primário e 
secundário. Depois, estudou medicina, 
recebendo o grau de Doutor pela Fa- 
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
Em 1862, ingressou no Exército, na 
patente de segundo Tenente cirurgião, 
encontrando-se com seu antigo mestre, 
o famoso cirurgiso Brigadeiro Manoel 
Feliciano Pereira de Carvalho. João 
Severiano da Fonseca foi o primeiro ge- 

neral médico e o primeiro Chefe de 
Serviço de Saúde, após a República. 
Exerceu inúmeras atividades, tais 
como: cientista político, militar, geó- 
grafo, etnógrafo, medicina, escritor, 
historiador e senador da República. 
Recebeu as mais altas condecoraçoes 
do Império e da República e foi mem- 
bro de importantes instituições cientí- 
ficas e culturais. O dr. João Severiano 
da  Fonseca faleceu no Rio de Janeiro, 
aos 7 de novembro de 1897. O orador, 
Walter Fonseca, sobrinho neto do ho- 
menageado, foi muito aplaudido ao 
terminar sua brilhante conferência. a 
qual, se encontra na Secretaria, à dis- 
posição dos interessados. 0 sr. presi- 
dente agradeceu a preciosa colabora- 
ção do consócio Walter Fonseca para 
aquela sessão cultural. E m  seguida. 
comunicou a palestra do consócio Raul 
de Andrada e Silva. no curso sobre 
Bscravidáo e Abolição, dia 5 de junho, 
sob o tema: «O libelo de José Bonifácio 
contra a Escravidão,. Por último, O 

Sr. presidente manifestou o júbilo do 
sodalício pela passagem dos 93 anos 
de idade do ilustre consócio Tito Livio 
Ferreira, dia 4 de junho. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. presidente en- 
cerrou a sessão e, para constar, eu, 
Roberto Machado Carvalho, 29 secretá- 
rio, lavrei a presente Ata que após 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
sr. presidente, l v  e 20 secretários. Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Vinicio 
Stein Campos, Roberto Machado Car- 
va!ho. 

ATA DA SESSAO 
DE 17 DE JUNHO DE 1987 

Aos dezessete dias do mês de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjamin Constant no cento e cin- 
qüenta e oito, primeiro andar, capital, 
a sessão administrativa do mês, sob a 
presidência do acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho, tendo ao seu lado, 
o segundo secretário Roberto Machado 
Carvalho, substituinão o primeiro secre- 
tário Vinicio Stein Campos, o segundo 
secretário «ad hoc» Geraldo Sesso Jr. 
e o orador oficial Duflio Crispim Fari- 
na. Presentes os consócios: J. Feroira, 
José Geraldo Evange!ista, Antonio Bar- 
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bosa Lima. Tsunezo Sato, Desidério 
Alfredo Fontana, José da Veiga Oli- 
veira, Antonio Arruda Dantas, Ruy 
Calazans, Isaac Grinberg, Reginaldo 
Moreira de Miranda, Douglas Micha- 
lany. O sr. presidente, dando inicio 
aos trabalhos, justificou a ausência 
por motivo de saúde, do primeiro secre- 
tário Vinicio Stein Campos c solicitou, 
ao segundo secretário que fizesse a 
leitura do expediente, relação de livros 
recebidos que se encontra na secretaria 
e da ata da sessão anterior. Aprovada. 
O Sr. presidente comunicou que no pró- 
ximo dia vinte e seis de agosto será 
realizada uma sessão destinada a ho- 
menagear os Patronos das diversas 
armas de nossas Forças Armadas, 
estando o evento, sob a coordenação 
dos consócios Walter Fonseca e Moisés 
Gicovate. E m  seguida, foi dada a pa- 
lavra ao consócio Douglas Michalany, 
1Q tesoureiro, para a apresentação cia 
posição financeira do sodalício corres- 
pondente ao mês de maio. Verificou-se 
que no Banco Itatí, as aplicações a 
prazo fixo somam cento e trinta e três 
mil cruzados e na poupança, 60 mil 
cruzados; no Banco Itamarati, o total 
aplicado é de duzentos e setenta e sete 
mil cruzados; as despesas somaram 
cem mil cruzados e a receita, entre 
aluguel e condomínio, sessenta e cinco 
mil, quatrocentos cruzados. O balan- 
cete encontra-se na secretaria para 
eventuais consultas. O consócio Desi- 
derio Fontana, pediu um aparte para 
elogiar o trabalho da tesouraria que 
aponta um equiiíbrio nas contas, lem- 
brando, porém, que mesmo com o rea- 
juste, o aluguel da sede do sodalício 
ainda é baixo, sendo necessário nova 
conversação com a direção do Banco 
Itamarati. O sr. tesoureiro Douglas 
Michalany respondeu dizendo que o 
Instituto está auferindo bons rendi- 
mentos com as aplicações, o que deve 
continuar e quanto s o  aluguel, lamen- 
tou que os contratos tenham sido feitos 
a longo prazo, e assim, novos reajustes 
dependem da boa vontade e compreen- 
são do Banco. O sr. presidente disse 
que solicitou os bons ofícios do consó- 
cio Mário Savelli no sentido de indagar 
do Banco Itamarati sobre a possibili- 
dade de editar a Revista do Instituto. 
O consócio J. Pereira retomando ao 
problema do aluguel, considerou que 
antes de qualquer conversação é con- 

veniente aguardar a nova lei do Inqui- 
linato. O consócio DesidBrio Fontana 
considerou que o Decreto 24.150 prevê 
os reajustes de aluguéis de três em 
três anos. O consócio Roberto Macha- 
do Carvalho solicitou a inserção em 
ata, de um voto de pesar pelo faleci- 
mento do R o f .  Orlando Alvarenga 
Gáudio, da Academia Paulista de Edu- 
cação, natural do Rio de Janeiro, onde 
fez o curso secundário no CoIégio Pe- 
dro I1 e Colégio Militar; veio para São 
Paulo em mil novecentos e quarenta 
e quatro, exercendo aqui, intensa ati- 
vidade cultural no magistério, jorna- 
lismo, palestras cívicas e publicações 
de assuntos históricos, geográficos, mo- 
ral e civismo. Aprovado. Solicitou 
ainda um voto de pesar pelo faleci- 
mento do dr. Carlos Prado, eminente 
médico, natural de Itú, antigo aluno 
do Colégio São Luiz e que dedicou 
toda sua laboriosa existência à causa 
da criança brasileira. Aprovado. Voto 
de congratulações pela edição do núme- 
ro cento e vinte e cinco de «Noticia 
Bibliográfica e Histórica», dirigida pelo 
prof. Odilon Nogueira de Matos, dedi- 
cada ao trabalho «Ação e Pensamento 
em Silva Jardim» da Prof* Maria Lucia 
de Souza R a g e l  Ricci; voto de con- 
gratulaçóes com o consácio Duílio 
Crispim Farina pela publicação na Re- 
vista do Arquivo Municipal, número 
cento e noventa e sete de seu magní- 
fico trabalho intitulaão «Origem His- 
tórica da  Santa Casa de Misericórdia 
Paulistana»; voto de congratulaç6es 
com o consócio Desidério Alfredo Fon- 
tana pelo trabalho de coordenac$io da 
documentação do Sodalicio para obter 
os benefícios da Lei Sarney, de incen- 
tivo à cultura, junto ao MinistErio 
da Cultura; finalmente, lembrou o con- 
sócio Roberto Machado Carvalho que 
está elaborando o programa do Simpó- 
sio que o Instituto vai promover no 
pcri&o de um a quatro -de setembro 
próximo, sobre Escravidão e Abolicfio. 
O consócio DuíEo Crispim Farina agra- 
deceu as  referências ao seu estudo 
sobre a Santa Casa e elogicu a s  magní- 
ficas gestões de vários provedores; 
solicitou um voto de pesar pelo passa- 
mento da esposa do sr. Mario Alten- 
feider Silva, provedor da Santa Casa; 
falou sobre a personalidade do dr. 
Carlos Prado, falecido em vinte de 
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maio, recordando o amigo e mestre, 
o ilustre médico pediatra, uma das 
glórias da medicina brasileira; lembrou 
ainda do aconchêgo de seu lar na rua 
Elstados Unidos, nesta Capital, onde 
recebia os amigos para longas pales- 
tras e seus últimos tempos em sua 
casa de Itu;  destacou ainda que Carlos 
Prado pertenceu à turma de mil nove- 
centos e vinte e três da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, tendo 
como paraninfo Miguel Pereira; no De- 
partamento Estadual da Criança. como 
diretor, teve notável atuação. O con- 
sócio J. Pereira, solicitou um aparte 
para dizer que Carlos Prado, con~andou 
memorável campanha a favor da ins- 
talação de Postos de Puericultura em 
todo o Dstado. Ainda com a palavra, 
Duílio Crispim Farina prestou home- 
nagem à laboriosa colonia japonesa de 
São Paulo; lembrou que no inicio da 
década dos anos trinta, partia para o 
Japão, uma embaixada chefiada por 
Ernesto de Souza Campos, o qual re- 
gistrou a viagem em «Recordações 
da Embaixada ao Japão», publicada em 
mil novecentos e trinta e cinco; sobre 
o mesmo assunto escreveram, disse o 
orador, duas grandes figuras da medici- 
na brasileira: Juliano Moreira, criador 
da psiquiatria no Rio de Janeiro que 
escreveu sobre o futuro das relações 
nipo-brasileiras e Bruno Lobo, oftal- 
mologista e que deixou várias páginas 
sobre o país oriental; no Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
o orador destacou a marcante Dresenca 
de Tsunezo Sato, jornalista,- .grande 
incentivador do intercâmbio cultural 
nipo-brasileiro e autor intelectual da 
primeira grande embaixada universitá- 
ria brasileira ao Japão. Com a pala- 
vra, o consócio Tsunezo Sato, após 
agradecer a homenagem, lembrou que, 
com mais de vinte anos de sócio do Ins- 
tituto, foi nesta Casa que conheceu e 
manteve amizade com ilustres inte- 
lectuais, como Aureliano Leite, Ernesto 
de Souza Campos, Ernesto Leme, Te- 
nório de Brito; além destes, conheceu 
outros nomes de projeção nacional, 
como José Americo de Almeida, Ma- 
noel Bandeira, Mário de Andrzde, Julio 
Prestes e Fernando Costa; como resul- 
tado de sua atividade cultural e com 
muita alegria, concluiu Tsunezo Sato, 
podia declarar que escreveu duas mil 
crônicas e oito livros sobre temas de 

interesse do Brasil e Japão. Tanto o 
orador Duilio Crispim Farina como 
o homenageado Tsunezo Sato, foram 
aplaudidos pelo plenário. Nada mais 
havendo a tratar, o sr. presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho encer- 
rou a sessão e para constar, eu Ro- 
berto Machado Carvalho, lavrei a pre- 
sente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. Em tempo: Onde 
se lê: «solicitou um voto de pesar pelo 
passamento da esposa do ar. Mário 
Altenfelder Silva, provedor da Santa 
Casa)), leia-se «solicitou um voto de pe- 
sar pelo passamento da Sra. Ju:ieta 
Lyra Altenfelder Silva, esposa do dr. 
Mário de Moraes Aitenfelder Silva, 
membro curador da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo». Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Vinjciu Stein 
Campos, Roberto Machado Carvalho. 

ATA DA SESSAO 
DE 1 9  DE JuJXO DE 1987 

Ao primeiro dia do mês de julho de 
mil novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no salão nobre da sede do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, rua Benjamin Constant, nimero 
cento e cinqüenta e oito, capital, a 
sessão cultural do mGs, sob a presi- 
dência do acadêmico Lycurgo de Castro 
Santos Filho, tendo ao seu lado, o 
primeiro secretário Vinicio Stein Cam- 
pos, o segundo secretário Roberto Ma- 
chado Carvalho e o primeiro orador 
oficial Duílio Cri~pim Farina. Presen- 
tes o3 seguintes consócios: Henrique L. 
Alves, Antonio Roberto de Paula Leite, 
Geraldo Sesso Junior, Pe. Helio Abran- 
ches Viotti, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, Renato Báez, Moisés Gicovate, 
José Geraldo Evangelista, Luis Wan- 
derley Torres, Mário Savelli, J. Pereira, 
Paul Donovan Kigar, Pesidério Alfredo 
Fontana Ruy Calazans, Odilon Noguei- 
r a  ?e Matos, Antonio Arruda Dantas, 
Tsunezo Sato. Dando início aos tra- 
balhos, o sr. presidente coxvidou o 
primeiro secretário a proceder a lei- 
tura do expediente; foi, então, comu- 
nicado o recebimento das se-rruintes 
ofertas: do consócio J. Pereira, vinte 
e cinco aquarelas de J. Wasth Rodri- 
gues sobre São Paulo antigo; «A abo- 
lição do tráfico de escravos no Brasil, 
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de Leslie Bethel; «Evolução Política 
do Brasil» de Caio Prado Jr.; «Devoção 
e EscravidBo» de Julieta Scaraiio; 
Gueria y Revolucion en Espana», 
1936-39; «Messianismo e Conflito So- 
cial» de Maurício Vinhas de Queiróz; 
doação do consócio Reginaldo Moreira 
de Miranda, «Os Patronos das For- 
ças Armadas» do Gen. Olyntho Pillar. 
Em seguida, o sr. presidente comuni- 
cou as manifestações congratulatórias 
da Assembléia Legislativa estadual 
através do Requerimento nv 1446/87 
de vinte e seis de maio de 87, assinado 
pela deputada Maria do Carnio Thomaz 
Piunti e da Câmara Municipal de Itu, 
através do Requerimento 38/87 de lV 
de junho de 87, de seu presidente, 
vereador Abílio Yavi, pela posse do 
consócio Roberto Machado Carvalho na 
Academia Cristã de Letras. Prosse- 
guindo, o sr. presidente deu a palavra 
ao orador da sessjo, consócio Vinicio 
Stein Campos, para proferir palestra 
intitulada «F'undador de Capivari, C6- 
nego dr. João Ferreira de Oliveira 
Bueno». Inicialmente, o orador lem- 
brou a comemoração do centenário de 
criaçãio do município de Capivari, em 
1932, quando participou da Comissão 
Executiva dos festejos; naquela época, 
disse o orador, ignorava-se a verdade 
histórica das origens de Capivari; pes- 
quisando no Arquivo Histórico do Rio 
de Janeiro, Vinicio Stein Campos en- 
controu preciosos documentos que escla- 
recem a questão, a qual, remonta a uma 
sesmaria pertencente ao Coronel Mo- 
desto Antonio Coelho Neto, local de 
nascimento do povoado de Capivari. 
F m  30 de abril de 1813 o cônego João 
Ferreira requereu ao Bispo de S. Paulo 
D. hlatheus de Abreu Pereira. o pedido 
de criação da  Freguesia de S. João Ba- 
tista de Capivari, a ser encaminhado 
ao Príncipe Regente D. João; entre 
1818-1820 escolheu-se o Lerreno para 
o povoado, na Sesmaria do Coronel 
Coelho Neto; em 1820 D. João VI au- 
torizou a criação da Freguesia e foi 
criada, pelo Bispo, a Capela de S. João 
de Capivari, sendo nomeado o pe. Ja-  
cinto dos Serafins, seu lQ Vigário; em 
1825 o povoador Antonio Pires de 
Almeida Moura requereu à Cámara 
de I tu  o armamento do povoado, o que 
foi feito; em 1826 D. Pedro I publicou 
a Portaria criando a Freguesia; em 10 
de julho de 1832 foi criado o municí- 

pio. O cônego João Ferreira nasceu 
em Santos, ano de 1749, doutorou-se 
em Direito Canônico pela Universidade 
de Coimbra, 1781 c. na ocasião da fun- 
daçfio de Capivari, ocupava o cargo 
de 'Tesoureiro Mor da SB, em São 
Paulo; faleceu em 1830. Pouco depois 
em 1 0  de julho de 1832 era criada a 
vila de Capivari, que lhe dava auto- 
nomia municipal. 01 orador tratou 
ainda das boas relações de fazendeiros 
da região c seus escravos e dos gran- 
des vultos da história da cidade, desta- 
caneo Antonio Toledo Piza e Cesário 
Mota Jr., que, embora natural de Porto 
Feliz, diplomado em Medicina pe!a Fa- 
culdade do Rio, estabeleceu-se em Capi- 
vari e aí realizou toda sua vida política 
até ser convocado por Bernardino de 
Campos para Secretário do Interior 
de seu grande governo. Solicitou por 
último, o envio de ofício do Sodalício 
ao Sr. Prefeito Municipal de Capivari, 
sugerindo que, nas comemorações de 
10 de julho próximo, aniversário da 
criação do município, seja homenagea- 
do o Cônego Dr. João Ferreira de Oli- 
veira Bueno. dando seu nome a logra- 
douro público. O orador encerrou sua 
erudita palestra sob aplausos do ple- 
nário. 0 sr. presidente agradeceu 
aquela magnífica contribuição e pedíu 
ao próprio orador que redigisse o ofício 
solicitado. Dada palavra livre, falaram 
os consócios: Tsunezo Sato para lem- 
brar outras personalidades que conhe- 
ceu, além daquelas citadas em sessão 
anterior: Edmundo Navarro de -4ndra- 
de, Bento de Abreu Sampaio Vidal, 
ex-presidente da República Weilceslau 
Bráz, escritor João Guimarães Rosa, 
jurista e político Mi:toil Campos e 
ex-presidente Washington Luis; exibiu 
um artigo que escreveu para o jornal 
«O Estado de S. Paulo» por ocasião 
do décimo aniversário de falecimento 
de Washington Luis, ocorrido em 1957 
e lembrou que neste ano de 1987, co- 
memora-se o octogésimo aniversário 
da Conferência da Paz, realizada em 
Haia, Holanda. Roberto Machado Car- 
valho para enaltecer a palestra sobre 
Capivari, dizendo que O Prof. Vinicio 
Stein Campos é um dos grandes bene- 
méritos de sua terra natal e seu nome 
deve ocupar o rol dos vultos da cidade, 
ao lado de Antonio de Toledo Piza e 
Cesário Mota Jr.; destacou ainda as  
estreitas relações, ao longo da IIistó- 
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ria entre Capivari e Itu, dando alguns 
exemplos, como atuação de Cesário 
Mota Jr., na fundação do primeiro Gru- 
po Escolar Oficial de Itu, a tela «Ba- 
tismo de Ci-isto» do genial pintor ituano 
Almeida Jr., onde aparece a figura de 
São João Batista, padroeiro de Capi- 
vari e, por último lembrou a ativa 
participação de Vinicio Stein Campos 
na criação de uma rede de Museus 
Históricos e Pedagógicos no Estado, 
destacando o Museu «Cesário Mota» de 
Capivari, criado em 1957. 0 sr. presi- 
dente comunicou a próxima reunião do 
C e n t r ~  de Estudos Históricos - CEHIS, 
dia 8 de julho, das 17 às  18 horas, 
na sala da presidência, sétimo andar. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho. encerrou a sessão e, para cons- 
tar, eu, Roberto Machado Carvalho, 
segundo secretário, lavrei a presente 
Ata que vai assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. Lycur- 
go de Castro Santos Filho, Vinicio 
Stein Campos, Roberto Machado Car- 
valho. 

ATA DA SESSAO 
DE 15 DE JULHO DE 1987 

Aos quinze dias do mês de julho de 
mil novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjamin Constant, 158, 1 0  an- 
dar, capital, a sessão administrativa 
do mês, sob a presidência do acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho. 
Ocuparam a mesa dos tratalhos, o 
1" secretário Vinicio Stein Campos, 
o 2v secretário Robe~to  Machado Car- 
valho e o orador oficial Duílio Crispim 
Farina. Presentes os seguintes consó- 
cios: Geraldo Sesso Jr., José Claudino 
da Nóbrega, Antonio Roberto de Paula 
Leite, Antonio Arruda Dantas, Moisés 
Gicovste, Renato Báez, Itamar Bopp, 
Adérito Augusto de Moraeç Calado, 
A. B. Galvão Bueno Trigueirinho, Tsu- 
nezo Sato, José da Veiga Oliveira, 
Douglas Miclialany, Mário Savelli, J. 
Pereira, Desidério Alfredo Fontana, 
Adilson Cesar, José Geraldo Evange- 
lista, Odilon Casta Manso, Paulo Ro- 
mano, Rui Calazans, Maria Helena 
Brancante, Eldino Fonseca Brancante, 
José Vicente Freitas Marcondes. Dan- 

do início à sessão, o sr. presidente 
solicitou ao 29 secretário que fizesse 
a leitura da Ata da  sessão de 17 de 
junho. Colocada em discussão, foi 
aprovada. Em seguida foi apresenta- 
do o expediente pelo lv secretário, 
acusando o recebimento das se,wintes 
obras: «A presença italiana rio Bra- 
sil», de Luis A. de Boni, organizador, 
Fundação Giovanni Agnelli. 1987; «O 
desenvolviinento e seu modelo», de 
Benedito Heloiz hTasciinento, Instituto 
de Estudos Brasileiros, 1986; <<A ques- 
tão do Bronze», de Muardo cios Santos, 
Instituto de Investigação Científica 
Tropical, 1986; Boletim da Filmoteca 
Ultramarina Portuguesa, nu 47, Lisboa, 
1386 e «A saga da Família Castilho» 
d r  Hercilia Castilho Cardoso, 1987. A 
seguir, solicitou a palavra o consócio 
Mário Savelli para fazer o elogio da 
brilhante palestra que o consócio Vini- 
cio Stein Campos proferiu no Clube 
Piratininga em sessão solene pela pas- 
sagem de mais uiil anrversário da 
Revolução Constitucionalista de 1932. 
Dando prosseguimento, o sr. presidente 
convidou a ingressar no plenário o 
nove1 sócio titular, sr. José Claudino 
da Nóbrega, o qual, recebeu calorosa 
salva de palmas. O sr. presiciente con- 
cederi a palavra ao distinto recipiendá- 
rio para proferir seu discurso de posse. 
Inicialmente, o sr. José Claudino da 
Nóbrega lembrou a presença de ilus- 
tres personalidades: Dr. Flávio Satyro 
Fernandes, representante do Instituto 
Histórico e Geográfico da Paraíba, Dr. 
Armando de Arruda Camargo, presi- 
dente da SOCIARTE, Sra. Marinácia 
de Brito Lyra, representante da Casa 
da Paraíba, em São Paulo, Dr. Mário 
Pimenta Camargo, Diretor-presidente 
da Fundação Maria Luisa e Oscar 
Americano, representantes da Associa- 
ção dos Antiquários do E~stado de São 
Paulo, da Sociedade Numismática Bra- 
sileira, da Opus Dei e membros da 
família do saudoso consóciu Ãlvaro 
da Veiga Coimbra, patrono do novo 
sócio. Após agradecer aos membros 
do sodalício que sufragaram seu nome 
para sócio titular, o sr. Claudino de 
Nóbrega, discorreu sobre suas origens 
no Estado da Paraíba, citou alguns 
vultos ilustres daquele Estado, sua 
mudmça para o Rio de Janeiro, ainda 
criança e para São Paulo. na adoles- 
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cência, o casamento há 54 anos coiil 
Do Cieleste Rosa Previato, descendente 
de italianos de Treviso e que «elegeram 
o Brasil por nova pátria» e as  dificul- 
dades que paasuii ::ss p?ixcixo: tempos 
em São Paulo, como acontece com os 
nordestinos que iniciam a vida nesta 
metrópole. Em seguida, discorreu so- 
bre a importância do trabalho dos 
nordestinos no progresso da Capital e 
o quanto a grande cidade retribuiu em 
melhoria de seus padrões de vida e 
sobre os regionalismos do vasto pais, 
o que não impede que este conserve a 
unidade. A seguir, fez o elogio de seu 
patrono, o antigo diretor do «Museu 
José Bonifácio,, órgáo desta Casa e 
profundo estudioso, conhecedor e divul- 
gador da Numismática e suas técnicas. 
Abordou aspectos da vida e obra de 
Veiga (Joimbra, lembrando seu nasci- 
mento em 1896, o estudante do Colégio 
S&o Bento e da Escola Po!itecnica, 
onde formou-se Engenheiro Arquiteto 
em 1920, as  atividades profissionais no 
Departamento Imobiliário e no Museu 
Paulista, a convite do seu diretor. 
-4fonso de Taunay e onde organizou 
a Seção Numismática, a participação 
na Revolução de 1932, a profícua ges- 
tão na presidência da Sociedade Numis- 
mática BrasíIeira e a aposentadoria, 
quando, em lugar de merecido des- 
canso, Veiga Coimbra preferiu lecionar 
em Faculdades, ministrando aulas de 
Numismática e Heráldica e a escrever 
para as  páginas de «O Estado de São 
Paulo)). O orador foi vivamente aplau- 
dido. Em seguida, leu o termo de 
posse e recebeu o diplonis e o colar 
do sodalício. Dando prosseguimento a 
sessão, o orador oficial Dziílio Crispim 
Farina proferiu eloqüente discurso de 
saudação, em nome do sodalício, ao 
recipiendário José Claudino da Nóbre- 
ga. Inicialmente, lembrou os nomes 
ilustres dos fundadores da mais antiga 
instituição cultural de São Paulo, bem 
como, seus nobres objetivos de estu- 
dos, pesquisas e divulgação da Histó- 
ria e Geografia. Em seguida, ressaltou 
a dedicação do novo sócio, ao longo de 
sua operosa existência, às  pesquisas 
sobre «nossa imaginária, da talha, da 
louça antiga, das porcelanas brazona- 
das dos grandes do Império e do Bra- 
sil colonial, os ademanes da Casa 
brasileira e as gemas preciosas da 

medalhística». Ressaltou ainda o apu- 
rado gosto de Claudino da Nóbrega 
pelas viagens por estes brasis, sempre 
a procura de novos conhecimentos so- 
'.?c a arte brasileira; colecionador e 
antiquário emérito, o novo sócio, disse 
o orador, tem presença marcante em 
nossos meios culturais. O orador Dmuí- 
lio Crispim Farina discorreu ainda 
sobre a ascendência genealógica portu- 
guesa, os B'ernaiides Ourigues da Nó- 
brega, os estudos do novo sócio no 
Colégio D. Pedro I1 e comentou sua 
magnífica e luxuosa obra «Memórias 
de um Viajante Xntiquário);, prefácio 
de Pietro Maria Bardi, editada em 
1984, onde revela toda sua atuação 
como um <obreiro primordial em nos- 
sos dias no levantamento da Memória 
Artística e Histórica do Brasil». Lem- 
brou ainda o orador, algumas persona- 
lidades paulistas que também se des- 
tacaram como colecion%dores de arte: 
Álvaro de Sales Oliveira, numismata e 
heraldista, Octales Marcondes, imagens 
sacras, mobiliário e ourivesaria, Arge- 
miro Siqueira, artes plásticas e pintura 
acadêmica, Heitor Portugal, prataria, 
Djalma Fonseca Hermes, ecl6tico nas 
artes, Simoens da Silva, rnuseólogo, 
Galeno Martins de Almeida, lembranças 
do Império e D. Pedro Augusto Saxe- 
-Coburgo e Bragança, notável numis- 
mata. Por último. o distinto orador 
enalteceu a escolha feita pelo nove1 
sócio de seu patrono, o saudoso Álvaro 
da Vciga Coimbra, eminente sócio do 
sodalício, mestre de Heráldica e Meda- 
Ihistica, dedicado a Museologia e a 
c?ivulgação de suas pesquisas e con- 
clamou o novo confrade a participar 
das atividades do Instituto. Antes de 
encerrar a sessão, o sr. presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho fez 
referências a s  distintas personalidades 
presentes, e na  pessoa da m a .  Elsther 
de Figueiredo Ferraz, ex-ministra da 
Educação, solicitou aos consócios que 
saudassem os visitantes com Uina salva 
de polinas. Nada mais havendo a tra-  
tar, a sessão foi encerrada e, para 
constar, eu, Roberto Machado Carva- 
lho, 2P secretário, lavrei a presente 
Ata que, após discutida e aprovada, 
vai assinada pelo sr. presidente, 1 9  e 
29 secretários. Lycurgo de Castro Sân- 
tos Filho. Vinicio Stein campos, Ro- 
berto Machado Carvalho. 
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ATA DA SICSSAO 
DE 5 DE AGOSTO DE 1987 

Aos cinco dias do mês de agosto de 
=i1 novecentos e oitenta e sete, reali- 
zou-se no auditório do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, rua 
Benjamin Constant, 158, 14' andar, 
nesta Capitai, a sessão cultural do 
mês, presidida pelo acadêmico Lycurgo 
de Castro Santos Filho, tendo ao lado, 
os senhores 1 0  ~ecretário Vinicio Stein 
Campos, 20 secretário Robcrto Macha- 
do Carvalho e orador oficial Duilio 
Crispirn Farina. Presentes os seguin- 
tes consócios: Raul de Andrada e Silva, 
Rudolf Robert Hinner, Paul Donovan 
Kigar, Geraldo Sesso Jirnior, Renato 
Báez, Pe. Helio Abranches Viotti, Ita- 
mar Bopp, Paulo Romano, Adérito 
Augusto de Moraes Calado, Walter 
Fonseca, Reginaldo Moreira de Miran- 
da, José Bueno de Oliveira Azevedo 
Filho, Isaac Grinberg, Odilon Nogueira 
de Matos, Mário Savrlli, J. Pereira, 
Ruy Calazans, Antonio Arruda Dantas, 
Tsunezo Sato, Jose Vicente Freitas 
Marcorides, Jose Geraldo Evangelista, 
José da Veiga Oliveira, Antonio R. 
de Paula Leite, João Rabello de Aguiar 
Vallim, Henrique L. Alves, Desidério 
Alfredo Fontaila. Eando início aos 
trabalhos, foi lida e aprovada a Ata 
da sessão de 10 de julho. A l v e c r e -  
tária comunicou o expediente: a nova 
diretoria da Associação Brasileira de 
Teatros de Opera, estando, entre os 
diretores, o distinto musicólogo consócio 
José da Veiga Oliveira; ofício-resposta 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
S&o Paulo de solidariedade ao Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Norte pela solenidade realizada dia 
30 Pe julho em homenagem à memó- 
ria do folclorista e historiadoi Luis 
da Câmara Cascudo pela passagem do 
primelro aniversário de falecimento; o 
Instituto recebeu: da Câmara dos Depu- 
Lados, Anais do Seminário sobre pontos 
críticos da  Educação Brasileira, Rela- 
tório sobre as  contas da Presidência da 
República em 1985, Anais da Semana 
comemorativa da Revolu~áo de 30; 
oiitros recebimentos: Revista ilustrada 
«Humboldt», np 53; cinco números da 
Revista do Ateneu Angrense de Letras 
e Artes, de Angra dos Reis, no 1 e 2 
de 1985 e 3 e 4 de 1986; Westerly, da 
Austrália, no marco de 1987 (História, 

Poema, Artigos, Noticiário), ilustrada; 
«Histórias da Primavera» de Mozarth 
Ribeiro; «História política de Sergipe» 
de Ariosvaldo Figueiredo; <<Maus-em- 
presário e político», da Editores Bian- 
chi, Coleção livre iniciativa. Por últi- 
m ~ i ,  a carta assinada pela Sra. Leyde 
Moraes Guimarães comunicando o fale- 
cimento em Ouro Fino, Mina.s Gerais, 
do sócio correspondente Dr. José Gui- 
marães, dia 1" de julho; destacamos 
um trecho da citada carta: «O profes- 
sor doutor José Guimarães sempre 
pautou sua vida nos princípios cristãcs, 
na dedicação h cultura e ao iiiagistério. 
Um de seus maiores orgulhos era de 
ter  pertencido a esse Instituto. Sua 
esposa e filhos, nesta oportunidade, 
vêm agradecer o apoio que o Dr. José 
Guimarães sempre recebeu desse Ins- 
tituto, uma das glórias da cultura de 
nosso País,. Em seguida, o sr. presi- 
dente comentou a magnífica exposição 
feita, pouco antes, no salão social do 
7~ andar, pelo ilustre consócio Itamar 
Bopp, coinemorativa dos l l 4  anos da 
passagem da instituição do Selo Postal 
Brasileiro, emitindo. em 10 de agosto 
da 1842, o famoso «Olho de Boi», nos 
valores de 30, 660 e 90 réis. Itamar 
Bopp, cofiio especialista no assunto, 
deu uma erudita aula sobre a impor- 
tância, a história e a s  qualidades do 
selo <Olho de Boi». ilustrada por um 
interessante painel de selos, pertencen- 
tes à sua coleção. Depois de lembrar 
que a Inglaterra foi o primeiro país 
do mundo a emitir os selos postais 
adesivos, em 6 de maio de 1840, en- 
quanto o Brasil foi o se-*mio, decreto 
np 255 de 29 de novembro da 1842. 
do Imperador D. Pedro 11, quando o 
selo se  tornou obrigatório e as  cartas 
enviadas dentro do Império do Brasil 
eram pagas na  proporção de seus pe- 
sos, não sendo mais considerada a 
distância percorrida. o filatelista Ita- 
mar destacou que «Olho de Boi» é um 
selo original, genuinamente brasileiro, 
gravados na a s a  da  Moeda, o que dá 
ao Brasil um valor excepcional, tanto 
que eles figuram entre os selos clássi- 
cos do mundo, quer por seu valor his- 
tórico, quer por sua particular beleza. 
Falando ainda sobre o pioneirismo do 
nosso país, o orador destacou que o 
Brasil foi o primeiro país das Américas 
a adotar o Selo-Postal adesivo. bem 
coiiio a iniciativa de instituir o Dia 
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do Selo-Postal - dia l v  de agosto - 
nascendo então uma nova ciência, a 
Filatelia e uma nova habilidade da 
Arte, o colecionisnio e o comércio 
de selos. O orador, com suas explica- 
ções sobre os selos agradou a todos, 
recebendo merecidos ap!ausos. Dando 
prosseguimento, o sr. presidente comu- 
iiicou, sob aclausos do plenArio, a elei- 
!;ão do consócio acadêmico Raul de 
flndrada e Silva para sócio do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
na vaga do saudoso consócio e ex-pre- 
sidente do sudrilício José Pedro Leite 
Cordeiro. O consócio Isaac Grinberg 
ofereceu à Biblioteca do Instituto, um 
exemplar de S t  Paul's outside the 
Walls Kome, que trouxe de sua recente 
viagem a países da Europa. Dando 
prosseguimento, o sr. presidente con- 
vidou o consócio Desiderio Alfredo 
Fontana a pronunciar sua anunciada 
palestra intitulada «Os 65 anos da 
Semana de 22% Inicialmente, o orador 
itpresentou aspectos dos antecedentes 
cia Semana de Arte Moderns e o con- 
ceito do Movimento Modernista que, 
para Mário de Andrade, foi o «prepa- 
rador, o criador de um estado de espí- 
rito nacional. . . b ; «a evo'uç~o da 
tecnica e da educação, impunham a 
criaçíio de um espírito novo, exigiam 
a reverificação e mesmo a remodelação 
da inteligência nacional». Após dizer 
que a Semana de Arte Moderncr mobi- 
lixou a opinião do país, Desidério Fon- 
tana destacou suas consequêncixs, isto 
é. a revolução estética no campo das 
belas artes, o interesse pelos problemas 
sócio-econõmicos brasileiros, o desper- 
ta r  da consciência pelas coisas brasi- 
leiras, o gosto pela participação polí- 
tica e a renovação na literatura, artes 
e ciências, abrindo caminho ao traba- 
lho criador das novas geraçoes, contra 
a imitação e cópia dos modelos im- 
portados. Após citar os priiicipais 
participantes do movimento, o orador 
destacou a posição do Modeinismo 
contra o Parnasianismo; enquanto este 
endeusava a Forma, ~tqiiele propunha 
a Essência, o Conteúdo, especialmente, 
o social. Destacou ainda, o fato de, o 
movimento não ter nenhuma conotaçáo 
política, como pensavam alguns. Si- 
tuou a importância de Graça Aranha 
com a conferência «O Espírito Moder- 
no» pronunciado na  Academia Brasilei- 

r a  de Letras e de Dona Olivia Guedes 
Penteado, que reunia, err, sua residên- 
cia, os jovens revolucionários moder- 
nistas, para a s  tertúlias literárias. 
tempo dos «salões», a presença pioneira 
de Lasar Sega11 com uma exposição 
de suas telas expressionistas. em 1913, 
a exposição de Anita Malfatti, em 
1914 e 1917 e a reação de Monteiro 
Lobato. O orador fez considerações 
interessantes sobre aspectos urbanos de 
São Paulo em 1922, declamou «Rua 
das Rimas» de Guilherme de Almeida, 
destacou fatos ocorridos na época e, 
por último, ressaltou a figura de Dona 
Maria Lebrun da Silva Prado, conhe- 
cida no meio familiar por «Marjnet.teli, 
esposa de Paulo da  Silva Prado, con- 
siderando-a como pioneira na idéia de 
organizar a Semana de 22 e descreveu 
o programa das três noites lítero-mu- 
sicais, realízadas no Teatro Municipal 
de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de 
fevereiro de 22, quando pontificou o 
grupo de intelectuais e artistas unidos 
em torno de Mário de Andrade. Pela 
magnífica e erudita palestra, o consó- 
cio Desidério Fontana recebeu demora- 
dos aplausos do plenário. Como com- 
plemento a sessão cultural, o orador 
apresentou e explicou diversos diaposi- 
tivos, ressaltando cenas urbanas, e uma 
seleção de figuras e telas do moder- 
nismo, recebendo novos ap!aiisos. O sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho agradeceu ao orador, a bela 
contribuição cultural que acabava de 
conceder ao sodalício, tanto pela pales- 
t r a  como pela projeção de slides. Nada 
mais havendo a tratar, encerrou a 
sessEo e para constar, eu, 20 secretá- 
rio, Roberto Machado Carvalho lavrei 
a presente Ata que, após discutida e 
aprovada vai assinada pelo sr. presi- 
dente, 19 e 29 secretários. Lycurgo de 
Castro Smtos  Filho, Vinicio Stein 
Caixpos, Roberto Machado Carvalho. 

ATA DA SESBAO 
DE 19 DE AGOSTO UE 1987 

Aos dezenove dias do mês de agosto 
de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
situado à rua Benjamin Constant. 158. 
19 andar, a sessão administrativa do 
mês, presidida pelo acadêmico Dr. Ly- 
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curgo de Castro Santos Filho, tendo 
ao lado, o primeiro secretário Vinicio 
Stein Campos, o segundo secretário 
Roberto Machado Carvalho, o orador 
oficial Duílio Crispim Farina e a Sra. 
Elvira Vieira Trigueirinho, viúva do 
saudoso consócio Cel. José Hipóliio 
Trigueirmho. Presentes os seguintes 
consócios: Renato Báez, Jose Leandro 
de Barros Pimentel, José Claudino da 
Nóbrega, Moacir França, Augusto Ba- 
neaito Galvão Bueno Trigueirinho, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Odilon d a  Costa Manso, Desidér~o 
Alfredo Fontana, Paulo Romano, Pe. 
Helio Abranches Viotti, Mário Savelli, 
Adilson Cezar, Paul Donovan Kigar, 
Luis Wanderley Torres, J. Pereira, An- 
tonio Arruda Dnntas, José da Veiga 
Oliveira, Ruy Calazans, Isaac Grinberg, 
Geraldo Sesso Junior, Henrique L. A<- 
ves, Regmaldo Moreira de Miranda. 
Dando início aos trabalhos, o sr. pre- 
sidente designou uma Comissão for- 
mada pelos consdcios Cel. Heliodoro 
Tenório da Rocha &Iarques, Augusto 
Benedito Gal-:âo Bueno Trigueirinho e 
José Leandro de Barros Pimentel para 
introduzir no recinto o Cel. E'rancisco 
Antonio Bianco Júnior para, minutos 
depois, tomar posse, como sócio hono- 
rário do Instituto Histórico e Geogra- 
fico de São Paulo, tendo corfio patrruio 
o saudoso Cel. José Hip6llto Triguei- 
rinho. lieccbido com uma salva de 
palmas, o nove1 sócio tomou assetito 
no plenário. Em seguida, o primeiro 
secretário Vinicio Stein Campos comu- 
nicoii o recebimento das seguintes 
obrns e outras publicações: «Um Con- 
gresso contra o arbítrio: diários e me- 
mórias; 1961-67», de Auro Soares de 
Moura Andrade, ediçno póstuma revis- 
ta por Glauco Carneiro, Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1985, 478 páginas; 
<Medicina em Piracicaba: contribuição 
ã sua história» de Oswaldo Cambiagkii, 
Piracicaba, 1984, 624 páginas; «Cinco 
livros do povo» de Tais da Câmara 
Cascudo, 2s edição fac-similar, João 
Pessoa, Ed. Universitária, da Univer- 
sidade E1eCieral da Paraíba, 1979, doação 
de Benedito Lang eni 12 de agosto de 
1987; <tIntrodução ao direito inter- 
nacional privado», Fortaleza. Secret.1- 
ria, da Cultura e Desportos, 1986, 212 
páginas; gTcnente Johio dos Santos, 
meu pai», de Severino dos Saiitos, 

São Paulo, 1987, 76 pgginas doação 
do autor em 12  de agosto de 1987; 
Boletin de la Academia Nacional de la 
Historia, Venezuala; COFJ : Correio 
Filatélico; Ciência hoje: revista de 
divulgação cien?ifica cia Sociedade Bra- 
sileira para o Progresso da Ciência; 
COMUNICARTE; University Of Massa- 
chusetts Library: publicações; Revista 
de Informação Legislativa : Nautico 
Notícias - Fortaleza. A seguir, o XV 
secretário Roberto Machado Carvalho 
procedeu a leitura da Ata da sessão 
de 15  de julho. Aprovada. Dada a pala- 
vra livre, o consócio Pe. Helio Abran- 
ches Viotti fez entrega, a Biblioteca do 
sodalicio, de duas obras: «Sermões» 
do Pe. Joseph de Anchieta, SJ, 29 volu- 
me e «Cartas de Anchieta», correspon- 
dência ativa e passiva, com pesquisas. 
introdução e notas do Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, SJ, 6~ e 79 volumes das 
obras completas, Ediç6es Loyola. O 
cons6cio Vinicio Stein Campos solicitou 
o registro em Ata, de um voto de pesar 
pelo falecimento de Joaquim Carlos 
Egydio de Souza Aranha, ocorrido nesta 
Capital em 17 de agosto, esposo de De 
Maria Amélia Arruda botelho de Sou- 
2% Aranha, sócia titular do sodalício. 
O consóc:~ Isaac Grinberg solicitou 
c : ~  voto de congratulaçõe~ com as 
autoridades e população de Mogi das 
Cruzes pela passagem, dia 1'' de setem- 
bro, de mais um aniversário do muni- 
cípio. O consócio Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho comunicou 
reunião da Sociedade Geográfica Bra- 
sileira para recepção do presidente da 
Socieaade GeogrAfica d? Itália, dia 31 
de agosto, 10,OO horas. O consócio 
Mário Savelli solicitou um voto de 
pesar pelo falecimento do poeta Carlos 
Drummond de Andrade, ocorrido no 
Rio de Janeiro, dia 17 de agosto. O 
consócio José da Veiga Oliveira soli- 
ci'ou voto de pesar pelo falecimento do 
consócio Prof. Rossini Tavares de Lima 
e fez um breve pronunciamento sobre a 
vida e obra do eminente folclorista, 
criador, organizador e diretor da  Escola 
Paulista de Folclore e do Museu de 
Artes e Técnicas Populares, do Ibira- 
puera e autor de numerosas obras. O 
consócio Roberto Machado Carvalho so- 
licitou registro em Ata de votos de 
pesar pelo falecimento do sociólogo Gil- 
berto Freire, do antropólogo h-of. Antô- 
nio Kubbo Muller e do ex-governador de 
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São Paulo, Prof. Carlos Alberto Alves 
de Carvalho Pinto. O consócio José 
Leandro de Eairos Pimentel proni~iic:iou 
breves palavras sobre Mato Grosso e 
a Revolução de 1932, fazendo entrega 
de cópia do artigo «Revolução Consti- 
tucionalista», publicado no jornal «Cor- 
reio do Estado» de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, edição de 9 de ju- 
lho de 1987. ELm seguida, o sr. presi- 
dente Lycurgo de Castro Santos Filho 
convidou o Cel. Francisco Antonio 
13ianco Jr., para pronunciar seu dis- 
curso de posse. Inicialmente, o reci- 
piendário recordou a fundação do 
sodalício, citando seus idealizadores: 
Domingos Jaguaribe, Estevão Leão 
Bourroul e Antonio de Toledo Piza. 
E.m seguida, lembrou aspectos de sua 
vida, especialmente a participação na  
Revolução de 1932, quãtido fazia parte 
do Grupo de escoteiro; a prática do 
escotismo, verdadeira escola de i~ioral 
e civismo, levou-o a receber medalha 
de mérito. Em 1938, ingressou na  Com- 
panhia de Quadros do 30 Regimento 
de Infantaria, sediado no Parque D. 
Pedro 11, casarão que ultimamente ser- 
viu ao Almoxarifado da Secretaria da 
Justiça e a Guarda Cívica e, atual- 
niente, como patrimônio histórico ser- 
virá de sede do Museu Militar, sob a 
direção do historiador Cel. Edilberto 
de Oliveira Xlello. FAII 1940 ingressou 
na Escola de Oficiais combatentes da 
Força Pública, atual Polícia Militar. 
Prosseguindo, eiialteceu alpumas insti- 
tuições ciilturais a que pertence e sua 
admiração -,elo Instituto Histórico e 
Geográfico d e  São Paulo, onde conta 
com ilustres amigos, alguns dos quais, 
participaram da campanha para a ere- 
ção do Monumento ao Brigadeiro Ra- 
fael Tobias de Aguiar. defronte ao 
Quartel General da Policia Militar do 
Estadc. Prosseguindo, o Cel. Bianco 
Jr., disse da honraria que representa 
para sua vida o ingresso nesta Casa, 
juntando-se a eminentes cidadãos e a 
certeza de receber preciosas liçhes, 
frutos das pesquisas e conhecimentos 
daqueles que se dedicam à História; 
como disse o historiador DICUUX, «sem 
conhecimento da História fatalmente 
formam-se maus cidadãos». Por último, 
fez o elogio do patrono Ce!. José Hipó- 
lito Trigueirinho, cultor da História e 
valoroso oficial da Polícia Militar. 
Natural de Bananal, 23 de junho de 

1900 ,residiu depois eiii Agudos e Gua- 
ratinguetá, onde fez o curso primário 
e a Escola Normal, ingressando no 
magistério público. Vocacionado para 
a carreira militar, exonerou-se do ma- 
gistério e ingressou na  Força Pública, 
concluindo o Curso de Oficiais em 1923, 
sendo logo requisitado para exercer o 
cargo de instrutor adjunto da Missão 
Francesa, responsável pela instrução 
geral da Força Pública. Mais tarde, 
ocupou importantes cargos: chefe da  
Casa Militar do interventor Fernando 
Costa, ajudante de ordens do Comando 
Geral da  Força Pública, do secretário 
da Segurança Pública e de Júlio Pres- 
tes, presidente do Estado. O orador 
destacou diversas entidades culturais a 
que pertenceu o Cel. Hipólito, lembran- 
do que ele foi um dos fundadores do 
Círculo Militar de São Paulo e sócio 
honorário do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo; enumerou ainda 
as diversas medalhas que recebeu, as  
viagens que realizou em países da Ek- 
ropa e a s  obras que publicou, especial- 
mente a s  de cunho biográfico como 
«Caxias.>, «Cel. Antonio Batista da 
Luz», Ten.-Cel. D. José Miralles e sua 
«História Militar do Brasil». 0' Cel. 
Hipólito Trigueirinho faleceu aos 5 de 
fevereiro de 1983, com 82 anos. Por 
último, o novo confrade prestou home- 
iiagem ao poeta Carlos Drummond de 
dndrade, recentemente falecido, citando 
alguns de seus versos. Após os aplau- 
sos dc plenário, o sr. presidente convi- 
dou o sócio honorário Cel. Francisco 
Antonio Bianco Júnior, a ler o termo 
de posse e receber o colar do sodalício 
e O diplcma de sócio. Dando prosse- 
guimento, o primeiro orador Duílio 
Crispim Farina pronunciou o discurso 
de recepçso. Inicialmente, o orador 
lembrou que o novo consócio é Coronel 
da Reserva da Polícia Militar e Bacha- 
rel em Ciências Jurídicas e Sociais e 
destacou sua preciosa participação em 
diversas entidades cívicas e sociais e 
seus traballios como «A Revolução 
de 5 de julho de 1924», papel da Po- 
licia Militar do Estado, seguindo o 
exemplo de outros autores da milícia 
paulista que escreveram sobre os mo- 
vimentos revolucionários de 1924 e 
1932. Em seguida, o distinto orador 
enalteceu o labor de membros da milí- 
cia criada por Tobias de Aguiar nos 
quadros do Instituto Histórico e Geo- 
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gráfico de São Paulo. O orsdor pros- 
seguiu com urna exaltação às  grandes 
figuras da história paulista, o excmplo 
cívico de lbrahim Nobre e o notável 
vate R~dr igues  de Abreu, vitimas 
recentes de tentativas arrogantes de 
desalojá-los de nossos logradouros pú- 
blicos. Mas, disse o orador, «tudo em 
vso. A honra e o passado paulista 
agasalham os vultos de uma gesta 
redentora e construtiva, balada. imortal 
de dignidade e pundonorh. Lembrou 
então, que o sodalício é iuna das iilti- 
mas trincheiras onde se insere «a alma 
dos Bandeirantes»; por último, desejou 
ao nove1 sócio, felicidades entre seus 
confrades do Instituto, com participa- 
ções e realizações. O orador Duílio 
Crispim Farina recebeu calorosa salva 
de palmas. O Sr. presidente agradeceu 
a presença da Sra. Ellvira Vieira Tri- 
gueirinho, dos acadêmicos Paulo Bon- 
fim, Odilon da Costa Manso e Pe. Hélio 
Ahranches Viotti, da Academia Paulis- 
t a  de Letras, do Monsenhor Cel. João 
Pheeney de Camargo e Silva, presi- 
dente da Sociedade Veteranos de 32 - 
MMDC, representantes de autoridades 
militares, do presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, representantes 
de entidades culturais, cívicas e sociais, 
dos cadetes da  Polícia Militar, dos 
familiares do Cel. Francisco Antonio 
Bianco Jr. e dos consócios. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou a sessão e, 
para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, 29 secretário, lavrei a pre- 
sente Ata que, após discutida e apro- 
vada, vai assinada pelo sr. presidente, 
primeiro e segundo secretários. Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Roberto 
Machado Carvalho, Geraldo Sesso 
Junior. 

ATA DA SESSAO 
DE 2 DE SETEMBRO DE 1987 

Aos dois dias do mes de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete reali- 
zou-se no auditório do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, à rua 
Benjamin Constant, 158, 1~ andar, a 
sessão cultural do mês, presidida pelo 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho. Tomaram assento a mesa, o l V  
secretário «ad-boca Roberto Machado 
Carvalho, o 29 secretário ead-hocv Ge- 
raldo Sesso Jr., o orador oficial Duilio 
Crispim Faiina, o Sr. Geraldo Medeiros, 

Secretário de Planejamento do Estado 
da Paraíba, e o Sr. Antonio de Oliveira 
Lima, advogado da agência do Banco 
do Estado da Paraíba, em Sáo Paulo. 
Presentes os consócios José Benedito 
Silveira Peixoto, Duílio Crispim Farina, 
Mário Savelli, José Geraldo E'vangelista, 
J. Pereira, Moisés Gicovate, Paulo Ro- 
mano, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, José Bueno de Oliveira Azevedo 
Filho, Geraldo Sesso Junior, Luis Wan- 
derley Torres, Jose Claudino da Nóbre- 
ga, Nello Garcia Migliorini, Desidério 
Alfredo Fontana, José da Veiga 011- 
veira, Antonio Arruda Dantas, Tarcisio 
Miranda Buriti, Glauce Navarro Buriti, 
José Murilo Bernardo, Sandra de Luca 
Garcia, Ruy Calazans, Demócrito de 
Castro Silva. Dando início aos traba- 
lhos, ioi lida a Ata da sessão de 5 de 
agosto. Aprovada. No expediente, o 
sr. presidente comunicou a oferta à 
Biblioteca do sodalício de duas obras 
do distintc consócio Luis Wanderley 
Torres: «Aventura na Ilha de Mexiana 
e outros contos», Ed. Pannartz, 1987; 
<<Primavera de Poesia», Ed. Pannartz. 
1987. Comunicou ainda a entrega à He- 
meroteca «Júlio de Mesquita» de Uma 
coleção completa do jornal «O Estado 
de Srio Paulow, período de 10 de julho 
a 13 de outubro de 1932, oferta de 
José Paranhos do Rio Branco, neto 
mais velho do Barão do Rio Branco. 
Dada a palavra livre, o consócio Desi- 
dério Alfredo E'ontma ofereceu a Bi- 
blioteca a obra aIconografia de valores 
impressos do Brasil», luxuosa ediçáo 
do Banco Central do Brasil, Brasília, 
1979. Em seguida, o sr. presidente 
anunciou que estava adentrando ao 
recinto, o m o .  Sr. DT. Tarcisio Mi- 
randa Buriti, governador do EYstado 
da Paraiba, acoiiipanhado de sua a m a .  
esposa D* Glauce Navarro Buriti, do 
Sr. José Murilo Bernardo, Secretário 
da Comunicação Social da Paraíba, da 
srta. Sandra Barsa assessora de im- 
prensa do governo da Paraiba e do sr. 
Demócrito de Castro e Silva, da Aca- 
demia Cristã de Letras, de São Paulo, 
que acompanhava os ilustres visitantes. 
O sr. presidente convidou o governador 
Tarcisio Buriti a tomar assento à 
mesa, comunicando ao plenário que, 
em seguida, iria proceder a entrega 
do Diploma e Colar D. Pedro I à S. 
m a .  Para saudar o ilustre homem 
público da Paraíba, o Sr. presidente 
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convidou o distinto consócio Luís Wan- 
derley Torres. Em breves, mas signi- 
ficativas palavras, o orador elogiou o 
atual governador de seu Estado, como 
homem de pensamento e de ação, res- 
saltando seu papel de líder autêntico 
do Estado, conseqüência de sua bela 
carreira de político, administrador e 
nas letras, lembrando qur faz parte do 
corpo docente da Faculdade de Direito 
da Universidade da Paraíba. Após os 
aplausos do plenário, foi dada a pala- 
vra ao governador Tarcisio Buriti. 
Inicialmente, manifestou a hotira pela 
outorga daquelas insígnias, qualificadas 
pelas tradições da  Casa e seus grandes 
valores, identificados com nossa Histó- 
ria, lembrando uma frase do jurista 
Miguel Reale: «estranho ser que é o 
homem - tanto mais cresce, mais 
desce no sentido de suas raízes»; de- 
pois, abordou diversos assuntos relacio- 
iiados com a preservação da memória 
histórica, a importância das escolas na 
introdução dos ensinamentos morais e 
cívicos as  crianças, suas preocupações 
na chefia do Executivo da Paraíba, 
pelo segundo mandato, com a res- 
tauração dos monumentos hist6ricos, 
mormente a Igreja de São Francisco, 
relicário de arte barroca, datada de 
1589 e que, após oito anos de reforma, 
foi reinaugurada ein 1975, quando 
exercia o cargo de Secretário da Edu- 
cação, a reedição de obras raras, a 
importância da obra literária e histó- 
rica de José Américo de Alrneida no 
contexto cultural do regionalismo nor- 
destino e nacional, citando seus roman- 
ces sociais pioneiros, como «A Baga- 
ceira» de 1928 e sua notável obra 
~ P a r a i b a  e seus problemas> publicada 
em 1923. Por último, ressaltou a im- 
portância do Centro Cultural «José 
Lins do Rego», em João Pessoa, inau- 
gurado em sua gestão, espaço cultural 
reservado a Convenções, Congressos, 
Biblioteca e Museu e o grande respeito 
c admiração que seu Estado tem pelo 
Estado de São Paulo. Agradecendo 
em seu nome, de sua esposa e acom- 
panhantes, a cordial recepção, o go- 
vernador Tarcisio Buriti recebeu pro- 
longada salva de palmas. Elm seguida, 
o sr. presidente deu a palavra ao con- 
sócio Moisés Gicovate para pronunciar 
sua palestra subordinada ao tema 
%Guerra do Contestadoi.: analisando os 
principais aspectos da rebelião que 

tomou conta do território então contes- 
tado pelos Estados do Paraná e de 
Santa Catarina, o orador destacou o 
fundo social dos scontecimentos pela 
reaçgo dos camponeses privados da 
terra, a natureza da «guerra santa» 
e as  diversas fases dos combates entre 
jagunços da região e forças militares. 
O orador recebeu os aplausos do ple- 
nário. O consócio José Geraldo EVan- 
gelista pediu a palavra para comunicar 
que o «Diário Oficial do Estado», na- 
quela data, 2 de setembro, publicou a 
nomeação do Dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 
para integrar o Conselho de Honraria 
e Méritc do Governo do Estado de São 
Paulo. Nada mais havendo a tratar, 
o sr. presidente deu por encerrada a 
sessão e, para constar. eu Roberto 
Machado Carvalho, lavrei a presente 
Ata que, após discutida e aprovada. 
vai assinada pelo sr. presidente, pri- 
meiro e segundo secretários. Lycurgo 
de Castro Santos Filho. Roberto Ma- 
chado Carvalho, Geraldo Sesso Junior. 

ATA DA SESSAO 
DE 16 DE SETEMBRO DE 1981 

Aos dezesseis dias do mês de setem- 
bro de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjamin Constant, 158, 1v andar, 
a sessão administrativa do mês, sob a 
presidência do acafiêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho. Ocuparam a mesa 
dos trabalhos. além do sr. presidente, 
o 1 0  secretário «ad-hoc» Roberto Ma- 
chado Carvalho e o 2' secretário «ad- 
hoc» Geraldo Sesso Junior. Comparece- 
ram os seguintes consócios: Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Geraldo Sesso Ju- 
nior, J. Pereira, Jos4 Geraldo Etrange- 
lista, Reginaldo Moreira de Miranda, 
Pe. Hélio A. Viotti, Mário Savelli, Tsu- 
nezo Sato, José da Veiga Oliveira, Ruy 
Calazans, Antonio Arruda Dantas, Ru- 
dolf Robert Hinner, Antonio Roberto de 
Paula Leite, Delio Fi-eire dos Santos, 
Adérito Calado, Desiâério Alfredo Fon- 
tana, Isaac Grinberg, Heliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, Renato Báez, 
Paulo Romano, Douglas Michalany, Ro- 
berto Machado Carvalho. Dando jnício 
aos trabalhos, o sr. presidente comu- 
nicou a posse do consócio Isaac Grin- 
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berg na Academia Paulista de Histõria, 
cadeira nQ 30, da  30 de setembro, às  
18 horas, no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
quando será recebido pelo consócio 
acadêmico C6lio Debes. Era; seguida, 
o sr. presidente comunicou que rece- 
b e ~  do consbcio Desidério Alfredo E'on- 
tans, cópia do testamento do sr. 
Alfredo Mesquita, professor, escritor 
e advogado, nascido aos 26 de novem- 
bro de 1907, filho de Júlio Mesquita 
e DO Lucilla Cerqueira Cesar Mesquita; 
frisou então que, em data de 23 de 
dezembro de 1986, na  sala de audiên- 
cias do MM. Juiz de Direito da 39 
Vara de Famí!ia e Sucessões, Dr. José 
Orestes de Souza Nery, foi aberto e 
lido o testamento cerrado de Aifredo 
Mesquita, feito em 2 de março de 
1984; o ;tem 10 do citado documento 
estabelece que «caberá ao Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjamin Constant, 158, desta Ca- 
pital: tudo quanto for encontrado den- 
tro do armário de três corpos que 
pertenceu a meu cunhado Armando de 
Sales Oliveira, um, mais alto, ao cen- 
tro; dois, mais baixos de cada lado, 
com aplicaç6es dc bronze (pastas, 
caixas, álbuns, envelopes, objetos, re- 
vistas, catálogos, cartas, etc. etc.). 
Armário esse que se acha no meu 
escritório do sítio São José, de Itati- 
ba». Dada a palavra livre, falaram os 
seguintes conskios: Augusto Benedito 
Ga!vão Bueno Trigueirinho para comu- 
nicar a posse, dia 15 de setembro, dos 
novos membros do Conselho Estadual 
de Honrarias e Mérito, assim consti- 
tuído: Odilon da Costa Maiiso, presi- 
dente, Adilson Cezar, Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueirinho, Laura 
Ribeiro Eiscobar, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Cel. Heliodoro Tenõrio 
da Rocha Marques e Pedro Antonio de 
Oliveira Ribeiro Neto; o orador, salien- 
tou que todos os sete ilustres membros 
do Conselho pertencem ao Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
motivo de júbilo para o sodalício. O 
Cel. Reginaldo Moreira de Miranda 
para lembrar que terá a honra de repe- 
tir a palestra que pronunciou no soda- 
lício sob o tema «O domínio filipino 
em São Paulo», na Faculdade de Filo- 
sofia, Ciências e Letras da Universi- 
dade Católica de Santos, dia 29 de 
setembro; abordou ainda o problema 

da defesa de um histórico patrimônio 
santista, a Fortaleza de Santo Amaro 
da Barra Grande, apresentando então, 
a seguinte proposta: «Sr. Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo; considerando que a For- 
taleza de Santo Amaro da Barra Gran- 
de, situada na entrada do estuário do 
porto de Santos, foi construída pelos 
espanhóis em 1583 para a defesa de 
nosso litoral contra incursões de pira- 
tas ingleses, franceses e holandeses; 
considerando que a referida Fortaleza 
é um precioso patrimônio histórico, 
único vestígio material do período Fili- 
pino no sul do Brasil; cons~derando que, 
dada a situação de abandono, a For- 
taleza sofreu a corrosão do tempo com 
a queda de grande parte de seu teto e 
outras dependhcias reduzidas a ruínas. 
Solicito os bons ofícios de V.S., no 
sentido de encaminhar a quem de direi- 
to, o irrestrito apoio do sodalício a 
campanha em andamento, liderada pelo 
Grupo de Preservação Cultural de San- 
tos, visando a imediata restauração 
daquele valioso monumento de nossa 
história. ( a )  Cel. Reginaldo Moreira 
de Mirandaw. Com a aprovação do 
plenário, a Proposta foi juntada aos 
ofícios encaminhados aos senhores Prof. 
Celso Furtado, Ministro da Cultura, 
Angelo Osvaldo de Araújo dos Santos, 
Secretário do Serviço do Património 
Histórico e Artístico Nacional - . . . . . 
SPHAN - Antonio Luís Dias de An- 
dade, Diretor-regional do SPHAN nos 
Estados de Sãc Paulo e Paraná, e Prof. 
Adamastor Amado Stoffel, do Grupo 
de Preservação CuituraI de Santos. O 
consócio Roberto Machado Caxvalho 
para proceder a leitura do Relatório 
da Comissão Executiva do Simpósio 
«Escravidão e Abolição», realizado de 
l9 a 4 de setembro no auditório 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. Após a leitura ,o sr. pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos R lho  
solicitou o registro em Ata de um 
voto de congratu!ações com a Coorde- 
nadoria do Simpósio pela organização 
e excelentes resultados do mesmo; 
propôs ainda, sob os aplausos do ple- 
nário, a transcrição em Ata, do citado 
Relatório, o que será feito, em adendo, 
ao final da presente Ata. O consócio 
Desidério Alfredo Fontana para solici- 
ta r  o registro em Ata de um voto de 
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pesar pelo falecimento do sr. Domin- 
gos Rabello de Aguiar Vallim. O eon- 
sócio Douglas Michalany para apre- 
sentar votos de congratulações com o 
cons6cio Roberto Machado Carvalho 
pelo artigo que publicou em D.O. Lei- 
tura, mêls de setembro, pág. 2, inti- 
tulado tA Voita de Cornélio Pires»; o 
consócio Antonio de Arruda Dantas 
para solicitar o registro em Ata da 
instalacHo do Museu Militar no antigo 
Quartel da Luz, salientando que no 
local. ao tempo que era hospital, existe 
uma placa indicando que ali faleceu o 
poeta Paulo Ejró. Nada mais havendo 
a tratar, o sr. presidente encerrou a 
sessao e, para constar, eu, Roberto 
Machado Carvalho, 29 secretário, lavrei 
a presente Ata, que após discutida e 
aprovada, vai assinada pelo sr. presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
AdenSo: Relatório da Comissão Exe- 
cutiva l o  Simpósio <Escravidão e Abo- 
lição)). No período de l* a 4 de setem- 
bro de 1987, o Instituto Histórico e 
Geogáfico de São Paulo, rua Benja- 
min Constant, 158, Capital, promoveu, 
em seu auditório, situado no primeiro 
andar, um SIMPÕSIO DE HISTORIA, 
subordinado ao tema geral ESCRAVI- 
DA0 e ABOLICAO. Graças à boa di- 
vulgação feita dias antes e às vésperas 
do evento, pela grande imprensa de 
São Paulo e algumas emissoras de rá- 
dio, bem como a distribuição dos pro- 
gramas -- cuja feitura contou com a 
valiosa colaboração do consócio Dou- 
glas Michalany -- nas Secretarias de 
Eklucação do Município e do Estado, 
na União Brasileira de Escritores, na 
Biblioteca Pública «Mário de Andrade» 
(fixa e circulante), nas diversas enti- 
dades culturais negras, nas TJniversi- 
dades c?e São Paulo. UNICAMP e 
UNESP, na Universidade «Braz Cubas» 
de  MO.^ das Cruzes. nas entidades cul- 
turais é científicas e a colaboração de 
sócios do Instituto ao encaminhar wro- 
gramas a amigos e interessatios, foi 
possível atrair, para o nosso auditório, 
um número razoável de pessoas, da 
capital e de cidades do interior e, o 
que é mais importante, interessadas 
na apresentação das Comunicaçóes e 
nas intervenções dos debatedores, como 
também, na efetiva participação, atra- 
vés das intervenções do plenário. No 
total de treze (13) sessões de estudos, 
compareceram ao nosso auditório, qua- 

trocentas e cinqüenta e três pessoas. 
Levando-se em conta cada sessão, a 
média geral foi de trinta e cinco pes- 
soas, tendo, algumas sessões alcançado 
quarenta e três e cinqüenta pessoas. 
Consideramos um número significativo 
de participantes, especialmente se lem- 
brarmos que é a primeira vez que o 
Instituto realiza um evento desse gêne- 
ro e que todas a s  sessões foram reali- 
zadas nos períodos da manhã e tarde, 
isto é, em horários normais de traba- 
lho. Todos os senhores expositores 
convidados compareceram no horário 
pré-estabelecido, dando assim, excelente 
prova de compromisso assumido, além 
de evitar qualquer solução de continui- 
dade no andamento dos trabalhos, o 
que permitiu que o Programa fosse 
rigorosamente cumprido. Os senhores 
debatedores t a m b h  tiveram magnífi- 
co desempenho, quer em comentários 
sobre a s  teses expendidas, quer em 
opiniões que vieram enriquecer cultu- 
ralmente as sessks. Os participantes 
do auditório compreenderam bem o 
objetivo do Simpósio, ou seja, cumprir 
a finalidade do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, de «promo- 
ver o estudo e a divulgação da His- 
tória.. . », através de cursos, conferi%- 
cias, simp6sios, etc. Às vésperas de 
comemorarmos c centenário da  Aboli- 
ção, dia 13 de maio de 1988, o sodalício, 
como bem frisou o jornal t 0  Estado 
de São Paulo», ao realizar o Simpósio 
«Escravidão e Abolição», sai à frente 
das entidades públicas e particulares, 
para, numa iniciativa pioneira, anun- 
ciar ao País, que está na hora de ini- 
ciarmos a s  comemorações. E nesse 
sentido, conseguimos alertar a todos os 
interessados em apresentm e debater 
os problemas da escravidão, da abolição 
e do negrc em geral, sobre a impor- 
tância desses assuntos em busca da 
tão desejada integração social entre 
brasileiros. Durante as sessões de 
estudos, todos os presentes tiveram 
oportunidade, de forma ampla e demo- 
crática, de expor siias perguntas, dúvi- 
das, esclarecimentos e a té  mesmo, 
questionar os expositores e debatedo- 
res, expressando opiniões próprias. 
Houve momentos que o tema em deba- 
te deu margem a discussões, com con- 
testações veementes, mas, em nenhum 
instante chegou-se a agressaes verbais 
ou a qualquer tipo de ameaças. Nada 
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perturbou o regulamento interno do 
Simpósio, considerancio os argumentos, 
com réplicas e tréplicas, fatos absolu- 
tamente normais em debates que se 
ncrteiam pelas normas de civilidade, 
polidez e restrita obediência aos prin- 
cípios regimentais estabelecidos. Con- 
sidere-se ainda que o Simpósin caracte- 
rizou-se pela lhaneza no trato entre 
todos os participantes. oferecendo no- 
vos amigos, num ambiente de ampla e 
fraterna confraternização. Todos esses 
bons auspícios foram alicerçxdos no 
excelente nível cultural dos trabalhos 
apresentados pelos seus iIustres expo- 
sitores. Demonstrando segurança e 
competéncia no trato com os temas 
escolhidos, os expositores deram valio- 
sas contribuições aos estudos históri- 
cos relacionados com a Escravidão e 
Abolição. Oxalá possamos, em tempo 
breve, dar publicação às treze Comu- 
nicaçOes do Simpósio. além da Con- 
ferência de encerramento proferida pelo 
Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho. 
Diante dos magníficos resultados alcan- 
çados e da excelente repercussão nos 
meios culturais de São Paulo. é nosso 
propósito continuarmos nesse caminho. 
isto é, aproximar mais o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo da 
comunidade paulistana e paulista, atra- 
vés de iniciativas como o Simpósio ora 
realizado. Os certificados que vamos 
entregar aos participantes mais fre- 
quentes do Simpósio, aos presidentes 
de mesas, expositores e debatedores, 
simbolizam todo o esforço da Comissão 
EXecutiva e de sócios colaboradores, 
no sentido de proporcionar a feliz 
oportunidade de estudarmos e discutir- 
mos a História do Negro no Brasil e 
suas repercussões até os dias atuais. 
Temos a certeza de que valeram os 
esforços e de que, neste ano centenário, 
novas e memoráveis realizações serão 
promovidas em todo o Brasil. Sr. Pre- 
sidente. Antes de encerrarmos este 
breve Re!atdrio, desejamos repetir, 
numa síntese, a s  Propostas que exigem 
providências do sodalício e que foram 
aprovadas pela unanimidade dc plená- 
rio, no último dia 4 de setembro, antes 
do encerramento do Simpósio: 1 - que 
o IHGSP providencie a publicação, o 
mais breve possível, dos Anais do Sim- 
pósio; 2 - que o IHGSP convide, 
dentro das comemoracõee do Centená- 
rio da Abolição, representantes de enti- 

dades negras para proferir palestras 
ou conferências em seu auditório, ver- 
sando temas, estritamente de natureza 
histórico-geográfico, relacionadas ao 
Negro; 3 - que o IHGSI-' tome a ini- 
ciativa no sentido da realização de um 
ainplo debate sobre os meios de uma 
maior integraçáo do Negro em nossa 
sociedade, encali~inhando as  conclusões 
às autoridades competentes e divul- 
gando-as pela imprensa; 4 - que o 
IHGSP tome a iniciativa de uma gran- 
de campanhs no sentido de ser insta- 
lado ein São Paulo, um Museu do Ne- 
gro; 5 - que o IHGSP promova estu- 
dos referentcs aos problemas do Ne- 
gro, principalmente em SSio Paulo, a 
partir de 1930 até o presente, dando 
continuidade assim aos conhecimentos 
históricos apús a Abolição; 6 - que o 
IHGSP rea!ize um Simpósio, em se- 
tembro do próximo ano sobre o tema: 
«O Centenário da República». A Co- 
missão Executiva do Simpósio «Elscra- 
vidão e Abolição,, deseja agradecer a 
todos que, direta ou indiretamente. 
contribuiram para o êxito do evento 
que, certamente, ficará marcado nos 
Anais da História deste sodalício, como 
uma de suas mais nobres e memo- 
ráveis realizações. São Paulo, 16 de 
sctcinbro de 1987. Comissão Ekecuti- 
va: Lycurgo de Castro Santos Filho, 
presidente, Vinicio Stein Campos, se- 
cretário, Roberto Machado Carvalho, 
coordenador. 

ATA DA SESSAO 
DE 7 DE OUTUBRO DE 1987 

Aos sete dias do mês de outubro de 
mil novecentos e oitenta e sete reali- 
zou-se a sessão cultural do mês do 
Lnstituto Histórico e GeogrBfico de 
São Paulo, em sua sede à rua Benja- 
inin Constant, 158, 1 9  andar, presidida 
pelo 1 9  Vice-presidente em exercicío 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, dada a ausência, por motivo de 
viagem, do presidente Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho. Ocuparam a mesa, o 
primeiro secretário «ad-hoc» Roberto 
hfachado Carvalho, substituindo o pri- 
meiro secretário Vinicio Stein Campos 
que justificou sua ausencia, por motivo 
de saúde, o segundo secretário «ad-hoc» 
Desidério Alfredo Fontana, o segundo 
orador Israel Dias Novaes que substi- 
tuiu o primeiro orador Duíiiilia CrSpim 
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F'arina, ausente por motivo de viagem 
e o convidado sr. Antonio Almeida 
Silva, Secretário Geral do Conselho da 
Comunidade Portuguesa. Presentes os 
seguintes consócios: Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Roberto Machado 
Carvalho, Israel Mas Novaes, Henrique 
L. Alves, Geraldo Sesso Junior, Renato 
Báez, Douglas Michalany, Hernani Do- 
nato, Tsaac Grinberg, José da Vdga 
Oliveira, Antonio Ariuda D ~ n t a s ,  Tsu- 
nezo Sato, A. B. Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Reginaldo Moreira de Mi- 
randa, J. Pereira, José Geraldo Evan- 
ge!ista, Antonio Barbosa Lima. Dando 
início aos trabalhos, o sr. presidente 
em exercício comunicou que a primeira 
parte da sessão seria dedicada 8 posse, 
na  categoria de sócio honorário, do sr. 
Rui Fernando Serrão Assis Santos, 
Vice-cônsul de Portugal. Foi então, 
designada uma comissão constituída 
pelos consócios Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Cel. Reginaldo 
Moreira de Miranda e Renato Báez 
para introduzir ao plenário CI nove1 
sócio. Recebido com uma salva de pal- 
mas, o sr. Rui Fernando foi convidado 
a proceder a leitura do termo de posse, 
e, em seguida, assinar e datar, receben- 
do o diploma e o colar do Sodalício. 
Prosseguindo, o sr. presidente convidou 
o recipiendário a proferir seu discurso 
de posse. Inicialmente, o orador agra- 
deceu a honraria de, a partir daquele 
momento, passar a pertencer & mais 
antiga jnstituição cultural de São Paulo 
e a uma das mais conceituadas Casas 
de Cultura do Bras:l; lelr.brou sua 
admiração, pelas qualidades humanas e 
intelectuais do pranteado ex-presidente 
do sodalício, Dr. José Pedro Leite Cor- 
deiro, a quem prestava homenagem. 
A seguir, discorreu longamente sobre 
a vida, obra e personalidade de seu 
patrono, Bernardino Machado, brasilei- 
ro nato, mas que adotou Portugal como 
segunda Pátria, onde desenvolveu sua 
brilhante carreira de homem de letras, 
humanista e político-estadista, chegan- 
do a ocupar por dois maridatos, a pre- 
sidência de Portugal. Manifestou sua 
grande admiração pelo ilustre luso-bra- 
slleiro, como homem, político e letrado, 
cuja vida foi dedicada, em grande par- 
te, ao estreitamento das relações entre 
Brasil e Portugal Achava assim, disse 
o orador, que a escolha de Bernardino 
Machade para seu patrono, era uma 

justa homenagem a um grande ben- 
feitor das duas Pátrias. Sob aplausos 
do plénãrio, o novo sócio honorgrio Rdi 
Fernando Serrão Assis Santos, tomou 
assento a mesa. O sr. presidente con- 
vidou o segundo orador, Israel Dias 
Novaes, a proferir seu discurso de 
recepção. O orador iniciou, dizendo 
que o sr. Vica-cônsul de Portugal é 
uma das figuras marcantes da diplo- 
macia portuguesa e um grande amigo 
do Brasil. Basta dizer, acentuou, que, 
vindo para São Paulo em 1974, para 
ci1rnpr:r sua missão diplorriática, dada 
sua adaptação e afeição pela terra e 
gente paulista, reso!veu permanecer. 
Acrescentou que mesmo frequentando 
todos os cursos e prestando concursos 
da carreira, resolveu ficar no Brasil. 
Revelou-se logo um grande estudioso 
da Historia de Portugal e Brasil, espe- 
cialmente de suas vidas litersrias, es- 
crevendo numerosas obras, sempre com 
a preocupação de estabelecer afinidades 
entre os dois países: biografias do Pe. 
Manoel da Nóbrega, Alexandre Her- 
culano, Cambes, Antonio Nobre, Anto- 
nio Jos6 de Almeida, ex-presidente de 
Portugal e estudos sobre a s  obras 
de Eça de Queiroz, Guerra Junqueiro 
e outros. Após os aplausos da seleta 
assistência, o sr. presidente em exercí- 
cio proferiu, em nome da presidência, 
breves palavras de saudação ao Sr. 
Vice-c6nsul e congratulou-se com o 
mesmo, assim como, com o orador 
Israel Dias Novaes pelas magníficas 
peças oratórias. Em seguida, o sr. 
presidente, suspendeu a sessão por cin- 
co minutos, para que o recipiendário 
recebesse os cumprimentos. Reinician- 
do a sessão, foi dada a palavra livre. 
O consócio Roberto Machado Carvalho 
solicitou voto de pesar pelo faleci- 
mento, nas proximidades de Paris, em 
22 de setembro, do Prof. Pierre Mon- 
beig, um dos mais eminentes geógrafos 
deste século, cuja obra, em grande 
p ~ r t e  foi dedicada ao Brasil, especial- 
mente a Sáo Paulo, onde lecionou ria 
Universidade de São Paulo e fez pes- 
quisas de campo de 1935 a 1946. Entre 
suas obras, traduzidas para o portu- 
guês destacam-se: Ednsaios de Geografia 
Humana Brasileira (1940), Brasil 
(1954) e Pioneiros e fazendeiros (1984). 
O consócio D.ouglas Michalany solici- 
tou um aparte para dizer que teve a 
honra de ter  sido aluno do mestre 
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francês; ainda com a palavra, o consó- 
cio Roberto Machado Carvalho, solici- 
tou registro em Ata dos seguintes 
votos de congratulações: com Douglas 
Michalany pela «menção honrosa» que 
recebeu do PF;iN CENTRE de São 
PauIo, com a publicação de sua obra 
«Meu Livro de Natal», referente ao 
Concurso Prêmio Literário «José Ermí- 
rio de Moraes, 1986»; com o jornalista 
Henrique Novak pela coint?moração dos 
dez anos da Página do Livro, de sua 
responsabilidade, publicada, aos domin- 
gos no «Mário Popular», bem como, 
pela outorga, ao jornalista, da  medalha 
Anchieta e Diploma de gratidão da 
cidade de São Paulo, pela a m a r a  
Municipal, dia 29 de setembro; com o 
consócio Hernani Donato, pela publica- 
ção de sua obra <Dicionário das Bata- 
lhas Brasileiras»; com o consócio Re- 
nato Báez pela publicação de seu vigé- 
simo quarto livro <<Imagens e Deva- 
neios»; com o consocio Isaac Grinberg 
pela sua posse na Academia Paulista 
de História. Todas as propostas foram 
aprovadas. O consócio Tsunezo Sato 
pediu a palavra para ler um pronun- 
ciamento sobre a passagem, dia 8 de 
outubro, dos oitenta anos da  2* Con- 
ferência Mundial da  Paz de Haia, 3e 
15 de junho a 8 de outubro de 1907, 
destacando a atuação de Rui Barboza; 
o orador fez um breve relato de sua 
viagem, em 1972, às cidades holande- 
sas, Amsterdã, Roterdã e Haia, onae 
está a sede da Corte Internacional l e  
Arbitramento. O consócio Dmglas Mi- 
chalany solicitou que na próxima ses- 
são, dia 21 de outubro, fosse incluído 
na ordem do dia, a apresentação do 
balancete da Tesouraria no corrente 
ano. Nada mais havendo a tratar, o 
sr. presidente em exercício Cel. He- 
liodoro Tenório da Rocha Mbrques 
encerrou a sessão e, para constar, eu, 
segundo secretário, Roberto Machado 
Carvalho lavrei a presente Ata que, 
após discutida e aprovada, vai assinada 
pelo Sr. presidente, primeiro e segunao 
secretários. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Desidério Alfredo Fontana, Ro- 
berto Machado Carvalho. 

ATA DA SESEXO 
DE 21 DE OUI'UBRO DE 1987 

Aos vinte e um dias do mês de 
niitiihrn de mil novecentos e oitenta 

e sete, realizou-se no auditório do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, rua Benjamin Constant, 158, lv 
andar, São Paulo, capital, a sessão 
administrativa do mês, dedicada à s  
homenagens póstumas aos sócios fale- 
cidos no decorrer do final do ano de 
mil novecentos e oitenta e seis e ano 
de mil novecentos e oitenta e sete. Sob 
9 presidéncia do acadêmico Dr. Lycur- 
go de Castro Santos Filho, a sessão 
foi instalada,, compondo-se a mesa: ao 
lado do Sr. presidente, o segundo secre- 
tário Roberto Machado Carvalho, G 
primeiro orador oficial Duílio Criepim 
Farina, a sra. Honorina de Argolo Cer- 
queira Falcão, viúva do saudoso consó- 
cio Dr. Edgard de Cerqueira Falcão 
e o professor Gilberto Marques de 
E'reitas Guimarães, do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de Santos e ex-pro- 
fessor da Faculdade de Direito de 
Santos. Presentes os seguintes consó- 
cios: Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Douglas Michalany, Geraldo Sesso Ju- 
nior, Isaac Grinberg, Renato Báez, 
Walter Fonseca, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, A. B. Galváo Bueno 
Trigueirinho, João Rabello de Aguiar 
Vallim, Henrique L. Alves, Ruy Cala- 
zans de Araújo, Jose da Veiga Oliveira, 
Tsunezo Sato, Divaldo Gaspar de Frei- 
tas, José Geraldo Evangelista, Moisés 
Gicovate, J. Pereira, Duílio Ckispim 
Farina, Roberto Machado Carvalho. 
Dando início aos trabalhos, o sr. pre- 
sidente convidou o primeiro tesoureiro 
Douglas Michalany a fazer uma expo- 
sição sobre a situação da  Tesouraria. 
O Sr. tesoureiro abordou a questão do 
reajuste do aluguel de diversos andares 
do edifício ao  Banco Itamarati, ria 
base de sessenta por cento e o pro- 
blema do condomínio, sendo pleiteado 
uma divisão c?e setenta por cento para 
o Banco e trinta por cento para o 
sodaIício, justificando pelo fato de, o 
Banco ocupar maior espaço do prédio, 
bem como o maior movimento de pes- 
soas; também, a questão do funcioná- 
rio do Instituto que trzbalha em horá- 
rio do Banco, isto é, das sete as treze 
horas e que estava sendo pago pelo 
Instituto. Ficou resolvido que o Banco 
ficará responsável pelo pagamento ~ i o  
referido funcion&rio. Colocada em vota- 
ção, pelo sr. presidente, foi aprovado. 
Em seguida, o consócio Dcuglas Micha- 
lany apresentou o balancete da Tesou- 
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raria, correspondente a o  período de 
janeiro a outubro de 1987. Interrogado 
pelo consócio Rui Calazans de Araújo 
aü"ue pagamento de impostos e outros 
encargos, o sr. tesoureiro respondeu 
que o sodalicio está em dia com suas 
obrigações fiscais, o que nao significa 
que a situação financeira seja ótima; 
o balancete apresentado acha-se à dis- 
posição dos senhores consócios, na 
Secretaria, para eventuais consultas. 
Colocado em votação, foi aprovado. O 
sr. presidente comunicou que a Heme- 
roteca, após a reforma da sala no séti- 
mo andar, está em fase final de mu- 
dança. e agradeceii ri colaboração do 
consócio Moisés Gicovate no trabalho 
de renovação das capas de cartolina 
que guardam os jornais antigos e eo 
consócio Douglas Michalany pelas pro- 
vidências quanto à dedetização do local. 
Em seguida, o sr. presidente deu a 
palavra ao primeiro orador Duilio 
Crispim Farina para pronunciar o ne- 
crológio dos sócios falecidos. Com o 
brilhantismo de seus dotes oratórias, 
erudição e inteligência e sob o título 
«Eterna presença», o orador oficial do 
sodalicio pronunciou magnífica oração 
UP elogio aos estimados e saudosos 
companheiro$ que nos deixaram. Ini- 
cialmente, após lembrar a devoção do 
mestre da medicina e da bondade, 
Celestinci Borrou1 ao <(culto das forças 
do espírito e da inteligência», tratou 
do sentimento da saudade como «lem- 
brança perene, presença, querer bem e 
muito amor». Enaitecendo o grupo de 
magníficos sócios e amigos qile parti- 
ram, Duílio Críspim Farina passou a 
elogiar suas vidas e obras, pela ordem: 
ADA ROGATO. sócia honorária, nas- 
cida em São Paulo, capital, aos vinte 
e dois de dezembro de mil novecentos 
e vinte; por muitos anos frequentou 
as sessões do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sâo Paulo, bem como o 
Instituto Genealógico Brasileiro. Dedi- 
cou grande parte de sua vida a avia- 
çiio, tendo recebido o título de piloto 
chonoris causa» da Força Aérea Bra- 
sileira, em 1951, além de honrarias da 
Colômbia e Bolívia. CidadB emérita 
de São Paulo, pertencia a diversas 
entidades culturais. Realizou, como 
mensageira da paz, um benemérito e 
pioneiro esforço de união das tr& 
Américas, através de seus memoráveis 
vôos de Boa Vizinhança SILVIO JU- 

LIO D E  AJA3UQUERQUE LIMA, cor- 
respondente nacional do Recife, Per- 
nambuco, nascido em mil oitocentos e 
noventa e cinco; advogado, doutor em 
História, membro honorário da  Univer- 
sidade de São Marcos, Lima, Peru e de 
Quito, Equador. Exerceu o magistério 
em escolas de nível médio e superior, 
no Ceará, Bio de Janeiro e Niterói, 
como lente de língua portuguesa e his- 
tória. Grande oficial da Ordem do Sol 
do Peru, pertencia a diversas institui- 
ções de Lima, La Paz, Caracas, Pand- 
má e Quito. No Brasil, era membro das 
Academias Carioca e Fluminense de 
Letras, da Comissão Nacional do Fol- 
clore. Publicou diversos trabalhos. 
como <<Conexões literftrias e folc!óri- 
cas ria poesia do Brasil», «Literatura, 
folclore e lingüística da área gauchesca 
no Brasil, e outros. JOSE GUIMA- 
RAES, natural de São Francisco de 
Ouro Fino, nascido aos cinco de maio 
de mil novecentos c nove, membro dos 
Institutos Históricos de Minas Gerais 
e Sergipe; ingressou no sodalício em 
mil novecentos e cinqüenta e sete 
como sócio honorário, passando depois 
pars  corresponciente; advogado, dedica- 
do às letras e à história, exerceu os 
cargos de Secretário da Cultura, pro- 
fessor e diretor da Escola iVorinal ofi- 
cial de Ouro Fino. Foi um trabalhador 
infatigável no campo da cultura, esps- 
cialmente na  aproximação Minas-São 
Paulo. JOAO BENEDITO MARTINS 
RAMOS, sócio emérito, nasceu aos 
vinte e quatro de janeiro de mil nove- 
centos e doze, médico, formado pela 
Faculdade de Medicina do Ri9 de Ja-  
neiro, turma de mil novecentos e trinta 
e nove, dedicou-se ao jornalismo, pes- 
quisas históricas e folclóricas, fundador 
do Colégio Martins Ramos, fez bri- 
lhante carreira de médico. Entre suas 
obras, destacam-se: «Caminhos do Sul», 
«Eixpansâo da Cultura dampeira entre 
São Paulo e Mato Grosso», «Folclore 
Campeiro», «Cainpos do Brasil» e ou- 
tros. NEWTON CARNEIRO, natural 
de Curitiba, nasceu aos dezoito *e 
abril de mil novecentos e catorze, sócio 
correspondente nacional, bacharel em 
Direito pela Universidade do Paraná, 
presidente do Instituto Histórico, Geo- 
grãfico e Btnográfico Paranaense, 
membro da Academia Paranaense de 
Letras, secretário da Educação e Cul- 
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tura e da Agricultura do Paraná, 
Deputado Federal pelo Estado do Pa- 
raná. Cultor das artes. dedicou-se aos 
estudos e coleç6es de brazões, ourive- 
saria, imaginária, além de destacado 
bibliófilo. Deixou notáveis estudos inti- 
tulados «A Louça da Companhia d ~ s  
fndias no Brasil» e «Iconografia Para- 
naense». RAUL DO REGO LIMA, 
natural de Alagoas, nasceu aos três 11-3 
dezembro de mil novecentos e onze, 
sócio correspondente nacional do Rio de 
Janeiro. Bacharel em Ciências Jurí- 
dicas e Sociais, membro do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
dos Institutos Históricos de Alagoas, 
Niterói, Jaguarão e da Academia Por- 
tuguesa de História. Ekerceu impor- 
tantes cargos no Ministério da Agri- 
cultura. Deixou vasta bibliografia, 
destacando-se «Tavares Bastos», <<A 
vida desconhecida da Revolução Ala- 
goma», <<Padre José Antonio Caldas», 
«Fio do Tempo» e diversos estudos 
sobre problemas e história da agri- 
cultura. DURVAL B R m A  CARDO- 
SO, sócio titular, patrono Roquete 
Pinto, nasceu em São Paulo aos vinte 
e dois de outubro de mil novecentos e 
onze; ilustre jornalista, membro da 
Academia Paulista de Jornalismo, ocu- 
pando a cadeira número três, tendo 
como patrono, Julio Mesquita. Per- 
tenceu a várias entidades culturais 
e trabalhou, durante longo período, 
como chefe de gabinete e assessor 
de imprensa de diversos presidentes 
da Assembléia Legislativa do Estado. 
Escreveu inúmeros artigos e ensaios, 
publicados em jolnais e revistas. 
ADAUTO FERNANDES DE ANDRA- 
DE, nasceu aos vinte e seis de janeiro 
de mil novecentos e quinze; sócio titu- 
lar, frequentava assiduamente as  ses- 
sões do sodalício; fez brilhante carreira 
na Polícia Militar do Estado e em sua 
Ekcola de Educação Física, alcançando 
elevados cargos, como Comandante da 
guarda territorial e Delegado especial 
do antigo território de Ponta Porá, 
secretário e assistente militar do Vice- 
governador de SBo Paulo, Comandante 
do Regimento 9 de Julho e Diretor 
da Academia de Polícia Militar. De- 
dicado aos estudos e pesquisas histó- 
ricas e literárias deixou valiosas obras 
como «Marquesa de Santos», «I.ampe- 
jos de História», «Calabar, e outros. 
EDGARD CERQUEIRA FALCAO, na- 

tural da Bahia, nasceu aos dez de abril 
de mil novecentos e quatro, radicou-se 
em São Paulo, residindo na cidade de 
Santos. Figura destacada de seu tem- 
po, anipla cultura, pesquisador das 
artes e mestre do civismo. estudioso 
da medicina, escritor, historiador. bi- 
blibfilo. Publicou valiosas e luxuosas 
obras. mormente sobre arte brasileira 
nos séculos XVI, XVII e XVIII, a 
6poca do barroco. Recebeu, em 1963, 
a &Tedalha do Mérito Cultural da cida- 
de de Santos, publicou cinquenta e dois 
livros, entre os quais, os clássicos «Re- 
líquias da Bahia», «Terra do Ouro,, 
«Fontes coloniais da cidade do Salva- 
dor», «Eventos Tradicionais da Bahia» 
e obras sobre Pirajá da Silva, Oscar 
Freire, Gaspar Viana, Rocha Lima, 
Osvaldo Crvz. José Bonifário, o Pa- 
triarca, Alexandre Rodrigues Ferreira, 
Santo; Durnont e outros. Como exímio 
bibliófilo, recuperou obras raras e qun- 
se perdidas, tanto livros como revistas. 
JOSE HON6RIO RODRIGUES, sócio 
correspondente nacional do Rio de Ja-  
neiro, nasceu aos vinte de setembro 
de mil novecentos e treze; bacharel 
pela Faculdade de Direito da Univer- 
sidade do Brasil, eminente historiador, 
foi diretor da Divisão de obras raras 
e publicações da Biblioteca Nacionzl, 
professor de História dc Brasil, do 
Instituto Rio Branco. lente de várias 
Universidades, diretor do Arquivo Na- 
cional e membro de instituiçBes histó- 
ricas nacionais e estrangeiras. Deixou 
uma vasta bibliografia, obras funda- 
mentzis para o conhecimento da His- 
tória do Brasil, principalmente sob o 
prisma revisionista: «Teoria da Histó- 
ria do Brasil», 'A pesquisa histórica 
no Brasil». «História da história do 
Brasil», «Vida e histáriav e tantcs 
outros. GILBEPRTO DE M E L W  FREI- 
RE, natural do Recife, nasceu aos 
quinze de março de mil novecentos, 
sócio correspondente nacional ; eminente 
sociólogo, antropólogo e historiador, 
considerado um dos maiores intelectuais 
do país, deixou numerosa e valiosa 
obra, algumas fundamentais para se 
compreender o processo de formação 
do povo brasileiro, caso de «Casa 
Grande e Senzala}), «Sobrados e Mo- 
carnbos», «Nordeste», «Interpretação do 
Brasil» e muitos estudos sobre a cul- 
tura afro-brasileira, todos de reper- 
cussão internacional; foi mestre em 
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diversas Universidades brasileiras e es- 
trangeiras, de sociologia, antropologia 
social e cultural; pertenceu a iniimerss 
instituiç0es culturais, científicas e uni- 
versitárias do Brasil, Estados Unidos, 
países europeus e da América Latina. 
ROSSINI TAVARES DE LIMA, nasceu 
em Itapetininga, São Paulo, aos vinte 
e cinco de abril de mil novecentos e 
quinze. Estudou até o terceiro ano da 
Faculdade de Direito de São Paulo, 
preferindo, conforme sua vocação, o 
curso do Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo, onde conheceu 
Mário de Andrade e outros mestres do 
Folclore; exerceu o magistério, dedi- 
cando-se a estudos e ensino da História 
da Música e Folclore Nacional. Fundou 
e dirigiu a Revista «Folclore», deixan- 
do vasta obra nesse campo, como ,<O 
Folclore na História Paulista». aABC 
do Folclore» e biografias do Pe. José 
Mauricio, Gregbrio de Matos e Mário 
de Andrade, além de inúmeros artigos 
em jornais e revistas. Ao encerrar sua 
comovente oração, Duilio Crispim Fa- 
rina salientou: «Nesta despretensiosa 
síntese emocional, rememoramos as 
virtudes, a ação, o talento, o saber 
do homem brasileiro que se dignificou 
dignificando, exalçou, exaltando-se. Ad 
mortalitatem! Que assim seja! Mor- 
reram para viver sempre!». Terminado 
o erudito necrológio, o orador recebeu 
os aplausos do plenário. Eh seguida, 
o Sr. presidente deu a palavra ao con- 
sócio Roberto Machado Carvalho que 
solicitou o registro em Ata de um voto 
de congratulações com o primeiro ora- 
dor Duílio Crispim Farina pelo pronun- 
ciamento daquele belo necrológio; a se- 
guir, solicitou um voto de saudade pela 
passagem do cinquentenzirio de faleci- 
mento de Theoáoro Sampaio, dia 15 de 
outubro. e comunicou a realização 
de uma sessão solene no dia 9 de 
dezembro, à s  16 horas, em conjunto 
com a Academia Paulista de História, 
pelo transcurso do centenário de nas- 
cimento do Dr. Armando de Salles 
Oliveira, devendo o programa constar 
de quatro palestras referentes ao ho- 
mem, o político, o administrador-es- 
ladista e o fundador da Universidade 
de São Paulo, a serem pronunciadas, 
respeztivamente, pelos consócios José 
Benedito Silveira Peixoto, Vinicio Stein 
Campos, Pedro Ferraz do Amara1 e 
Raul de Andrada e Silva. Xada mais 

havendo a tratar, o Sr. presidente Ly- 
curgo de Castro Santos Filho agrade- 
ceu a presença da sra. Honorina de 
Argolo Cerqueira Falcão e do Prof. 
Gilberto Marques de Freitas Guima- 
ráes, bem como dos presentes no audi- 
tório, consócios e visitantes e deu por 
encerrada a sessão. Para constar, eu, 
Roberto Machaao Carvalho, redigi a 
presente Ata que, após lida, discutida 
e aprovada. vai assinada pelo sr. pre- 
sidente, primeiro e segundo secretá- 
rios. Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Roberto Machado Carvalho. Desidérig 
Alfrcdo Fontana. 

ATA DA SESSAO 
DE 9 DE DEZEMBRQ DE 1987 

Aos nove dias do mss de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete, 
realizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
rua Benjami? Constant. 158. 1 9  andar, 
Capital. uma sessáo solene comemora- 
tiva do centenário de nascimento do 
Dr. Armando de Salles Oliveira, ex-go- 
vernador de São Paulo, sob o patrocí- 
nio do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo e da Academia Paulista 
de História. Tomaram assento à mesa, 
os acadêmicos Lycurgo de Castro San- 
tos Filho e Odilon Nogueira de Matos, 
presidentes do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo e Academia 
Paulista de História, respectivamente, 
o 1 9  secretário Vinicio Stein Campos, o 
29 secretário Roberto Machado Carva- 
lho e o 19 orador oficial Duílio Crispim 
Farina. Dando inicio à sessão, o sr. 
presidente do Instituto, convidou para 
participar da mesa a s  seguintes perso- 
nalidades: Da Maria Conceição Vicente 
de Carvalho, da família do homenagra- 
do, sr. Ministro Otávio Marcondes Fer- 
raz, Pe. Hélio Abranches Viotti, repre- 
sentando a Associação dos Cavaleiros 
de São Paulo e a Academia Cristã de 
Letras, escritor-poeta Cyro Pimentel, 
da Academia Paulista de Letras, ProI. 
Antonio d'Avila, representando a &:.a- 
demia Paulista de Educação, J. Pereira, 
representando a Academia Paulista de 
Jornalismo. Compareceram as seguin- 
tes pessoas: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Roberto Machado Carvalho, J.R. 
de Araújo Filho, Maria Conceição Vi- 
cente de Carvalho, Tsunezo Sato, Paul 
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Dnriovan Kigar, Nicolau Tuma, Regi- 
naldo Moreira de Miranda, Manoel Au- 
gusto Vieira Neto, Mário Savelli, José 
Claudino da Nóbrega, Antonio Barbosa 
Lima, Moacir França, Geraldo Sesso 
Junior, Walter Fonseca, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Raul de 
Andrada e Silva, Silvio Marone, Vera 
Silveira de Oliveira, Lucia Garcia Fer- 
raz do Amaral, Pedro Ferraz do Ama- 
ral, Divaldo Gaspar de Freitas. Mário 
Santos, Desidério Alfredo Fontana, 
Moisés Gicovate, Paulo Pereira dos 
Reis, José Geraldo Evangelista, Anto- 
nio d'ávila, Vinicio Stein Campos, J. 
Pereira. Duilio Cvispim Farina, Odilon 
Nogueira de Matos, Octávio Marcondes 
Ferraz, Cyro Pímentel, Rudolf Robert 
Hinner, A.B. Galvão Bueno Trigueiri- 
nho, Waldemar do Amaral Gurgel 
Vianna, Paulo Romhno, José Benedito 
Silveira Peixoto. Em seguida, o sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho passou a presidência da sessão 
ao acadêmico Odilon Nogueira de Ma- 
tos, presidente da Academia Paulista 
de História, o qual, após agradecer a 
distinção, anunciou a execução do Hino 
Nacional Brasileiro, pela Banda da 
Polícia Militar do Elstado de SSio Paulo, 
sob a regência do Tenente Roberto 
Vendrarnini. Uma salva de palmas 
brindou a participação da tradicional 
Corporação Musical, na solenidade. Em 
seguida, o sr. presidente comunicou 
que, conforme a programação ampla- 
mente divulgada, quatro oradores iriam 
prestar seus depoimentos, abordando 
diferentes aspectos da vida e obra do 
notável estadista de São Paulo, Arman- 
do de Salles Oliveira. Conviòou então, 
o consócio J.B. Silveira Peixoto para 
falar sobre Armandc de Salles Oliveira, 
o Homem. O orador relembrou as  
origens da familia Salles Oliveira, 
o nascimento, os estudos, o senso de 
responsabilidade pelos ancargos de fa- 
mília, a formação do caráter, a s  afini- 
dades com o sogro, 3 jornalista Julio 
Mesquita, a participação na Revolução 
de trinta e dois, a passagem pelo Exe- 
cutivo paulista, o exílio ap6s o golpe 
de trinta e sete e o retorno à Pátria 
em abril de mil novecentos e quarenta 
e cinco, falecendo pouco depois. A se- 
guir, usou da palavra o consócio Vinicio 
Stein Campos para falar sobre Armail- 
do de Salles O'liveira, o Político. O 
orador recordou fatos que presenciou 

durante a campanha presidencial do 
ilustre paulista em mil novecentos e 
trinta e sete e alguns trechos de seu 
discurso, dizendo que, com o astado 
Novo, o Brasil perdia a rara oportu- 
nidade de eleger um candidato muito 
bem preparado para ocupar a presi- 
dência da  República. Dando prossegui- 
mento, proferiu sua palestra, o acadê- 
mico Pedro Ferraz do Amaral que 
tratou de Armando de Salles Oliveira, 
o administrador. Ressaltou as grandes 
qualidades de estadista do eminente 
homem público e sua disposiçáo em 
implantar na administração pública, 6s 
modernos e racionais métodos de orga- 
nização científica do trabalho e produ- 
ção, relacionados com os estudos do 
Instituto de Organização Científica 
do Trabalho, IDORT, instalado em 
23 de julho de mil novecentos e trinta 
e um. Dando prosseguimento, falou o 
cons6cio Raul de Andrada e Silva, 
tratando do tema Armando de Salles 
Oliveira, o fundador da  Universidade de 
São Paulo; o orador lembrou a s  idéias 
do estadista sobre o problema nacional 
da Educação, ressaltando sua convicção 
sobre a importância da formação das 
elites culturais para o desenvolvimento 
do país. Citou alguns nomes dos gran- 
des mestres contratados na França, 
Itália e Alemanha para participar da 
fundação e primeiros tempos da USP, 
criada por Lei que assinou em vinte 
e cinco de janeiro de mil novecentos e 
trinta e quatro; encerrou, ressaltando 
os objetivos do fundador, isto 6, for- 
mar pesquisadores científicos e profes- 
sores para o magistério. Todos os 
oradores receberam prolongados aplau- 
sos do auditório, considerando o bri- 
Ihantismo de suas exposições. O sr. 
presidente W l o n  Nogueira de Matos, 
èlogiou os trabalhos apresentados, bem 
como a justa homenagem que o insti- 
tuto Histbrico e Geográfico de São 
Paulo e a Academia Paulista de Histó- 
ria, acabavam de prestar ao inolvidável 
estadista de São Paulo, pela passagem 
de seu centenário de nascimento, dia 
24 de dezembro; congratulou-se ainda 
com a Secretaria do instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo pelos tra- 
bslhos de coordena<;áo daquele evento. 
Em seguida, passou a presidência ao 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho para, em nome das entidades 
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promotoras, encerrar a solenidade. O 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho agradeceu a presença dos ilustres 
componentes da mesa e do seleto au8i- 
tório, convidou a todos para um coque- 
tel de confraternização de final de ano, 
no sétimo andar e deu por encerrada 
s sessão solene. Para constar, eu, RQ- 
bcrto Machado Carvalho, 29 secretário, 

lavrei a presente Ata que, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, 1 9  e 29 secretários. Em 
tempo: onde se lê Instituto de Orga- 
nizacão Científica do Trabalho, leia-se: 
Instituto de Organização Racional do 
Trabalho - IDORT. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Desidério Alfredo Fonta- 
na, Roberto Machado Carvalho. 

ATA DA ASSEWLSIA GEWIL DO INSTT'MJ'i'O HIST6IWCO E GEiOGRAFI(JO 
DE SAO PAULO PARA A m Ç A 0  DA DIRETORIA DA ENTIDADE PARA 

O TRUGNIO 1987/1990 EM REUNIAO ORDINÃRIA 

Ao primeiro dia de outubro de mil novecentos e oitenta e seis, na sede do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sito à rua Benjamin Constant 
nv 158, nesta Capital, no auditório do 1 9  pavimento, o sr. Presidente dr. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, assessorado pelos consócios Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho e Moisés Gicovate, respectivamente segundo e primeiro secre- 
tários. Presente número regimental de sócios, declarou abertos os trabalhos da  
sessão, pedindo, a to  contiuo,  que os presentes indicassem o nome de consócio 
para presidir, em seu lugar, a referida sessão, face a impedimento regimental. 
Com a palavra, o consócio Lauro Ribeiro Escobar indicou o consócio Desembar- 
gador Manoel Augusto Vieira Neto para presidir a dita assembléia, que, agrade- 
cendo s honraria, tomou assento na mesa diretora dos trabalhos. Ato contínuo, 
designou os consócios Moisés Gicovate e Antonio Barbosa Lima para servirem 
como secretários da sessão, e, os consócios Lauro Ribeiro Escobar e Geraldo 
Sesso Junior para escrutiiadores. Em seguida, o senhor Presidente deu início 
à votação, determinando ao secretário Moisés Gicovate que procedesse a cha- 
mada dos presentes, de conformidade com as  assinaturas apostas no livro pró- 
prio. Antes, porém, que o primeiro consócio votasse, prestou a Assembléia justa 
homenagem ao eminente historiador Ernani Silva Bruno, permanecendo um mi- 
nuto em silêncio. As dezoito horas, o Sr. Presidente deu por encerrada a votaç5o 
e os escrutinadores procederam à contagem dos envelopes depositados na urna, 
encontrando setenta e quatro, precisamente o número dos que assinaram o Livro 
de Presença. Procedendo à apuração, os escrutinadores, com assist6ncia de todos 
os demais componentes da Mesa, verificaram o seguinte resultado: - para Pre- 
sidente: Lycurgo de Castro Santos Filho, 74 votos; l v  Vice-presidente: Heliodoro 
Tenório da  Rocha Marques, 74; 29 Vice-presidente: Mário Savelli, 73; 39 Vice-pre- 
sidente: Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 72; 1 0  Secretário: Vinicio 
Stein Campos, 73; 29 Secretário: Roberto Machado Carvalho, 74; 3Q Sec reMo:  
Célio Salomão Debes, 74; 49 Secretário: José Leandro de Barros Pimentel, 74; 
1 9  Tesoureiro: Douglas Michalany, 74; 29 Tesoureiro: Adauto Fernandes de An- 
drade, 74; lv Orador Oficial: Duílio m s p i m  Farina, 73; 2Q Orador Oficial: Israel 
Dias Novaes, 73; 1 9  Bibliotecário: Padre Hélio Abranches Viotti, 74; 29 Biblio- 
tecário: Henriquei Losinskaõ Alves, 74; Remerotecário: Raul de Andrada e Silva, 
73; Diretor do Museu, Arquivo e Documentação: Odilon da Costa Manso, 74. 
Não se registraram votos em branco. Ato contínuo, pelo Sr. Presidente foram 
proclamados os eleitos, sendo suas palavras recebidas por calorosa salva de pal- 
mas. Com a palavra, o presidente eleito Lycurgo de Castro Santos Filho pediu 
fossem consignado em ata  um voto de louvor ao sr. Presidente da Assembléia 
e aos demais componentes da  mesa pela maneira como se houveram durante a 
solenidade. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada 
a reunião, agradeceu o comparecimento dos presentes e mandou que se lavras- 
se a presente ata, o que foi feito por mim, Antonio Barbosa Lima, a qual, lida e 
achada conforme é assinada pelo sr. Presidente, por um secretário e por todos os 
demais sõcios que desejarem fazê-lo. Lycurgo de Castro Santos Filho, Presidente. 



RELATORIO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO 

E X E R C Í C  

A Diretoria do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, em obediên- 
cia à disposição estatutária - art. 16 
combinado com o art. 30 - apresenta 
o Relatório Aniial das atividades da 
Entidade, referente ao exercício do 
ano de 1986. 

apesar da difícil conjuntura sócio- 
-econômica que a Nação atravessa, em 
função do piam cruzado, o Instituto 
preencheu satisfatoriamente a s  suas 
finalidades, realizando o seu programa 
cívico-cultural. 

A semelhança do período anterior, o 
ano de 1986 foi de intensa atividade 
político-partidária e vibração cívica em 
decorrbcia das eleições de novembro 
e transformaçáo econômica e social ein 
andamento, como decorrência do exer- 
cício da democracia para a sua inte- 
gral instalação. 

SESSGES PLENARIAS KEALJZADAS 

No decurso do ano de 1986 foram 
realizadas: 1 sessãc solene, 8 sessóes 
culturais, 8 sessões administrativas, 4 
sessões extraordinárias, 1 sessão magna 
e ainda 2 Assembléias, 6 reuniões da 
Diretoria e 13 reuniões do Centro de 
Estudos Históricos - CEHIS. 

SESSAO ADMINISTRATIVA 
INAUGURAL 

Na sessão administrativa que mar- 
cou a inauguração dos trabalhos, reali- 
zada a 15 de janeiro, foi lido o Rela- 
tório e oferecido o Balanço referente 
ao exercício de 1985, pelo dr. Moisés 

Gicovate, primeiro secretário. Postos 
em discussão foram ambos aprovados 
pelo plenário, por unanimidade, sob JS 

aplausos dos presentes. 

SEBSSAO SOLENE DE JNÍCIO 
DAS ATMDADES SOCIAIS 

Na tradicional sessão cívico-cultural, 
realizada a 25 de janeiro, o Prof. Vi- 
nício Stein Campos, l~ Orador Oficial, 
proferiu brilhante oração rememorando 
as  importantes figuras ligadas indisao- 
luvelmente à fundação de S&o Paulo. 
Lembrou igualmente a instalação do 
Instituto Histórico a Geográfico de 
S&o Paulo. 

SESSOES PLENARIAS - VULMG 
E FATO8 HISTORICOS 

RELEMBRADOS 

Foram homenageados vultos que se 
destacaram nas ciencias, letras e artes, 
figuras históricas, personagens políti- 
co-culturais. Os oradores, de inscrição 
voluntária ou solicitada, ou designn- 
dos pelo senhor Presidente, versaram 
assuntos diversificados, evidenciando 
cultura em conhecimentos de sua es- 
pecialidade e cuidado especial no pre- 
paro a e  seus trabalhos. No curso dos 
trabalhos de todas a s  sessóes, ocorre- 
ram intervenções oportunas, aditamen- 
tos ou acréscimos relativos ao assunto 
oferecido, e que foram registrados nas 
atas. Importante, pois, a colaboração 
dos confrades presentes. Elm ordem de 
data, temos a registrar: 

A 5 de fevereiro, o DT. Israel Dias 
Novaes discorreu acerca de sua d m -  



pressoes de viagem nos países socialis- 
tasw. 

A 5 de março, o Dr. J. Pereira dis- 
sertou sobre «As frases que a História 
guardou». 

A 2 de abril, o Prof. Roberto Ma- 
chado Carvalho versou o terna «O Mu- 
seli Republicano». 

A 7 de maio, o Prof. José da Veiça 
Oliveira discorreu sobre «Carlos Gomes 
- gloria ndcional e mundial,. 

A 4 de junho, o Prof. Vinício Stein 
Campos dissertou sobre «O Centenário 
de Fernando Costa,. 

A 2 de julho, o Prof. Moisés Gicova- 
te versou o tema «Aspectos modernos 
da Geografia». 
4 6 de agosto, o Dr. J. Pereira dis- 

correu sobre «A relação homem/animal 
na História». 

A 3 de setembro, o Dr Jose Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho discorreu 
sobre o «Centenário do nascimento do 
Dr. José Bueno de Oliveira Azevedo,. 
RTa oportunidade o consócio e acadê- 
mico Paulo Bonfim leu soneto de auto- 
ria de Lauro Bueno de Azevedo, filho 
do homenageado, intitulado <& beira 
do teu túmulo ajoelhado». 

Também usou da palavra, o consócia 
Antonio de Arruda Dantas focalizando 
com mestria a «Literatura Paulistaz. 

Ein data de 17 de setembro, o Prof. 
Roberto Machado Carvalho abordou 
alguns problemas do ensino em São 
Paulo e o Ur. J. Pereira falou sobre 
a data de 9 de setembro em que se 
comemora o «Dia dos Direitos Auto- 
rais». 

SESSOES EXT'RAORDINARIAS 

A 3 de fevereiro, sessão em home- 
nagem ao eminente e pranteado Pre- 
sidente do Instituto, DT. José Pedro 
Leite Cordeiro. Usou da palavra o 
Prof. Vinício Stein Campos, l* orador 
oficial. 

A 23 de maio, Vigília Cívica Religio- 
sa dos despojos do ilustre ex-presiden- 
te Aureliano Leite. 

A 4 de junho, sessão especial de par- 
ticipacão da <Semana Anchietax Como 
orador o Prof. Vinício Stein Campos. 

A 3 de dezembro, sessão especial em 
homenagem ao centenário de nascimen- 
to do ex-presidente Aureliano Leite. 

SESSÁO MAGNA EM MEMORIA 
DO8 SOCIOS FALECIDOS 

A sessão de 22 de outubro foi desti- 
nada a homenagear os sócios falecidos 
durante o exercício. O Prof. Vinício 
Stein Campos, 19 Orador oficial, de for- 
ma sentida, proferiu palavras de preito 
aos que nos deixaram, como segue: 

- GRANDE BENhWÉRJ'JW: - José 
Pedro Leite Cordeiro, FGrnesto de 
Moraes Leme. 

- EiW3RXTO: - Miguel Fanchini 
Neto. 

- TITULAR: - Exnani Silva Bruno, 
Ruy Martins Ferreira. 

- MQNOKARIO: - Willianl Roberto 
Marinho Lutz, Luis da Câmara Cas- 
cudo, Ibiapaba cie Oliveira Martins. 

-- CORRESPONDENTE. NACIONAL: 
-- Pedro Alves Camelo, Lauro Mon- 
teiro de Carvalho e Silva, Ruben 
Borba Alves de Moraes. 

QUADRO SO<;rAL 

No decurso do Exercício de 1986 foi 
eleito e tomou posse o seguinte mem- 
bro : 
- TITULAR: - Elizabeth Leopoldina 

Loibl. 

- POSSE DlE SSbCTO: 
SõCIO Desidério Alfredo Fontana. 
PATRONO Euclydes de Oliveira 
Figueiredo. 

Por decisão da  Diretoria ficaram 
suspensas novas admissões de sócios 
até o final do exercício de 1986. 

REUNIÕES DO CEHCS 

As reuniões do Centro de Estudos 
Históricos - CEHIS - prosseguiram 
regularmente, das 17 as 18 horas, na 
20 e 4* quarta-feira, presididas pelo Dr. 
Lycurgo de Castro Sailtos Filho, presi- 
dente. 

Foram realizadas 13 sessòes do 
CEHIS em que forain discutidos assun- 
tos históricos, cumprindo salientar a 
participação do Presidente, de J. Pe- 
reira, Ruy Calazans, Roberto Machado 
Carvalho, Odilon Nogueira de Matos, 
Moisés Gicovate José Geraldo Evan- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 217 

gelista. entre outros, oferecendo comu- 
nicações. 

Atas registram os eventos em livro 
especial. 

PREENCHiMENTO DE VAGAS 
NA DIRETORIA 

Foi preenchida a vags de Presidente, 
eleito o Dr. Lycurgo de Castro Santos 
Filho. Para  a vaga de 1 9  Tesoureiro 
foi eleito o Dr. Douglas Michalany. 
Assembléia realizada em data de 19 
de março. 

ELEIÇAO DE DIRETO- PARA 
O T'RIRNIO 1987/1990 

Em Assembléia realizada a 1 9  ae 
outubro foi eleita a Diretoria que presi- 
dirá os trabalhos no triênio 3987/1990. 

Presidente - Lycurgo de Castro San- 
tos Filho. 

1 9  Vice-presidente - Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques 

20 Vice-presidente -- Mário Savelli. 
39 Vice-presidente - Augusto Bene- 

dito Galvão Bueno Trigueirinho. 
1 9  Secretário - Vinício Stein Cam- 

pos. 
29 Secretário - Roberto Machado 

Carvalho. 
30 Secretário - Céiio Solomão Debes. 
49 Secretário - José Leandro de Bar- 

ros Pimentel. 
1 9  Tesoureiro - Douglas Michalany. 
29 Tesoureiro - Adauto Fernandes 

de Andrade. 
19 Orador Oficial - Duílio Crispim 

Farina. 
29 Orador Oficial - Israel Dias No- 

vaes. 

19 Biblioteckrio - Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti. 

29 Bibliotecário - Henrique Losins- 
kas Alves. 

Hemerotecário - Raul de Andrada 
e Silva. 

Diretor do Museu, Arquivo e Docu- 
mentação - Odilon da Costa Manso. 

Temos a lamentar o falecimento, em 
24 de outubro de 1986, do saudoso con- 
frade Coronel Adauto Fernandes de 
Anerade, que havia sido reeleito para 
o cargo de 29 Tesoureiro. 

BIBLIOTECA - HEMERiOTIW-4 - 
MUSEU 

Durante o exercício de 1986, o acer- 
vo da Biblioteca foi acrescido de 143 
volumes, alguns por compra, sendo a 
maioria proveniente de doações devidas 
a consócios do Sodalício, publicações 
de Universidades, institutos Históricos 
de outros Estados, Secretaria Estadual 
e Municipal de Cultura. Bibliotecá da 
E'ditora do Exército, e outras Insti- 
tuições. 

Foram classificados, catalogados e 
feito o preparo técnico. As respectivas 
fichas foram alfabetas r arquivadas. 

Foram recebidos 420 exemplares eli- 
t re periódicos e jornais. E foram aten- 
didos 300 consulentes. 

Correspondência recebida: em núme- 
ro de 68; correspondência expedida: em 
número de 18. 

A cargo da Biblioteca houve o envio 
de exemp!ares da Revista do Instituto 
para a capital, interior e outros Esta- 
dos e ainda para o mterior.  As soli- 
citações são atendidas. 

Quanto a H e m e r o t e c a  e Museu, 
acham-se fechados temporariamente, 
em virtude de reforma. em andamento. 

SECRETARIA E TESOURARIA 

A Secretaria cumpriu integralmente 
as  suas funções, estando os serviços em 
dia. Foram expedidos 65 ofícios. 

A Tesouraria também mantém os 
seus trabalhos em dia, sendo que o 
Diretor 1 9  Tesoureiro comunica regu- 
laiamente, em plengrio. a situação da 
mesma. Graças a entendimentos com 
o Banco Itamarati, por intermédio do 
Dr. Mário Savelli, Douglas Michalany 
e Moisés Gicovate, houve 'pequeno 
acréscimo no aluguel, que fora preju- 
dicado pelo «Plano Cruzado». 

Devidamente autorizada, efetivou a 
Diretoria a venda cio aparelho de mi- 
crofilmagem, antigo e em desuso, pela 
importância Be Cz$ 75.000.00 (setenta 
e cinco mil cruzados). 
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PESSOAL 

Conta o Instituto com um corpo de 
funcionários de alto nível, salientan- 
do-se por sua dedicação e eficiência. 
Apesar do número reduzido de funcio- 
nários, os trabalhos estão em dia e em 
perfeita ordem. 

DIRETORIA 

A Diretoria reuniu-se regularmente. 
As suas decisões, sempre foram leva- 
das ao conhecimento do plenáric ou 
a ele submetidas para a aprovação, 
quando necessário. 

Foi instituído o oferecimento de um 
chá, à s  17 horas, que será servido aos 
consócios presentes às reuniões da 1 4  
e 39 quarta-feira de cada mês. 

Além da participação dos consócios 
que proferiram palestras nas reuniões 
culturais do Instituto, na 10 quarta-fei- 
r a  de cada mês, o Instituto patrocinou 
a realização a e  Cursos, em número de 
dois, durante o Exercício de 1986. 

Em colaboração com o Instituto Ge- 
neal6gico Brasileiro, sob a égide da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, realizou-se o 109 CURSO 
D'E GGENEALOGIA E HEiRÃLDICA, 
sobre o tema «Fatos Genealógicos e 
Heráldicos de Sorocaba e Região», em 
uin total de 7 conferências e aulas 
práticas. 

- Instalação do Curso presidida pelo 
SecretBrio Municipal de Cultura, 
dr. Jorge Yunes. 
Aulas : 

- AÇAO SOROCAEUNA NO SER- 
T A 0  CAIYIVAFCIANO 
Conferencista: Prof. Vinício Stein 
Campos 

- HERALDICA CZVICA DE SORO- 
CABA E REGIAO 
Conferencista: Lauro Ribeiro Esco- 
bar 

Conferencista: dr. Geraldo Bonadio 

- O LIBERALISMO EXVí SOROCABA 
Conferencista: dr. José Aleixo Ir- 
mão 

-- O FUNDADOR DE SOROCABA 
Conferencista: dr. Adolfo Trioli 

-- Encerramento do Curso com entre- 
ga  de diplomas aos participantes. 

Em colaburação com a ACADEMIA 
CRISTÃ DE L ~ T R A S ,  foi realizado o 
curso - :<Análise Apologética sobre 
as Aparições de Nossa Senhora». 

- Abertura pe:o Presidente da Acade- 
mia Cristã de Letras, Acadêmico 
hlanoel Vitor. 

- Conferência inicial : Nossa Senhor.s 
de Fátima 

Conferencista: Rev. Monsenhor 
Hugo Munari, Grão-Prior da Ordem 
Equestre do Santo Sepúlcro de Je- 
rusalém 

- A seguir: 

- NOB8A SBNHOR-4 DAS GRslÇAS 
Conferencista: Acadêmico Mário 
Savelli 

- NOSSA SENHORA DE LOURDES 
Conferencista: Acadêmico Duílio 
Crispim Farina 

- NOSSA SENHORA DE ME[DJTi- 
WRJE, PADROEIRA DA IUGOS- 
LAVIA 

Conferencista: Acadêmico Adérito 
Calado 

Através do presente Relatório, visa- 
mos ofertar aos ilustres membros do 
Instituto, os informes essenciais acerca 
do ocorrido no decurso do Exercício 
de 1986. 

A Diretoria agradece a valiosa cola- 
boração recebida, que permitiu levar a 
bom termo os trabalhos. E coloca-se 
ao inteiro dispor do egrégio Plenário, 
para todo e qualquer esclarecimento 
que desejar ou julgar necessário. 

- O BANDEIIEISMO SORQCABANO 
Conferencista: Prof. Adilson Cesar MO1SES GICOVATE - 19 Secrethrio 

- T R O P ~ S M O  E GMNDES TRO- LYCURGO DE CASTRO SANTO6 
PEIROS SOROCABANOS FILHO - Presidente 



INSTITUTO HISTORZ<40 E G ~ R A F I C i O  DE SAO PAULO 

C.G.C. 62.926.977/0001-91 

BALANÇO PATRJMONIAL ENCEXRADO EM 31 nE DEZEMBRO DE 1986 

-- 
VARTAiQ6EiS PASSWAS VAMAG6E;S ATIVAS 

---- 
DESPESA RzC4XXTA 

CJ Administração .......... 36.011,82 Aluguel ................... 264.529,04 
C/ O Pessoal ............. 164.229,71 Condomínio ................ 74.628,11 
C/ Previdência ............ 29.251,19 Revistas .................. 710,OO 
C/ O Prédio .............. 116.639,37 346.132,09 Telefone .................. 230,32 340.097,47 

Colares ................... 300,OO 
Diplomas .................. 20,OO 
Doação .................... 700,OO 
Rendas Diversas .......... 75.000,OO 76.020,OO 

VARLAÇAO EOONOMICA F1NANC.MR.A 

Superavit do Ekercicio ................. 115.556,12 Aplicações .............................. 45.570,74 



- - 
ATIVO P A S S I V O  

IMOBILIZADO PERMANENTE 

....... ................ Móveis e Utensílios 360,13 Patritnônio 91.006,07 ................. Instalações ................ 4,40 Superavit 115.556,12 206.562,19 
................. Biblioteca 16,82 

Telefone ................... 34,35 415,71 

Caixa ..................... 149,28 
Bcos. c/Movimento ........ 51.841,50 51.990,78 

Aplicações Financeiras .................. 154.155,70 

206.562,19 

a)  Lycurgo de Castro S,antos Filho a )  Douglas bflchalany a )  Odette Ferraz 
Presidente 1 9  Tesoureiro Contador CRC.SP-25.445 

PARECE8 DA WMI-O DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balanço do Movimento Financeiro de 1986, do Instituto Histórico e Geográfico de Sao 
Paulo, encerrado em 31 de dezembro de 1986, bem como o Livro Caixa e todos os documentos e demonstra.ções que 
o ilustram, achamos tudo em perfeita ordem, podendo por isso sugerir sua aprovação pelo plenário reunido conforme 
determina o artigo 30 dos Ektatutos. 

a )  Itarriar Bopp a )  Paulo Romano a)  Manoel V. de Azevedo 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRAFICO DE SAO PAULO 

E X E R C Í C I O  - 1 9 8 7  

A Diretoria do Instituto Histórico e - 10 Secretário -- Vinício Stein Cam- 
Geográfico de Silo Paulo, de conformi- pos. 
dade com as disposições estatutárias e 
regimentais pertinentes, apresenta aos - 2' Secretári0 - RobertO Machado 
senhores associados o Relatório de suas Carvalho. 
atividades no exercício de 1987, a - 3Y  Secretário - Célio Salomão De- 
saber: bes. 

- 40 Secretário - José Leandro de 
SESMES PLENARIAS Earros Pimentel. 

Foram realizadas 27 sessões no exer- - 10 Tesoureiro - Douglas Michalany. 
cicio, sendo: 1 sessão solene, 1 sessão 
magna, 9 sessões culturais, 3 sessões - 2' Tesoureiro - vago pelo faleci- 
extraordinárias, 9 sessóes administrati- mento, no ano anterior, do confrade 
vas e 4 reuniões ãe Diretoria. eleito - Adauto Fernandes de An- 

drade. O cargo foi provido em 25 

SESSAO ADMlXISTKATIVA 
de fevereiro, pelo consócio Itamar 
Bopp, eleito em sessão extraordiná- 
ria dessa data. 

Realizou-se a 14 de janeiro a sessão - 1 0  Orador Oficial - Duílio Crispim preparatória do exercicio, quando fo- Farina. 
ram lidos. discutidos e a~rovados  ris 
respectivos relatórios dc exercício ante- - 2" Orador Oficial - Israel Dias NO- 
rior. vees. 

A 25 de janeiro, Dia de São Paulo, 
promoveu-se a competente comemora- 
ção, e empossou-se a Diretoria eleita 
para o triênio 1987-1990, e assim cons- 
tituida: 

- Presidente - Lycurgo de Castro 
Santos Fllho. 

- 10 Vice-presidente - Heliodoro Te- 
n6rio da Rocha Marques 

- 2~ Vice-presidente Mário Savelli. 

- 30 Vice-presidente - Augusto Bene- 
dito Galváo Bueno Trigueirinho. 

1 0  I3ibliotecArio - Pe. Héiio Abran- 
ches Viotti. 

- 20 Bibliotecário - Henrique L. Al- 
ves. 

- Hemerotecário - Raul de Andrada 
e Silva. 

- Diretor do Museu, Arquivo e Do- 
cumentação - Odilon da Costa 
Manso. 

O dr. Duilio Crispim Farina, com a 
erudição e brilho que lhe são peculia- 
res, proferiu a oração comemorativa 
do Dia de São Paulo e reabertura das 
atividade? culturais do Instituto. 
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Nas sessões plenárias, de fevereiro 
a setembro, foram apresentados os 
seguintes trabalhos pelos respectivos 
autores: J. Pereira - «O Universo das 
não palavras e a Hist6ria»; José da 
Veigz Oliveira --- <:Heitor Villa Lobos. 
um compositor muito especial -- Cen- 
tenário de seu nascimento)); Antonio 
Roberto de Paula Leite --- «Lembran- 
ças de FCknani Silva Bruno»; Walter 
Fonseca - «O Patrono do Serviço de 
Saúce do Exército - General Médico 
dr. João Severiano da Fonseca»; Viní- 
cio Stein Campos -- «O fundador de 
Capivari Cônego dr. João Ferreira 
de Oliveira Bueno»; Desidério Alfredo 
Fontana - ~ 6 5  anos da Semana de 
220; Moisés Gicovate - «Guerra do 
Contestado)). 

CENTRO DE ESTUDOS 
HISTORIW - CEHIS 

De conformidade com a prática ado- 
tada desde sua instalação, o Centro 
3e Bstudos Históricos, que congrega 
9s confrades especialmente voltados 
para os estudos e pesquisas históricas, 
reuniu-se regularmente no gabinete do 
51. Presidente nas 4.-feiras em que 
não se realizam sessões do Sodalício, 
num total de 19 reuniües, com exame 
de matéria de relevante interesse local 
e nacional. 

Além da sessão extraordinária de 25 
de fevereiro, destinada à eleição do 29 
Tesoureiro, Itamar Bopp, o Instituto 
promoveu mais uma sessão extraordi- 
nária de 26 de agosto, em homenagem 
ao Dia do Soldado, e a sessão de 9 
de dezembro, comemorativa do Cente- 
nário de nascimento do grande paulis- 
ta Armando de Salles Oliveira, sobre 
o qual falaram José Benedito Silveira 
Peixoto, Vinício Stein Campos, Pedro 
Ferraz do Amara1 e Raul de Andrada 
e Silva 

C U R S O S  
ESCRAVIDAO E ABOLIÇAO 

Foi promovido de 1 a 4 de setembro, 
um Simpósio de História relativo à 

Escravidão e Abolição, durante o qual 
se realizaram 14 sessões, com apresen- 
tação de trabalhos pelos seguintes con- 
sócios : 
- Abertura e discurso do dr. Lycurgo 

de Castro Santos mlho, presiden- 
te do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de S5o Paulo. 

- Expositor: Odilon Nogueira de Ma- 
tos - «Fontes para o estudo do 
Abolicionismo~. 

- Ekpositor: Vkiício Stein Campos - 
«Os acontecimentos hist6ricos que 
se anteciparam ao 13 de maio de 
1888,. 

- Ekpositor: José Geraldo Evangelis- 
ta - <Escravidão e Abolição na 
Alta Mogiana - o caso de Francas. 

- Ekpositor: Duílio Crispim Farina - 
«O negro e a ar te  no Brasil,. 

- Ekpositor: Délio Freire dos Santos 
- <A iconografia do negro no Bra- 
sils. 

- Ekpositor: Roberto Machado Carva- 
lho - «Aspectos da escravidão no 
vale do TietêB. 

- Ekpositor: Maria Lúcia de Souza 
Range1 Ricci - «A sociedade brasi- 
leira e a c r i açh  da  Guarda Negra,. 

- Ekpositor: J. Pereira - «Imprensa 
Negrav. 

- Expositor: Paulo Pereira dos Reis 
- <cImportância do estudo sobre a 
população negra: contatos sociais, 
culturais e sobrevivências culturaiss. 

- Expositor: Desidério Alfredo Fon- 
tana - «O escravo no ordenamento 
juridico brasileiros. 

- Expositor: Célio Debes - «Aspectos 
jurídicos da escravidãow. 

- Expositor: Antonio Roberto de Paula 
Leite - <A propaganda republica- 
na e a Abolição». 

- Expositor: Raul de Andrada e Silva 
- «O líbelo de José Bonifácio con- 
tra a BiscravidãoB. 

- Encerramento: Conferência do dr. 
Lycurgo de Castro Santos Filho - 
<República e Abolicão>. 

«ASPECTulS DA GESTA 
HISPANICAD 

Sob o patrocínio do Instituto, da 
Academia Cristã de Letras e da Aca- 
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demia Hispano-Brasileira de Ciêrncias, 
Artes e Letras de São Paulo, reali- 
zou-se de 4 a 27 de agosto um Curso 
sobre Aspectos da Gesta Hispânica, com 
as  palestras a cargo dos srs. Lycurgo 
de Castro Santos Filho sobre «Um Es- 
panhd Cultor da  História Médica, 
Francisco Guerra»; Prof* Célia Barre- 
tine - «Meditações sobre a Literatura 
Espanhola»; Prof. Mário Garcia Guil- 
len sobre «Deus na  Poesia Espanhola,: 
Acadêmico Hélio Damante, sobre «%o 
Pedro de Alcântara»; Cel. Reginaldo 
Moreira de Miranda, sobre «São Paulo 
no Domínio Filipino» ; Prof. Carlos 
Gonzalez, sobre «Raimundo Lulio»; 
Acadêmico Moisés Gicovate sobre «Mai- 
monides» ; Acadêmico João Carvalhal 
Ribas sobre «Don Juan, Mito da Espa- 
nha para o Mundo»; Encerramento 
pelo presidente da Academia Hispano- 
-Brasileira de Ciências, Artes e Letras 
de São Paulo, Duilio Crispim Farina. 

QUADRO SOCIAL 

Foram empossados no exercício os 
consócios e!eitos anteriormente: Cel. 
rnancisco Antonio Bianco Junior que 
escolheu para seu patrono o saudoso 
Cel. José Hypólito Trigueirinho; José 
Claudino da Nóbrega, patrono e numis- 
mata Alvaro da Veiga Coimbra; Rui 
Fernando Serrão Assis e Santos, Vice- 
-.Cônsul de Portugal, patrono Bernar- 
dino Machado e da Elizabeth Loibl, pa- 
trono José de Azevedo Santos. 

SESlSAO MAGNA 

Na sessão magna de 21 de outubro, 
em que o ilustre Orador Duílio Crispim 
Farina procedeu ao necrológio dos só- 
cios falecidos, foram comovidamente 
evocados, nas respectivas categorias 
que ocupavam em nosso quadro social, 
os saudosos companheiros: 

- COR.RESPONDENTES N A C I O - 
NAIS: José Guimarães, Newton 
Carneiro, José Honório Rodrigues, 
Silvio Julio de Albuquerque Lima, 
Gilberto de Me10 Freyre, Raul do 
Rego Lima. 

- TITULARES: Durval Breda Cardo- 
so, Adaute Fernandes de Andrade 

- EICZERITOS: Rossini Tavares de 
Lima, João Benedito Martins Ra- 
mos. 

- HONORARIOS: Edgard Cerqueira 
Falcão. Ada Rogato. 

O acervo da Biblioteca foi acrescido 
com a s  seguintes publicaçóes: - Li- 
vros: 20'3 volumes: Periódicos: 93 titu- 

As referidas publicações foram adqui- 
ridas através de doaçoes dos membros 
deste Sodalício, escritores. Bibliotecas 
de Universídades e diversas entidades 
nacionais e estrangeiras. 

0,s consócios J. Pereira e o Cel. Re- 
ginaldo Moreira de Miranda fizeram 
sucessivas doações durante o ano de 
1987. 

A Biblioteca atendeu a 400 consu- 
lentes. incluindo consultas do Arquivo 
e Jornais. 

PATRQCÍNIO PARA A PUBLICAÇAO 
DA REVISTA 

A «Associação Beneficente Major 
R r e s  de Campos» houve por bem ofe- 
recer numerário suficiente para o Ins- 
tituto Histórico, para poder editar, sob 
o patrocínio da mesma Associação, O 

número 80 da Revista do Instituto. 
Esse volume já se encontra na tipo- 
grafia em 38 prova. 

A referida Associação, os melhores 
agradecimentos do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo. 

Da mesma forma. o dr. Prudente 
Sampaio também ofereceu o seu patro- 
cínio com a entrega ao Instituto His- 
tórico de numerhrio para a publicaçáo 
do volume 81 da Revista do Instituto. 
Dentro em breve, serão os originais 
entregues a tiposafia. 

Ao dr. Prudente Sampaio, o Instituto 
Histórico e Geográfico de Pão Paulo 
agradece o valioso patrocínio. 

SECRETARIA E TESOURARIA 

Os servicos da Secretaria estão em 
ordem e em dia, achando-se os livros 
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A disposição dos interessados. Foram HORARIO DAS SESMES 
expedidos setenta ofícios e as Atas de 
todas as sessões foram lidas, discutidas O das sessões mfreu uma 
e aprovadas. pequena alteração, tendo início às 17 

A Tesouraria apresentou baiancetes horas e término às 18 horas. As 16 

mensais, aprovados em plenário e que horas, no sétimo andar é servido um 

se encontram à disposição dos interes- coquetel. As reuniões do CE%ZLS tam- 

sados. bém são realizadas das 17 as 18 horas 
na sala da presidência. 

PESSOAL Vinício Ste in  Campos - 1Q Secretário 

Nossos dedicados funcionários cum- Lyoiirgo de Wtro Smtos EWho - 
priram com eficiência suas tarefas. Presidente 
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A T I V O  P A S S I V O  

IMOBILlZADO PERMANENTE 

............... Móveis e UteilJilios ...... 360,13 Patrim6nio 206.562,19 ................ Instalações ............... 4,40 Superavit 126.761,71 333.323,W 
Biblioteca ................ 16,82 
Telefone ................. 34,35 415,71 

Caixa .................... 8.456,60 
Bcos. c/Movimento ....... 32.479,40 

Aplicações Finiuiceiraa ................ 291.972,19 

333.323,90 

a )  Lycurgo de Castro Santos Filho a)  Douglas Michalany a )  Odette Ferraz 
Presidente 1 9  Tesoureiro Contador CTU=.SP-25.445 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balanço do Movimento Financeiro de 1987, do Instituto Histórico e Geográfico de Sa0 
Paulo, encerrado em 31 de dezembro de 1987, bem como o Livro Caixa e todos os documentos e demonstrações que 
o ilustram, achamos tudo em perfeita ordem, podendo por isso sugerir sua aprovação pelo plenário reunido conforme 
determina o artigo 30 dos Elstatutos. 

a)  Luiz Wanderley Torres a) Walter Fonseca a) Adkito Augwto de Moraes Calado 



HOMENAGEM A SOCIOS FALECIDOS - 1985 

Vznicio Stein Campos 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de conformidade 
com a norma adotada desde o triênio de seu 10 Presidente - Dr. Cesário 
Mota Júnior, em 1897, reune-se solenemente nesta tarde para tributar, 
a memória dos consócios falecidos no exercício, a homenagem do seu 
respeito, da sua admiração e da sua saudade. 

Quando da festiva passagem do TV Centenário da Fundação de 
São Paulo, em 1954, ingressaram em nosso quadro social, na categoria 
de "Cornespondentes Estrangeiros" nada menos de sete ilustres histo- 
riadores uruguaios, a saber: ARIOSTO D'GONZALES, do Instituto 
Histórico e Geográfico daquele país; CARLOS PERES MONTERO, 
Diretor Geral do Ensino e Historiador de Montevidéu; DANIEL CAS- 
TELANOS, da Academia de Letras, do Instituto Histórico e Ministro 
da Instrução Pública; FELIPE FETRREIRO, Professor Universitário, 
Senador e ex-Presidente do Instituto Histórico e Geográfico; RAFAEL 
SCHIAFFINO, Historiador da Medicina e ex-Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico; RAUL MONTEIR0 BUSTAMANTE, ex-Pre- 
sidente do Instituto Histórico e Geográfico e SIMON L. LUCUIX, 
Diretor do Arquivo Geral da Nação e Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico do Uruguai. 

Através de historiador uruguaio - Sr. Crawford, autor de "La 
Provincia Umguaya de1 Tape", que recentemente esteve no sodalicio, 
chegou-nos a notícia do falecimento de todos estes associados, pelo que 
sòmente agora se registra, possivelmente com grande atraso, o desa- 
parecimento de todos estes eminentes confrades, perdas que enlutaram 
a nação amiga e abriram sensível lacuna em seus meios históricos 
e culturais. 

Ainda no quadro de nossos "Correspondentes Estrangeiros'' comu- 
nica-se o falecimento do historiador paraguaio RAMON ANTONIO 
RAMOS, da Academia Paraguaia de História e do Museu Militar de 
Assunção, eleito para esta casa em 22 de março de 1975. 

Na categoria de "Sócios Honorários", dois rudes golpes sofreu o 
Instituto, e com ele, a cultura histórica nacional, ferida no proscênio 
de seus mais altos e consagrados valores: DOM ANTONIO DE 
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ALMEIDA MORAIS JÚNIOR e DR. P W R O  CALMON MONIZ DE 
BITTENCOURT. 

Dom Antonio, natural de Paraisópolis, Minas Gerais, nascido aos 
26 de junho de 1904, filho de Antonio de Almeida Moraes e de dona 
Julieta de Oliveira Moraes, arcebispo metropolitano de Niterói, pro- 
fessor de História Eclesiástica, Filosofia e Eloquência Sacra, teve 
atuação destacada no magistério das letras históricas e religiosas, pro- 

- feriu incontáveis discursos, aulas e conferências sobre o beato José 
de Anchieta, temas históricos e introdução à arqueologia, citando-se 
especialmente, entre seus trabalhos, "A eloquência dos tempos novos", 
"Breviário de Maria", "O coração do homem Deus", "Mensagem nos 
dre hoje e amanhã". 

Sua eminência elegeu-se sócio honorário do Instituto em 18 de 
maio de 1968. 

O DR. PEDRO CALMON MONIZ DE BITI'ENCOURT, natural 
de Amargosa, Bahia, nasceu aos 29 de dezembro de 1902, filho de 
Pedro Calmon Freire de Bittencourt e de dona Maria Romana de 
Aragão Bittencourt. Realizou o seu curso secundário no Ginásio da 
Bahia, de 1914 a 1919, iniciou o curso de Direito na Faculdade de 
Salvador, vindo a concluí-10 no Rio de Janeiro em 1924. 

Nomeado, em 1925, conservador do Museu Histórico, passou a 
convivier com o importante estabelecimento fundado em 1922 por 
Gustavo Barroso, circunstância que o envolveu absorventemente na 
pesquisa histórica e o arrastou para uma vocação que o converteria 
numa das figuras mais brilhantes da cultura nacional. 

Aliás, quando da publicação de sua monumental "História de 
D. Pedro 11", em seis riquíssimos volumes, em 1975, ponto culminante 
de sua bibliografia histórica, houve quem autorizadamente o definisse 
como "Grande orador, grande escritor, grande professor, grande his- 
toriador, grande administrador, grande acadêmico, grande figura 
humana", nwerenciada como "Vulto exponencial da cultura brasileira". 

A esse tempo, Pedro Calmon, membro da Academia Brasileira de 
Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, já havia 
sido deputado estadual, deputado federal, ministro da educação, escri- 
tor, conferencista, autor de festejadas publicações históricas - "His- 
tória da civilização brasileira", "O rei cavaleiro", "História da Bahia", 
"Anchieta, o santo do Brasil", "História das bandeiras bahianas", 
"O rei filósofo", "Brasília, catedral do Brasil". Apreciado aqui e no 
exterior, como testemunham as láureas recebidas da França, de Por- 
tugal, do Chile, do Equador, da República do Líbano, da Grécia. 

Descendente de tradicional família bahiana, teve ensejo de ufa- 
nar-se de suas origens, nesta casa, quando, na abertura de um de 
nossos cursos de divulgação histórica, por ele brilhantemente inaugu- 
rado, saudado por um de nossos confrades que auto se intitulou 
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"Paulista de quatrocentos anos", Calmon, com aquela palavra torren- 
cial e arrebatadora, que era a tônica de suas memoráv.eis orações, 
teceu um hino à São Paulo e disse, emocionado, ao amável orador 
que o saudara, que ele "também era baiano da mesma idade". 

Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o notável 
brasileiro era um dos nossos associados mais antigos, pois ingressara 
nesta casa em 5 de novembro de 1937. 

Na categoria de "Sócios Beneméritos" o Instituto viu-se desfal- 
cado de um de seus companheiros mais dedicados e operosos: CORO- 
NEL ARRISON DE SOUZA FERRAZ. 

Da legendária terra pernambucana, de onde nos vieram tantos e 
tão abnegados servidores de São Paulo, sobretudo nas fileiras da glo- 
riosa milícia estadual - o saudoso companheiro, natural de Cabrobó, 
onde nasceu aos 10 de setembro de 1908, transferiu-se para São Paulo 
na juventude de seus vinte anos e iqcorporou-se à então Força Pública 
de São Paulo. 

Dotado de exaepcional espírito de iniciativa, dinâmico, inteligente, 
valoroso, foi conquistando na milícia, que servia com descortino e bra- 
vura, todos os postos, de Cabo a Tenente-Coronel, participou denoda- 
damente da gloriosa Revolução Constitucionalista de 32, graduou-se 
em todos os cursos da corporação e viu-se, afinal, contemplado com 
os dois mais altos galardões da polícia militar, respectivamente a 
patente de Coronel e o Supremo Comando da Milícia. 
qr 

Diplomou-se em Ciências Jurídico-Sociais pela tradicional Facul- 
dade do Largo de São Francisco, elegeu-se membro deste sodalício, 
participou ativamente de todas as suas promoçóes administrativas e 
culturais, e colaborou devotadamente na criação da Academia Pau- 
lista de Hisbória, da qual se tornou um dos titulares fundadores. 

Dentre os seus numerosos estudos de pesquisa e divulgação histó- 
rica, citemos aquele que nos ofereceu com fraternal carinho, numa 
edição primorosa, transcendente de entusiasmo e vibração patriótica 
- "Os grandes soldados de São Paulo". 

Serviu o sodalício cerca de 42 anos, pois, foi eleito membro do 
Instituto em 5 de maio de 1943. 

SÓCIOS EZMÉRITOS 

JORNALISTA AMADEU NOGUEIRA, nascido em Paranapia- 
caba, Sto. André, aos 8 de março de 190.5, iniciou-se no jornalismo 
através da "Folha da Manhã" e teve intensa atuação na imprensa 
diária e periódica da capital e do interior. Interessando-se pelos estudos 
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históricos, dedicou-se também â divulgação e pesquisa, como o atestam 
o seu ingresso no Instituto, em 5 de agosto de 1940, e a publicação do 
exoelente estudo biográfico do Barão de Piratininga, obra premiada 
pelo departamento de cultura do município em 1935. 

O saudoso confrade deixou ainda, além da copiosa colaboração 
na imprensa paulista, livros de contos e documentários históricos como 
- "A odisseia do batalhão Floriano Peixoto" e "Relicários". 

LEONARDO ARROYO, de S. José do Rio Preto, onde nasaeu aos 
26 de fevereiro de 1918, filho de Anibal Arroyo e de dona Teodora 
Braz Arroyo. Fez os estudos primários em Bebedouro, residiu dois 
anos em Lisboa, fnequentou a Faculdade de Direito de São Paulo, 
interrompendo os estudos para dedicar-se ao jornalismo. Foi redator 
da Folha da Manhã e da Folha de São Paulo. Colaborou nos prin- 
cipais jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro; visitou os Estados 
Unidos, a convite do Departamento de Estado Norte-Americano, pro- 
ferindo conferências sobre o Brasil, naquele país. Foi diretor do Depar- 
tamento Municipal de Cultura, membro do Conselho Estadual de Cul- 
tura e diretor da Revista da Academia Paulista de Letras. 

Elegeu-se membro do Instituto em 7 de março de 1959 e da 
Academia Paulista de Letras em 6 de Julho de 1970. Pesquisador 
histórico e escritor ficcionista de raro talento, deixou, entre outras, 
duas obras que o consagraram em nosso mundo cultural: no campo 
histórico, o valioso trabalho denominado - "Igrejas de São Paulo", 
precioso documentário histórico de nossos templos religiosos, incluído 
na coleção "Documentos Brasileiros" e na "Brasiliana", da Companhia 
Editora Nacional. Como ficcionista lança, em 1950, o volume de contos 
- "Viagem para Málaga", de igual sucesso, e incursiona mais tarde 
pela literatura infantil com seus apreciados - "Você já foi à Bahia?" 
e "Estórias do Galo e da Candinha". 

Alma desprendida e generosa, deu extraordinário testemunho de 
seu grande coração, ao doar, à Academia Paulista de Letras, sua 
valiosissima coleção de livros raros pacientemente reunidos por ele 
com a prestante colaboração do saudoso bibliófilo Olinto de Moura, 
gesto que por si s6 define, de maneira incontestável, o seu altíssimo 
merecimento. 

Arroyo foi ainda membro da Academia Paulista de História, dire- 
tor do Departamento Municipal de Cultura e, como dissemos, do Con- 
selho Estadual de Cultura, cargos que exerceu com exemplares opero- 
sidade e competência. De seus trabalhos registremos ainda - rtelação 
do Rio Tietê, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a Cultura Popular em 
Grande Sertão-Veredas. 

PAULO BARBOSA DE CAMPOS FILHO, eleito para esta casa 
em 5 de maio de 1936, o ilustre e brilhante advogado posteriormente 
nomeado diretor do departamento jurídico da Pnefeitura de São Paiùo, 
distinguiu-se pela sua imensa cultura jurídica, aliada a um caráter 
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adamantino, de um desprendimento e uma elevação moral simples- 
mente impressionantes. Em razão disso, cercou-o sempre uma auréola 
de nespeito e simpatia, e, embora as suas ocupações diárias o privas- 
sem de um convívio maior com o sodalício, os serviços que prestou 
a esta casa, em seus tempos mais sofridos e difíceis, o tornaram cre- 
dor da estima, da admiração e do reconhecimento de todos nós. 

PEDRO RODOVALHO MARCONDES CHAVES, filho do Dr. 
Mateus da Silva Júnior e de D. Georgeana de Almeida Marcondes 
Chaves, natural desta cidade de SiSo Paulo, nascido aos 6 de julho 
de 1897, magistrado com magnífica folha de serviços, de promotor 
público a desembargador do Supremo Tribunal Federal, ele percorreu 
todas as entrâncias da carneira, com exercício em todos os cargos 
judicantes e administrativos e primando em todos eles, por uma exação 
que lhe grangeou a admiração e a estima públicas. 

O Dr. Pedro Chaves foi sócio titular e emérito do Instituto, onde 
ingressou (em 2 de junho de 1951 e entre as obras que nos deixou 
estão - "O Centenário de Almeida Nogueira", "Washington Luis e a 
Magistratura Paulista", Três Razões de S. Paulo ("O Pátio do Colégio", 
"O tribuno do povo" e "O grandioso e simbólico na vida de D. Pedro I"), 
"Sesquicentenário da criação dos cursos jurídicos". Pertenceu também 
à Academia Paulista de Letras, para a qual foi eleito em 31 de maio 
de 1973. 

RODRIGO SOARES JwNIOR, filho de Rodrigo Soares e de dona 
Mariana Lisboa Soares, desta capital, nascido aos 26 de agosto de 
1896, jornalista e historiador, elegeu-se nosso consócio em 2 de feve- 
reiro de 1963, e entre as publicações do ilustre advogado, que pre- 
enchia os vagares de sua atividade forense com cuidadosas pesquisas 
históricas, assinalemos os livros: "Jorge Tibiriçá e sua época" e "Cons- 
trutores de uma grande Nação". 

JOÃO -IRA DE PAULA, jornalista e escritor, de Ituverava, 
onde nasceu aos 4 de novembro de 1911, filho de Fulgencio Lourenço 
de Paula e dona Maria Teixeira de Paula. l3leito sócio titular empos- 
sou-se no Instituto em 16 de junho de 1977. Entre os seus trabalhos, 
de que teve conhecimento o Instituto, citam-se - "Estórias de nossa 
História", "Nossas Bandeiras" e "Enciplopédia de Parapsicologia". 

WILSON MAIA FINA, natural de Campinas, onde nasceu aos 
29 de setembro de 1910, filho de José de Fina e dona Eleta Maia Fina. 
Diplomado em Arquitetura, foi eleito para o Instituto em 20 de abri1 
de 1963, tendo participado intensamente da vida do Instituto, inclu- 
sive integrando a sua diretoria executiva e oferecendo eficiente coope- 
ração na solução dos problemas administrativos. Estudioso da cidade 
paulistana, o saudoso companheiro deixou apreciável bibliografia e 
publicaç6es a respeito dos estudos que realizou a saber: "As Constru- 
ções e as Posturas Municipais", "A Avenida Paulista e sua História", 
"Primórdios da vida de Piratininga", "Paço Municipal de São Paulo", 
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"Os povoadores de Piratininga", "As sub-prefeituras de São Paulo", 
"Histói.ia do desenvolvimento do urbanismo de São Paulo". 

E, (encerrando a série dos nossos mortos, neste ano social de 1985, 
o sócio emérito DR. PEDRO BRASIL BANDEXCHI, falecido inespe- 
radamente em fins de junho Último, em meio a um curso de história 
que dirigia na biblioteca Mario de Andrade e a distribuição de seu 
último livro - "História e ficção - na poesia e no romance" que ficou 
terminado e pronto para ser distribuído justamente quando o seu 
corpo era velado no salão nobre da Faculdade de Direito. 

Pnesença diária nesta casa, companheiro nosso desde seu ingresso, 
em 1" de março de 1958, colaborador tanto nas realizações do soda- 
licio como em nossa aspérrima jornada em prol dos museus históricos 
durante mais de 20 anos, companheiro na Academia Paulista de His- 
tória, o seu desaparecimento foi tão cruciante e doloroso que ainda 
não nos refizemos do tremendo golpe que sua morte representou para 
todos nfós. 

Da contra-capa de seu último livro, do qual a sua senhora, dona 
Alda Bandecchi, comovidamente nos enviou um exemplar, sob a sua 
fotografia, vincada de desalento e pesar, como que prevendo o próximo 
fim que o esperava, transcrevo a súmula de sua biografia, por ele 
mesmo grafada: "Pedro Brasil Bandecchi, nasceu na cidade de São 
Paulo em 30 de abril de 1917. 

Como seu pai, Flonesto Bandecchi, formou-se pela Faculdade do 
Largo de São Francisco. 

E doutor em História pela Universidade de São Paulo, onde lecio- 
nou, inclusive no curso de pós-graduação. 

Professor do Instituto de Artes do Planalto, da UNEISP. 

Estudante, teve vida muito ativa, ocupando cargos de direção em 
entidades universitárias. 

Colaborou intensamente na imprensa acadêmica e na diária, bem 
como em revistas especializadas, onde ainda colabora regularmente. 

Foi vereador a Câmara Municipal de São Paulo, sendo por duas 
v m s  líder da maioria e presidente da comissão de justiça. 

Na administração de Armando de Arruda Pereira, ocupou o cargo 
de Secretário da Educação e Cultura do Município de São Paulo. 

Entre outros cargos, ocupou, também, o de membro do Conselho 
Superior da Faculdade de Filosofia de Franca, da UNESP e de Su- 
plente cle Conselheiro da USP. 

Pertence às principais entidades culturais do país, entre elas, a 
Academia Paulista de Letras, Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
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leiro, Academia Paulista de História e Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo. 

Autor de vários livros, entre os quais - "Barqueiros do Tietê e 
outros poemas", "Origem do latifundio no BrasilJ', "O Município no 
Brasil e sua função Política", "A Bucha, a Maçonaria e o Espírito Libe- 
ral", "Ledo-pensamento e ação nas lutas da Independência". 

Senhores: 

Como no dia distante de 1897, o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, a exemplo de seus antecessores, rende carinhosamente 
as suas homenagens aos companheiros mortos, proclama a bene- 
merência de seus esforços em prol da memória paulista e nacional, e 
se antecipa ao gesto das gerações futuras, entronizando no coração de 
São Paulo, a vida e a obra destes companheiros inesquecíveis. 

Deus os tenha na sua glória. 



HOMENAGEM A SÓCIOS FALECIDOS - 1986 

Vinicio St&m Campos 

Quando se designou o dia 15 de outubro corrente - Dia do h-o- 
fessor - para esta carinhosa homenagem aos consócios falecidos no 
decurso deste exercício, ocorreu-nos incluir nesta homenagem do Soda- 
lício a figura augusta, gloriosa e inesquecível do benemérito paulista 
que foi, no primeiro quadriênio republicano, o pioneiro da reestrutu- 
ração de nosso ensino público e mercê da qual, ele se converteu, na 
Velha República, de 1890 a 1930, num dos mais primorosos ensinos ofi- 
ciais do Brasil - Cesário Mota Junior. 

O dr. Cesarino, como era carinhosamente chamado na terra que 
adotou como seu berço doméstico, profissional, cultural e político, - 
a cidade de Capivari, convocado pelo Presidente Bernardino de Cam- 
pos para desempenhar em sua administração as funções de Secretário 
do Interior, Pasta que então compreendia a administração do ensino, 
desincumbiu-se com tal eficiência nesse difícil encargo que o seu nome 
se alcandorou, no quadro da educação paulista, como um dos maiores 
vultos que alí tem estado, emprestando dedicada e brilhantemente o 
seu concurso, para o aprimoramento dessa mola mestra do engrande- 
cimento nacional. 

Convidado por Jaguaribe, Antonio Piza e Leão Bourroul, partici- 
pou ativamente do processo da fundação desta Casa da História e a 
25 de janeiro de 1895, quando da instalação solene cio Sodalício, foi 
empossado como lo Pre~ident~e do Instituto e nessa função se revelou 
o mesmo administrador operoso e competente, zeloso defensor da pre- 
servação de nossas tradições histióricas, paulista apaixonadamente vd -  
tado para a brasilidade de nossas origens. 

Cultuemos, pois, neste instante, na abertura desta evocação emo- 
cionada dos companheiros que se foram, a memória do lo Presidente 
do Instituto, do médico prestativo e humanitário, que se integrou no 
coração do povo capivariano como uma abençoada fonte de consolação 
e amparo, e se alçou na constelação de nossos vultos imortais, como 
um dos mais festejados benfeitores da infância e do magistério, da 
juventude, da sociedade e da Pátria. 

A relação dos confrades que perdemos no período de outubro de 
1985 aos dias presentes, leva-nos ao norte do país, à cidade de Natal, 
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onde faleceu, aos 87 anos de idade, dia 30 de julho último, um dos 
mais consagrados folcloristas brasileiros - LUIZ DA CÂMARA CAS- 
CUDO, autor de mais de 160 obras de enorme interêsse para o conhe- 
cimento da cultura popular, campo de pesquisas e estudos em que foi 
mestre dos mais profundos e seguros. Entre suas publicações de natu- 
reza histórica, geográfica, literária e folclórica poderíamos lembrar 
"Geografia do Rio Grande do Norte", "Geografia dos Mitos do Brasil", 
"Cinco Livros do Povo", "História do Município de Ceará-Mirim", 
"História da Cidade do Natal", "O Marques de Olinda e o seu tempo", 
"O Conde D'Eu", "História da República no Rio Grande do Norte", 
"Antologia do Folclore Brasileiro", "Lendas Brasileiras", "Viajando o 
Sertão", "Jangada", "Anubis", "Outros Ehsaios", etc. 

Sócio Honorário desta casa, foi eleito em 12 de maio de 1956. 
Professor aposentado da Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, 
o seu falecimento teve grande repercussão em todo o país. 

Ainda do norte, agora da Capital de Pernambuco, Recife, nos vem 
a notícia do falecimento de outro ilustre associado - o Corresponden- 
te Nacional, Pedro Alves Camelo, natural daquela cidade, filho de José 
Thomaz Alves Camelo e de dona Maria do Carmo Alves Camelo. Advo- 
gado e Contador, pertenceu a diversas instituições históricas nacionais, 
além deste Sodalício, como o Instituto Arqueológico, Geográfico e His- 
tórico de Pernambuco, Institutos Históricos e Geográficos do Mara- 
nhão, do Espírito Santo e da Bahia. Dentre os trabalhos dados a lume 
destacamos: "Da Medalha", "Frei Joaquim do Amor Divino Caneca", 
"Intervencionismo do Estado na Economia Privada", "Indenização do 
Dano Moral", "Expressões Jurídicas", "No Tempo das Ordenanças". O 
Dr. Pedro Alv~es Camelo ingressou no Instituto, dia 7 de julho de 1965, 
e aqui teve como seu patrono o vulto histórico que foi objeto de um 
de seus mais importantes trabalhos de estudo e pesquisa histórica - 
Frei Caneca. O seu falecimento ocorreu em 1983, consoante somente 
agora nos foi comunicado. 

Outro grande servidor de São Paulo, do Brasil e desta casa, que 
infelizmente perdemos, foi o dr. WILLIAM ROBERTO MARINHO 
LUTZ, natural do Rio de Janeiro, filho do Dr. Roberto Lutz e de dona 
Maria Francisca Marinho Lutz, nascido aos 2 de janeiro de 1896 e 
falecido aos 7 de janeiro do corrente ano. 

Diplomado pela Escola Nacional de Engenharia do Riu de Janeiro, 
radicou-se em São Paulo e prestou a este Estado e ao país relevantíssi- 
mos serviços em sua especialização profissional, como Engenheiro Geó- 
grafo Civil e Eletricista, pelo que, a Municipalidade Paulistana, num dos 
atos mais justos e meritórios, lhe conferiu o título de "Cidadão Paulis- 
tano". Eleito sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, em 15 de março de 1969, o dr. Marinho Lutz foi Presiden- 
te  do Club dos 21 Irmãos-Amigos, pertenceu ao Instituto Histórico 
Guarujá-Bertioga e entre as suas colaborações que mais de perto se 
ligaram às nossas atividades históricas, destacamos a sua valiosa aju- 
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da a realização, em 1967, do Curso Museus do Brasil, promoção do 
Instituto Guarujá-Bertioga, desta Casa e do Serviço de Museus Histó- 
ricos do Estado, importantíssimo estudo feito em nossa Capital com a 
participação dos mais importantes museus brasileiros, do Amazonas ao 
Rio Grande do Sul. 

Criatura boníssima: afável e prestativa, não se poderia manter 
a margem das instituições que se consagram ao bem comum. Daí 
a sua participação pessoal, desprendida e operosa, na vida rotária nacio- 
nal, tendo mesmo presidido o Rotary Club de São Paulo, de 1976 a 1977. 
O seu desaparecimento abre sensível lacuna nos meios sociais, cultu- 
rais e associativos de São Paulo. 

Ainda na categoria de Sócio Honorário registramos o falecimento 
de outro estimado consócio - IBIAPABA DE OLIVEIRA MARTINS, 
de Botucatú, filho de Luiz Oliveira Martins e de dona Jacyra Feitosa 
Martins, nascido aos 27 de setembro de 1927. Advogado, pertenceu a 
União Brasileira de Escritores, à Academia Paulista de Letras, cadei- 
ra no 29, patrono Paulo Eiró, e da qual foi também Diretor-Secretário, 
tendo sido eleito para o nosso Instituto, como Sócio Honorário, em 17 
de maio de 1969. Escolheu para seu patrono Afonso Schmitd. D,e 
suas publicações encontramos registradas no arquivo do Instituto - 
"Washington Luis", "Falam os Muros da Cidade", "Sangue na Pedra", 
"Bocainas do Vento Sul", "Noites de Relâmpago", "Fundação de Ri- 
beirão Preto", "Proletariado e Inquietação Rural". Faleceu aos 8 de 
dezembro de 1985. Pertencia também ao Instituto Qnealógico Brasi- 
leiro e ao Sindicato de Jornalistas Profissionais. 

CORRESPONDENTES NACIONAIS 

LAURO MONTEIR0 DE CARVALHO E SILVA, de Campinas, 
onde nasceu aos 20 de setembro de 1894, filho de Joaquim Monteiro 
da Silva e dona Maria Dionisia da Silva Monteiro. Exerceu inicial- 
mente o magistério particular, de 1913 a 1929, professor público a 
seguir, consagrando-se por fim ao funcionalismo forense, tendo exer- 
cido, de 1923 a 1954, o cargo de Tabelião na cidade de Mogi Mirim, 
onde passara a residir. Transferiu-se depois para esta Capital, como 
Escrivão Criminal, cargo em cuji exercício se aposentou. 

Eleito para o Instituto em 16 de março de 1968, na categoria de 
Correspondente Nacional, escolheu para seu patrono o venerando Bispo 
D. Joaquim Mamede da Silva. Pertenceu ao Centro de Ciências, Le- 
tras e Artes de Campinas e ao Instituto Genealógico Brasileiro. Deixou, 
entre outros, os seguintes trabalhos históricos: "Memorial e Relatório 
da Santa Casa de Mogi Mirim-1888-1928", "Mogi Mirim, subsídios para 
sua História", "Fragmentos da História Jurídica de Mogi Mirim", 
"Primeiro Centenário da Criação da Comarca-1852-1952", "Monsenhor 
Maximiano da Silva Leite, Polianteia do 50." aniversário de sua orde- 
nação sacerdotal". 
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Faleceu aos 29 de maio do corrente ano. 

RUBENS BORBA ALVES DE MORAIS - de Araraquara, nasci- 
do aos 23 de janeiro de 1889, filho de Antonio Mariano Alves de Mo- 
rais e de dona Alcidia Borba de Morais. De 1908 a 1919 esteve na EZu- 
ropa, estudando em Paris e Genebra. De volta a São Paulo, participou 
ativamente, desde 1920, da vida cultural, política e administrativa do 
Estado, desde a "Semana de Arte Moderna", a formação do Partido 
Democrático, a fundação da Liga de Defesa Paulista, a Revolução Cons- 
titucionalista de 1932. 

Na administração Fabio Prado chefiou a Diretoria da Divisão 
de Bibliotecas do Departamento Municipal de Cultura, então criado. 
Devemos-lhe a construção do prédio e a instalação da Biblioteca Muni- 
cipal da rua da Consolação, a fundação da Primeira Escola de Biblio- 
tecários do Brasil e a criação da la Associação de Bibliotecários. 

Em 1939 seguiu para os Estados Unidos a fim de conhecer e es- 
tudar a organização das bibliotecas norte-americanas. Em 1948 foi 
sub-diretor dos Serviços Bibliotecários da Organização das Nações 
Unidas, em Nova York. Promovido, esteve em Paris como diretor do 
Centro de Informações da ONU. Em 1954, retornou a Nova York pro- 
movido a diretor da Biblioteca na Organização das Nações Unidas. 
Aposentado, visitou em longa viagem de estudos, as bibliotecas de Por- 
tugal, da Tchecoslováquia e da Russia. Foi profiessor da Universidade 
de Brasília e na Academia Paulista de Letras foi titular da cadeira no 4, 
patrono o santo José de Anchieta. Eleito Sócio Correspondente Nacio- 
nal do Instituto, o dr. Rubens Borba de Morais coordenou rica biblio- 
teca especializada em biblioteconomia, inclusive em inglês e francês, 
citando-se entre seus trabalhos. - "O Problema das Bibliotecas Bra- 
sileiras", "Bibliografia Brasiliana", "O Bibliófilo Aprendiz", "Biblio- 
grafia Brasileira do Período Colonial" e "Bibliotecas do Brasil Colo- 
nial." 

O ilustre confrade faleceu aos 3 de setembro de 1986. 

TITULARES 

RUY MARTINS FERREIRA, de Campinas, nascido aos 17 de ja- 
neiro de 1889, filho de João Pedro Martins Ferseira e dona Querubina 
Martins Ferreira. Professor Universitário de Composição Decorativa 
e História da Arte, professor das escolas oficiais de Campinas e São 
Paulo, pertenceu & Associação Paulista de Belas Artes, ii Associacão 
dos Professores Universitários de São Paulo, ao Centro de Ciências, 
Letras e Artes de Campinas, e ao nosso Instituto, para o qual foi eleito 
em 20 de maio de 1965 e onde teve como patrono, Almeida Junior. 

Fomos seu discípulo em Campinas, no Colégio Estadual "Culto 2 
Ciência", &em 1929, e conservamos do querido mestre, afetuosa e ines- 
quecível lembrança. Ao excelente trabalho crítico - "Monagrafia sobre 
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objetos do Museu Nacional do Rio de Janeiro", juntam-se numerosos 
estudos artísticos de natureza histórica, como, por exemplo, a evoca- 
tiva composição - "Hans Staden na Bertioga". O saudoso confrade 
e amigo nos deixou em dezembro de 1985. 

ERNANI SILVA BRUNO, de Curitiba, Paraná, de onde veio 
menino, filho de Alberto Bruno e de dona Cecilia da Silva Bruno. Ele 
nascera em 10 de agosto de 1912. Em São Paulo realizou todos os seus 
estudos, diplomando-se pela Faculdade de Direito do Largo de São Fran- 
cisco e ingressando no serviço público, em atividades para as quais se 
sentia vocacionado. Foi Chefe de Relações Públicas da Secretaria da 
Agricultura e por ocasião das comemorações do IV centenário da 
fundação de São Paulo, a sua contribuição para o alcance dos estudos 
históricos, então promovidos, foi dos mais relevantes. Vale citar, neste 
ensejo, o estudo da documentação bandeirante que ele então realizou, 
sobre a cidade de São Paulo, que deixou revivida numa obra primo- 
rosa, em 3 volumes ilustrados, e que denominou - "História e Tradi- 
ções da Cidade de São Paulo". 

Nomeado Diretor do Museu da Casa Brasileira, então em fase de 
criação, e posteriormente integrado na Divisão de Museus da Secretaria 
de Cultura, Esportes e Turismo, que dirigíamos, tivemos oportunidade 
de conhecer a fundo o importantíssimo trabalho que Ernani ali reali- 
zava com entusiasmo, descortino, objetividade e apurado senso crítico. 
Retraído e modesto, mas perseverante e seguro, as obras que deixou 
atestam a sua erudição e cultura, e mais que isto, o perfeito domínio 
dos assuntos que versava, em todos os campos históricos. 

Pertenceu à Academia Paulista de Letras, à Academia Paulista 
de História, tendo sido eleito sócio titular do Instituto em 17 de abril 
de 1985. 

Ao falecer, repentinamente, dia 15  de setembro último, durante 
encontro na Academia de Letras, o pranteado confrade deixou valiosa 
produção histórica, onde se destacam "História e Tradições da Cidade 
de São Paulo", referida, "Imagens da Formação do Brasil", "Viagem 
pelo País dos Paulistas", "Hi3stória do Brasil - Geral e Regional", "O 
Equipamento da Casa Bandeirantista segundo os Antigos Inventários". 

MIGUEL FANCHINI NETO - admitido no Instituto em 21 de 
abril de 1942 na categoria de Titular, o distinto confrade apresentou 
interessante trabalho sobre D. Pedro, elaborado na Faculdade de Di- 
reito, bem como sugestivo estudo histórico denominado "Antonio Ben- 
to, a figura romântica da Aboliçáo". 

Posteriormente, cumprindo o interstício estatutário, foi promovido 
para a categoria de Sócio Emérito. 
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Auxiliar de Gabinete do Interventor Federal de São Paulo, de 
1939 a 1941, converteu-se em eficiente colaborador da alta administra- 
ção estadual, sobretudo nas interações funcionais dos diversos órgãos 
e departamentos, acabando por assumir a Chefia do Cerimonial do Pa- 
lácio em sucessivas administrações. Nós o conhecemos ao tempo do 
Governador Lucas Nogueira Garcez, de cujo Gabinete fizemos parte, 
podendo testemunhar quanto o distinto confrade se tornara, em ver- 
dade, elemento valioso e indispensável nesse setor de sua especialidade. 

Convocado, mais adiante, para atuar em representações diplomá- 
ticas no exterior, os trabalhos históricos que então elaborou, como o 
denominado - "Evolução Histórica da Finlandia", demonstram que o 
nosso saudoso confrade se mostrou fiel ao pendor memorialista aqui 
revelado, quando de seu ingresso na vida acadêmica e associativa. 

O sempre lembrado Leão Machado, no seu mimoso livro de memó- 
rias relativo aos governos de Adhemar de Barros, Lucas Nogueira 
Garcez, Laudo Natel, retrata, com grande fidelidade, o perfil funcional 
e cavalheiresco de Miguel Fanchini Neto nesse largo período da alta 
administração paulista. 

Me faleceu aos 21 de outubro de 1985. 

GRANDES BENEMÉRITOS 

ERNESTO DE MORAIS LEME, de Bragança Paulista. onde nas- 
ceu aos 20 de dezembro de 1896, filho de Candido de Morais Leme e 
de dona Maria da Conceição Leme. Realizou o seu curso elementar em 
São Paulo e Bragança; o secundário, nas escolas normais de Pirassu- 
nunga e Campinas; o superior, na Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco, que concluiu em 1919. Doutorou-se em Direito pela 
mesma Faculdade em 1934. Descendente do tradicional tronco bandei- 
rante dos Lemes, numa família fertil em proporcionar magníficos valo- 
res para a vida cultural, administrativa e política do Brasil, o emérito 
professor Ernesto Leme cumpriu escalada das mais grandiosas e reful- 
gentes em nossa vida social e pública: Professor Emérito da Faculdade 
de Direito da USP; Professor Honorário da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lima, do Perú; Doutor "Honoris Causa" pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra; Diploma Honorífico da Escola 
Superior de Guerra; Medalha de Prata da Universidade de Bolonha, da 
Itália; Sócio Correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro; da Academia Carioca de Letras; do Instituto de Coimbra; mem- 
bro honorário da Academia Brasileira de Letras, pi-ofessor catedrático 
da Faculdade de Direito da USP, seu representante no Conselho Uni- 
versitário, reitor da Universidade de São Paulo, delegado permanente 
do Brasil na Organização das Nações Unidas; presidente do Conselho 
de Segurança, da Comissão de Desarmamento e da Delegação do Brasil 



240 REiTVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

à IX sessão da Assembléia Geral da ONU em 1954, Secretário da Jus- 
tiça do Governo do Estado (1964-65)) titular e 79 Presidente da Aca- 
demia Paulista de Letras (1971-74). 

Eleito para esta casa, nela o mestre se revelou um colaborador 
dos mais assíduos e extraordinários, foi um dos associados mais dedi- 
cados e atuantes, participou entusiásticamente de todas as suas promo- 
ções e se afirmou como um dos esteios da nossa tradicional Casa da 
História. Vice-presidente quando o Instituto perdeu, em 1976, o Pre- 
sidente Aureliano Leite, assumiu diligentemente a direção da instituição 
e a conduziu galhardamente até ao fim do mandato, em 1978. A pro- 
moção a categoria de Sócio Grande Benemérito foi um justo e neces- 
sário reconhecimento do que o professor Ernesto de Moraes Leme efe- 
tivamente representou para a benemérita instituição que se  coloca à 
frente das instituições cívico-culturais paulistas na reverência ao nosso 
glorioso passado e à exaltação permanente dos homens e das coisas do 
Brasil. 

Na sua rica bibliografia, refletindo uma atividade intelectual de 
mais de meio século, anotaríamos a título de pequena amostragem, 
entre outros - "Poemas do Deserto", "Tibiriçá e a Fundação de São 
Paulo", "Rui e São Paulo", "A Sombra das Arcadas", "As Velhas Tra- 
dições da Academia", "A Família Morais Leme, de Bragança", "Vicen- 
te Ráo, Mestre do Direito Civil", "O Exército, a Universidade e a Na- 
ção", "A Academia Paulista de Letras", "O Culto de Maria através 
dos Séculos", "A Instituição Política e a Organização Nacional", "Rui 
Barbosa e o Direito do Amazonas ao Acre Setentrional", "Vinte e Cinco 
Anos Depois". 

O venerando confrade faleceu aos 21  de maio do corrente ano. 

Encerrando o lutuoso relato das ocorrências fúnebres neste derra- 
deiro exercício do triênio - 1984-1986, vem ao nosso encontro a ima- 
gem de outro companheiro querido, com tantos e tão inestimáveis ser- 
viços ao Sodalício - 

JOSE PEDRO UITE CORDEIRO - também de Campinas, nas- 
cido aos 14 de julho de 1914, filho do dr. Lineu Leite Cordeiro e de 
dona Dulce Herminia Leite Cordeiro. Fez seus estudos elementares no 
bairro Guanabara - Escola Mista Joaquim Nabuco, e no Grupo Esco- 
lar Francisco Glicerio, ambos de Campinas. Após o curso médico reali- 
zado na Faculdade de Medicina de Sáo Paulo, e seu casamento com 
dona Maria Isabel de Macedo Soares, ingressou no Serviço Municipal 
de Saúde, foi Chefe de Clínica no Hospital Municipal e Diretor da As- 
sitência a Maternidade e à Infância, na Prefeitura Municipal de São 
Paulo. 

Em 5 de junho de 1944, ingressou no Instituto Histórico e no mês 
seguinte, aos 5 de julho, encanta o Sodalício com notável conferência 
sobre o bandeirante Tenente General Gaspar de Godoi Colaço. Era a 
abertura de um triênio - 1945-46-47 - em que o jovem médico iria 
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demonstrar à casa o seu extraordinário pendor pelos estudos históricos, 
o opulento acervo de conhecimentos que lograra reunir, o seu entusi- 
asmo pelo culto das tradições, a sua vocação pela exaltação dos feitos 
religiosos, o que o levaria mais adiante a ingressar na Ordem dos Ca- 
valeiros de Malta e na Academia Cristã de Letras. 

Face aos seus dotes oratórios, à assiduidade às sessões, a Direto- 
ria não teve dúvidas, e na reformulação do quadro diretor, em 25 d'e 
outubro de 1947, ele foi eleito Orador Oficial para o triênio 1948-1950. 
Após a oração de posse, a 25 de janeiro de 1948, as palestras que se 
seguiram ao seu eloqüente pronunciamento - "Batalha dos Guarara- 
pes", "Restauração de Angola", "Antonio de Toledo Piza e Almeida", 
"O Poeta João da Cruz e Souza", "Francisco de Paula Rodrigues 
Alves", "Brasilio Machado, "O Cinquentenário da Ordenação do Santo 
Padre Pio XII", foram estudos que competentemente desenvolveu 
nesta casa. 

Tomemos ao acaso um trecho de suas orações para ilustração do 
que estamos afirmando: "É verdade que a palavra falada (diz ele re- 
ferindo-se a Rui Barbosa), está para a palavra escrita, como o homem 
para O seu retrato. Na verdade, os vocábulos, as sentenças os períodos, 
quando pronunciados, têm vida e colorido, arrebatam e entusiasmam, 
transmitem pensamentos da inteligência e sentimentos da alma de 
quem os expressa. Nada existe tão engenhoso como a voz e o gesto, 
o som e o movimento, atributos inerentes ao orador, e que fazem da 
eloqüencia a arte de maior força expressiva." 

Ele foi conservado no cargo de Orador Oficial por três mandatos 
sucessivos, de 1948 a 1956. A sua oração, na grandiosa festa da inau- 
guração da atual sede, ã 25 de janeiro de 1954, foi o ponto culminante 
que a todos fascinou. Nesse mesmo ano, a 7 de outubro, foi eleito para 
a Academia Paulista de Letras. Finalmente, em 1957 assumiu a Presi- 
dência do Instituto, exercício que interrompeu no 2~ mandato, em 1962, 
por motivo de saúde. Refeito, retomou algum tempo depois às ativi- 
dades profissionais e culturais, enriquecendo o seu currículo de histo- 
riador e escritor com novas filiações como as da Academia Mineira de 
Letras, Academia Paulista de História, Academia Paranaense de Letras, 
Academia Portuguesa de História, Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Academia Venezuelana de História, Academia Carioca de 
Letras, Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bei-tioga, Associação 
dos Cavaleiros de São Paulo, Club dos 21 Irmãos Amigos, Pen Centre 
de São Paulo e Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e 
Letras. 

Reconduzido à Presidência do Instituto, em 1978, e reeleito em 1981 
e 1984, quando novamente se empenhou em melhorar as instalações 
da sede e multiplicar as publicações de interesse histórico, eis que a 
morte o surpreende no início do úitimo ano do 30 mandato, a 2 de ja- 
neiro do corrente 1986, angustiando-nos a todos com a dolorosa perda 
do querido Presidente e amigo. 
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Do riquíssimo acervo de suas publicações citemos em sua homena- 
gem estes trabalhos que lhe eram tão caros: "O Tenente General Gas- 
par de Godoi Colaço", "O tronco Oliveira Cordeiro no Planalto de 
Piratininga", "Padre Manoel de Nóbrega", "O Barão de Piratininga", 
"Saudades", "São Paulo e a Invasão Holandesa", "O Ehgenho de São 
Jorge dos Erasmos", "A Vida e a s  Realizações do l? Bispo de São 
Paulo", ''O Bandeirante Domingos Cordeiro", "Braz Cubas e a Capi- 
tania de São Vicente". 

Senhor Presidente : 

A todos estes inesquecíveis e beneméritos historiadores, ufania de 
São Paulo e do Brasil, glória indestrutivel desta Casa, com o tributo 
de nossa veneração, de nosso reconhecimento, de nossa admiração, - 
os votos ardentes de todos para que repousem na graça e na compla- 
cência divinas. 



Comunicações do CEHIS 

MADRE MARIA THEODORA VOIRON e o ano de 1985 

Robe~~to Machado Carvdho 

Para os milhares de brasileiros, espa- 
lhados por todos os rincões do terri- 
tório nacional, devotos e admiradores 
da grande vida e obra de Madre MA- 
MA THEOD0,R.A VOIRON, fundadora 
da Província Brasileira da Congregação 
de São José, de Charnbéry, no Brasil, 
o ano de 1985 é extraordinariamente 
significativo. Nos últimos dias 6 de 
abril e 17 de julho, comemorou-se, res- 
pectivamente, o sesquicentenário de seu 
naschento e os sessenta anos de 
seu falecimento. Foi em 1859, que uma 
jovem francesa, Irmã de São José, 
contando 24 anos de idade, chegou ao 
Brasil e se entregou, como pioneira e 
com inexcedivel dedicação, à tarefa de 
instruir, educar e assistir a nossa ju- 
ventude de então, formando inúmeras 
mães de famílias e outras tantas voca- 
çóes religiosas. 

Como uma alma eleita pelo Senhor, 
Madre Maria Theodora foi mais longe 
na assistência aos brasileiros de Sf~o 
Paulo. Realizou um estafante traba- 
Iho de amparo social, abrangendo as 
crianças filhas de escravas, as órfãs 
e abandonadas. os pobres, os doentes, 
os desamparados e os idosos dos asi- 
los. Sua atividade aliada à fé inaba- 
lável no Altissimo. em Nossa Senhora 
do Patrocinio e em São José e às fer. 
vorosas oraç6es diárias, tornou-a uma 
Religiosa, ao meslilo tempo, piedosa e 
realizadora. 

Ao falecer, em Itu, SP, a 17 de 
julho de 1925, aos 90 anos de idade, 
chegava o momento de se transformar 
em realidade uma de suas muitas má- 

xirnaci: amragem, paciência! Um dia, 
no Céu, bendiremos a Deus por tudo, 
principalmente peLo que tivermos feito 
ou sofrido por seu amor,. Deixava 
o mundo terreno aquela que, com o 
transcorrer dos anos, cresceria aos 
olhos de milhares de brasileiros. Sua 
grandeza de ação e de aima santifi- 
cada se imp6w De um lado, as suas 
excelsas virtudes cristãs, tão bem do- 
cumentadas na volumosa correspondên- 
cia que deixou e nos depoimentos de 
suas contemporâneas, de outro, as suas 
obras assistenciais, espalhadas em to- 
dos os recantos da antiga Província 
e, após a Fkpública, Estado de Sbo 
Paulo. Desde o antigo centro-oeste 
paulista e o vale do Paraíba, até aa 
barrancas do Pararapanema no oeste 
e as  proximidades da divisa de Minas 
ao norte, sem esquecer a baixada mn- 
tista, plantou, a intrépida fundadora da 
Mis&o brasileira da São José, de 
ehambt?ry, uma obra das mais notá- 
veis que se tem notícia na memória 
histórica do Brasil. 

Iniciando por Itu, em 1859, com a 
instalacão do Colégio qN. Sra. do Pa- 
trociniq», comandou as  f undaçóes das 
Casas de Sáo Paulo (capital), Campi- 
nas, Taubaté, Franca, Piracicaba, Jaú, 
Pindamonhangaba e Santos. Semeou, 
em todas elas, escolas, orfanatos, asi- 
los e hospitais. Quantos exemplos de 
paciacia, abnegnção, coragem, heroís- 
mo e fé, foram dados nesses verdadei- 
ros campos de batalhas. 

Não ficou apenas no lançamento das 
sementes, mas viu crescer as árvores 
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regadas por seu atilado espírito de 
benemerência, impregnado do profundo 
desejo de pôr em pratica os ensina- 
mentos evangélicos. Promovendo a au- 
têntica justiça social no atendimento 
aos desprotegidos, Madre Maria Theo- 
dora criou. em São Paulo. uma nova 
mentalidade no campo da assistência 
social. Compreendendo que o comple- 
mento da filantropia é a Educaçáo, 
disseminou, tal como uma bandeiran- 
te. escolas e mais escolas, centros 
de Educação feminina, numa época de 
quase total carência nesse terreno. 
Foi pioneira, abriu e alargou caminhos. 

Muito antes da preocupação do po- 
der público com o problema - as pri- 
meiras escolas primárias oficiais datam, 
em São Paulo. de 1894 - a not&vel 
Provincial realizou. como dissemos. ta- 
refa pioneira. El não foi fácil construir 
os alicerces de um imenso patnmbnio 
educacional. Daí, a maior grzndeza de 
sua obra. Ehfrentando. com lucidez e 
tirocínio de uma authtica líder. Madre 
Theodora foi, aos poucos, afastando 
os obstáculos de seu caminho. Muitos 
- numa época em que a Igreja possuía 
Cieclnrados inimigos - t e n l r a m  difi- 
cultar os passos da Educadora. A or- 
dem era incompatibilizá-la com as 
autoridades da Província, com o Impe- 
rxdor e, até mesmo, com a Casa-mãe 
da Congregação, em Cliambery, man- 
ça. Basta lembrar que, uma de suas 
viagens à Europa, foi feita com o pro- 
pósito de esclarecer sobre boatos que 
corriam quanto à uma possível quebra 
de unidade da Congregaao, com a 
separasão da Missão Brasileira. Não se 
conformando com as intrigas, foi, à 
Provincial Superiora, protestar fideli- 
dade e renovar votos de filial obe- 
dioncia. 

mável colaboração e obediência de suas 
Irmãs de hábito e após quase setenta 
anos de vivência no Brasil, realizar 
sua grande obra filantrópica e educa- 
tiva, erguida sobre a rocha de sua 
prbpria sabedoria: «no cumprimento do 
dever dar preferência ao que mais 
custa>. 

Nem a paralisia de seus Últimos anos 
de vida - em 1920 sofreu uma queda 
e, durante cinco anos, viveu amparada 
em muletas e numa cadeira de rodas 
- conseguiu abater seu ânimo forte. 
Suas admiriiveis máximas brotaram, 
então, com maior vivacidade, refle- 
tindo, em seus padecimentos, a luz 
divina do conforto : «Apressemos, com 
nossas orações e sacrifícios, o reino 
do Coração de Jesus nas almas. Que 
este pensamento seja a alavanca que 
nos levante acima de nós mesmos e 
das misérias desta vida»; «Quanto 
mais agradáveis forrnos a Deus, tanto 
mais ele nos visitará com sua Cruz»; 
«Senhor, não vos peço o sofrimento, 
sabeis de que barro sou feita. Dignai- 
-vos cumprir em mim vossa santa 
vontade>. 

E qual a vontade do Senhor senão 
corresponder aos desejos dos brasilei- 
ros de ver, nos altares, a glorificação 
de s m  primeira SANTA? As inúmeras 
graças alcançadas est2o aí para indi- 
car a grande 6 ansiosa expectativa do 
nosso povo: ver, santificada, nos alta- 
res, as relíquias e a imagem da Serva 
de Dciis. Desde 1971 que o Processo 
Apostólico de Beatificação e Canoni- 
zação de Madre Maria Theodora en- 
contra-se em Roma. Aguardemos com 
serenidade, esperança e muitas ora- 
çdes, o pronunciamento final da Santa 
SB, quem sabe ainda para este ano 
da graça de 1985, quando comemora- 
mos aquelas efemérides da nobre vida Mantendo sempre um espírito forte, 
e obra de M a h e  Maria Theodora. 

resistent.e &s maiores agruras, foi pos- 
sível a Madre Thedora, com a inesti- (3  de julho de 1985). 



A NOVf SSIMA REPCTBLICA 

J. Pereira 

mtá-se sedimentando o apodo «Nova 
República» à administração federal 
instaurada a 15 de março de 1985. 
Trata-se, no nosso entender, de uma 
scdimentaçáo errónea que cumpre a 
nós, estudiosos da História, corrigir 
com urgêincia a fim de que essa errada 
denominação não perdure e confunda 
os futuros historiadores, estudantes de 
hoje. 

Vejamos: 

1. A Primeira República ocupcru o 
paríodo de 1889 a 1930. 

Começou com um golpe de Estado 
e terminou com a revolução de 1930. 

O golpe que derrubou D. Pedro I1 
foi chefiado pelo marechal b d o r o  
da Fonseca, que foi o primeiro Presi- 
dente da República. Presidente, aliás, 
provisório. 

A revolução de 30 «elegeu, Getúlio 
Vargas para um governo, tambem pro- 
visório, até que se fizesse uma nova 
Constituição. 

2. A Segunda República, denomina- 
da, então, Nova República durou de 
1930 a 1937 sob um «governo provi- 
sório», até que Getúlio Vargas resolveu 
dar o <golpe, e lhe permitiu instituir 
o regime corporativista a que deno- 
minou Elstado Novo e perdurou num 
acurto período>- de 1937 a 1945. 

3. A Terceira. Remblica - também 
chamada «Nove1 República>, durou de 
1945 a 1964, tendo sido presidentes, 
nesse período, os ars. Juscelino Kubs- 
chek, Jânio Quadros, que renunciou 
depois de sete meses de governo, e 
João Goulart, deposto pela revolução 
de 64. 

4. Finalmente a 4* República, que 
estão chamando de <Nova» mas que é, 
na realidade, <Novissima> (no que 
está certo o matutino O ESTADO DE 
S. PAULO quando assim a denomina 
em tom ir6nico de critica). Para pre- 
sidi-la foi eleito (pelo voto indireto) os 
srs. Tancredo Neves e José Sarney 
(como vice-presidente). Tancredo Ne- 
ves faleceu a t e s  de tomar posse do 
cargo, assumindo entác a Presidência 
o vice-presidente, Jose Sarney. 

A República brasileira, com efeito, 
começou com um <golpe» (1889) e a 
tradição golpista tem sido mantida ao 
longo dos anos. Getúlio Vargas o apli- 
cou em 1937, mantendo o País sob dura 
ditadura durante o que chamou de 
acurto período,, entre 1930 a 1945 - 
quinze amos! Depois veio o «golpe» de 
64, justificado pela ameaça de comu- 
nização e anarquização do País, mas 
que, infelizmente, deu origem a um 
novo período ditatorial que, por sua 
vez, durou um ucurtíssimo~ espaço de 
21 anos Na verdade, o <sistema», 
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como era chamado o regime, n8o era 
uma República (embora passara a 
ou todenoininar-se aRepiiblica Federati- 
va>); e muito menos uma ditadura 
declarada (ainda que o fosse na prá- 
tica). Alguém a apelidou, com muita 
propriedade, como outro o fizera em 
relapão ao regime *ranquista, na Espa- 
nha, como uma democradura: um «sis- 
tema., autoritário, arbitrário, domina- 
dor e casuístico, que praticava a cha- 
mada <democracia possível,, ou seja, 
náo praticava a democracia.. . 

Está portanto certo quem denomina 
a atual República brasileira de Novfs- 
Simat RepfibW e não Nova Repfiblica, 

apenas sete anos: de 1930 a 1937. E 
provisoriamente. . . 

* * * r *  

N A  RJPOBLICA, O ESTADO N A 0  
E O SuPEEIOR E SRví O S3RVIDOR 
DO CIDADAO: 

Cabe ao cidadão lembrar que o Esta- 
do lhe pertence, que os eleitos são 
mus eleitos e os ministros os seus 
ministros. 

Eles estão onde esEo graças a ele 
- e para ele. Compete-lhe, portanto, 
controlar efetivamente este poder, ten- 
do sempre em mente esta verdade 
evidente: O EISTADO SOMOS NOS! 

porque Nova foi a segunda, que òurou (Julho òe 1988) 



A ORIGEM DOS "B6IAS FRIAS" 

José Geraldo Ez~smgelista 

Nestes últimos dois anos, são cada 
vez mais numerosas as noticias sobre 
os abóias frias, e os usem terra,. De 
uma hor2 para outra, tomaram conta 
dos jornais e dos noticiosos da televi- 
são. Desde as fotos de caminhões de 
«bóias frias» tombados nas estradas, 
até as de um acampamento numa ro- 
dovia qualquer; de invasões de pro- 
priedades privadas, até marchas ao 
Palácio do Governo. 

De onde vieram estes homens? 

Toda esta movimentação de gente 
do campo, como nunca houve antes no 
Brasil e que assusta os que pensam 
em convulsão social, são conseqüências 
de uma causa primeira, que chamare- 
mos, para simplificar, de REVOLU- 
@X0 DOS TRATORES, a chegada aos 
nossos campos do avanço tecnológico, 
de forma mais ou menos rápida, pas- 
sando-se de uma agruicltura itinerante, 
que só usava como ferramentas o 
machado, o fogo e a enxada e ocupava 
grande número de braços, para uma 
agricultura moderna, com suas semen- 
tes selecionadas, com seus fertilizantes, 
defensivos e corretivos e, principalmen- 
te, com suas máquinas, praticada por 
um contingente humano reduzido. 

Para exemplificar o que está ocor- 
rendo em grande parte do Estado de 
São Paulo, no oeste do Paraná e 
de Santa Catarina, em boa parte do 

Rio Grande do Sul, e em algumas 
regi&s de Minas Gerais, de Mato Gros- 
so e de Goiás, basta examinar uma 
região paulista, a Alta Mogiana, com- 
pmando os dados dos censos demográ- 
ficos de 1970 a 1980 e os dos censos 
agropecuários dos mesmos anos. 

Nos dez municípios da Alta Mogiana 
(a  que acrescentamos mais três), fo- 
ram expulsos a metade dos habitantes 
da zona rural. Esn alguns municípios, 
a expulsão ainda foi maior, como nos 
de Miguelópolis (71% ), Ipuá (56%) e 
Ituverava (64%). Em números 3bso- 
lutos, 31.943 pessoas foram desalojadas. 

Apesar do aumento da área culti- 
vada, os estabelecimentos agrlcolas 
dirninuiram de 4.948 para 4.044, com 
aumento da área média de cada um, 
de 114,3 ha para 144,2 hectares e fo- 
ram engulidos 731, que tinham área 
inferior a 50 hectares, naturalmente 
os de agricultores mais pobres. 

Esta fome de terras fez com que os 
estabelecimentos que tinham terras 
produtivas mas nãio as utilizavam bai- 
xassem de 558 para 129. Mais de 
metade das matas foram derrubadas 
e, em Ituverava, a devastação flores- 
tai foi de 64%. 

Por sua vez, o aumento da Brea 
cultivada por arrendattlrios foi de 6996, 
correspondendo a 13% das terras cul- 
tivadas, o que demonstra o car6ter 
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nitidamonte comercial dos empreendi- 
mentos, que podiam ser administrados 
das cidades, tanto que 54% dos pro- 
dutores deixaram de morar no campo. 
E, com eles, suas famílias, já que 40% 
dos familiares, que trabalhavam sem 
remuneração, deixaram de fazê-lo. As 
fazendas e os sitios perderam o cará- 
ter de morada familiar e os estabele- 
cimentos que não tinham n e & i  em- 
pregado, em 1970, pressupondo-se que 
seriam trabalhados de forma bíblica, 
pela família, ííiminuiram de 2.958 para 
1.G10, na década. 

Todas estas transformações foram 
motivadas pela modernização da agri- 
cultura. Enquanto eram expulsos 47% 
dos rurícolas, os tratores aumentaram 
88,5% e os arados de tração mima1 
cxiram de 3.645 para 586! 

A eletrificação rural chegou, qua- 
druplicando o consumo de energia e 
todos os estabelecimentos usaram adu- 
bos, agrotóxicos e corretivos. Os agri- 
cultores se associaram maciçamente às  
cooperativas e adotaram práticas de 
conservação dos solos. 

Se o aumento da produção foi gran- 
de, tanto que a Alta Mogiana foi a 
primeira produtora estadual de milho 
e de soja e segunda de algodáo, além 
do cultivo de outras lavouras, o au- 
mento da produtividade 15 mais bri- 
lhante &da. A do milho subiu de 
2.324 kg por hectare para 3.149 kg por 
hectare (em Ituverava chegou a 3.499 
kg/ha) e a de soja de 1.339 kg/ha 
para 2.108 kg/ha, quintuplicando a 
produção! E tais resultados foram 
conseguidos com menor número de 
trabalhadores, pois, cm 1970, cada um 
cultivava 8,31 ha e em 1980 dobrou 
para 16,16 ha! 

Ora, se d possívcl produzir muito 
mais, com menor número de pessoas, 
percebe-se que esta RWOLUÇAO DOS 

TRATORES é irreversível e está mu- 
dando profundamente o interior paulis- 
ta e brasileiro. Além disto, ao dispen- 
sar o empregado, termina para o fa- 
zendeiro a terrível possibilidade de 
passar à condição de reclamado - réu, 
camo dizem - numa questão traba- 
lhista, o que feria toda a tradição bra- 
sileira de relacionamento de fazendei- 
ros e empregados, uma vez que os 
empregados temporários, os «Mias 
frias», são contratados por um «gato» 
(empresário), sem nenhuma responsa- 
bilidade sua. Na região, os trabalhado- 
res temporários aumentaram de 3.316 
para 8.855 e, em Ituverava, de 89 
para. 994! 

Quase todos os países de economia 
de mercado passaram por esta revolu- 
ção. Estados Unidos, França, Canaw 
conheceram estas multidões de expul- 
sos da terra mas puderam aproveitá-los 
em outras atividades. No Brasil, o 
drama é maior, não só pela velocidade 
de mudança do quadro e pelo número 
de envolvidos, como pela incultura dos 
antigos moradores da zona rural. Como 
aproveitar mais de 600.000 pessoas, 
só no Estado de São Paulo, quase 
sempre analfabetos e nem sempre sa- 
dios? Que adiantaria dar terras para 
quem irá trabalhá-las com a enxada 
e a força muscular? Só se o intúito é 
manter o estado de miserabilidade, em 
que sempre viveram. . . 

A REVOLUWO DOS TRATORES 
está provocando outras vítimas: a s  
pequenas cidades do interior, que per- 
deram sua clientela e entram em 
penoso processo de agonia. Na verda- 
de, 220 municípios paulistas (38,50/0) 
tiveram sua populaçSIu diminuída e ou- 
tros 89 municípios (13,8%) awnenta- 
ram-na s6 até mil habitantes, muito 
abaixo do simples crescimento vegeta- 
tivo, o que significa que metade dos 



municípios do Estado estão sofrendo 
com as mudanças. 

E exquanto as cidaeezinhas agoni- 
zam, as <Capitais regionais» aceleram 
seu crescimento, favoreciclas pela me- 
lhora das rodovias e pela triplicaçáo 
do número de cam.inhões das fazendas. 
Os modeirnos agricultores preferem ul- 
trapassar os pequenos centros e pro- 
curar as cidades maiores, onde encon- 
tram mais ampla variedade de bens e 

serviços a seu dispor. E a razão do 
crescimento de 19,5% de Araçatuba, 
de 31,470 de Presidente Prudente, de 
41,5% de Bauru, de 49,976 de Ribeirão 
Preto e de 76,9% de Campinas. 

Os «bóias friasw são, portanto, a 
visão mais contundente de uma verda- 
deira revolução, que, sem eles, teria 
sido silenciosa, embora seja a mais 
importante deste século, no Brasil. 

1986 



JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, O HISTORIADOR 

José Honório Rodrigues, nasceu no 
Rio de Janeiro. a 20 de setembro de 
1913, cidade que amou bastante e sobro 
a qzlai escreveu. Espírito essencialmen 
te político, tornou-se historiador por- 
que a História é o gênero que melhor 
se aproxima da Política como, aliás, 
observara José Veríssimo, numa de 
suas análises sobre Joaqiiim Nabuco. 
Mas o que caracterizou esse intérprete 
do processo histórico brasileiro, foi jus- 
tamente, sua grande paixão, a emoti- 
vidade com que abordava e revivia 
temas históricos e fenômenos sociais 
do passado. Foi das figuras mais re- 
presentativas nessa difícil seara, por- 
que soube revelar mundos mortos como 
se fossem matéria viva. Transportava- 
-nos para cenas ocorridas séculos atrás 
e, apresentava-os como se estivessemos 
dizntc desses episódios do pretérito. O 
leitor sente-se no centro do espetáculo 
da vida, no palco dos acontecimentos. 
E, por essa faceta lembra, sem dúvida, 
Capistrano de Abreu. Escrevendo, pes- 
quisando, proferindo palestras, partici- 
pando de seminários e congressos, 
publicando artigos, enfim, foi grande 
trabalhador do espírito. A despeito 
disso tudo, conforme depoimento dos 
que privaram com ele, era destituído 
de humor; assim, somente se identifi- 
cava com seus conterrâneos, apenas, 
no futebol, torcedor faiiático do C.R. 
Flamengo, do Rio. 

A. Roberto de Paula Leite 

José Honório Rodrigues, que não era 
uin lúdico, nesse ponto, se irmanava 
com os mortais comuns: brigava, dis- 
cutia, detestava seus adversários (Flu- 
minense, etc.), votando-lhes profundo 
desprezo. . . quando seu time perdia.. . 

O homem, com suas virtudes e ví- 
cias, a trilha trágica sobre a morte, 
as tentativas transcendentes de sobre- 
vivência, eis a síntese, o motivo pri- 
marcial que determina a pesq~isa  e 
forja, por fim, suas interpretações. 
E é por isso que a primeira lição 
que a História proporciona é a da 
transitoriedade dos mitos, sistemas e 
regimes. Porque os homens passam, 
desaparecem. . . em contrapartida, a 
Humanidade marcha, prossegue. Histó- 
ria, significava investigação, procura, 
inquérito. E o autor de Aspirações 
Nacionais, sempre foi atraído por ar- 
quivos e bibliotecas, como se pode 
<notar nas viagens ao exterior. Mesmo 
em São Paulo, quando aqui vinha ou, 
ainda, no Rio, buscava encontrar do- 
cumentos, textos raros. 

Foi servidor do Instituto do A\;úcar 
e do Álcool. Aí, realizou várias pes- 
quisas históricas, consubstanciadas nos 
fascículos da revista desse órgão (até 
lioje não apareceram em livros). O 
esforço seria intitulado «Capítulos da 
História do Açúcar,. Também, foi 
funcionArio do Instituto Nacional 
do Livro e da Biblioteca Nacional. 
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Nesta ultima dirigiu a Divisão de 
Obras Raras, de 1946 a 1948, simul- 
tâneamente, chefiou entre 1948 e 1951, 
a Secção de Pesquisas do Instituto 
Rio Branco, do Ministério das Rela- 
ções Exteriores. Daí resultou a His- 
tória Diplomática do Brasil, ainda não 
publicada. Esse esforço foi produto de 
aulas por ele proferidas no próprio 
Instituto Rio Branco, onde foi profes- 
sor durante alguns anos, no curso para 
formação de diplomatas. Todavia, iria 
se realizar como funcionário público 
quando passou pela Divisão de Obras 
Raras, no exercicio da chefia do Ar- 
quivo Nacional (1958-1964), coisa diIi- 
cil de acontecer com qualquer pessoa, 
principalmente, um intelectual. . . Va- 
mos explicar: encontrou uma reparti- 
rão anacrônica, antiquada, sem pessoal 
especializado, sem recursos materiais 
e financeiros, sem vontade, sem criati- 
vidade e rotineira.. . E em pequeno 
texto acentua as lacunas existentes. 
Procura superar 2s deficiências obser- 
vadas através de convênios. E obteve 
a vinda de témicoa e especialistas em 
arquivos, os quais, procuraram impri- 
mir novas diretrizes àqueles serviços. 

Nunca foi catedrático de escola algu- 
ma, nem titular de nenhuma Univer- 
sidade. Eknbora, para breves cursos 
te-nha lecionado nas Universidades Flu- 
minense e de Brasília, assim como, em 
Austin (Estados Unidos), em 1963, 
1964 e 1966; e na Universidade de 
Coliunbia, no mesmo país, em 1970. 
Proferiu conferências em diversos paí- 
ses europeus, na América Latina e nos 
Estados Unidos. Além disso, ao tempo 
em que estivera no Arquivo Nacional, 
fizera, também, viagens ao Elxterior, 
em bolsas de estudos para visitar insti- 
tuiçi3es congêneres ou, para realizar 
cursos. Como foi exemplo, a bolsa 
obtida em 1943J44, nos Elstados Unidos, 
pela Fundação Rockefeller. Ou, ainda, 

a oferecida pelo Conselho Britânico, 
em 1950 e 1968, na Inglaterra. O pró- 
prio governo brasileiro enviou-o em 
missa0 cultural A Europa. Daí, surgiu 
o estudo As Fontes para a História 
do Brasil na Europa, de 1950. 

E vasta e importante a bibliografia 
de José Honório Rodrigues. Publicou 
vinte-e-oito livros. Alguns, em vários 
volumes; assim como colaborou em 
diversos capítulos em trabalhos cole- 
tivos, quer no País, como no Ekterior 
(Estados Unidos, França, Inglaterra). 
Editou, também, volumes de documen- 
tos, às vêzes, ancorados em prefácios 
esclarecedores e explicativos. Fez, 
também, algumas ediçóes críticas. 

Aspirações Nacionais, não é das 
mdores obras em extensão do Autor. 
Eritretúnto, é das melhores em quali- 
dade, pois, nela observa-se nitidamente 
uma espécie de síntese de toda a obra 
de José Honório Rodrigues. E uma 
tentativa de exegese histórico-política, 
objetivando delinear e definir o cha- 
mado traço caracterizador do espírito 
nacional. A tese aí expressa é a reali- 
dade da conciliação. Segundo José 
Honório Rodrigues, concluir-se-á que a 
evol~ção social e histórica do País se 
fundamenta na conciliação como f enô- 
men? de entendimento e harmonia nas 
chamadas classes sociais dominantes. 
Isso, por um lado; por outro, como 
elemento de frustração, o progresso 
popuiar. 

Contudo, muito mais se perde em 
grandeza política e engajamento do 
autêntico povo no processo histórico 
de uma evolução sempre adiada e re- 
tardada. De resto, o Autor, vinha m 
mesma linha de um Manoel m i m  
( a  quem, estranhamente, não cita) 
adversário da tese da idéia de cordia- 
lidade da vida brasileira, ponto-de-vista 
sscramentado pela historiografia tradi- 
cional. Portanto, inimigo da chamada 
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História Oficial. Denunciou sempre os 
dirigentes, ressaltando por outro tur- 
no, a presença, a superioridade do povo 
como verdadeiro agente do processo 
histórico brasileiro. A sua obra, tam- 
bém, oferece inúmeras lacunas, várias 
delas inerentes à chamada cinteligên- 
cinw nacional. Exemplo: faltou-lhe es- 
trutura filosófica mais sólida, falha 
comum em nossos meios intelectuais. 
Outra deficielicia notada em seus 
livros: a incapacidade de síntese. Um 
de seus ensaios mais interessantes 
versa sobre a Independência. Mesmo 
aí, mais uma vez, nota-se a ausência 
de síntese. Em Aspirações Nacionais, 
os estudos sobre a conciliação, perfis 
de historiadores, como Capistrano de 
Abreu e Varnhagen, são excelentes 
pela acuidade analítica pormenorizada. 
Autor polêmico cometeu erros. Quem 
não os perpetra? Com ele, também, 
foram em vgrias oportunidades, injus- 
tos. Convem, recordar, JHR, exagerou, 
tamb6m em afirmnr que a independên- 
cia brasileira foi tanto ou mais cruenta 
que a das colônias espanholas.. . 

O primeiro livro publicado data de 
1940. E foi realizado em colaboração 
com Joaquim Ribeiro. Denomina-se 
Civilização Holandesa no Brasil. A se- 
gilir, surgiu Teoria da História do 
Brasil, 1949; A Pesquisa Histõrica 
no Brasil, 1952; o já citado Aspirações 
Nacianais, 1963; Conciliação e Refor- 
ma no Brasil, 1965; História e His- 
toriadores do Brasil, 1965; Brasil e 
Africa, outro horizonte, 1961; Indepen- 
dência: Revolução e Contra-Revolu@o, 
em cinco volumes, 1976; O Conseiho 
de Dtado, Quinto Poder?, 1978; Con- 
cillac$o e Reforma no Brasil, 1965; 
HisMria e Historiografia, 1970, entre 
outros. Volume curioso, História e 
Historiografia, reune ensaios e artigos 
escritos nos últimos vinte-e-cinco anos 

nietodologia e filosofbà da história. Aí, 
José Honório Rodrigues, versa sobre 
temas do século XV, com D. Henrique 
abrindo a fronteira do expansionismo 
europeu, as experiências dos viajantes 
do século XVI, o papel do Padre Vieira 
na centúria XVII. Lembra, também, 
o regime da concessão de terras, as 
diversas revoltas negras da época CO- 

lonial, a importância da obra de Caio 
PraBo Júnior sobre a formação do 
Brasil colonial; a presença e a ativi- 
dade de Antônio da Silva Prado, gran- 
de empresário, até assuntos atuais, 
como exemplo, o desenvolvimento da 
aviasAo no Brasil; assim como, analisa 
criticamente as obras dos historiadores 
da história brasileira, tais como Capis- 
trano de Abreu, Serafim Leite, Fran- 
cisco Adoifo Varnhagen, Afonso Tau- 
nay e Roüo:fo Garcia. Demonstra, 
ainda, a familiaridade com as teses de 
Arnold Toynbee, sem contar, está cla. 
ro, com o pensamento de Max Weber 
sobre as relações entre capitalismo e 
protestantismo e os reflexos desse pon- 
to-ãe-vista, dessa tese no que concerne 
a Hist6ria do Brasil. Publicou, tam- 
bém, inúmeros opúsculos, tais como, 
Antônio Vieira, Doutrir-ador do Impe- 
rialismo Português, 1958; Capistrano 
de Abreu, ein Frcund Deutschlands, 
1958; D. Henrique e a Abertura da 
Fronteira Mundial, 1961; The Forma- 
tian of Brazil 's Foreign Policy, 1963. 
E colaborou em Iivros coletivos, além 
das mencionadas edições críticas. 

Como outros especialistas, José Ho- 
nório Rodrigues pensou em escrever e 
publicar uma História do Brasil. Anun- 
ciou-se em diversas oportunidades, en- 
tre títulos de próximo aparecimento. 
Porém, renunciou a essa árdua tarefa. 
Sob o prisma qualitativo, a obra de 
José Hon6rio Rodrigues é válida, pela 
lucidez, pesquisa e consciência verda- 

sobre histõria, historiografia brasileira, deira do esforço histórico. Mais, ainda: 
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entendia a História como coisa viva, 
atuante, atividade ligada ao País e ao 
tempo. Talvez sua maior contribuição 
tenha sido, realmente, a história da 
historiografia, como foram exemplos 
tipicos a s  bibliografias, os ensaios so- 
bre historiadores de sua preferência, 
os denominados ~brasilianistsw e outros 
temas. Saliente-se, mesmo de passa- 

gem, a parte menor, isto é, a teórica, 
que ele dedicou à Teoria da História 
do Brasil ou, ainda, na obra Filosofia 
e História, de 1981. 

Vida operosa, dedicada ao estudo e 
divulgação da História, eis numa ten- 
tativa de síntese e compreensão, a 
lembrança que cvoca o nome do his- 
toriador José Honório Rodrigues. 



AS ANTIGAS CASAS DA PÓLVORA PJA CIDADE D E  SÃO PAULO 

Os nomes de ruas, praças e outros 
lugares públicos têm, muitas vezes, 
grande significa@o histórica, parti- 
cularmente nas cidades muito actigas. 
Em todo o Brasil, de um modo geral 
denominaçóes coloniais antiquíssiman 
permaneceram até as últimas décadas 
do século dezenove. Felizmente, rcrias 
permanecem e existe hoje um senti- 
mento geral de preservá-las. Na cidade 
de São Paulo, duas denomi~iações ur- 
banas - o Largo da Pólvora e o 
Morro da Pólvora - lembram as anti- 
gas Casas da Pólvora peulistanas. 

Em meados do século dezoito e na 
cidade de Sáo Paulo, alem da pólvora 
pertencente à Fazenda Real e distri- 
buida ao destacamento local do Regi- 
mento de Infantaria da Praça de San- 
tos, a arte pirotéonica de fabricayão 
de fogos de artifícios, foguetes, bombi- 
nhas e busca-pés já estava bastante 
descnvo:vic?a. Em todo o país o povo 
sempre teve grande gosto por rojões 
e estampidos, que aumentam durante 
as tradicionais festas juninas introdu- 
zidas pelos missionários jesuitas. Os 
fabricantes de fogos seiilpre tiveram 
como padroeira Santa BBrbarn que 
tanibéin e a protetora dos soldados de 
Artilharia e, curiosamente, das rnclhe- 
res caszias. 

A primeira Casa da Pólvora, consti- 
tuida por dois edifícios de grossas pa- 
redes de tajpa cobertos de tellia, foi 

Cd. ~RegimZdo Moreira, de Miranda 

conrrtruida pelo Senado da Camara da 
Cidade em cumprimento ao Alvará 
Real de 9 de julho de 1754, no sop6 
do lado sul do Morro da Forca e já 
estava instalada em 1785. Responsável 
pelo intportante estabelecimento era O 

Fiel dn Casa da Pólvora, pessoa de 
elevada posiçáo e renome conio, por 
volta de 1808, o português Luiz Anto- 
nio de Souza, Coronel de Milícirs e 
f u t ~ ~ r o  Brigadeiro, cuja memória é lem- 
brada na importante avenida atual. A 
Casa funcionava segundo unl extenso 
e rigoroso Regimenb que foi atuali- 
zado em 1813. Ninguém podia pos- 
suir na cidade, em residência, estabe- 
lecimento comercial o11 qualquer outro 
lugzr, quantidade de pólvora superior 
a quatro libras (1.836 p s ) ;  o exce- 
den1.e deveria ficar armazenado no 
paiol da Casa mediante pagamento 
de armazenagem. Além dos militares 
e dos fogueteiros, o perigoso explosivo 
era muito usado na caça e na explo- 
raGio de pedreiras. Ao armas de fogo 
para uso pessoal eram relativamente 
poucas devido ao alto preço. A maior 
parte do explosivo vkha do Cubatão 
da Vila de Santos transportado em 
barricas. A Casa ficava aberta ao 
púb'iico durante uma hora a partir 
do ineio dia; fora fiesse horário o Fiel 
e seus auxiliares percorriam casas e 
lojas e davam parte dos transgresso- 
res do Regimento da Casa da Pólvora 
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às autoridades civis e militares compe- 
tentes. As puniçóes eram rigorosas. As 
três primeiras transgressões implica- 
vam em multas caríssimas e progres- 
sivas; na quarta o reincidente era de- 
gredado para a Africa durante três 
anos. A pequena rua que dava acesso 
ao estcbelecimento chamava-se Rua da 
Pólvora e é hoje o trecho inicial da 
Avenida da Liberdade. As imediações 
d a  Casa eram o bairro lia Pólvora que 
recebeu o nome atual de Liberdade, 
com a abdicação de Dom Pedro I. 
Em 1832 a Câmarn considerou n trans- 
ferência da Casa para outro local, a 
fim de nela ser instalado o almoxari- 
fado municipal, mas a medida não foi 
efetivada. Em julho de 1837, os mo- 
radores do bairro pediram ao Presi- 
dente da Província a remoção do paiol 
com a justificativa de que o bairro 
estava infestado pela saúva e, obvia- 
mente, os formigueiros n2o podiam ser 
destruidos pelo processo normal de 
foleamento. devido ao perigo de explo- 
são do paiol. Mas foi somente o gran- 
de crescimento da cidade, a partir de 
meaclos da década de 1860, que tornou 
imperiosa a transferência da Casa. Em 
1872 o paiol municipal foi transferido 
para o bairro da Glória, imediações da 
Estrada Velha de Santos, atual Rua 
da Independência, onde funcionou du- 
rante pouco tempo por ter o controle 
dos explosivos passado à responsabi- 
lidade do governo da Província. As 
ruinas da primeira Casa da Pólvora 
desapareceram em 1880 dando lugar a 
um pequeno largo e ao prolongamento 
do Beco do Rath, que dava acesso do 
paiol à Rua da Glória, surgindo a 
atual Rua Arnérico de Campos. 

Interessante lembrar que até meados 
da dbcada de 1930, o Largo da Pólvora, 
embora a curta distância do centro da 
cidade, era um local muito tranqüilo. 
Tanto assim que o famoso aviador civil 

João Ribeiro de Barros, que em 1927 
realizou o notavel vôo aéreo entre a 
Itália e o Brasil, construiu, no largo, o 
Edifício Jahu, homenageando sua cida- 
de natd. Este edifício, atuaimente 
existente, é um marco urbano histórico 
eis que foi um dos primeiros edifícios 
de apartamentos residenciais construi- 
dos na cidade, o primeiro do bairro e 
o primeiro a ser vendido em condomí- 
nio em todo o Estado de São Paulo. 
No início da década de 1940, o alarga- 
mento e alinhamento da Avenida Li- 
berdzde reduziram o largo às  suas 
pequenas medidas atuais. Durante mui- 
tos anos nele existiu um conjunto de 
bronze de dois garotos tentando agar- 
rar um leitão. Atualmente é todo 
ocupado por um belo jardim oriental 
onde se destaca a estátua em bronze, 
homenagem da colônia japonesa, do 
pioneiro Shuhei Uetsuka que tanto 
favoreceu a imigração japonesa em 
São Paulo e no Brasil. 

A segunda Casa da Pólvora que exis- 
tiu na cidade foi construida pelo Mi- 
nist6rio da Guerra, hoje do Exército, 
no bairro do Cambucí, no topo de uma 
colina da antiga ChBcara da Glória 
que o Governo imperial começou a 
vender, em lotes, a particulares. Era 
constituida por um paiol e por uma 
dependência isolada destinada a alojar 
o pessoal da guarda. Começou a fun- 
cionar em agosto de 1884, cercada por 
uma enorme área arborizada que ser- 
via, inclusive, para invernada da cava- 
lhada do Exército e da atual Polícia 
Militar. Encerrou suas atividades após 
a inauguração, em 1909, da importante 
Fábrica de Pólvora sem Fumaça, atual 
Fábrica Presidente Vargas, em Pique- 
te. No local da segunda Casa da P61- 
vora paulistana foi inaugurado solene- 
mente, em 3 de maio de 1920, o atual 
Hospital Geral de São Paulo e um dos 
mais importantes do Exército. Há 
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mais de um S&U~O aquelas redondezas - Tópicos de jornais antigos, em par- 
são conhecidas, inclusive em docurnen- ticular aA Provincia de São Paulow, 
tos oficiais, como Morro da Pólvora. <Correio Paulistanow e <Diário Po- 

Ehcerrando esta nota, lançamos nos- ~ u l a r o b  

so apelo no sentido de serem preser- 
vadas as  tradicionais denominações do - Arquivos do Instituto Histõrico e 

Geográfico de São Paulo, em parti- Largo da Pólvora e do Morro da Pól- 
vora, evitando-se sua substituição por cular a <Planta Histbricn da Cidade 

autoridades pouco familiarizadas com de São Paulow 1800-1874, de Affon- 

nossas tradiçóes históricas. so A. de Freitas 

- Atos Oficiais do Governo Imperial 
Documentação consultada: e da Repiiblica 

- Publicações oficiais da Prefeitura - Arquivos da Diretoria do P a W -  

Municipal de São Paulo, inclusive nio do Elxercito e do Comndo da 

estudos históricos de autoria de 2r Região Militar 

Affonso de Escragnolle Taunay e - Depoimentos de moradores antigos 
Nuto Santana do bairro da Liberdade, em espe- 

cial do Dr Mario Ferreira Ugliano, 
- Plantas antigas da cidade de Sáo sdcio do Instituto HisMrico e Geo- 

Paulo gráfico de São Paulo 



WAGNER E A PROFECIA 

Fernando Whitahm da. Cunha 

O poeta Jean Paul (o pseudônimo 
foi uma homenagem a Rousseau) Ri- 
chter (1763-1825), de forte sersibili- 
dade, crítico e reformista social, Con- 
selheiro do Duque de Saxe, pensioaista, 
em Weimar, do Príncipe de Dalberg e 
depois, em Bayreuth (o que é u m a  
coincidencia histórica), do rei da Ba- 
viera, previu, nessa cidade, no ano em 
que Richard Wagner nasceu (1813), 
em Leipzig, filho de um jurista, fun- 
cionário da polícia i., ao que parece, 
da filha natural de um nobre, «o 
homem que pode compor o libreto e 
a música para uma ópera verdadeira». 

Tendo estudado em Dresden e Leipzig 
pode-se apontar em Wagner influências 
de Hoffmann, Shakespeare, Schope- 
nhauer, Gluck, Rerlioz, Weber, Beetho- 
ven e EZa literatura medieval alemã, 
que o impregnou das raizes da cultura 
aleniá, a s  quais, caracterizariam sua 
grande e fantástica música. O estudo 
das lendas germânicas sbriram-lhe, 
sem dúvida, as portas de novo, fabu- 
loso e mítico universo criativo. 

A estada em Paris não ihe foi boa 
economicamente em virtude de ter-lhe 
faltado o prometido auxílio de Mt?yer- 
beer (o que Lhe desencadearia, como 
desforra, um anti-semitismo, talvez 
mais exterior do que sincero, tanto que 
teve vários amigos judeus, como o re- 
gente Hermann Levi, que regeu <Par- 

s i fa l~,  a última ópera que produziu e 
tem sido executada em Israel), a cuja 
ópera, ctout exterieur», se opunha 
(Norbert Dufourcq - Potih Histoiie 
de ia Mu&que, p. 90), mas foi interes- 
sante pelos contatos intelectuais que 
manteve, principalmente com Liszt e 
Heine. a quem defenderia, no futuro, 
de injustos ataques. 

Sua mulher. Minna, logo no primeiro 
ar.0 do casarnento. por duas vezes au- 
sentou-se do lar. em companhia de um 
comerciante, e. embora dela já sepa- 
rado, Wagner jamais esqueceria os 
duros anos que ela suportou a seu 
lado, em Paris. 

As inovaçijes que o titânico músico 
traria à sua arte transformando a ve- 
lha ópera, pela fusão do canto e da 
orquestra, para o efeito desejado, e 
projetando-se na música moderna, en- 
contram base em seu temperamento 
revoluciolnário que o fez conspirar ati- 
vamente, com Bakunin e outros, por 
ocasião da revolta de 1849. motivada 
pela dissolufio do Parlamento, pelo 
Rei. 

Teria sido preso e condenado à mor- 
te se não tivesse, afinal, fugido para 
a Suíça, ajudado por Liszt, entáo em 
Weimar, que lhe forneceu, inclusive, 
dinheiro. Novos amigas, entre os quais 
o filósofo materialista Ludwig Feuer- 
bach, a quem dedicaria seu estudo «A 
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Obra de Arte 60 Futuro,, e muito 
trabalho o aguardava no exilio. A 
anistia veio em 1860, possibilitando-lhe 
o regresso à pátria. 

Os ruidosos romances com Jessie 
Laussot, Mathilde Wesendonck e Cosi- 
ma Liszt, todas casadas, assinalariam 
a sua vida (diga-se de passagem que 
Liszt, apreciado compositor e admirá- 
vel executamte, superior a Chopin, 
como tal, amado pelas mulheres, com- 
uanheiro da Condessa d'Agoult, mãe 
de Cosima, e da Princesa Carolyne 
Sayn Wittgenstein, que abandonou o 
marido e a Rússia para viver ao lado 
deLe, e que terminou abade, foi o sogro 
ideal para ele, inclusive pela admiração 
recíproca que os unia). 

Por essa e outras razões Otto Maria 
Carpeaux, crítico israelita de vasta 
erudição, considerava-o, sob uma in- 
compreensível ótica burguesa, «homem 
terrível e mau caráter» (Uma Nova 
História da Música, 28 ed., pág. 2071, 
contrastando com a opinião do poeta 
Gottfried Keller que o via como «um 
gênio e um bom homem». 

O amor não tem lógica e se essa, 
às vezes, vence o primeiro é pelo fato 
dele não ter a devida intensidade. Sem 
Mathilde Wesendonck, que o inspirou, 
Wagner não teria composto uTrist5.0 e 
Isolda». admirável ópera (cujos com- 
passos iniciais são uma antevisão da 
moderna música), embasada numa 
lenda medieval que relata o grande 
amor que uniu dois seres na vida e na 
morte, e sem Cosima, entre outras 
coisas. o festival. de Bayreuth não te- 
ria sobrevivido a seu criador. O amor 
fiel foí, sintomaticamente, o tema fun- 
damental do inquietante músico. 

Em todos os sentidos, artística e 
sentimentalmente, a vida de Wagner, 
tão bem enfocada por Louis Barthou, 

foi um escândalo, percorrendo a Euro- 
pa, como escandalosas eram as  aven- 
turas de Júpiter. 

Nietzsche, que o cultuava, entenden- 
do que ele abandonara ideeis comuns a 
ambos, incidindo em apostasia, passou 
a atacá-lo violentamente, mas quando 
soube que ele havia falecido, repenti- 
namente, no Palazzo Vendramin-Ca- 
lerghi, em Veneza, referiu-se à «hora 
santa» do passamento. 

NSlo se pode afirmar que Wagner 
explorou a loucura do Rei Ludwig I1 
da Baviera. Esse monarca dementado 
arruinou as finanças de seu reino, com 
edificações suntuosas, permanecendo 
um mistério sua morte por afogamen- 
to, que livrou o Estado de uma admi- 
nistração desastrosa. 

O auxílio que prestou ao maestro, 
cuja neurose foi bem avalizada por 
Gastão Pereira. da Silva, em Doentes 
Cdlebres, por incontida admiração, re- 
verteu, ao final, em benefício da pró- 
pria música e em prestígio da própria 
Baviera. 

Wagner fixou-se em Bayreuth por- 
que viu nela uma provável cidade de 
festivais, simpatizando com ela e com 
seu povo. (Viera de uma temporada 
de seis anos - 1866 s 1872 - que foi 
um dos períodos mais produtivos de 
sua vida, em Tribschen, perto de Lu- 
cena ,  numa encantadora viveada, em 
frente ao lago, que aiugara de 'CValter 
Arn Rhyn, onde foi vinte e t&s vezes 
visitado por Nietzsche, então professor 
em Basiléia, que a considerava ufle des 
bien-heureuxp, pelo casal Ccttulle-Men- 
dès-Judith Gautier, Villiers de lJIsle 
Adam, e, entre outros, pelo próprio rei 
da Baviera que, em grave momento 
político do confronto austro-prussia- 
no, imprudentemente decidira visitar o 
amigo de surpresa. E ~ I  1931, a cidade 
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de Lucerna adquiriu a habitação, hoje 
um dos locais de culto wagneriano, 
com trabaihos originais do compositor 
que, por alérgico ao algodão e à lá, 
trajava-se com seda e veludo). 

Apesar da omissão da aristocracia e 
do govenno, alguns amigos garantiram 
a realização dos planos do artista 
extraordinário que ensejou um neo-ro- 
mantismo e criou a teoria da «Obra de 
Arte Total» (GesaimtkmstwerkT, se- 
gundo Carpeaux (ob. cit., pkg. 2lC; 
«o drama musical, servido por todss as 
artes: da poesia, da pintura cenográ- 
fica, da dança, da arquitetura». 

A construção de Wanfried (paz à 
desilusão), por ele planejada, 6 a afir- 
mação de uma personalidade excepcio- 
nal, embora narcisista. Não é sem 
entusiasmo e respeito que se percorre 
essa casa principesca, templo da arte, 
onde o mestre viveu e criou intensa- 
mente a sua música integral, on&e sua 
vasta biblioteca convence ter sido ele, 
talvez, o mais culto compositor de 
quantos existiram, também poeta, filó- 
sofo e ensaísta e onde suas cartolas 
e os trajes de Cosima dão a impressão 
que m recepção wagneriana está 
prestes a começar, num ambiente em. 
balsamado pelas notas musicais pene- 
trantes e vigorosas de um estilo 
orquestral rico. 

Wagner morre, de um colapso car- 
diaco, em 1883, na Itália, como já 
mencionado, ao redigir um ensaio so- 
bre o feminismo na humanidade e 
após escrever as palavras «amor-tra- 
gédiaw. Repousa ao lado de Cosima, 
nos jardins de sua mansão. A um 
canto, c túmulo do cão Bms vela pelo 
sono do amo. 

Ap5s o desaparecimento do demiurgo 
musical, Cosima e seus fiIhos Siegfried 
e Winifried, e depois seus netos, deram 
seqüência aos festivais. 

E certo que Wagner despertava um 
nacionalismo pangcrmânico, que influiu 
em seu talentos0 díscipulo austríaco 
Hugo Wolf, que veio a morrer comple- 
tamente louco. mas não deve ser es- 
quecido que a Alemanha de seu tempo 
era iiln país dividido em diversos Es- 
tados que só viriam a constituir uma 
federação em 1870, após a derrota que 
impuseram à França, em Sedan. Cer- 
tamente, havia um patriótico pensa- 
men'o unionista, no autor da tetralo- 
gia «Anel de Nibelung» e não lhe cabe 
culpa, pelo fato de HitLer o ter vene- 
rado, mesmo porque reu filho Winifried 
manteve a autonomia artlstica dos 
festivais, mesmo pressionado pelo Par- 
tido Nazista. Também possíveis apro- 
ximaçõcs entre a filosofia racista de 
seu genro Houçtoii Steward Chamber- 
lain, com sua arte, não merece maiores 
atencões porque o racismo está morto 
e ela, triunfante, de todas as incom- 
preensões, está viva e pulsante. A 
oposição a Wagner, obviamente, é mais 
ideológica do que estética e, no Brasil, 
ele se fez presente em Leopoldo Mi- 
guez, no precocemente desaparecido 
Alexandre Levy e, possivelmente, em 
alguns traços de Villa-Lobos. Nenhum 
autor pode ser responsabilizado pelas 
ilações tiradas de suas produções e, 
no caso de Wagner, além de glórias 
visceralmente alemãs são elas apaná- 
gios da própria humanidade, pois, 
como frisou Gerhsrdt Hauptmann, ele 
nEo é só um nacionalista porque «he 
is a much GreeK as German, as much 
Asiatic as Europeanw. 
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Manoel da Costa Manso 
Antônio da Gama Rodrigues 
Almirante Tamandaré 
Paulo Eiró 

Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco 
Dario Ribeiro 
Paulo Nogueira Filho 

José Maria Whitacker 
Ten. Gen. Cândido Xavier de Almeida 
e Souza 
Marechal Dutra 
F'rancisco Nardy Filho 
Oliveira Lima 

Almirante Henrique Boiteaux 

Eduardo Monteiro 

Cel. Francisco Pereira de Macedo 
(Visconde de Sêrro Formoso) 

João Severiano da Fonseca Hermes 
Dom Duarte Leopoldo e Silva 

Com. João Ribeiro de Barros 

Monsenhor Luiz Castanho de Almeida 
Monsenhor Manfredo Leite 
Júlio César Ribeiro de Souza 

Alfredo D'Elscragnole Taunay 
Afonso José de Carvalho 
Pérsio Pacheco e Silva 

João Lourenço Rodrigues 
João Lúcio Brandão 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira 
Antônio Egidio Martins 
Afonso Arinos 
Percival de Oliveira 
Francisco Gonçalves Martins (Visconde 
de +%o Lourenço) 
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Augusto Gonzaga .................... 
Benjamin Antônio Salles Arcuri ...... 
Carlos Macieira Ary dos Santos ...... 
Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e 
Bragança ............................ 

........................ Garlos Torres 
Dantc de Laytano ................... 
Pavid Antônio da Siiva Carneiro ..... 
Dulcídio Tavares de Lacerda ......... 
Wgard de Cerqueira Falcão .......... 
Eduardo de Jesus Moraes do 
Nascimento .......................... 
Emílio Amadei Berinchs ............. 
EQiiânio da Fonseca Dóna de Menezes 
Esther de Rgueiredo Ferraz .......... 
E'auze Saad ......................... 
Florêncio de Abreu .................. 
Francisco Antônio Bianco Junior ..... 
Francisco Grainha do Vale ........... 
Frederjco Abranches Brotero ........ 

..................... Gualter Godinho 

Hélio Silveira ....................... 
Henrique Guilherme Muller .......... 
Henrique Paulo Bahiana ............. 
Hermano Roberto Santamaria ........ 
Horácio de Almeida ................. 
Hovanir Alcântara Silveira .......... 
Ivolino de Vasconcelos .............. 
Jayme de Sá Menezes ............... 
João Alfredo Pegado Cortez .......... 
João Alves das Neves ................ 
João Carvalhal Ribas ................ 
João Chiarini ........................ 
João de Scantirnburgo ................ 
João Hermes Pereira de Araújo ...... 
João Horta de Macedo ............... 
João Pereira Dias ................... 
Dom Joaquim de Arruda Zamith O.S.B. 
Joaquim Vitorino Portella Ferreira 
Alves ............................... 
Jonas de Morais Correia Filho ....... 
Jorge Calmon Moniz de Bittencourt . . 
José de Almeida Santos .............. 
José Armando de Macedo Soares 
Affonseca ........................... 
José Bento Faria Ferras ............. 
José Botelho de Athaide ............. 
José Candido de Andrade Murici ..... 
José Calazans Brandão da Silva ...... 
José Eduardo de Macedo ,Soares 
Sobrinho ............................ 
José Eduardo Pizarro Drumond ...... 
José Fernandes Soares ............... 
José Ferreira de Carvalho ........... 
José Honorato Gago da câmara 
Medeiros ............................ 

..................... José Luiz P a s i .  

D* Felipa de Lencaster 
Ten. Gen. Francisco da Cunha Menezes 

D. Pedro I1 

Venâncio Ayres 

Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Antônio Teixeira Guerra 

Cel. José Hipólito Trigueirinho 
Almirante Gago Coutinho 

Alm. Arthur Silveira da Motta 
(Barão de Jaceguai) 

Alexandre de Gusmão 
Joaq im Ribeiro 
Manoel Ferraz de Campos Sales 

Alm. Pedro Borges Lynch 
João de Barros 
Francisco Franco da Rocha 
Mário Dedini 
Dom buiz de Bragança 

Carlos Xavier Faes Barreto 
Euclides da Cunha 

Francisco de Assis Oliveira Borges 
(Visconde de Guaratingyetá) 



266 REVISTA DO INSTíTUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. P A U m  

José Nogueira Sampaio .............. 
José do Patrocínio Lefort ............ 
José Pedro Galvão de Souza ......... 
Langleberto Pinheiro Soares .......... 

...................... Leticia Pagano 
Luiz Alberto Wately ................. 
Luiz de Azevedo Castro .............. 
Luiz de Castro Souza ................ 
Luiz Fernando Whitaker Tavares da  
Cunha .............................. 
Luis Gonzaga Novelli Junior ......... 
Luiz Sérgio Thomaz ................. 
Manoel Albano Amora ............... 
Manoel Augusto Vieira Neto ......... 
hfanoel Xavier de Vasconcelos Pedrosa 
Manuel Valladáo .................... 
Maria Imaculada Xavier da Silveira . . 
Marilia Antunes Alves ............... 
Mário Pires ......................... 
Neise Gomes ........................ 
Nello Ferrentini ..................... 
Nelson de Athaide Ribeiro ............ 
Newton Gonçalves de Barros ......... 
Nicanor Teixeira de Miranda ......... 
Octaviano A. Gaiarsa ................ 
Octavio Marcondes F e r r a  ........... 
Oldemar Adriano do Couto ........... 
Ollympio Costa Junior ................ 
Grentino Martins .................... 
Oswaldo Barbosa Guisard ............ 
Othon de Almeida Costa ............. 
Paulino Inácio Jacques .............. 
Dom Paulo Evaristo Arns ............ 
Paulo Emilio D'Alessandro ........... 
Paulo Henrique da Rocha Correa ..... 
Paulo Nathanael Pereira de Souza ... 
Paulo Roberto de Aquino Noronha . . .  
Dom Pedro Gastão de Orleans e 
Bragança ............................ 
Primo Vieira - Monsenhor .......... 
k f a e l  Pinheiro de Ulhoa Cintra ..... 
Raul Apocalipse ..................... 
Raul Renato Cardoso de Me10 
Tucunduva .......................... 
Rui Fernando Serrão Assis e Santos . 
Reynaldo Ramos Saldanha da  Gama . 
Roberval Francisco Bezerra de Menezes 
Rosalvo Florentino de Souza ......... 
Ruy Cardoso de Mel10 Tucunduva .... 
Ruy Rebello Pinho .................. 
Sebastião da Silva Barreto ........... 
Sebastião Romano Machado .......... 
Thomaz Oscar Mhrcondes de Souza Jr. 
ValBrio Giuli ........................ 
Dom Vicente Marcheti Zioni ......... 
Vicente de Paula Lima .............. 
Victor Figueira de Freitas ........... 
Mons. Victor Rodrigues de Assis ..... 
Waldemar de Almeida Barbosa ....... 

Gen. Antonio Paiva Sampaio 
Carlos Gomes 
Oscar Weinshenck 
Arnolfo Azevedo 

Vicente Lnicinio Cardoso 
Pedro Calmon Moniz Bittencourt 

Paulo Setubal 

Assis Cliateaubriand 
Altino Arantes 
Maria Garcia Betim 
Hipblito José da Costa 
Plácido de Castro 
Cronego Melchior Rodrigues do Prado 

Vivalùo Coaracy 

Luis Bueno Horta Barbosa 
Timóteo Correia de Toledo 

Alfredo Ferreira Rodrigues 
Dom Antonio Joaquim de Mello 
José Athaide Marcondes 
Brig. Lysias Augusto Rodrigues 
Paulo Prado 

Dom Paulo de Tarso Campos 

Bernardo Guimarães 

João Arruda 
Bernardino Machado 
Júlio de Mesquita Filho 

João Ribeiro 
José J. Cardoso de Mello 

José do Patrochio 
João Antônio Andreoni (Antonil) 
Le6ncio do Amara1 Gurgel 

Anibal de FYeitas 
Mons. José Paulino de Andrade 
Augusto de Lima 
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Waldemar do Amara1 Gurgel Vianna . 
Waldemar Panadés .................. 
Waldomiro Benedito de Abreu ....... Felix Guisard Filho 
Walter Fernandes Piazza ............ 

................ Wilson Dias Castejón Americo Brasiliense de Almeida Mel10 

CORRESPONDEN~B NACIONALSPATRXENOS CIDADES 

Adalberto Jose Pizarro Loureiro ...................... 
Sacerd. Adalberto Ortmann ........................... 
Adelino Brandão ...................................... 
Adilson Cesar - Manoel Baptista Cepellos ............ 
Agenor Pinheiro Rodrigues Valle ...................... 
Pe. Alcianilio Bruzi Alves da Silva - D. Francisco de 

Aquino Corréa 
Amaro Soares Quintas ................................ 
Sacerd.Angelo Jayme Venturelli ....................... 
Antenor Ribeiro ...................................... 
Antonio Loureiro de Souza ............................ 
Aristides M. de Carvalho e Silva ...................... 
Ariovaldo Corrêa - Joaquim Maria Machado de Assis . 
Arthur Ferreira Filho ................................. 
Arthur Napoleão F'igueiredo - José Veríssimo ......... 
Austreg6silo de Athayde .............................. 
Benedicto Pires de Almeida - Cel. Francisco Correia de 

Almeida Morais 
Carlyle de Figueiredo Martins ......................... 
Celso Ferraz de Camargo ............................. 
Celso M. Schroeder ................................... 
Celso Vieira Camargo ................................. 
Conceição Borges Ribeiro Camargo - Conde de Assumar 

P. Pedro M. de Almeida Portugal e Vasconcelos 
Dante Martorano ..................................... 
Dario Abranches Viotti - Avelar Brotero ............. 
Dermeval José Pimenta ............................... 
Dulcidio do Espírito Santo Cardoso .................... 
Eduardo Santos Maia ................................. 

................................ f i é l io  Lima Petrovich 
Fabio Nelson Guimarães - José Carneiro Felipe . . . . . . .  
Fausto Pires de Oliveira - Rodolfo Miranda . . . . . . . . . .  
Fernando Manteiro .................................... 
Flavio Guerra - João Alfredo C. Oliveira ............. 
Francisco de Campos Abreu .......................... 
Francisco Klors Werneck - Joaquim Osório Duque 

Estrada 
Francisco Ruas Santos ............................... 
Geraldo Quartim - Romualdo Monteiro de Barros . . . . .  
Gilberto de Mel10 Freire .............................. 
Heitor Ferrão Moniz de Aragão ....................... 
Heitor Otaviano de Araújo ............................ 
Henrique Jorge Hurley ............................... 
Humberto Peregrino Seabra Fagundes ................. 
João Batista de S& .................................. 
João Lanaro - Alvaro Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquim de Paula Guimarães ......................... 

(Rio de Janeiro) 
(Florianbpolis) 
( Jundiaí-SP) 
(Sorocaba-SP) 
(Ria de Janeiro) 

(Manaus) 
(Recife) 
(Cuiabá) 
(Mogi-Mirim-SP ) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Mirassol-SB) 
(Porto Alegre) 
(Bolem) 
(Rio de Janeiro) 

(Tietê-SP) 
(Fortaleza) 
(Campiiias-SP) 
(Porto Alegre) 
( Tatuí-SP) 

( Aparecida-SP) 
(Florianópolis) 
(Eelu Horizonte) 
(Belo Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
( Salvador) 
(Natal) 
(São João De1 Rei) 
(São Simão) 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(Campinas-SP) 

(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte) 
(Ribeirão Preto-SP) 
(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Eelbm) 
(Rio de Janeiro) 
(Campinas-S'P) 
(Campinas-SP! 
( Cruzeiro-SP) 
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............................ Joaquim Thomaz de Paiva 
Joaquim Vicente Rondon .............................. 
Jorge Moreira Rocha ................................. 
José Antonio Gonçalves de Me10 - Duarte Coelho . . . . .  
José Bandeira de Mel10 ............................... 

............................ José Carlos Ferreira Maia 
José Geraldo de Faria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Guimarães ...................................... 
José Honório Rodrigues ............................... 
José burenço  de Ascenção Fernandes ................. 
José Mariz de Morais ................................. 
José Pompeu de Camargo ............................. 

......................... José Roberto do Amara1 Lapa 
Lourenço Luiz Lacombe ............................... 
Luiz Carlos de Moraes ................................ 
Luiz de Almeida Nogueira Porto ...................... 
Luiz Felipe da  Silva Wiedermann - Joaquim Caetano da 

Silva 
........................... Luiz Henrique Dbas Tavares 

Luiz Marques Poliano ................................. 
............................ Luiz Fellippe Pereira Leite 

..................... Luis Vital Duarte - Rui Barbosa 
Marcio José Lauria - Olimpio de Souza Andrade ...... 

Maria Celestína Teixeira Mendes Torres ............... 
Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci - Silva Jardim . . .  
m i o  Mazzuia - Anselmo Mazola .................... 
Mário Portugal Fernandes Pinheiro .................... 
Murilo de Miranda Bastos ............................. 
Nelson Abel de Almeida .............................. 
Nelson Omegna ....................................... 
Newton Carneiro - Moysés Marcondes ................ 
Octavia Correia dos Santos Oliveira ................... 
Oiiiam José .......................................... 
Olavo Dantas ......................................... 
Orlando M. de Albuquerque Cavalcanti ................ 
Oscar de Arruda Penteado ............................ 
Dom Oscar de Oliveira - Salomao de Vasconcelos ..... 
Paulo Camilher Florençano ........................... 
Raul do Rêgo Lima ................................... 
Roland Cavalcante de Albuquerque Corbisier ........... 
Ruben Cione - João Rodrigues Guião ................. 
Rui Vieira da Cunha ................................. 
Samuel Nobrega de Siqueira - Walter Spalding ....... 
Sebastião Almeida Oliveira ........................... 
Silvio Julio de Albuquerque Lima ...................... 
Tarcisie Antonio Costa Taborda - Gaspar Silveira 

Martins 
Theodoro de Souza Campos Junior - Bernardo de Souza 

Campos 
Thereza Regina Camargo Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vera Ravagnani Job .................................. 
Sacerd. Vitor Hugo ................................... 

.......................................... Vasco Mariz 
...................................... Vivaldi Mordra 

Waldyr Jansen de Mello - Marechal Rondon .......... 

(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Fortaleza) 
(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
(Guaratinguetá-SP) 
(Beii, Horizonte) 
(Ouro Fino) 
(Rio de Janeiro) 
(Czu-itiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Canlpinas-SP) 
(Campinas-SP) 
(Petrdpolis-RJ) 
(Pol to Alegre) 
( Bananal-SP) 

(Campinas-SP) 
(Bahia) 
(Rio de Janeiro) 
(Cuiabá) 
(Clinda) 
(São Jose do Rio 

Pardo-SP) 
(Canipinas-SP) 
(Campinas-SP) 
(Jundiai-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Vitória-Esp. Santo) 
(Rio de Janeiro) 
(Curitiba) 
(Rjo de Janeiro) 
(Belo E-Iorizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(Rio Claro-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Taubaté-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Ribeirão Preto-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Niterói) 
( Tanabi-SP) 
(Recife) 

(Campinas-SP) 
( Guaratinguetá-SP) 
( Sorocaba-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte) 
(Curitiba) 
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Alberto Iría .......................................... 
Alfredo Augusto Pereira de Lima ..................... 
Alfredo V. de Moura Mattoso ......................... 
Alamiro de Avila Marte1 .............................. 
Alexandre Nelson de Armond Marchant ................ 

........................... Alvaro J. da Costa Pimpão 
Angelo de Mojana di Cologna ......................... 
Antonio Henrique DAraújo Stott Howorth ............. 
Carlos Henrique Ferreira Lemond de Macedo .......... 
Carlos Henrique Guilherme Oberacker - Hans Staden . 
Carlos Peres Canepa Jimenes .......................... 
Eduardo Correia ...................................... 

....................................... Fortuné Koller 
Francisco Jos~é da Gama Caieiro ...................... 

........................ Gaspar do Couto Ribeiro Villas 
Gaston Benedict de Benedicts ......................... 
Giuseppe Castruccio .................................. 
Heinrique Gutersonh .................................. 
Henrique de Ghdia  ................................... 
Jesus Vasques Gayoso ................................ 
Jorge Borges de Macedo .............................. 
José Crisanto Lopes Jimenes .......................... 
José Hermano S'araiva ................................ 
José Pedro Machado .................................. 
Juan S. Pivel Dmevoto ................................. 
Julio Cesar Chaves ................................... 
Princ. Lygny de Luxemburgo ......................... 
Luis Soares de Oliveira ............................... 
Manoel da Silveira S. Cardoso ......................... 
Miguel Angel Martinez Galvez ........................ 
Dom Nicola Gianastasio .............................. 
Pierre A. Wassal ..................................... 
Ramon de Castro Esteves ............................. 
Ricardo Komán Elanco ............................... 
Richard Mac Gee Morse .............................. 
Tomaz Waverley Palmer Junior ....................... 
Torquato B. de S,ouza Soares ......................... 
Umberto Pranzini ..................................... 

Lisbôa 
Moçambique 
Coimbra 
Santiago 
Estados Unidos 
Coimbra 
Mil& 
Lisboa 
Portugal 
Portugal 
Lima-Perú 
Coimbra 
Bruxelas 
Lisboa-Portugal 
Lisboa-Portugal 
Calif ornia-USA 
I t a h  
Zurich 
Buenos Aires 
Mexico 
Portugal 
Fdspanha 
Portugal 
Lisboa-Portugal 
Montevideo 
Assuncion 
Boulogne sur Seine- 
França 
Moçambique 
Washington-USA 
Buenos Aires 
Roma 
França 
Argentina 
Espanha 
Nova Jer sey-USA 
Connecticut-USA 
Coimbra 
Itália 
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Cinema Educativo 

- Fausto Ribeiro de Barros 

O u r w  Públicos 

- Raul de Andrada e Silva 

EXw81oões 
- Henrique L. Mves 

Mapoteca 

- Jesuíno Belicíssirno Jr. 

Publicagões 

- Francisco Ferrari Marins 

Sewie Social 

- Mois6s Gicovate 

BmANÇAS 

- Luiz Wanderley Torres 
- Luis Morrone 
- Adérito hugusto de Moraes Calado 

- Manoel Vitor de Azevedo 
- Paulo Romano 
- Walter Fonseca 

OOMISSAO DE SINDIC'ÂNCIA E, 
ADMISSAO SóCIOS 

- Divaldo Gaspar de Freitas 
- Célio Salomáo Debes 
- Desidério Alfredo Fontana 

SUPLENTES 

- Alexandre Nelson de Mel10 
- Antonio Barbosa Lima 
- José da Veiga Oliveira 

COMISSóES PERMANENTES 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

- Antonio Rocha Penteado 
- Mkrio Savelli 
- Moisés Gicovate 

- Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
- Mário Savelli 
- Nilva Rogick de MeHo 
-- Moisés Gicovate 

GEOGRAFIA HUMANA 

- Moisés Gicovate 
-- Ary França 
- Hernani Donato 
- Roberto Machado Carvalho 

- Alvaro do Amaral 
- Henrique Oscar Wiederspahn 
- Luiz Wanderley Torres 

- Odilon Nogueira de Matos 
- Olga Pmtaleão 
- Luis Fernando Whitaker T. da 

Cunha 
- Sólon Borgss dos Reis 

- Langleberto Pinheiro Soares 
- Henrique Oscar Wiederspahn 
- Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
- Reginaldo Moreira de Miranda 
- Claudio Moreira Bento 

HISTORIA DE SAO PAULO 

- Myrian Ellis 
- Isaac Grinberg 
- Antonio Barreto do Amaral 
- Paulo Zingg 

HISTORIA DOS MOVIMJCNTOS 
CEVICQS DE SHO PAULO 

- Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
- Honbrio de Sylos 
- Israel Dias Novaes 
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HISTORZA DO BRASIL 

- Tito Lívio Ferreira 
- Divaldo Gaspar de Freitas 
- Lycurgo de Castro Santos Filho 
- João Fernando de Almeida Prado 

HISTORIA DA MEDICINA 

- Duilio Crispim Farina 
- Alexandre Nelson de Mello 
- Lycurgo de Castro Santos Filho 
- Carlos da Silva Lacaz 
-- Mario Ferreira Migliano 

HISmRIA DO DIREITO 

- Manoel Augusto Vieira Neto 
- Rui Rebello Pinho 
- Odilon da Costa Manso 
- Migi?el Reale 
- Mario Hoepner Dutra 

- Alberto Prado Guimarães 
- Mário Savelli 
- Jesuíno Felicíssimo Jr. 
- Otávio Marcondes Ferraz 

HISTORLA D'A IGREJA 
NO BRASIL 

- Pe. Helio Abranches Viotti 
- Martinho Johnson, O.S,.B. 
-. Maria Angela (Leda Maria Pereira 

Rodrigues) 
- Helio D,amante 

- Antonio Barbosa Lima 
-- Geraldo Cardoso de Mello 
- Antonio D'Avila 
- Alfredo João Rcbaçal 
- Valerio Giuli 

- Pe. Helio Abranches Viotti 
- José Benedito Silveira Peixoto 

- Vinicio Stein Campos 
Pedro Ferraz do Amara1 

- CeIio Salomão Debes 
- Nilva Rogick de Mello 
- Geraldo Dutra de Moraes 

- Maria Amalia Correa Giffoni 
-- Fausto Ribeiro de Barros 
- Maria AméIia Arruda Botelho de 

Souza Aranha 
- José de Mello Pimenta 

-- José Leandro ae Barros Pimentel 
-- Lucia de Tomasi 
- Vinicio Stein Campos 
- Itamar Bopp 

- Lauro Ribeiro Escobar 
- Henrique Oscar Wiederspahn 
- Augusto Benedito Galvão Bueno 

Trigueirinho 
- EYdino da Fonseca Brancante 
- Waldemar Baroni dos Santos 

- Geraldo Dutra de Moraes 
- Luiz Elmerich 
- Jos6 da Veiga Oliveira 

- Hernani Donato 
- Mario Graciotti 
- Antonio Soares Amora 
- Paulo Lebeis Bonfim 

HISTORIA DAS ARTES 
PLASTICAS 

- Luiz Morrone 
- Maria Amélia Arruda Botelho de 

Souza Aranha 
- Geraldo Dutra de Moraes 
- Francisco Cimino 



272 REVISTA DO INSTITUTO HISTóFCICO E GEOGRKF'ICO DE S. PAULO 

HISTORIA DA CULTURA ETNOLOGIA E ARQUE43LOGIA 

-- Alfredo Buzaid 

- João de Scantimburgo 

- Paulo Pereira dos Reis 

RELAÇOES WBLICAS 

- Itamar Bopp 

- Alberto Prado Guimarães 

-- José Leandro de Barros Pimentel 

- Lucia Piza Figueira de Me10 
Falkenberg 

- Tácito Remi de Macedo van 
Langendonck 

- Honório de Sylos 

- Celso Maria de Me10 Pupo 

- Douglas Michalany 

GFYNEALQGIA 

-- Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho 

- Theodoro de Souza Campos Jr.  
-- José Bueno de Oliveira .Azevedo 

Filho 

- Odilon da Casta Manso 

- itamar Bopp 

- João Gabriel Sant'Ana 

BIBLIOGRAFIA E CJ&NCIAS 
DOS INCTJNABULOE, 

- Odilon da Costa Manso 

- Antonio Barreto do Amara1 

- Lucia Piza Figueira de Me10 
Fakenberg 

- Antonio D'Avila 

- Carlos Drumond 
- Erasmo de Almeida Magalhães 
- Alvaro do Amara1 
- Elizabeth Leopoldina Fortner Loibl 

- Itamar Bopp 
- Lygia Ferreira Lopes 
- Jose Leandro de Barros Pimentel 
-- Paul Donovan Kigar 

ICYINOGRBFIA E EPIGRAFIA 

- Eldino da Fonseca Brancante 
- Feuze Saadi 
-- Carlos Penteado de Rezende 

-- Pedro Ferraz do Ainaral 
- Antonio Roberto de Paula Leite 
- Erasmo de Almeida Magalhães 
- Antonio Soares Amora 

- Carlos Penteado de Rezende 
- José Afonso de Moraes Bueno 

Passos 
- Nello Garcia Migliorini 

- Vinicio Stein Campos 
- Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro 

Neto 
- Maria Helena Brancante 
- Lucia de Tomasi 
- Maria Amélia Arruda Botelho de 

Souza Aranha 
- Geraldo Dutra de Moares 
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